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Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

Անդամների տեղեկագիրք
Հունվարի 1 – Դեկտեմբերի 31, 2023 թ.

Ձեր առողջության և դեղերի ապահովագրությունը Anthem MediBlue
Full Dual Advantage-ի (HMO D-SNP) ներքո

Անդամների տեղեկագրքի ներածություն
Այս Անդամների տեղեկագիրքը, որը այլ կերպ հայտնի է որպես Ապահովագրության ապացույց,
պատմում է ձեզ մեր ծրագրի շրջանակներում ձեր ապահովագրության մասին մինչև 2023
թվականի դեկտեմբերի 31-ը: Այն նկարագրում է առողջական խնամքի ծառայությունները,
վարքագծային առողջության (հոգեկան առողջության և արգելված նյութերի օգտագործման
հետևանքով առաջացած խանգարումներ) ծառայությունները, դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի
ապահովագրությունը և երկարատև ծառայություններն ու աջակցումը: Երկարատև
ծառայություններն ու աջակցությունը հնարավորություն են տալիս ձեզ չգնալ բուժարան/ծերանոց
կամ հիվանդանոց, այլ մնալ տանը: Հիմնական տերմինները և դրանց սահմանումները
հայտնվում են այբբենական կարգով ձեր Անդամների տեղեկագրքի վերջին գլխում:
Սա կարևոր իրավաբանական փաստաթուղթ է: Պահեք այն ապահով տեղում:
Երբ այս Անդամների տեղեկագրքում ասվում է «մենք», «մեզ», «մեր» կամ «մեր ծրագիրը», դա
նշանակում է 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.

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Այս տեղեկատվությունը կարող եք խնդրել այլ ձևաչափով, ինչպես օրինակ՝ բրալյան,
խոշոր տպագիր և/կամ աուդիո ձևաչափով: Զանգահարեք 1-833-707-3129 (TTY: 711),
երկուշաբթիից ուրբաթ, 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.։ Զանգն անվճար է։ Զանգահարելիս
տեղեկացրեք մեզ՝ արդյոք ցանկանում եք, որ դա մշտական պահանջ լինի: Սա
նշանակում է, որ մենք ամեն տարի նույն փաստաթղթերը կուղարկենք ձեր պահանջած
ձևաչափով և լեզվով: Կարող եք նաև զանգահարել մեզ՝ մշտական պահանջը փոխելու
կամ չեղարկելու համար: Դուք կարող եք նաև գտնել ձեր փաստաթղթերն առցանց՝
shop.anthem.com/medicare/ca:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ Գոհաբանության և
Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից ուրբաթ (բացառությամբ
տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների
համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Բովանդակություն
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Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Հրաժարագրեր
❖ Anthem Blue Cross-ը HMO D-SNP ծրագիր է, որը պայմանագրեր ունի Medicare-ի
և California Medicaid ծրագրի հետ։ Anthem Blue Cross-ին անդամակցելը կախված
է պայմանագրի թարմացումից։ Anthem Blue Cross-ը Blue Cross of California-ի
առևտրային անվանումն է: Blue Cross Association-ի անկախ լիցենզառու է։
Anthem-ը Anthem Insurance Companies, Inc.-ի գրանցված ապրանքանիշն է։
❖ Սա ամբողջական ցուցակը չէ: Նպաստների մասին տեղեկությունը հակիրճ
ամփոփագիր է, այլ ոչ՝ նպաստների ամբողջական նկարագրությունը։
Մանրամասների համար խնդրում ենք կապվել Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) ծրագրի հետ կամ կարդալ Անդամների տեղեկագիրքը:
❖ Ցավը բուժելու համար օփիոիդային դեղամիջոցների օգտագործումը յոթ օրից ավելի
լուրջ վտանգներ է պարունակում, օրինակ՝ կախվածություն, չափից մեծ դեղաչափ
կամ նույնիսկ մահ: Եթե ձեր ցավը շարունակվում է, խոսեք ձեր բժշկի հետ ավելի
քիչ ռիսկային այլընտրանքային բուժման մասին: Ձեր բժշկին հարցնելու որոշ
տարբերակներ են. Ոչ օփիոիդային դեղամիջոցները, ասեղնաբուժությունը կամ
ֆիզիկական թերապիան՝ պարզելու, թե արդյոք դրանք ճիշտ են ձեզ համար:
Իմացեք, թե ինչպես է ձեր ծրագիրն ապահովագրում է այս տարբերակները՝
զանգահարելով Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ 1-833-707-3129 (TTY: 711)։
❖ Ապահովագրությունն Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ներքո
որակավորվող առողջապահական ծրագիր է, որը կոչվում է «նվազագույն էական
ապահովագրություն»: Այն բավարարում է Պացիենտների պաշտպանության
և Մատչելի խնամքի մասին օրենքի (ACA) անհատական համատեղ
պատասխանատվության պահանջը: Այցելեք Ներքին եկամուտների ծառայության
(IRS) կայքը՝ www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families անհատական
ընդհանուր պատասխանատվության պահանջի մասին լրացուցիչ
տեղեկությունների համար:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 1․ Ինչից սկսել որպես անդամ
Ներածություն
Այս գլուխը ներառում է տեղեկություններ Anthem MediBlue Dual Advantage-ի (HMO D-SNP)
մասին, առողջապահական ծրագրի, որն ապահովագրում է ձեր բոլոր Medicare
ծառայությունները և համակարգում է ձեր Medi-Cal բոլոր ծառայությունները: Այն նաև
տեղեկացնում է ձեզ, թե ինչ ակնկալիքներ ունենալ և ինչ այլ տեղեկություններ եք ստանալու
մեզանից։ Հիմնական տերմինները և դրանց սահմանումները հայտնվում են այբբենական
կարգով ձեր Անդամների տեղեկագրքի վերջին գլխում:

Բովանդակություն
A. Բարի գալուստ մեր ծրագիր .................................................................................................... 7
B. Տեղեկություններ Medicare-ի և Medi-Cal-ի մասին ................................................................. 7
B1. Medicare ............................................................................................................................ 7
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Գլուխ 1. Ինչից սկսել
որպես անդամ

A. Բարի գալուստ մեր ծրագիր
Մեր ծրագիրը տրամադրում է Medicare և Medi-Cal ծառայություններ այն անհատներին,
ովքեր իրավասու են երկու ծրագրերի համար: Մեր ծրագիրը բժիշկներից,
հիվանդանոցներից, դեղատներից, երկարատև ծառայությունների մատակարարներից և
աջակցություն տրամադրողներից, վարքագծային առողջության մատակարարներից և այլ
ծառայություն մատակարարներից բաղկացած կազմակերպություն է: Մենք նաև ունենք
խնամքի համակարգողներ և խնամքի թիմեր, որոնք կօգնեն ձեզ կառավարել ձեր
մատակարարներին և ծառայությունները: Նրանք բոլորը համատեղ աշխատում են՝ ձեզ
անհրաժեշտ բուժօգնությունը ցուցաբերելու համար:
Anthem Blue Cross-ը ծառայում է California-ի բնակչությանը 75 տարուց ավելի։
Anthem Blue Cross-ում մենք փորձում ենք մեր անդամներին ավելի լավ բուժօգնություն տալ,
մեր հաճախորդներին ավելի մեծ արժեքներ ապահովել և մեր համայնքների առողջության
բարելավմանը նպաստել:

B. Տեղեկություններ Medicare-ի և Medi-Cal-ի մասին
B1. Medicare
Medicare-ը դաշնային առողջության ապահովագրման ծրագիր է հետևյալ անձանց համար.

•

65 տարեկան և ավելի մեծ տարիքով մարդկանց համար,

•

65 տարեկանից ցածր որոշ մարդկանց համար, ովքեր որոշակի հաշմանդամության
կարգ ունեն, և

•

Վերջին փուլում գտնվող երիկամային հիվանդությամբ մարդկանց համար
(երիկամային անբավարարվածություն):

B2. Medi-Cal
Medi-Cal-ը California-ի Medicaid ծրագրի անվանումն է: Medi-Cal-ը կառավարվում է
պետության կողմից և վճարվում նահանգային ու դաշնային կառավարության կողմից:
Medi-Cal-ն օգնում է սահմանափակ եկամուտներ և ռեսուրսներ ունեցող մարդկանց վճարել
երկարատև ծառայությունների ու աջակցությունի (LTSS) և բժշկական ծախսերի համար:
Այն վճարում է լրացուցիչ ծառայությունների և դեղամիջոցների համար, որոնք չեն մտնում
Medicare-ի մեջ:

?
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Գլուխ 1. Ինչից սկսել
որպես անդամ

Յուրաքանչյուր նահանգ որոշում է.

•

Ինչն է հաշվարկվում որպես եկամուտ և ռեսուրս,

•

Ով է իրավասու,

•

Ինչ ծառայություններ են ապահովագրվում, և

•

Ծառայությունների արժեքը:

Նահանգները կարող են որոշել, թե ինչպես պետք է գործարկվեն իրենց ծրագրերը, քանի դեռ
նրանք հետևում են դաշնային կանոններին:
Medicare-ը և California նահանգը հաստատել են մեր ծրագիրը: Մեր ծրագրի միջոցով դուք
կարող եք ստանալ Medicare-ի և Medi-Cal-ի ծառայությունները քանի դեռ.

•

Մենք առաջարկում ենք ծրագիրը, և

•

Medicare-ն ու California նահանգը թույլ են տալիս մեզ առաջարկել այս ծրագիրը:

Նույնիսկ, եթե մեր ծրագիրը դադարեցնի իր գործունեությունը հետագայում, դա չի ազդի ձեր
իրավասության վրա Medicare և Medi-Cal ծառայությունների համար։

C. Մեր ծրագրի առավելությունները
Այժմ դուք կստանաք ձեր բոլոր ապահովագրված Medicare և Medi-Cal ծառայությունները
մեր ծրագրից, ներառյալ դեղատոմսային դեղերը: Այս առողջապահական ծրագրին միանալու
համար դուք հավելյալ գումար չեք վճարում։
Մենք կօգնենք, որպեսզի ձեր Medicare և Medi-Cal նպաստները ավելի արդյունավետ լինեն
միասին և ավելի լավ ծառայեն ձեր կարիքներին: Առավելությունների թվում են նաև.

?

•

Դուք կարող եք աշխատել մեզ հետ ձեր բոլոր առողջապահական կարիքների համար:

•

Դուք ունեք բուժօգնության թիմ, որը կօգնի ձեզ սպասարկման հարցում: Ձեր
բուժօգնության թիմի մեջ կարող եք նաև ներառվել դուք ինքներդ, ձեր խնամակալը,
բժիշկները, բուժքույրերը, խորհրդատուները և այլ բուժաշխատողներ:

•

Դուք կունենաք խնամքի համակարգող։ Սա այն անձն է, ով աշխատում է ձեր, մեր
ծրագրի և ձեր բուժօգնության թիմի հետ՝ աջակցելով բուժօգնության ծրագրի
իրականացմանը:

•

Դուք կարող եք ուղղորդել ձեր խնամքը ձեր խնամքի թիմի և խնամքի համակարգողի
օգնությամբ:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
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Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
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Գլուխ 1. Ինչից սկսել
որպես անդամ

Ձեր խնամքի թիմը և խնամքի համակարգողը աշխատում են ձեզ հետ՝ կազմելու ձեր
առողջական կարիքները բավարարելու համար նախատեսված խնամքի ծրագիր:
Բուժօգնության թիմն օգնում է համակարգել ձեզ անհրաժեշտ ծառայությունները:
Օրինակ, սա նշանակում է, որ ձեր խնամքի թիմն ապահովում է, որ.

o Ձեր բժիշկները տեղեկացված լինեն ձեզ անհրաժեշտ դեղամիջոցների մասին,
որպեսզի ճիշտ դեղամիջոցներ նշանակեն ձեզ, և այսպիսով կարողանան
նվազեցնել բոլոր հնարավոր կողմնակի ազդեցությունները:

o Ձեր անալիզների պատասխանները ուղարկվեն բոլոր բժիշկներին և այլ
մատակարարներին, ըստ անհրաժեշտության։
Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ի (HMO D-SNP) նոր անդամներ. Շատ դեպքերում դուք
կանդամագրվեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ին (HMO D-SNP)՝ ձեր Medicare-ի
նպաստների համար այն ամսվա 1-ին օրը, երբ դուք խնդրել եք անդամակցել Anthem
MediBlue Full Dual Advantage-ին (HMO D-SNP)։ Դուք դեռ կարող եք ստանալ ձեր Medi-Cal
ծառայությունները ձեր նախկին Medi-Cal առողջապահական ծրագրից ևս մեկ ամսով:
Դրանից հետո դուք կստանաք ձեր Medi-Cal ծառայությունները Anthem MediBlue
Full Dual Advantage-ի (HMO D-SNP) միջոցով: Ձեր Medi-Cal ապահովագրությունում բացեր
չեն լինի: Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք մեզ 1-833-707-3129 (TTY: 711), երկուշաբթիից
ուրբաթ, 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.։

D. Մեր ծրագրի սպասարկման տարածքը
Մեր ծառայություններն ընդգրկում են Los Angeles և Santa Clara վարչաշրջանները։
Միայն մեր սպասարկման տարածքում բնակվող մարդիկ կարող են միանալ մեր ծրագրին։
Դուք չեք կարող մնալ մեր ծրագրում, եթե տեղափոխվեք մեր սպասարկման տարածքից
դուրս: Մեր սպասարկման տարածքից դուրս բնակավայր տեղափոխվելու մասին լրացուցիչ
տեղեկությունների համար տե՛ս ձեր Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 8-ը:

E. Ինչն է իրավասու դարձնում ձեզ դառնալ ծրագրի անդամ
Դուք իրավասու եք միանալ մեր ծրագրին, եթե.

?

•

Բնակվեք մեր սպասարկման տարածքում (բանտարկված անձինք չեն
համարվում աշխարհագրական ծառայության տարածքում ապրող, նույնիսկ
եթե ֆիզիկապես գտնվում են այնտեղ), և

•

Անդամագրության ժամանակ 21 տարեկան կամ ավելի մեծ եք, և

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Ունեն Medicare Մաս A և Medicare Մաս B, և

•

Ներկայումս իրավասու են Medi-Cal-ին, և

•

Միացյալ Նահանգների քաղաքացի եք կամ օրինական կերպով գտնվում եք
Միացյալ Նահանգներում:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն։
Խնդրում ենք նկատի ունենալ. եթե դուք կորցնում եք ձեր իրավասությունը, բայց
ողջամտորեն կարելի է ակնկալել, որ կվերականգնեք իրավասությունը երեք ամսվա
ընթացքում, ապա դուք դեռ իրավասու եք անդամակցելու մեր ծրագրին (Գլուխ 4, Բաժին A-ն
պատմում է ձեզ այս ժամանակահատվածում ապահովագրության և ծախսերի բաժանման
մասին, որը կոչվում է շարունակական իրավասություն):

F. Ինչ ակնկալել, երբ առաջին անգամ եք միանում առողջապահական
ծրագրին
Երբ դուք առաջին անգամ միանում եք մեր ծրագրին, դուք ստանում եք առողջության ռիսկի
գնահատում (HRA) ձեր գրանցման օրվանից հետո 90 օրվա ընթացքում:
Մենք պետք է լրացնենք HRA-ը ձեզ համար: Այս HRA-ը հիմք է հանդիսանում ձեր խնամքի
ծրագրի մշակման համար: HRA-ում ներառված կլինեն հարցեր ձեր բժշկական, LTSS և
հոգեկան առողջության պահպանման ու գործնական կարիքների վերաբերյալ:
HRA-ը լրացնելու համար մենք կկապվենք ձեզ հետ: Մենք կարող ենք լրացնել HRA-ն
անձամբ այցելությամբ, հեռախոսազանգով կամ փոստով:
Մենք ձեզ լրացուցիչ տեղեկություններ կուղարկենք այս HRA-ի մասին:
Եթե մեր ծրագիրը ձեզ համար նոր է, դուք կարող եք շարունակել օգտագործել այն
բժիշկներին, որոնց այժմ օգտագործում եք որոշակի ժամանակ, եթե նրանք մեր ցանցում չեն:
Մենք դա անվանում ենք խնամքի շարունակականություն: Եթե դրանք մեր ցանցում չեն, դուք
կարող եք պահպանել ձեր ներկայիս մատակարարներին և ծառայության հաստատումները
գրանցման պահից հաշված մինչև 12 ամիս, եթե համապատասխանեք հետևյալ բոլոր
պայմաններին.

•

?

Դուք, ձեր ներկայացուցիչը կամ ձեր մատակարարը խնդրում է մեզ թույլ տալ
շարունակել օգտվել ձեր ընթացիկ մատակարարից:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Մենք ցույց ենք տալիս ձեր կապը առաջնային բժշկի կամ նեղ մասնագիտությամբ
բուժօգնության մատակարարի հետ՝ որոշակի բացառություններով: Երբ մենք ասում
ենք «առկա հարաբերություններ», այն նշանակում է, որ դուք այցելել եք
արտացանցային մատակարարի առնվազն մեկ անգամ ոչ-վթարային այցի
ընթացքում մեր ծրագրում 12 ամիս նախնական ընդգրկվածության օրվանից առաջ:

o Մենք որոշում ենք գոյություն ունեցող հարաբերությունները՝ վերանայելով ձեր
առկա առողջական տեղեկությունները կամ ձեր տրամադրած տեղեկությունները:

o Մենք կարող ենք 30 օրվա ընթացքում պատասխանել ձեր հարցմանը:
Կարող եք դիմել արագ պատասխանի համար, և մենք կպատասխանենք 15
օրվա ընթացքում:

o Խնդրանքի դեպքում դուք կամ ձեր մատակարարը պետք է տրամադրեք ձեր
առկա կապը հաստատող փաստաթղթեր և համաձայնեք որոշակի
պայմաններին:
Նշում. Դուք կարող եք այս հարցումը ներկայացնել միայն երկարատև բժշկական
սարքավորումների (DME), տրանսպորտի կամ այլ օժանդակ ծառայությունների համար,
որոնք ներառված չեն մեր ծրագրում։ Դուք չեք կարող այս հարցումը ներկայացնել DME-ի,
տրանսպորտի կամ այլ օժանդակ մատակարարների համար:
Խնամքի շարունակականության ավարտից հետո դուք պետք է օգտագործեք բժիշկներ և այլ
մատակարարներ Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ցանցում, եթե մենք
համաձայնություն չենք կնքել ձեր արտացանցային բժշկի հետ: Ցանցային մատակարարն այն
մատակարարն է, որն աշխատում է առողջապահական ծրագրի հետ: Խնամք ստանալու
մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս ձեր Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 3-ը:

G. Ձեր խնամքի թիմը և խնամքի ծրագիրը
G1. Խնամքի թիմ
Բուժօգնության թիմը կարող է օգնել ձեզ շարունակել ստանալ ձեզ անհրաժեշտ խնամքը:
Բուժօգնության թիմի մեջ կարող են մտնել ձեր բժիշկը, խնամքի համակարգողը կամ այլ
անձ, ում կընտրեք:
Խնամքի համակարգողը հատուկ մասնագիտացված անձ է, որն օգնում է ձեզ կառավարել
բուժօգնության գործընթացը: Դուք ստանում եք խնամքի համակարգող, երբ գրանցվեք մեր
ծրագրին: Այս անձը նաև ձեզ ուղղորդում է համայնքի այլ ռեսուրսների, որոնք մեր ծրագիրը
կարող է չտրամադրել և կաշխատի ձեր խնամքի թիմի հետ՝ օգնելու համակարգել ձեր
խնամքը: Ձեր խնամքի համակարգողի և խնամքի թիմի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների
համար զանգահարեք մեզ էջի ներքևում գտնվող համարներով:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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G2. Խնամքի ծրագիր
Ձեր խնամքի թիմը աշխատում է ձեզ հետ՝ կազմելու ձեր խնամքի ծրագիրը: Բուժօգնության
ծրագիրը տեղեկացնում է ձեզ ու ձեր բժիշկներին՝ թե ինչ ծառայություններ են ձեզ հարկավոր
և, թե ինչպես կարող եք դրանք ստանալ: Դրանց մեջ մտնում են ձեր բժշկական, մտավոր
առողջության և LTSS-ի կարիքները:
Ձեր խնամքի ծրագիրը ներառում է.

•

Ձեր առողջապահական նպատակները:

•

Ձեզ անհրաժեշտ ծառայությունները ստանալու ժամանակացույցը:

Ձեր խնամքի թիմը հանդիպում է ձեզ հետ ձեր առողջության ռիսկի գնահատումից հետո:
Նրանք զրուցում են ձեզ հետ՝ ձեզ անհրաժեշտ ծառայությունների մասին: Նաև տեղեկացնում
են ձեզ այն ծառայությունների մասին, որոնք հնարավոր է հետագայում անհրաժեշտ լինեն ձեզ:
Ձեր բուժօգնության ծրագիրը հիմնված է ձեր կարիքների վրա: Տարին առնվազն մեկ անգամ
ձեր բուժօգնության թիմը ձեզ հետ միասին թարմացնում է ձեր բուժօգնության ծրագիրը:

H. Ծրագրի ամսական հավելավճար
Մեր ծրագիրը չունի ծրագրի ամսական հավելավճար։

I. Ձեր Անդամի տեղեկագիրքը
Ձեր Անդամի տեղեկագիրքը ձեզ հետ մեր պայմանագրի մաս է: Սա նշանակում է, որ մենք
պետք է հետևենք այս փաստաթղթի բոլոր կանոններին: Եթե կարծում եք, որ մենք ինչ-որ
բան ենք արել, որը հակասում է այս կանոններին, կարող եք բողոքարկել մեր որոշումը:
Բողոքարկումների մասին տեղեկությունների համար տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ
9-ը կամ զանգահարեք 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)։
Դուք կարող եք Անդամների տեղեկագիրք խնդրել՝ զանգահարելով Անդամների
սպասարկման կենտրոն էջի ներքևում գտնվող համարներով: Դուք կարող եք նաև վերանայել
Անդամների տեղեկագիրքը մեր կայքում՝ էջի ներքևի վեբ հասցեում կամ ներբեռնել այն:
Պայմանագիրն ուժի մեջ է այն ամիսների համար, երբ դուք ընդգրկված եք մեր ծրագրում
2023 թվականի հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
12

Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ԱՆԴԱՄԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

Գլուխ 1. Ինչից սկսել
որպես անդամ

J. Այլ կարևոր տեղեկություններ, որոնք դուք ստանում եք մեզանից
Այլ կարևոր տեղեկություններ, որոնք մենք տրամադրում ենք ձեզ, ներառում են ձեր անդամի
ID քարտը, տեղեկատվություն այն մասին , թե ինչպես մուտք գործել Մատակարարների
և դեղատների տեղեկատու, և տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչպես մուտք գործել
Ապահովագրված դեղերի ցուցակը:

J1. Ձեր ծրագրի ID քարտը
Մեր ծրագրի համաձայն` դուք ունեք մեկ քարտ ձեր Medicare և Medi-Cal ծառայությունների
համար, որոնք ապահովագրված են մեր ծրագրի կողմից, ներառյալ երկարաժամկետ
ծառայություններն ու աջակցությունը, վարքագծային առողջության որոշակի
ծառայություններ և դեղատոմսեր: Այս քարտը ցույց է տալիս ծառայություններ կամ Մաս D-ի
դեղատոսմեր ստանալիս: Ահա անդամի ID քարտի ձևանմուշը.

Եթե ձեր անդամի ID քարտը վնասվել է, կորել կամ գողացվել է, անմիջապես զանգահարեք
Անդամների սպասարկման կենտրոն էջի ներքևում գտնվող համարով: Մենք ձեզ նոր
քարտ կուղարկենք:
Քանի դեռ դուք մեր ծրագրի անդամ եք, ձեզ հարկավոր չէ օգտագործել ձեր կարմիր,
սպիտակ և կապույտ Medicare քարտը: Պահեք այս քարտն ապահով տեղում, եթե այն
հետագայում ձեզ անհրաժեշտ լինի: Եթե դուք ցույց եք տալիս ձեր Medicare քարտը ձեր
անդամի ID քարտի փոխարեն, ապա մատակարարը կարող է Medicare-ին հաշիվ
ներկայացնել մեր ծրագրի փոխարեն, և դուք կարող եք ստանալ հաշիվը: Տե՛ս ձեր
Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 7-ը՝ պարզելու, թե ինչ անել, եթե մատակարարից հաշիվ
ստանաք:
Հիշեք, որ ձեզ անհրաժեշտ է ձեր Medi-Cal քարտը կամ Նպաստների նույնականացման
քարտը (BIC)՝ հետևյալ ծառայություններից օգտվելու համար.
•

?

Հոգեկան առողջության հաոտուկ ծառայությունները ստանալու համար, որոնք
հնարավոր է դուք ստանում եք վարչաշրջանի հոգեկան առողջական ծրագրիկողմից
(MHP), ձեզ հարկավոր կլինի Medi-Cal-ի ձեր քարտը:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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J2. Մատակարարների և դեղատների տեղեկատու
Մատակարարների և դեղատների տեղեկատուն թվարկում է մեր ծրագրի ցանցում
ներառված ծառայություն մատակարարներին և դեղատներին: Քանի դեռ դուք մեր ծրագրի
անդամ եք, դուք պետք է օգտվեք ցանցային մատակարարներից՝ ապահովագրված
ծառայություններ ստանալու համար։
Դուք կարող եք խնդրել Մատակարարների և դեղատների տեղեկատու՝ զանգահարելով
Անդամների սպասարկման կենտրոնի էջի ներքևում գտնվող համարներով: Կարող եք նաև
դիմել Մատակարարների և դեղատների տեղեկատու shop.anthem.com/medicare/ca հղումով։
Այս Մատակարարների և դեղատների տեղեկատուի մեջ թվարկված են առողջապահության
ոլորտի մասնագետներ (ինչպիսիք են՝ բժիշկներ, բուժքույրերև հոգեբաններ),
հարմարություններ (օրինակ, հիվանդանոցներ կամ կլինիկաներ) և աջակցության
մատակարարներ (ինչպիսիք են Մեծահասակների ցերեկային կենտրոնի ծառայությունները
և տնային առողջության մատակարարները), ում կարող եք տեսնել որպես մեր ծրագրի
անդամ: Մենք նաև նշում ենք դեղատները, որոնք դուք կարող եք օգտագործել
դեղատոմսային դեղեր ձեռք բերելու համար:
Ցանցային մատակարարների սահմանում

•

Մեր ցանցային մատակարարները ներառում են.

o Բժիշկները, բուժքույրերը և այլ բուժաշխատողները, որոնց դուք կարող եք
օգտագործել որպես մեր ծրագրի անդամ,

o Կլինիկաները, հիվանդանոցները, բուժօգնության և այլ հաստատությունները,
որոնք մեր ծրագրի շրջանակներում մատուցում են առողջապահական
ծառայություններ, և

o LTSS, հոգեկան առողջության պահպանման ծառայությունները, տնային
առողջապահության գործակալությունները, բժշկական սարքավորումների
մատակարարները և այլ հաստատություններ, որոնք մատուցում են ապրանքներ
ու ծառայություններ, որոնք սովորաբար ստանում եք Medicare-ի կամ
Medi-Cal-ի միջոցով։
Ցանցային մատակարարները համաձայնում են ընդունել վճարումը մեր ծրագրից
ապահովագրված ծառայությունների համար որպես ամբողջությամբ վճարում:
Ցանցային դեղատների սահմանում

•

?

Ցանցային դեղատները դեղատներ են, որոնք համաձայնում են դեղատոմսեր լրացնել
մեր ծրագրի անդամների համար: Մատակարարների և դեղատների տեղեկատուի մեջ
կարող եք գտնել ձեզ համապատասխան ցանցային դեղատունը:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Գլուխ 1. Ինչից սկսել
որպես անդամ

Բացի արտակարգ իրավիճակի դեպքերից՝ դուք պետք է ձեր դեղատոմսերը
ստանաք մեր ցանցի դեղատներից մեկում, եթե ուզում եք, որ դրանց դիմաց
վճարումը կատարվի մեր ծրագրի կողմից:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոնի
էջի ներքևում գտնվող համարներով: Անդամների սպասարկման կենտրոնը և մեր կայքը
կարող են տրամադրել ձեզ թարմացված տեղեկություններ մեր ցանցի դեղատների և
մատակարարների ցանկում տեղի ունեցած փոփոխությունների վերաբերյալ:
Երկարատև օգտագործման բժշկական սարքավորումների (DME) ցուցակ
Այս Անդամի տեղեկագրքի հետ ձեզ ուղարկել ենք մեր Երկարատև օգտագործման բժշկական
սարքավորումների ցուցակը: Այս ցանկում նշված են մեր կողմից վճարվող երկարատև
օգտագործման բժշկական սարքավորումների ապրանքանիշերն ու արտադրողների
անունները: Ապրանքանիշերի, արտադրողների և մատակարարների ամենավերջին ցանկը
հասանելի է նաև մեր կայքում՝ էջի ներքևի հասցեում: Տես ձեր Անդամների տեղեկագրքի
Գլուխներ 3-ը և 4-ը՝ DME սարքավորումների մասին ավելին իմանալու համար:

J3. Ապահովագրված դեղերի ցուցակ
Ծրագիրն ունի Ապահովագրված դեղերի ցուցակ։ Այն համառոտ կոչվում է «Դեղերի ցուցակ»։
Այն պատմում է ձեզ, թե որ դեղատոմսով դեղերն է ընդգրկում մեր ծրագիրը:
Դեղերի ցուցակում ներկայացված են նաև դեղերի վերաբերյալ կանոնները կամ
սահմանափակումները, ինչպես օրինակ՝ ձեզ հասանելիք քանակի վերաբերյալ
սահմանաչափը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս ձեր Անդամների տեղեկագրքի
Գլուխ 5-ը:
Ամեն տարի դուք ստանում եք տեղեկություններ, թե ինչպես կարելի է օգտագործել Դեղերի
ցուցակը, սակայն որոշ փոփոխություններ կարող են տեղի ունենալ տարվա ընթացքում:
Ամենաժամանակակից տեղեկատվություն ստանալու համար, թե որ դեղերն են
ապահովագրված, զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն կամ այցելեք մեր կայք
(տե՛ս էջի ներքևի տեղեկատվությունը):

J4. Նպաստների բացատրություն
Երբ օգտվեք Մաս D-ում նկարագրված դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի նպաստներից,
մենք ուղարկում ենք ամփոփագիր, որը ձեզ կօգնի հասկանալ և հետևել Մաս D-ում
նկարագրված դեղատոմսային դեղերի համար կատարած վճարումներին: Այս ամփոփագիրը
կոչվում է Նպաստների բացատրություն (EOB):

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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EOB-ում ներկայացվում է ընդհանուր գումարը, որը դուք կամ ձեր անունից այլ անձինք
ծախսել եք Մաս D-ում նկարագրված դեղատոմսային դեղերի համար և ընդհանուր գումարը,
որը մենք վճարել ենք ամսվա ընթացքում Մաս D-ում նկարագրված ձեր յուրաքանչյուր դեղի
համար: EOB-ն պարունակում է ավելի շատ տեղեկություններ ձեր կողմից ընդունվող դեղերի
համար։ Ձեր Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 6-ում մանրամասն ներկայացված են
տեղեկություններ EOB-ի մասին, ինչպես նաև, թե ինչպես այն կօգնի ձեզ հետևել ձեր դեղերի
ապահովագրությանը։
Դուք կարող եք նաև խնդրել EOB: Պատճենը ստանալու համար կապվեք Անդամների
սպասարկման կենտրոնի հետ՝ էջի ներքևում գտնվող համարներով:

K. Ձեր անդամակցության տվյալներն արդիական պահելը
Ձեր անդամակցութան տվյալները կարող եք միշտ թարմացնել՝ տեղեկացնելով մեզ, երբ ձեր
տեղեկությունները փոխվում են:
Մեզ անհրաժեշտ է այս տեղեկատվությունը, որպեսզի համոզվենք, որ մենք ունենք ձեր ճիշտ
տեղեկությունները մեր գրառումներում: Մեր ցանցային մատակարարներն ու դեղատները
նույնպես ձեր մասին ճիշտ տեղեկությունների կարիք ունեն: Նրանք օգտագործում են ձեր
անդամակցության գրառումը՝ իմանալու, թե ինչ ծառայություններ և դեղեր եք ստանում և
որքան են դրանք ձեզ համար արժենալ:
Անմիջապես տեղեկացրեք մեզ հետևյալի մասին.

?

•

Եթե ձեր անունը, հասցեն կամ հեռախոսահամարը փոխվում են:

•

Փոփոխություններ առողջության ապահովագրության ցանկացած այլ
ապահովագրության մեջ, օրինակ՝ ձեր գործատուից, ձեր ամուսնու գործատուից
կամ ձեր տնային գործընկերոջ գործատուից, կամ աշխատողների փոխհատուցում:

•

Եթե դուք որևէ ապահովագրական հայց եք ներկայացրել, օրինակ՝ ավտովթարի հետ
կապված հայց:

•

Եթե դուք ընդունվել եք որևէ բուժարան կամ հիվանդանոց:

•

Եթե բուժօգնություն եք ստանում հիվանդանոցից կամ շտապ բուժօգնության
կենտրոնից:

•

Եթե ձեր խնամակալը (կամ ձեզ համար պատասխանատու անձը) փոխվում է:

•

Դուք մասնակցում եք կլինիկական հետազոտությանը: (Նշում. Ձեզանից չի
պահանջվում պատմել մեզ կլինիկական հետազոտական հետազոտության
մասին, որում դուք մասնակցում եք կամ դառնում եք դրա մաս, բայց մենք ձեզ
խրախուսում ենք դա անել)։

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 1. Ինչից սկսել
որպես անդամ

Եթե որևէ տեղեկություն փոխվի, զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն:

K1. Անձնական առողջության մասին տեղեկությունների գաղտնիությունը (PHI)
Ձեր անդամագրության արձանագրության վերաբերյալ տեղեկատվությունը կարող է ներառել
անձնական առողջության մասին տեղեկությունները (PHI): Դաշնային և նահանգային
օրենքները պահանջում են, որ մենք գաղտնի պահենք ձեր PHI-ը: Մենք պաշտպանում ձեր
PHI-ը։ Լրացուցիչ մանրամասների համար, թե ինչպես ենք մենք պաշտպանում ձեր PHI-ը,
տեսեք ձեր Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 8-ը։

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 2. Կարևոր հեռախոսահամարներ և ռեսուրսներ
Ներածություն
Այս գլուխը ձեզ տալիս է կոնտակտային տվյալներ կարևոր ռեսուրսների համար, որոնք
կօգնեն ձեզ պատասխանել մեր ծրագրի և ձեր առողջապահական նպաստների վերաբերյալ
հարցերին: Դուք կարող եք նաև օգտագործել այս գլուխը տեղեկատվություն ստանալու
համար, թե ինչպես դիմել ձեր խնամքի համակարգողին և ուրիշներին՝ ձեր անունից գործելու
համար: Հիմնական տերմինները և դրանց սահմանումները հայտնվում են այբբենական
կարգով ձեր Անդամի տեղեկագրքի վերջին գլխում:

Բովանդակություն
A. Անդամների սպասարկման կենտրոն .......................................................................................... 19
B. Ձեր խնամքի համակարգողը........................................................................................................ 22
C. Բուժքույրական խորհրդատվական հեռախոսագիծ ................................................................... 24
D. Վարքագծային առողջության ճգնաժամային գիծ........................................................................ 25
E. Առողջական ապահովագրության խորհրդատվության և պաշտպանության
ծրագիր (HICAP) ........................................................................................................................... 26
F. Որակի վերահսկման կազմակերպություն (QIO) ........................................................................ 27
G. Medicare ....................................................................................................................................... 28
H. Medi-Cal ........................................................................................................................................ 29
I. Օմբուդսմենի գրասենյակ .............................................................................................................. 30
J. Վարչաշրջանի սոցիալական ծառայություն ................................................................................ 31
K. Շրջանի մասնագիտացված հոգեկան առողջության ծրագիր...................................................... 32
L. California կառավարվող առողջական խնամքի բաժին ................................................................ 33
M. Այլ ռեսուրսներ............................................................................................................................. 34

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 2: Կարևոր
հեռախոսահամարներ
և ռեսուրսներ

A. Անդամների սպասարկման կենտրոն
Կոնտակտի տեսակ

ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ

1-833-707-3129 Զանգն անվճար է:
8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից
մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից ուրբաթ (բացառությամբ
տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։
Մենք տրամադրում ենք բանավոր թարգմանչի անվճար
ծառայություններ անգլերեն չիմացող մարդկանց համար:

TTY

711 Զանգն անվճար է:
Այս հեռախոսահամարը լսողության և խոսակցական խնդիրներ
ունեցող մարդկանց համար է: Այս համարով զանգահարելու
համար պետք է հատուկ հեռախոսի սարքավորում ունենաք:
8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից
մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից ուրբաթ (բացառությամբ
տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։

ԳՐԵՔ

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

ԿԱՅՔ

shop.anthem.com/medicare/ca

Կապվեք Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ օգնություն ստանալու համար հետևյալի համար.

•

Ծրագրի հետ կապված հարցերով

•

Հայտերի կամ վճարումների վերաբերյալ հարցերով

•

Ձեր բուժօգնությանն առնչվող որոշումների հարցերով

o Ձեր բուժօգնության ծառայությունների վերաբերյալ որոշումը դա.
– ձեր նպաստները և ծրագրի մեջ ապահովագրված ծառայություններն են կամ
– ձեր առողջապահական ծառայությունների համար մեր կողմից
վճարվող գումարը:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 2: Կարևոր
հեռախոսահամարներ
և ռեսուրսներ

o Զանգահարեք մեզ, եթե հարցեր ունեք ձեր բուժօգնության ծառայությունների
վերաբերյալ որոշման հետ կապված:

o Ապահովագրական որոշումների մասին ավելին իմանալու համար տե՛ս ձեր
Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 9-ը։
•

Ձեր բուժօգնությանն առնչվող բողոքարկումներ

o Բողոքարկումը մեր կայացրած որոշումը վերանայելու և այն փոխելու համար
դիմումի պաշտոնական ձև է, եթե կարծում եք, որ մենք սխալ ենք թույլ տվել կամ
համաձայն չեք մեր որոշման հետ։

o Բողոքարկումներ ներկայացնելու մասին ավելին իմանալու համար տե՛ս ձեր
Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 9-ը։
•

Ձեր բուժօգնությանն առնչվող դժգոհությունների հարցերով

o Դուք կարող եք դժգոհել մեզանից կամ որևէ ծառայության մատակարարից
(այդ թվում նաև արտացանցային կամ ցանցային մատակարարից): Ցանցային
մատակարարն այն մատակարարն է, որն աշխատում է մեր ծրագրի հետ։ Ինչպես
նաև կարող եք բուժօգնության որակի հետ կապված բողոք ներկայացնել մեզ կամ
Որակի բարելավման կազմակերպությանը (տես Բաժին F-ը):

o Դուք կարող եք զանգահարել մեզ և բացատրել ձեր բողոքը՝ 1-833-707-3129։
o Եթե ձեր գանգատը վերաբերում է ձեր բուժօգնության վերաբերյալ
ապահովագրության որոշմանը, կարող եք բողոքարկել (տեսեք վերը նշված
բաժինը – Բաժին F):

o Մեր ծրագրի մասին գանգատը կարող եք ուղարկել Medicare-ին: Դրա համար
կարող եք օգտագործել առցանց ձևը՝
www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx։ Կամ կարող եք
զանգահարել 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)՝ օգնություն խնդրելու համար։

o Դուք կարող եք մեր ծրագրի վերաբերյալ բողոք ներկայացնել Օմբուդս ծրագրին՝
զանգահարելով 1-888-452-8609։

o Ձեր բուժօգնության վերաբերյալ բողոք ներկայացնելու մասին ավելին իմանալու
համար տես ձեր Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 9-ը:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 2: Կարևոր
հեռախոսահամարներ
և ռեսուրսներ

•

Ձեր Medicare-ի ապահովագրված դեղերի վերաբերյալ ապահովագրական
որոշումները

o Ձեր Medicare դեղերի տրամադրման ծառայությունների վերաբերյալ
որոշումը դա.

– ձեր նպաստները և Medicare-ի կողմից ապահովագրված դեղամիջոցներն
են կամ

– գումարը, որը մենք վճարում ենք ձեր Medicare դեղերի համար։
o Medicare-ով չփոխհատուցվող դեղերը, ինչպիսիք են առանց դեղատոմսի (OTC)
դեղերը և որոշ վիտամիններ, կարող են ապահովագրվել Medi-Cal Rx-ով:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Medi-Cal Rx-ի կայքը
(medi-calrx.dhcs.ca.gov/)։ Կարող եք նաև զանգահարել Medi-Cal Rx
Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն՝ 1-800-977-2273 հեռախոսահամարով։

o Ձեր Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի վերաբերյալ ապահովագրական
որոշումների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես ձեր
Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 9-ը:

•

Medicare դեղամիջոցների հետ կապված բողոքարկումներ

o Բողոքարկումն ապահովագրության որոշումը փոխելու նպատակով մեզ
դիմելու ձև է:

o Ձեր Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի վերաբերյալ բողոքարկում անելու մասին
լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես ձեր Անդամների տեղեկագրքի
Գլուխ 9-ը:

•

Medicare դեղամիջոցների հետ կապված գանգատներ

o Դուք կարող եք դժգոհություն ներկայացնել մեր կամ որևէ դեղատան վերաբերյալ:
Այդ թվում նաև Medicare-ի դեղատոմսով դուրս գրվող դեղամիջոցների հետ
կապված դժգոհություն:

o Եթե ձեր դժգոհությունը կապված է Medicare դեղատոմսով դուրս գրվող
դեղամիջոցների տրամադրման ծառայությունների վերաբերյալ որոշման հետ,
կարող եք բողոքարկել: (Ծանոթացեք վերոնշյալ բաժնի հետ)։

o Մեր ծրագրի մասին գանգատը կարող եք ուղարկել Medicare-ին: Դրա համար
կարող եք օգտագործել առցանց ձևը՝
www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx։ Կամ կարող եք
զանգահարել 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)՝ օգնություն խնդրելու համար։

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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o Ձեր Medicare-ի դեղատոմսով դեղերի վերաբերյալ գանգատ անելու մասին
լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես ձեր Անդամների տեղեկագրքի
Գլուխ 9-ը:

•

Ձեր կողմից արդեն վճարած բուժօգնություն կամ Medicare-ի դեղերի համար
վճարումներ

o Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, թե ինչպես խնդրել մեզ փոխհատուցել
ձեզ կամ վճարել ձեր ստացած հաշիվը, տես ձեր Անդամների տեղեկագրքի
Գլուխ 7-ը:

o Եթե դուք խնդրում եք մեզ վճարել հաշիվ, և մենք մերժում ենք ձեր խնդրանքի
որևէ մասը, կարող եք բողոքարկել մեր որոշումը։ Տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի
Գլուխ 9-ը:

B. Ձեր խնամքի համակարգողը
Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ում, դուք կստանաք խնամքի համակարգողի
աջակցություն, որը կօգնի ձեզ առողջապահական միջոցառումներից առաջ, ընթացքում
և հետո:
Երբ դառնաք Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ի անդամ, ձեզ կնշանակեն
խնամքի համակարգող։

?

•

Խնամքի համակարգողն այն անձն է, ով աշխատում է և ձեզ հետ, առողջապահական
ծրագրի և բուժօգնության մատակարարների հետ՝ ապահովելու ձեզ անհրաժեշտ
բուժօգնությունը:

•

Խնամքի համակարգողը կդիմի ձեզ՝ համոզվելու, որ դուք ունեք այն, ինչ ձեզ
անհրաժեշտ է:

•

Եթե դուք ընդունվեք հիվանդանոց, խնամքի համակարգողը կարող է օգնել
կազմակերպել այնպիսի ծառայություններ, որոնք հնարավոր են դարձնում
վերականգնումը տանը:

•

Եթե կարծում եք, որ կարող եք օգտվել խնամքի համակարգողի օգնությունից, կարող
եք կապվել Անդամների սպասարկման կենտրոնի հետ և խնդրել խոսել խնամքի
համակարգողի հետ

•

Եթե ձեզ դուր չի գալիս ձեր խնամքի համակարգողը, կարող եք զանգահարել
Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ 1-833-707-3129 (TTY: 711)
հեռախոսահամարով, երկուշաբթիից ուրբաթ 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը՝ գտնելու
խնամքի համակարգող՝ ձեր կարիքները բավարարելու համար:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Կոնտակտի տեսակ

ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ

1-833-707-3129 Այս զանգն անվճար է:
Երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը:
Մենք տրամադրում ենք բանավոր թարգմանչի անվճար
ծառայություններ անգլերեն չիմացող մարդկանց համար:

TTY

TTY: 711 Զանգն անվճար է:
Այս հեռախոսահամարը լսողության և խոսակցական խնդիրներ
ունեցող մարդկանց համար է: Այս համարով զանգահարելու
համար պետք է հատուկ հեռախոսի սարքավորում ունենաք:
Երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը:

ԳՐԵՔ

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

ԿԱՅՔ

shop.anthem.com/medicare/ca

Կապվեք ձեր խնամքի համակարգողին՝ օգնություն ստանալու համար.

•

Ձեր բուժօգնության հետ կապված հարցերով

•

Վարքագծային առողջության (հոգեկան առողջության և թմրանյութերի
օգտագործման խանգարման) ծառայությունների հետ կապված հարցերով

•

Փոխադրամիջոցների հետ կապված հարցերով

•

Երկարատև ծառայությունների և աջակցման հետ կապված հարցերով (LTSS)

LTSS-ը ներառում է Չափահաս ների համայնքահեն ծառայություններ (CBAS) և
Բուժքույրական հաստատություններ (NF)։
Երկարատև ծառայություններ ու աջակցությունը (LTSS) ներառում է ծառայությունների
և աջակցումների մեծ տեսականի, որոնք օգնում են նպաստառուներին հոգալ իրենց
առօրյա կենցաղային կարիքները և բարելավել իրենց կենսամակարդակը: Օրինակները
ներառում են լոգանքի, հագնվելու և ամենօրյա կյանքի և ինքնասպասարկման հիմնական
գործողությունները, ինչպես նաև լվացքատների, առևտրի և տրանսպորտային առօրյա
խնդիրների լուծումը:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Այն տրամադրվում է երկարատև ժամկետով, մեծ մասամբ տներում և համայնքներում, բայց
նաև այնպիսի հաստատություններում, ինչպիսիք են՝ բուժօգնության հաստատությունները:
Այդ ծրագրերին համապատասխանելու համար անհրաժեշտ է որոշակի իրավասության
պահանջներ: Մանրամասների համար և դիմումի հետ կապված օգնության համար
զանգահարեք ձեր խնամքի համակարգողին։
Երբեմն կարող եք օգնություն ստանալ ձեր առօրյա բուժօգնության և կենցաղային
կարիքների համար:
Դուք հնարավորություն կունենաք ստանալ հետևյալ ծառայությունները.
• Չափահասների համայնքահեն ծառայություններ (CBAS),
• Մասնագիտացված բուժքրոջ ծառայություն,
• Ֆիզիոթերապիա,
• Աշխատանքային վերականգնողական թերապիա,
• Խոսքի բարդությունների թերապիա,
• Բժշկական սոցիալական ծառայություններ, և
• Տնային առողջապահական խնամք։

C. Բուժքույրական խորհրդատվական հեռախոսագիծ
Բուժքույրական խորհրդատվական հեռախոսագիծը պատրաստ է լուծել ձեր
առողջապահական հարցերն ու մտահոգությունները: Բուժքույրական խորհրդատվական
հեռախոսագիծը կարող է օգնել թեթևացնել ձեր անհանգստությունները կամ օգնել ձեզ
որոշել, թե արդյոք դուք պետք է դիմեք ձեր բժշկին: Երբեմն դուք կունենաք առողջական
խնդիրներ գիշերը, հանգստյան օրերին կամ տոն օրերին: Անկախ նրանից, թե որ օրն է կամ
ժամը, դուք կարող եք խոսել բուժքրոջ հետ՝ զանգահարելով Բուժքույրական
խորհրդատվական հեռախոսագծին։ Կարող եք կապվել բուժքույրերի հեռախոսագծի հետ՝
ձեր առողջության կամ առողջական խնամքի վերաբերյալ հարցերով:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Կոնտակտի տեսակ

ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ

1-800-224-0336 Զանգն անվճար է:
Մատչելի է օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր
Մենք տրամադրում ենք բանավոր թարգմանչի անվճար
ծառայություններ անգլերեն չիմացող մարդկանց համար:

TTY

711 Զանգն անվճար է:
Այս հեռախոսահամարը լսողության և խոսակցական խնդիրներ
ունեցող մարդկանց համար է: Այս համարով զանգահարելու
համար պետք է հատուկ հեռախոսի սարքավորում ունենաք:
Մատչելի է օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր

D. Վարքագծային առողջության ճգնաժամային գիծ
Կոնտակտի տեսակ

ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ

1-800-854-7771 Զանգն անվճար է:
Մատչելի է օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր
Մենք տրամադրում ենք բանավոր թարգմանչի անվճար
ծառայություններ անգլերեն չիմացող մարդկանց համար:

TTY

711 Զանգն անվճար է:
Այս հեռախոսահամարը լսողության և խոսակցական խնդիրներ
ունեցող մարդկանց համար է: Այս համարով զանգահարելու
համար պետք է հատուկ հեռախոսի սարքավորում ունենաք:
Մատչելի է օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր

Կապվեք Վարքագծային առողջության ճգնաժամային գծին, որպեսզի ստանաք օգնություն
հետևյալի հետ կապված.
Հարցեր վարքային առողջության և թմրամիջոցների չարաշահման ծառայությունների վերաբերյալ
o Զննում
o Գնահատում
o Ուղեգիր
o Ճգնաժամային խորհրդատվություն
Ձեր մասնագիտացված հոգեկան առողջության ծառայությունների հետ կապված հարցերի
համար տե՛ս Բաժին K:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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E.Առողջական ապահովագրության խորհրդատվության և
պաշտպանության ծրագիր (HICAP)
Առողջական ապահովագրության խորհրդատվության և պաշտպանության ծրագիրը (HICAP)
տրամադրում է առողջության ապահովագրության հետ կապված անվճար
խորհրդատվություն այն մարդկանց, ովքեր ունեն Medicare: HICAP-ի խորհրդատուները
կպատասխանեն ձեր հարցերին և կօգնեն հասկանալ, թե ինչ կարելի է անել ձեր խնդիրը
լուծելու համար: HICAP-ը հատուկ մասնագիտացված խորհրդատուներ ունի ամեն
վարչաշրջանում, և ծառայություններն անվճար են:
HICAP-ը չի համագործակցում որևէ ապահովագրական ընկերության կամ
առողջապահական ծրագրի հետ:
Կոնտակտի տեսակ

ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ

1-800-824-0780
Երկուշաբթիից ուրբաթ 8:30 a.m.-ից մինչև 4:30 p.m.

ԳՐԵՔ

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

ԿԱՅՔ

www.healthcarerights.org

Կապվեք HICAP-ին՝ հետևյալի հետ աջակցության համար.

•

Հարցեր մեր ծրագրի կամ Medicare-ի վերաբերյալ

•

HICAP-ի խորհրդատուները կարող են պատասխանել ձեր հարցերին, փոխել
նոր ծրագրի և օգնել ձեզ.

o հասկանալ ձեր իրավունքները,
o հասկանալ ծրագրի ձեր նախասիրությունները,
o բողոքարկելու ձեր բուժօգնության կամ բուժման հետ կապված հարցերով, և
o օգնել ձեզ լուծել վճարումների հետ կապված խնդիրները:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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F. Որակի վերահսկման կազմակերպություն (QIO)
Մեր նահանգում կա Livanta Նպաստառուների և ընտանիքի վրա հիմնված խնամքի որակի
բարելավման կազմակերպություն (BFCC-QIO) կոչվող կազմակերպություն։ Սա բժիշկների և
առողջապահական այլ մասնագետների խումբ է, որոնք օգնում են բարելավել Medicare-ով
մարդկանց խնամքի որակը: Livanta-ն կապված չէ մեր ծրագրի հետ։
Կոնտակտի տեսակ

ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ

1-877-588-1123

TTY

1-855-887-6668 Այս հեռախոսահամարը լսողության և
խոսակցական խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար է: Այս
համարով զանգահարելու համար պետք է հատուկ հեռախոսի
սարքավորում ունենաք:

ԳՐԵՔ

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

ԿԱՅՔ

www.livantaqio.com

Կապվեք Livanta Նպաստառուների և ընտանիքի վրա հիմնված խնամքի որակի բարելավման
կազմակերպության (BFCC-QIO) հետ հետևյալ հարցերում օգնության համար՝

•

Հարցեր ձեր առողջապահական իրավունքների վերաբերյալ

•

Կարող եք դժգոհություն ներկայացնել ձեր ստացած բուժօգնության համար, եթե.

o բուժօգնության որակի հետ կապված խնդիր ունեք,
o գտնում եք, որ շատ քիչ եք մնացել հիվանդանոցում, կամ
o կարծում եք, որ ձեր տնային բուժօգնության, մասնագիտացված բուժօգնության
հաստատության կամ համապարփակ ամբուլատոր վերականգնողական
հաստատության (CORF) ծառայությունները չափազանց շուտ են ավարտվում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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G. Medicare
Medicare-ը դաշնային առողջապահության ապահովագրման ծրագիր է 65 և ավելի մեծ
տարիքի մարդկանց համար, 65-ից ցածր հաշմանդամության որոշակի կարգ ունեցող
մարդկանց և վերջին փուլի երիկամային հիվանդությամբ մարդկանց համար (երիկամների
ֆունկցիաների մշտական խանգարմամբ, որը դիալիզի կամ երիկամի փոխպատվաստման
կարիք ունի):
Medicare-ի համար պատասխանատու դաշնային գործակալությունը Medicare և Medicaid
ծառայությունների կենտրոններն են կամ CMS-ը:
Կոնտակտի տեսակ

ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
Այս համարներին կատարվող զանգերն անվճար են, օրը 24 ժամ,
շաբաթը 7 օր։

TTY

1-877-486-2048 Զանգն անվճար է:
Այս հեռախոսահամարը լսողության և խոսակցական խնդիրներ
ունեցող մարդկանց համար է: Այս համարով զանգահարելու
համար պետք է հատուկ հեռախոսի սարքավորում ունենաք:

ԿԱՅՔ

medicare.gov
Սա Medicare-ի պաշտոնական կայքն է: Այն տրամադրում է
թարմացված տեղեկություններ Medicare-ի մասին: Այն նաև ունի
տեղեկատվություն հիվանդանոցների, ծերանոցների, բժիշկների,
տնային առողջապահական գործակալությունների, դիալիզի
հաստատությունների, ստացիոնար վերականգնողական
հաստատությունների և անբուժելի հիվանդների խնամքի
հաստատության մասին:
Այն ներառում է օգտակար կայքեր և հեռախոսահամարներ: Այն
ունի նաև փաստաթղթեր, որոնք կարող եք տպել անմիջապես
ձեր համակարգչից:
Եթե համակարգիչ չունեք, ձեր տեղի գրադարանը կամ տարեց
մարդկանց կենտրոնը կօգնեն ձեզ այցելել այս կայք իրենց
համակարգչի միջոցով: Կամ կարող եք զանգահարել Medicare՝
վերը նշված համարով և ասել, թե ինչ տեղեկություններ եք
փնտրում: Նրանք կգտնեն տեղեկությունները կայքում և
կվերանայեն տեղեկությունները ձեզ հետ:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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H. Medi-Cal
Medi-Cal-ը California-ի Medicaid ծրագիրն է: Սա հանրային առողջության
ապահովագրության ծրագիր է, որը տրամադրում է անհրաժեշտ առողջապահական
ծառայություններ ցածր եկամուտ ունեցող անձանց, այդ թվում՝ երեխաներ ունեցող
ընտանիքների, տարեցների, հաշմանդամություն ունեցող անձանց, խնամատարության,
հղի կանանց և հատուկ հիվանդություններ ունեցող անձանց, ինչպիսիք են տուբերկուլյոզը,
կրծքագեղձի քաղցկեղը, կամ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ը։ Medi-Cal-ը ֆինանսավորվում է նահանգի և
դաշնային կառավարության կողմից:

Կոնտակտի տեսակ

ԶԱՆԳԱՀ
ԱՐԵՔ

1‐844‐580‐7272

TTY

1‐800‐430‐7077

Երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից 6 p.m.-ը:

Այս հեռախոսահամարը լսողության և խոսակցական խնդիրներ
ունեցող մարդկանց համար է: Այս համարով զանգահարելու համար
պետք է հատուկ հեռախոսի սարքավորում ունենաք:

?

ԳՐԵՔ

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

ԿԱՅՔ

www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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I. Օմբուդսմենի գրասենյակ
Ձեր անունից Օմբուդսմենի գրասենյակն աշխատում է որպես փաստաբան: Նրանք կարող են
պատասխանել հարցերին, եթե դուք ունեք խնդիր կամ գանգատ, և կարող են օգնել ձեզ
հասկանալ, թե ինչ է պետք անել։ Օմբուդսմենի գրասենյակը կարող է օգնել ձեզ ծառայության
կամ վճարումների հետ կապված խնդիրների հարցում: Օմբուդսմենի գրասենյակն
ավտոմատ կողմ չի գրավի բողոքում։ Նրանք բոլոր կողմերին դիտարկում են անաչառ և
օբյեկտիվ կերպով։ Նրանց խնդիրն է օգնել մշակել առողջապահական հասանելիության
խնդիրների արդար լուծումներ: Ծառայություններն անվճար են:
Կոնտակտի տեսակ

ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ

1-888-452-8609
Զանգն անվճար է: Երկուշաբթիից ուրբաթ, 8:00 a.m.-ից 5:00 p.m.-ը։

TTY

711
Զանգն անվճար է:

?

ԳՐԵՔ

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

ԷԼ. ՀԱՍՑԵ

MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov

ԿԱՅՔ

www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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և ռեսուրսներ

J. Վարչաշրջանի սոցիալական ծառայություն
Եթե օգնության կարիք ունեք ձեր Los Angeles կամ Santa Clara վարչաշրջանների
նպաստների հետ կապված, դիմեք ձեր տեղական Վարչաշրջանի սոցիալական
ծառայությունների բաժին:
Կոնտակտի տեսակ

LOS ANGELES
ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ

1-888-944-4477 Զանգն անվճար է:
Երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից մինչև 5 p.m.-ը:

ԳՐԵՔ

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

ԿԱՅՔ

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

ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ

1-877-962-3633 Զանգն անվճար է:
Երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից մինչև 5 p.m.-ը:

?

ԳՐԵՔ

1888 Senter Road
San Jose, CA 95112

ԿԱՅՔ

www.sccgov.org/sites/ssa/Pages/default.aspx

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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K. Շրջանի մասնագիտացված հոգեկան առողջության ծրագիր
Medi-Cal-ի մասնագիտացված հոգեկան առողջության ծառայություններից կարող եք օգտվել
վարչաշրջանի հոգեկան առողջության ծրագրի միջոցով (MHP), եթե համապատասխանում
եք բժշկական անհրաժեշտության չափանիշներին:
Կոնտակտի տեսակ

ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ

1-800-854-7771 Զանգն անվճար է:
օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, ներառյալ տոն օրերը Մենք ունենք
անվճար թարգմանչական ծառայություններ այն մարդկանց
համար, ովքեր անգլերեն չեն խոսում։

TTY

711 Զանգն անվճար է:
Այս հեռախոսահամարը լսողության և խոսակցական խնդիրներ
ունեցող մարդկանց համար է: Այս համարով զանգահարելու
համար պետք է հատուկ հեռախոսի սարքավորում ունենաք:
օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր

Կապվեք շրջանի հոգեկան առողջության մասնագիտացված ծրագրի հետ՝ օգնության համար.

•

Վարչաշրջանի կողմից տրամադրվող վարքագծային առողջության
պահպանման ծառայությունների հետ կապված հարցերով
o Իրավասության գնահատում
o Ուղեգրեր
o Նշանակումներ
o Առկա ծառայությունների մասին ընդհանուր տեղեկություններ

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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L. California կառավարվող առողջական խնամքի բաժին
California կառավարվող առողջական խնամքի բաժինը (DMHC) պատասխանատու
է առողջապահական ծրագրերի կարգավորման համար: DMHC Օգնության կենտրոնը
կարող է օգնել ձեզ Medi-Cal ծառայությունների վերաբերյալ բողոքարկումների
և բողոքների հարցում:
Կոնտակտի տեսակ

ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ

1-888-466-2219
DMHC-ի ներկայացուցիչները հասանելի են ժամը 8:00 a.m.-ից
6:00 p.m.-ը, երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին։

TDD

1-877-688-9891
Այս հեռախոսահամարը լսողության և խոսակցական խնդիրներ
ունեցող մարդկանց համար է: Այս համարով զանգահարելու
համար պետք է հատուկ հեռախոսի սարքավորում ունենաք:

?

ԳՐԵՔ

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

ՖԱՔՍ

1-916-255-5241

ԿԱՅՔ

www.dmhc.ca.gov

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
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Գլուխ 2: Կարևոր
հեռախոսահամարներ
և ռեսուրսներ

M. Այլ ռեսուրսներ
Առողջապահության սպառողների դաշինքի օմբուդսմենների ծրագիրը (HCA) առաջարկում է
ԱՆՎՃԱՐ օգնություն՝ օգնելու այն մարդկանց, ովքեր պայքարում են առողջապահական
ապահովագրություն ստանալու կամ պահպանելու և իրենց առողջապահական ծրագրերի
հետ կապված խնդիրները լուծելու համար:
Եթե խնդիրներ ունեք հետևյալի հետ.

•

Medi-Cal

•

Medicare

•

Ձեր առողջապահական ծրագիրը

•

Բժշկական ծառայությունների գնահատում

•

Բողոքարկել մերժված ծառայությունները, դեղերը, երկարատև բժշկական
սարքավորումները (DME), հոգեկան առողջության ծառայությունները և այլն:

•

Բժշկական հաշիվների ներկայացում

•

IHSS (Տնային աջակցման ծառայություններ)

Առողջապահության սպառողների դաշինքն օգնում է բողոքների, բողոքարկումների
և դատական ունկնդրությունների հարցում: Առողջապահության սպառողների դաշինքի
հեռախոսահամարն է՝ 1-888-804-3536։

?
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Գլուխ 3․ Օգտագործելով մեր ծրագրի ապահովագրությունը՝
ձեր առողջապահական և այլ ապահովագրված
ծառայությունների համար
Ներածություն
Այս Գլուխն ունի կոնկրետ դրույթներ և կանոններ, որոնք դուք պետք է իմանաք`առողջական
խնամք և մեր ծրագրի այլ ապահովագրված ծառայություններ ստանալու համար: Այն նաև
պատմում է ձեզ ձեր խնամք համակարգողի մասին, թե ինչպես խնամք ստանալ տարբեր
տեսակի մատակարարներից և որոշակի հատուկ հանգամանքներում (այդ թվում,
արտացանցային մատակարարներից կամ դեղատներից), թե ինչ պետք է անել, եթե դուք
ուղղակիորեն վճարվում եք մեր կողմից ապահովագրված ծառայությունների համար
և ինչպես նաև երկարատև օգտագործման բժշկական սարքի (DME) ստացման կանոնները:
Հիմնական տերմինները և դրանց սահմանումները հայտնվում են այբբենական կարգով ձեր
Անդամների տեղեկագրքի վերջին գլխում:

Բովանդակություն
A. Տեղեկատվություն ծառայությունների և մատակարարների մասին.................................... 38
B. Ծառայություններ ստանալու կանոններ, որոնք ընդգրկում է մեր ծրագիրը ...................... 38
C. Ձեր խնամքի համակարգողը ................................................................................................ 41
C1. Ով է խնամքի համակարգողը......................................................................................... 41
C2. Ինչպես կարող եք կապվել ձեր խնամքի համակարգողի հետ ...................................... 41
C3. Ինչպես կարող եք փոխել ձեր խնամքի համակարգողին .............................................. 42
D. Խնամք մատակարարների կողմից ....................................................................................... 42
D1. Ինչպես ստանալ բուժօգնություն ձեր PCP-ից ................................................................ 42
D2. Ինչպես ստանալ բուժօգնություն մասնագետներից և այլ ցանցային
մատակարարներից ........................................................................................................ 45
D3. Երբ մատակարարը լքում է մեր ծրագիրը...................................................................... 46
D4. Արտացանցային մատակարարներ................................................................................ 47

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
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Գլուխ 3. Օգտագործելով մեր
ծրագրի ապահովագրությունը՝
ձեր առողջապահական և այլ
ապահովագրված
ծառայությունների համար

E. Վարքագծային առողջության (հոգեկան առողջության և թմրանյութերի օգտագործման
խանգարման) ծառայություններ ........................................................................................... 48
E1. Medi-Cal-ի վարքագծային առողջության ծառայություններ, որոնք տրամադրվում
են մեր ծրագրից դուրս.................................................................................................... 48
F. Տեղափոխման ծառայություններ........................................................................................... 50
F1. Ոչ արտակարգ իրավիճակների բժշկական տեղափոխում ........................................... 50
F2. Ոչ բժշկական փոխադրամիջոցներ ................................................................................ 51
G. Ապահովագրված ծառայություններ բժշկական շտապ օգնության դեպքում, շտապ
անհրաժեշտության դեպքում կամ բնական աղետի ժամանակ........................................... 53
G1. Բուժօգնությունը բժշկական արտակարգ իրավիճակի ժամանակ ............................... 53
G2. Անհապաղ բուժօգնություն ............................................................................................. 56
G3. Բուժօգնություն արհավիրքի ժամանակ ........................................................................ 57
H. Ինչ անել, եթե ձեզ հաշիվ ներկայացնեն այն ծառայությունների համար, որոնք
ապահովագրում է մեր ծրագիրը........................................................................................... 57
H1. Ինչ անել, եթե մեր ծրագիրը չի ապահովագրում ծառայությունները ........................... 57
I. Առողջապահական ծառայությունների ապահովագրությունը կլինիկական
հետազոտական ուսումնասիրության մեջ............................................................................ 58
I1. Կլինիկական հետազոտական ուսումնասիրության սահմանումը ................................ 58
I2. Ծառայությունների վճարում, երբ դուք գտնվում եք կլինիկական հետազոտական
ուսումնասիրության մեջ................................................................................................. 59
I3. Իմանալ ավելին կլինիկական հետազոտական ուսումնասիրությունների մասին........ 60
J. Ինչպես են ձեր առողջապահական ծառայություններն ապահովագրված կրոնական
ոչ բժշկական առողջապահական հաստատությունում ....................................................... 60
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Գլուխ 3. Օգտագործելով մեր
ծրագրի ապահովագրությունը՝
ձեր առողջապահական և այլ
ապահովագրված
ծառայությունների համար

K. Երկարատև օգտագործման բժշկական սարքավորում (DME) ............................................. 61
K1. DME-ն որպես մեր ծրագրի անդամ ................................................................................ 61
K2. DME-ի սեփականատիրությունը, եթե անցնեք Original Medicare-ին ............................ 62
K3. Թթվածնային սարքավորումների նպաստներ՝ որպես մեր ծրագրի անդամ ................ 62
K4. Թթվածնային սարքավորում, երբ դուք անցնում եք Original Medicare-ին .................... 62
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Գլուխ 3. Օգտագործելով մեր
ծրագրի ապահովագրությունը՝
ձեր առողջապահական և այլ
ապահովագրված
ծառայությունների համար

A. Տեղեկատվություն ծառայությունների և մատակարարների մասին
Ծառայությունները բուժօգնություն է (ինչպիսիք են բժշկի այցելությունները և բժշկական
բուժումը), երկարատև ծառայություններն ու աջակցությունը (LTSS), միջոցները, հոգեկան
առողջության պահպանման ծառայությունները (ներառյալ հոգեկան առողջությունը
և առողջությունը), դեղատոմսով դուրս գրվող և առանց դեղատոմսի վաճառվող դեղերն են,
սարքավորումները և այլ ծառայությունները: Ապահովագրված ծառայություններն այն
ծառայություններն են, որոնց համար մեր ծրագիրը վճարում է: Ապահովագրված
բուժօգնությունը, վարքագծային առողջությունը և երկարատև ծառայություններն ու
աջակցությունը (LTSS) նշված են ձեր Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 4-ում։
Ապահովագրված դեղատոմսերը և առանց դեղատոմսի վաճառվող դեղերը հասանելի են
Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 5-ում։
Մատակարարները բժիշկներն են, բույքույրերը և այլոք, ովքեր ձեզ բուժօգնություն
և ծառայություններ են մատուցում: Մատակարարները ներառում են նաև հիվանդանոցները,
տնային առողջության գործակալությունները, կլինիկաները և այլ տեղեր, որտեղ դուք
բուժօգնություն, հոգեկան առողջության պահպանման ծառայություններ եք ստանում,
բժշկական սարքավորումներ, ինչպես նաև որոշակի երկարատև ծառայություններ
և աջակցություն (LTSS):
Ցանցային մատակարարներն այն մատակարարներն են, ովքեր աշխատում են մեր ծրագրի
հետ: Այս մատակարարները համաձայնում են ընդունել մեր վճարումը որպես ամբողջական
վճարում։ Ցանցային մատակարարներն անմիջապես մեզ են ներկայացնում իրենց մատուցած
ծառայությունների համար հաշիվը: Երբ օգտվում եք ցանցային մատակարարից, դուք
սովորաբար ոչինչ չեք վճարում ծրագրի կողմից ապահովագրված ծառայությունների համար:

B. Ծառայություններ ստանալու կանոններ, որոնք ընդգրկում
է մեր ծրագիրը
Մեր ծրագիրն ընդգրկում է Medicare-ի ծառայությունները և ապահովագրում է կամ
համակարգում է Medi-Cal-ի բոլոր ծառայությունները: Դրանց թվում են նաև վարքագծային
առողջությունը և երկարատև ծառայություններն ու աջակցությունը (LTSS)։

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 3. Օգտագործելով մեր
ծրագրի ապահովագրությունը՝
ձեր առողջապահական և այլ
ապահովագրված
ծառայությունների համար

Մեր ծրագիրը կհամակարգի առողջապահական ծառայությունները, վարքագծային
առողջության ծառայությունները և LTSS-ը, որը դուք ստանում եք, երբ հետևում եք մեր
կանոններին: Կապահովագրվի մեր ծրագրի կողմից.

•

Ձեր ստացած բուժօգնությունը պետք է լինի ծրագրի նպաստ: Սա նշանակում է,
որ մենք այն ներառում ենք ձեր Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 4-ի
Նպաստների աղյուսակում:

•

Խնամքը պետք է լինի բժշկական տեսակետից անհրաժեշտ: Բժշկական առումով
անհրաժեշտ ասելով մենք նկատի ունենք կարևոր ծառայություններ, որոնք
ողջամիտ են և պաշտպանում են կյանքը: Բժշկական անհրաժեշտ խնամքն
անհրաժեշտ է անհատներին լուրջ հիվանդանալուց կամ հաշմանդամությունից
զերծ պահելու համար և նվազեցնելու ծանր ցավը՝ բուժելով հիվանդությունները
կամ վնասվածքները:

•

Բժշկական ծառայությունների համար դուք պետք է ունենաք ցանցային
առաջնային խնամքի մատակարար (PCP), որը պատվիրում է խնամքը կամ
ասում է ձեզ օգտվել այլ մատակարարից: Որպես ծրագրի անդամ՝ դուք պետք
է ընտրեք ցանցային մատակարար, որը կլինի ձեր PCP:

o Շատ դեպքերում, ձեր ցանցի PCP կամ մեր ծրագիրը պետք է ձեզ
հաստատեն, նախքան դուք կարող եք օգտագործել մատակարար, որը ձեր
PCPրը չէ կամ օգտագործել այլ մատակարարներ մեր ծրագրի ցանցում:
Դա կոչվում է ուղեգիր։ Եթե դուք հաստատում չստանաք, մենք կարող ենք
չփոխհատուցել ծառայությունները: Ձեզ անհրաժեշտ չէ ուղեգիր որոշ
մասնագետների, ինչպիսիք են կանանց առողջության մասնագետներից
օգտվելու համար:

o Եթե դուք ընտրում եք PCP-ը, որը հանդիսանում է անկախ փորձառության
ասոցիացիա (IPA) կամ բժշկական խմբի մաս, ձեզ հասանելի
մասնագետները, օժանդակ մատակարարները և հիվանդանոցները կարող են
սահմանափակվել միայն IPA-ի PCP-ի կամ բժշկական խմբի հետ
պայմանագիր կնքածներով: Արտակարգ իրավիճակի օգնության կամ
անհապաղ օգնության կամ կանացի բուժօգնության համար անհրաժեշտ չէ
ստանալ ուղեգիր ձեր PCP-ից: Դուք կարող եք ստանալ այլ կարգի խնամք՝
առանց PCP-ի ուղեգրի (այս մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես
այս գլխի D1 բաժինը):

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Գլուխ 3. Օգտագործելով մեր
ծրագրի ապահովագրությունը՝
ձեր առողջապահական և այլ
ապահովագրված
ծառայությունների համար

Դուք պետք է ձեր բուժօգնությունը ստանաք ձեր ցանցային մատակարարներից:
Սովորաբար, մենք չենք ապահովագրում մատակարարի խնամքը, որը չի
աշխատում մեր առողջապահական ծրագրի հետ: Սա նշանակում է, որ դուք
ստիպված կլինեք ամբողջությամբ վճարել մատակարարին ցանցից դուրս
գտնվող մատակարարներից տրամադրված ծառայությունների համար: Ահա մի
քանի դեպքեր, որոնց վրա չի տարածվում այս օրենքը.

o Մենք ապահովագրում ենք շտապ կամ շտապ անհրաժեշտ օգնությունը
արտացանցային մատակարարի կողմից (այս մասին լրացուցիչ
տեղեկությունների համար տե՛ս գլխի H բաժինը:

o Եթե ձեզ հարկավոր է բուժօգնություն, որն ապահովագրված է մեր
ծրագրով, սակայն չեն կարող մատուցել մեր ցանցային մատակարարները,
դուք կարող եք ստանալ այն արտացանցային մատակարարից, սակայն,
կարող է պահանջվել նախօրոք լիազորում։ Նման իրավիճակում մենք
կապահովագրենք այդ բուժօգնությունը՝ ձեզ համար անվճար։

o Մենք ապահովագրում ենք երիկամների դիալիզի ծառայությունները,
երբ դուք կարճ ժամանակով գտնվում եք մեր ծրագրի սպասարկման
տարածքից դուրս, կամ երբ ձեր մատակարարը ժամանակավորապես
անհասանելի է կամ հասանելի չէ: Այս ծառայությունները կարող եք
ստանալ Medicare-ի կողմից վկայագրված դիլաիզի
հաստատություններում:

o Երբ առաջին անգամ միանաք մեր ծրագրին, կարող եք խնդրել շարունակել
օգտվել ձեր ընթացիկ մատակարարներից: Որոշ բացառություններով մենք
պետք է հաստատենք այս հարցումը, եթե կարողանանք հաստատել, որ
դուք գոյություն ունեցող հարաբերություններ եք ունեցել
մատակարարների հետ: Տես Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 1-ը։ Եթե
մենք հաստատենք ձեր խնդրանքը, դուք կարող եք շարունակել
օգտագործել այն մատակարարներին, որոնց այժմ օգտագործում եք
ծառայությունների համար մինչև 12 ամիս: Այդ ընթացքում մեր խնամքի
համակարգողը կկապվի ձեզ հետ, որպեսզի օգնի ձեզ գտնել
մատակարարներ մեր ցանցում: 12 ամսից հետո մենք այլևս չենք
ապահովագրի ձեր բուժօգնությունը, եթե շարունակեք օգտվել
արտացանցային մատակարարների ծառայություններից։

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ի (HMO D-SNP) նոր անդամներ. Շատ դեպքերում դուք
կանդամագրվեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ին (HMO D-SNP)՝ ձեր Medicare-ի
նպաստների համար այն ամսվա 1-ին օրը, երբ դուք խնդրել եք անդամակցել
Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ին (HMO D-SNP)։ Դուք դեռ կարող եք ստանալ ձեր
Medi-Cal ծառայությունները ձեր նախկին Medi-Cal առողջապահական ծրագրից ևս մեկ
ամսով: Դրանից հետո դուք կստանաք ձեր Medi-Cal ծառայությունները Anthem MediBlue Full
Dual Advantage-ի (HMO D-SNP) միջոցով: Ձեր Medi-Cal ապահովագրությունում բացեր չեն
լինի: Զանգահարեք մեզ 1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր
(բացառությամբ Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի
31-ը, և երկուշաբթիից ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև
սեպտեմբերի 30-ը։ Այս զանգն անվճար է։ Եթե ունեք ինչ-որ հարցեր։

C. Ձեր խնամքի համակարգողը
C1. Ով է խնամքի համակարգողը
Խնամքի համակարգողը կլինիկական կամ այլ վերապատրաստված անձ է, որը աշխատում
է մեր ծրագրի համար՝ ձեզ համար գործի մենեջերի ծառայություններ մատուցելու համար:
Գործի մենեջերները համագործակցում են հիվանդների հետ՝ նրանց անհրաժեշտ
բուժօգնություն տրամադրելու համար:
Գործի մենեջերն օգնում է հիվանդներին.
•

Հասկանալ, թե ինչ վիճակում է իրենց ներկա առողջությունը

•

Ստեղծել խնամքի ծրագիր միայն նրանց համար

•

Ստանալ նրանց անհրաժեշտ խնամքը մեր ծրագրից և նրանց համայնքից

•

Դառնալ սեփական առողջությունը կառավարելու մի մասը

•

Աշխատել առողջապահության աշխատողների հետ որպես թիմ

•

Հասնել առողջ լինելու իրենց նպատակներին

C2. Ինչպես կարող եք կապվել ձեր խնամքի համակարգողի հետ
Կապվեք ձեր խնամքի համակարգողի հետ՝ զանգահարելով Անդամների սպասարկման
կենտրոն։ Շատ իրավիճակներում խնամքի համակարգողը կարող է ձեզ տրամադրել իր
անմիջական կոնտակտային տվյալները:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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C3. Ինչպես կարող եք փոխել ձեր խնամքի համակարգողին
Եթե դուք նախընտրում եք, որ ձեզ ընդունի խնամքի այլ համակարգող, զանգահարեք
Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ կիսվելու ձեր մտահոգություններով և խնդրելու այլ
խնամքի համակարգող:

D. Խնամք մատակարարների կողմից
D1. Ինչպես ստանալ բուժօգնություն ձեր PCP-քի մատակարարից
Դուք պետք է ընտրեք առաջնային խնամքի մատակարար (PCP), որը կտրամադրի և
կկազմակերպի ձեր բուժօգնությունը: Եթե դուք ընտրում եք PCP, որը հանդիսանում է անկախ
փորձառության ասոցիացիայի (IPA) կամ բժշկական խմբի մաս, ձեզ հասանելի մասնագետները,
օժանդակ մատակարարները և հիվանդանոցները կարող են սահմանափակվել միայն PCP-ի
IPA-ի կամ բժշկական խմբի հետ պայմանագիր կնքածներով:
PCP-րի սահմանումը և ինչ է անում PCP-ը ձեզ համար
Ձեր PCP-ը ձեր հիմնական բուժօգնության մատակարարն է: Դուք կայցելեք ձեր PCP-ին ձեր
հերթական ստուգումների համար: Եթե դուք հիվանդ եք, ձեր PCP-ն առաջին անձը կլինի,
ում հետ դուք կապ կհաստատեք: Նա դեղեր կնշանակի ձեզ համար, և անհրաժեշտության
դեպքում ձեզ կուղղորդի մասնագետների և այլ մատակարարների մոտ:
Ձեր PCP-ը կարող է լինել.
•

Ընտանեկան բժիշկ

•

Մանկաբարձ/Գինեկոլոգ

•

Մասնագետ, ով տրամադրում է առաջնային խնամք

•

Տեղական առողջապահական բաժանմունք կամ նմանատիպ համայնքային կլինիկա

PCP-ի ձեր ընտրությունը
Ձեր PCP-ի հետ ձեր հարաբերությունները կարևոր են: Այսպիսով, երբ դուք ընտրում եք ձեր
PCP, փորձեք մտածել հետևյալ պատճառների մասին, որոնք կօգնեն ձեզ: Երբ դուք ընտրում
եք PCP, դուք պետք է.

?

•

Ընտրեք մատակարար, որի ծառայություններից այժմ օգտվում եք, կամ

•

Ընտրեք մատակարար, որը վստահելի մեկն է առաջարկել, կամ

•

Ընտրեք մատակարար, որը մոտ է ձեր տանը։

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Երբ դուք անդամագրվեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ին (HMO D-SNP), դուք PCP
կընտրեք Մատակարարների և դեղատների տեղեկատուից։ PCP-ները թվարկված են ըստ
քաղաքի և շրջանի, այնպես որ կարող եք գտնել այն ձեր բնակության կամ աշխատանքի
վայրին մոտ: Հասցեագիրքը նաև տեղեկացնում է, թե ինչ լեզուներով են խոսում PCP-ի
գրասենյակում: Եթե PCP ընտրելու հարցում օգնության կարիք ունեք, զանգահարեք
Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ 1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը,
շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից
մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Երբ ընտրում եք ձեր PCP դուք նաև ընտրում եք հիվանդանոց(ներ) և հատուկ ցանց(եր),
որոնք փոխկապակցված են ձեր PCP-ի հետ։ Երբ դուք ընտրում եք PCP ձեզ կուղորդեն
մասնագետների, հիվանդանոցների և ձեր PCP-ի և/կամ ձեր PCP-ի հետ առնչվող այլ
մատակարարների մոտ
Ձեր PCP-ի անունն ու գրասենյակի համարը տպված է ձեր անդամակցության քարտի վրա:
PCP ընտրելու հարցում օգնության համար կարող եք նաև զանգահարել Անդամների
սպասարկման կենտրոն՝ 1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ
օր (բացառությամբ Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև
մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև
սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Ձեր առաջնային խնամքի մատակարար փոխելու տարբերակ
Դուք կարող եք փոխել ձեր PCP-ին ցանկացած պատճառով ցանկացած պահի: Նաև,
հնարավոր է, ձեր PCP-ը կարող է դուրս գալ մեր ծրագրի ցանցից: Եթե ձեր PCP-ը դուրս
է գալիս մեր ծրագրի ցանցից, մենք կարող ենք օգնել ձեզ գտնել նոր PCP մեր ցանցում:
PCP փոխելու համար զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ 1-833-707-3129
(TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ Գոհաբանության և
Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից ուրբաթ
(բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Երբ զանգահարեք, համոզվեք, որ Անդամների սպասարկման կենտրոնին տեղեկացրել եք,
որ դուք օգտագործում եք մասնագետի կամ ստանում եք այլ ծառայություններ, որոնք կարիք
ունեն ձեր PCP-ի հաստատման։ Այդ ծառայությունների մի մասը կարող է լինել տնային
առողջապահական ծառայություններ և երկարատև բժշկական սարքավորումներ:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 3. Օգտագործելով մեր
ծրագրի ապահովագրությունը՝
ձեր առողջապահական և այլ
ապահովագրված
ծառայությունների համար

Դուք կարող եք սկսել օգտվել ձեր PCP-ից ձեր խնդրանքից հետո ամսվա առաջին օրը:
Օրինակ, եթե խնդրեք փոխել ձեր PCP-ին սեպտեմբերի 13-ին, կարող եք սկսել օգտագործել
ձեր նոր առաջնային բուժօգնությունը հոկտեմբերի 1-ից:
Մենք ձեզ կուղարկենք նոր Anthem Blue Cross Cal MediConnect ծրագրի անդամի ID
քարտ՝ ձեր PCP-ի անունով և հեռախոսահամարով: Ծառայություններ, որոնք կարող
եք ստանալ առանց ձեր PCP-ի կողմից նախնական հաստատում ստանալու
Շատ դեպքերում, նախքան այլ մատակարարներից օգտվելը, ձեզ պետք է հաստատում ձեր
PCP-ից: Այս հաստատումը կոչվում է ուղեգիր: Դուք կարող եք ստանալ այնպիսի
ծառայություններ, ինչպիսիք են ստորև թվարկվածները՝ առանց ձեր PCP-ից նախ
հաստատում ստանալը.

•

Արտակարգ իրավիճակների ծառայություններ ցանցային մատակարարներից կամ
արտացանցային մատակարարներից։

•

Անհապաղ բուժօգնություն ցանցային մատակարարներից։

•

Անհապաղ բուժօգնություն արտացանցային մատակարարներից, երբ չեք կարող
այցելել ցանցային մատակարարին (օրինակ, երբ գտնվում եք ծրագրի
սպասարկման տարածքից դուրս վայրում կամ շաբաթ-կիրակի օրերին):

Նշում. Անհապաղ բուժօգնությունը պետք է անհապաղ անհրաժեշտ լինի և բժշկական
տեսանկյունից անհրաժեշտ։

?

•

Երիկամների դիալիզի ծառայություններ, որոնք դուք ստանում եք Medicare-ի
կողմից հավաստագրված դիալիզի հաստատությունում, երբ գտնվում եք մեր
ծրագրի սպասարկման տարածքից դուրս: Զանգահարեք Անդամների
սպասարկման կենտրոն, նախքան կլքեք սպասարկման տարածքը: Մենք կօգնենք
ձեզ ստանալ դիալիզը, երբ հեռու եք գտնվում մեր տարածքից:

•

Գրիպի դեմ պատվաստումներ և COVID-19 պատվաստումներ, ինչպես նաև
հեպատիտ B-ի և թոքաբորբի դեմ պատվաստումներ , քանի դեռ դրանք ստանում
եք ցանցային մատակարարից:

•

Կանացի սովորաբար մատուցվող բուժօգնություն և ընտանիքի պլանավորման
ծառայություններ: Սրա մեջ մտնում են կրծքի հետազոտությունները,
մամոգրաֆիան (կրծքի ռենտգեն նկարահանում), ցիտոլոգիական քսուկը
և արգանդի հետազոտությունները, եթե դուք դրանք ստանում եք ցանցային
մատակարարից:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Գլուխ 3. Օգտագործելով մեր
ծրագրի ապահովագրությունը՝
ձեր առողջապահական և այլ
ապահովագրված
ծառայությունների համար

Բացի այդ, եթե իրավասու եք ծառայություններ ստանալ հնդկական
առողջապահական մատակարարներից, դուք կարող եք օգտագործել այս
մատակարարներին առանց ուղեգրի:

D2. Ինչպես ստանալ բուժօգնություն մասնագետներից և այլ ցանցային
մատակարարներից
Մասնագետն այն բժիշկն է, որը մատուցում է բուժօգնությունը որոշակի հատուկ
հիվանդության կամ մարմնի մասի համար: Կան բազմաթիվ տեսակի մասնագետներ,
ինչպես օրինակ.

•

Ուռուցքաբանները բուժում են քաղցկեղով հիվանդներին:

•

Սրտաբանները բուժում են սրտի հիվանդություններով հիվանդներին:

•

Օրթոպեդները բուժում են ոսկրային, հոդերի կամ մկանային խնդիրներ
ունեցող հիվանդներին:

Եթե ձեզ անհրաժեշտ է հատուկ խնամք, ձեր PCP-ը ձեզ ուղղորդում է ճիշտ բժշկի կամ այլ
բուժօգնության մատակարարի մոտ, որը կարող է ձեզ տալ համապատասխան խնամք:
•

Որոշ ծառայությունների համար անհրաժեշտ է նախօրոք լիազորում: Նախօրոք
լիազորումը նշանակում է, որ դուք պետք է հավանություն ստանաք մեր կողմից,
նախքան որոշակի ծառայություն կամ դեղամիջոց ձեռք բերելը: Ձեր բժիշկը կամ այլ
բուժօգնության մատակարարը կպահանջի նախօրոք լիազորում այն
ծառայությունների համար, որոնք, ըստ նրանց, անհրաժեշտ են։ Տեսեք Գլուխ 4-ի
Նպաստների աղյուսակը՝ իմանալու համար, թե որ ծառայություններն են պահանջում
նախօրոք լիազորում:

•

Ձեր PCP-ը կարող է աշխատել միայն որոշ հիվանդանոցում կամ մասնագետների
խմբի հետ: Ահա թե ինչու դուք պետք է ուղեգիր ստանաք ձեր PCP-ից նախքան
մասնագետ օգտագործելը: Եթե դուք ունեք հարցեր մասնագետների կամ
հիվանդանոցների մասին, որոնց հետ ձեր PCP-ն աշխատում է, ապա կապվեք ձեր
PCP-ի կամ Անդամների սպասարկման կենտրոնի հետ։

Շատ կարևոր է ուղեգիր (նախապես հաստատում) ստանալ, նախքան Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP) պայմանագրային մասնագետից օգտվելը կամ
մասնագիտացված ծառայություններ ստանալը (բացառությամբ այն ծառայությունների,
որոնք նշված են ստորև Բաժին D-ում)։ Եթե դուք չունեք ուղեգիր (նախապես հաստատում)
նախքան մասնագետից ծառայություններ ստանալը, դուք կարող եք ինքներդ վճարել այդ
ծառայությունների համար: Խնդրում ենք կարդացեք Բաժին D-ն տեղեկությունների համար,
թե որ ծառայություններն են պահանջվում ուղեգրեր և/կամ նախօրոք լիազորումներ:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Եթե մասնագետը ցանկանում է, որպեսզի շարունակեք այցելել նրան՝ ավելի շատ
բուժօգնություն ստանալու համար, համոզվեք, որ ձեր PCP-ի ընդհանուր բուժող բժշկի,
պրակտիկ բուժքույրի կամ մասնագետի ուղեգիրը (նախապես հաստատում) ներառում է
ավելի շատ այցեր այդ մասնագետին։ Հակառակ դեպքում, դուք պետք է ստանաք մեկ այլ
ուղեգիր (նախապես հաստատում)՝ մասնագետի մոտ լրացուցիչ այցելությունների համար:
Բացի այդ, PCP-ն ունեն որոշակի մասնագետներ և հիվանդանոցներ, որոնք նրանք
օգտագործում են ուղեգրերի համար, ուստի ձեր ընտրած PCP-ը սովորաբար որոշում է ձեր
մասնագետներին և հիվանդանոցներին: Եթե կա կոնկրետ պայմանագրային մասնագետ կամ
հաստատություն, որը դուք նախընտրում եք, նախ ստուգեք՝ համոզվելու համար, որ ձեր
PCP-ը հիվանդներին ուղարկում է այդ մասնագետի մոտ կամ օգտագործում
է այդ հիվանդանոցը:

D3. Երբ մատակարարը լքում է մեր ծրագիրը
Ցանցային մատակարարը, որի ծառայություններից օգտվում եք, կարող է լքել մեր ծրագիրը։
Եթե մեր մատակարարներից մեկը դուրս գա մեր ծրագրից, դուք ունեք որոշակի
իրավունքներ և պաշտպանություններ, որոնք ամփոփված են ստորև.

?

•

Նույնիսկ եթե մեր մատակարարների ցանցը փոխվի տարվա ընթացքում, ձեր
ծառայությունները չեն ընդհատվի մեր բարձրորակ մատակարարների կողմից:

•

Հնարավորության դեպքում մենք ձեզ 30 օր առաջ կծանուցենք այդ մասին՝
հնարավորություն տալով ձեզ ընտրել նոր մատակարար։

•

Մենք օգնում ենք ձեզ ընտրել նոր բարձրորակ մատակարար, որը կշարունակի
կազմակերպել ձեր բուժօգնության կարիքները:

•

Եթե դուք բուժում եք անցնում, դուք իրավունք ունեք խնդրելու, և մենք աշխատում
ենք ձեզ հետ՝ ապահովելու, որ ձեր ստացած բժշկական անհրաժեշտ
բուժումը չընդհատվի:

•

Եթե մենք չենք կարողանում գտնել որակավորված ցանցի մասնագետ, որը
հասանելի է ձեզ, մենք պետք է կազմակերպենք արտացանցային մասնագետ՝ ձեր
բուժօգնությունը տրամադրելու համար:

•

Եթե կարծում եք, որ մենք չենք փոխարինել ձեր նախկին մատակարարին
բարձրորակ մեկ այլ մատակարարով կամ, եթե ձեր բուժօգնությունը պատշաճ
կերպով չի կազմակերպվում, դուք իրավունք ունեք ներկայացնել որակի խնամքի
գանագատ QIO-ին, խնամքի որակի բողոք կամ երկուսը միասին։ (Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար տե՛ս Գլուխ 9-ը)։

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Եթե տեղեկանում եք, որ ձեր մատակարարներից մեկը դուրս է գալիս մեր ծրագրից, կապվեք
մեզ հետ։ Մենք կարող ենք օգնել ձեզ գտնել նոր մատակարար և կազմակերպել ձեր
բուժօգնությունը: Կապվեք Անդամների սպասարկման կենտրոնի հետ՝ 1-833-707-3129
(TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ Գոհաբանության և
Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից ուրբաթ
(բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:

D4. Արտացանցային մատակարարներ
Շատ դեպքերում մենք չենք վճարում արտացանցային մատակարարից ստացած
բուժօգնության համար: Սա նշանակում է, որ ձեր խնամքը եղել է մատակարարից, որը մեր
ծրագրի ցանցի մաս չէ: Կան ժամանակներ, երբ մենք արտացանցային մատակարարի
խնամքի ապահովագրություն կտրամադրենք: Ահա երեք դեպք, երբ մենք արտացանցային
մատակարարի խնամքի ապահովագրություն կտրամադրենք.
•

Եթե արտակարգ իրավիճակի կամ շտապ օգնության կարիք ունեք։ Այս մասին
լրացուցիչ տեղեկությունների համար և տեսնելու, թե ինչ են նշանակում արտակարգ
կամ հրատապ խնամքի միջոցները, տես Գլուխ 4-ի Նպաստների աղյուսակի շտապ
օգնությունը կամ հրատապ անհրաժեշտ օգնություն բաժինները:

•

Եթե ձեզ անհրաժեշտ է բժշկական խնամք, Medicare-ը նշում է, որ մեր ծրագիրը պետք
է ապահովագրի այն, բայց մեր ցանցային մատակարարներից ոչ մեկն այսպիսի խնամք
չի առաջարկում: Այս դեպքում ձեր PCP-ը կամ Մասնագետը պետք է ստանան
«Նախօրոք լիազորում»։ Սա նշանակում է, որ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) պետք է հաստատի այն նախքան խնամք ստանալը։ Այսպիսի
իրավիճակում, դուք կվճարեք նույնքան, որքան որ կվճարեիք, եթե բուժօգնությունը
ստանայիք ցանցային մատակարարից։ Շատ կարևոր է ձեր մասնագետից,
Extensivist-ից կամ PCP-ից ուղեգրի հաստատման ստանալը նախքան արտացանցային
որևէ մատակարարի այցելելը: Եթե դուք չունեք ուղեգիր, նախքան արտացանցային
մատակարարից խնամք ստանալը, ապա դուք կարող եք ստիպված լինել վճարել այդ
ծառայությունների համար:

•

Երիկամների դիալիզի ծառայություններ, որոնք ստանում եք Medicare-ի կողմից
վկայագրված դիալիզի հաստատություններում, երբ կարճ ժամանակով գտնվում եք
ծրագրի սպասարկման տարածքից դուրս վայրում:

Եթե դուք օգտվում եք արտացանցային մատակարարից, ապա մատակարարը պետք
է իրավասու լինի մասնակցելու Medicare-ին և/կամ Medi-Cal-ին:
•

?

Մենք չենք կարող վճարել մատակարարին, ով իրավասու չէ մասնակցելու
Medicare-ին և/կամ Medi-Cal-ին:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Եթե դուք օգտագործում եք մատակարար, որը իրավասու չէ մասնակցելու
Medicare-ին, դուք պետք է վճարեք ձեր ստացած ծառայությունների ամբողջ արժեքը:

•

Մատակարարները պետք է տեղեկացնեն ձեզ, եթե նրանք իրավասու չեն
մասնակցելու Medicare-ին:

E. Վարքագծային առողջության (հոգեկան առողջության և թմրանյութերի
օգտագործման խանգարման) ծառայություններ
Դուք հասանելիություն ունեք բժշկական առումով անհրաժեշտ վարքագծային առողջության
ծառայություններ, որոնք Medicare-ը և Medi-Cal-ը ապահովագրում են: Մենք տրամադրում
ենք հասանելիություն դեպի վարքագծային առողջության ծառայություններ, որոնք
ապահովագրված են Medicare-ի կողմից: Մեր ծրագիրը չի տրամադրում Medi-Cal-ի
ապահովագրված վարքագծային առողջության ծառայություններ, սակայն այս
ծառայությունները հասանելի են ձեզ Լոս Անջելեսի շրջանի հոգեկան առողջության
վարչության (LACDMH և Santa Clara վարչարջանի Հոգեկան առողջության բաժնի և Ալկոհոլի
ու թմրամիջոցների ծառայությունների բաժանմունքի միջոցով:

E1. Medi-Cal-ի վարքագծային առողջության ծառայություններ, որոնք
տրամադրվում են մեր ծրագրից դուրս
Medi-Cal-ի հոգեկան առողջության մասնագիտացված ծառայությունները հասանելի են ձեզ
վարչաշրջանի հոգեկան առողջության ծրագրի (MHP) միջոցով, եթե դուք
համապատասխանում եք հատուկ հոգեկան առողջության ծառայություններից օգտվելու
չափանիշներին: Medi-Cal-ի մասնագիտացված հոգեկան առողջության ծառայությունները,
որոնք տրամադրվում են Los Angeles վարչաշրջանի Հոգեկան առողջության
դեպարտամենտի կողմից (LACDMH և Santa Clara վարչաշրջանի Հոգեկան առողջության
վարչություն և Ալկոհոլի ու թմրամիջոցների ծառայությունների վարչություն ներառում են.
• Հոգեկան առողջության ծառայություններ

?

•

Դեղամիջոցների աջակցման ծառայություններ

•

Ցերեկային ինտենսիվ բուժում

•

Վերականգնման օր

•

Ճգնաժամային միջամտություն

•

Ճգնաժամի կայունացում

•

Մեծահասակների ստացիոնար բուժման ծառայություններ

•

Ճգնաժամային ստացիոնար բուժման ծառայություններ

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 3. Օգտագործելով մեր
ծրագրի ապահովագրությունը՝
ձեր առողջապահական և այլ
ապահովագրված
ծառայությունների համար

•

Հոգեբուժական առողջապահական հաստատությունների ծառայություններ

•

Հոգեբուժական ստացիոնար հիվանդանոցային ծառայություններ

•

Գործի նպատակային կառավարում

Medi-Cal կամ Drug Medi-Cal կազմակերպված առաքման համակարգի ծառայությունները
հասանելի են ձեզ Los Angeles վարչաշրջանի հոգեկան առողջության դեպարտամենտի
(LACDMH և Santa Clara վարչարջանի հոգեկան առողջության բաժանմունքի և ալկոհոլի
և թմրամիջոցների ծառայությունների դեպարտամենտի միջոցով), եթե
համապատասխանում եք այս ծառայությունները ստանալու չափանիշներին։
Drug Medi-Cal-ի ծառայությունները, որոնք տրամադրվում են Los Angeles վարչաշրջանի
Հոգեկան առողջության դեպարտամենտի կողմից (LACDMH և Santa Clara վարչաշրջանի
Հոգեկան առողջության վարչություն և Ալկոհոլի ու թմրամիջոցների ծառայությունների
վարչություն ներառում են.

•

Ամբուլատոր ինտենսիվ բուժման ծառայություններ

•

Ստացիոնար բուժման ծառայություններ

•

Ամբուլատոր առանց դեղամիջոցների ծառայություններ

•

Թմրանյութերի կախվածությունից բուժման ծառայություններ

•

Նալտրեքսոնի (Naltrexone) ներգործմամբ ծառայություններ՝ օփիոդային
կախվածության համար

Drug Medi-Cal-ի կազմակերպված առաքման համակարգի ծառայությունները ներառում են.

?

•

Ամբուլատոր և ինտենսիվ ամբուլատոր ծառայություններ

•

Դեղորայք կախվածության բուժման համար (նաև կոչվում է Դեղորայքային
օժանդակ բուժում)

•

Բնակելի/ստացիոնար

•

Կանխիկացման կառավարում

•

Թմրանյութերի կախվածությունից բուժման ծառայություններ

•

Վերականգնման ծառայություններ

•

Խնամքի համակարգում

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 3. Օգտագործելով մեր
ծրագրի ապահովագրությունը՝
ձեր առողջապահական և այլ
ապահովագրված
ծառայությունների համար

Բացի վերոնշյալ ծառայություններից, դուք կարող եք նաև օգտվել կամավոր մատուցվող
ստացիոնար դետոքսիկացիոն թերապիայի ծառայություններից, եթե համապատասխանում
եք չափանիշներին:
Եթե կարծում եք, որ այս ծառայություններից որևէ մեկը ձեզ հարկավոր է, խոսեք ձեր գործի
մենեջերի կամ ձեր PCP-ի հետ: Ձեր գործի մենեջերը կամ մատակարարը ձեզ հարցեր կտան`
ձեզ համար անհրաժեշտ ծառայությունների տեսակները պարզելու և մատակարար
ընտրելու հարցում օգնելու համար: Ծառայությունները ստանալու համար ձեզ գուցե
անհրաժեշտ լինի ուղեգիր կամ նախօրոք լիազորում (այսինքն՝ մեզանից թույլտվություն է
պետք): Ուղեգիր և/կամ նախօրոք լիազորում ստանալուց հետո դուք կամ ձեր գործի
մենեջերը կարող եք ժամադրություն նշանակել:

F. Տեղափոխման ծառայություններ
F1. Ոչ արտակարգ իրավիճակների բժշկական տեղափոխում
Դուք ոչ-արտակարգ իրավիճակների բժշկական տեղափոխման իրավունք ունեք, եթե ունեք
բժշկական կարիքներ, որոնք թույլ չեն տալիս ձեզ մեքենա, ավտոբուս կամ տաքսի օգտագործել
ձեր ժամադրություններին: Ոչ-արտակարգ իրավիճակների բժշկական տեղափոխումը կարող է
տրամադրվել ապահովագրված ծառայությունների համար, ինչպիսիք են բժշկական,
ատամնաբուժական, հոգեկան առողջությունը, նյութերի օգտագործումը և դեղատան
ժամադրությունները: Եթե ձեզ անհրաժեշտ է ոչ-արտակարգ իրավիճակների բժշկական
տեղափոխում, կարող եք խոսել ձեր PCP-ի հետ և խնդրել այն: Ձեր PCP-ը կորոշի
տեղափոխման լավագույն տեսակը՝ ձեր կարիքները բավարարելու համար: Եթե ձեզ
անհրաժեշտ է ոչ-արտակարգ իրավիճակների բժշկական տեղափոխում, նրանք կնշանակեն այն՝
լրացնելով ձևաթուղթը և այն ներկայացնելով Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
հաստատման համար։ Կախված ձեր բժշկական կարիքներից՝ հաստատումը կիրառելի է մեկ
տարվա համար: Ձեր PCP-ը կվերագնահատի ոչ-արտակարգ իրավիճակների բժշկական
տեղափոխման ձեր կարիքը՝ յուրաքանչյուր 12 ամիսը մեկ վերահաստատման համար։
Ոչ-արտակարգ իրավիճակների բժշկական տեղափոխումը շտապ օգնության մեքենա է,
պատգարակով ֆուրգոն, անվասայլակով ֆուրգոն կամ օդային տրանսպորտ:
Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ը (HMO D-SNP) թույլ է տալիս նվազագույն ծախսերով
ապահովագրված տեղափոխման ռեժիմը և ամենահամապատասխան ոչ-արտակարգ
իրավիճակների բժշկական տեղափոխումը ձեր բժշկական կարիքների համար, երբ ձեզ
անհրաժեշտ է ուղևորություն դեպի ձեր ժամադրություն։ Օրինակ, եթե դուք կարող եք
ֆիզիկապես կամ բժշկական տեսակետից տեղափոխվել անվասայլակով ֆուրգոնով,
Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ը (HMO D-SNP) չի վճարի շտապ օգնության մեքենայի
համար: Դուք օդային տրանսպորտի իրավունք ունեք միայն այն դեպքում, եթե ձեր
առողջական վիճակը անհնար է դարձնում ցամաքային փոխադրումների ցանկացած ձև:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Ոչ-արտակարգ իրավիճակների բժշկական տեղափոխումը պետք է օգտագործվի, երբ.

•

•

Դա ձեզ ֆիզիկապես կամ բժշկական առումով անհրաժեշտ է, ինչպես որոշվում է ձեր
PCP-ի գրավոր լիազորմամբ, քանի որ դուք չեք կարող օգտվել ավտոբուսից,
տաքսիից, մեքենայից կամ ֆուրգոնից՝ ձեր ժամադրությանը հասնելու համար:
Ֆիզիկական կամ մտավոր հաշմանդամության պատճառով դուք վարորդի օգնության
կարիքն ունեք ձեր բնակության, տրանսպորտային միջոցի կամ բուժման վայր
տեղափոխելու և վերադառնալու համար:

Բժշկական փոխադրում խնդրելու համար, որը ձեր բժիշկը նշանակել է ոչ շտապ
սովորական ժամադրությունների համար, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual
Advantage (HMO D-SNP)՝ 1-844-923-0744 (TTY: 711) ժամադրությունից առնվազն 48 ժամ
առաջ (երկուշաբթի-ուրբաթ)։ Հրատապ ժամադրությունների համար զանգահարեք որքան
հնարավոր է շուտ։ Զանգահարելիս պատրաստ ունեցեք ձեր անդամի ID քարտը։ Կարող եք
նաև զանգահարել, եթե ձեզ լրացուցիչ տեղեկություններ են անհրաժեշտ։
Բժշկական տեղափոխման սահմանափակումներ
Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ը (HMO D-SNP) ապահովագրում է ամենաէժան
բժշկական տեղափոխումը, որը բավարարում է ձեր բժշկական կարիքները ձեր տանից մինչև
ամենամոտ մատակարարը, որտեղ հնարավոր է ժամադրություն։ Բժշկական տեղափոխում
չի տրամադրվի, եթե Medicare-ը կամ Medi-Cal-ը չեն ապահովագրում ծառայությունը: Եթե
ժամադրության տեսակն ապահովագրված է Medi-Cal-ով, բայց ոչ առողջապահական
ծրագրի միջոցով, Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ը (HMO D-SNP) կօգնի ձեզ
պլանավորել ձեր տեղափոխումը։ Ապահովագրված ծառայությունների ցանկը ներկայացված
է այս տեղեկագրքի Գլուխ 4-ում։ Տեղափոխումը չի ապահովագրվում Anthem MediBlue
Full Dual Advantage-ի (HMO D-SNP) ցանցից կամ սպասարկման տարածքից դուրս, եթե
նախնական լիազորված չէ։

F2. Ոչ բժշկական փոխադրամիջոցներ
Ոչ բժշկական տեղափոխման նպաստները ներառում են ձեր մատակարարի կողմից
լիազորված ծառայության համար դեպի ձեր ժամադրությունների վայր ճանապարհորդելը
և վերադառնալը: Դուք կարող եք անվճար տեղափոխում ստանալ, երբ դուք.

?

•

Ճանապարհորդում և վերադառնում եք ժամադրությունից ձեր մատակարարի
կողմից լիազորված ծառայության համար, կամ

•

Վերցնում եք դեղատոմսեր և բժշկական պարագաներ։

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ը (HMO D-SNP) թույլ է տալիս օգտագործել մեքենա,
տաքսի, ավտոբուս կամ այլ հանրային/մասնավոր միջոց՝ ձեր մատակարարի կողմից
լիազորված ծառայությունների համար ոչ բժշկական ժամադրության վայր հասնելու համար:
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) օգտվում է American Logistics-ից։ Մենք
ապահովագրում ենք ամենացածր գնով ոչ բժշկական փոխադրման տեսակը, որը
համապատասխանում է ձեր կարիքներին:
Երբեմն դուք կարող եք փոխհատուցում ստանալ ձեր կողմից կազմակերպված անձնական
մեքենայով տեղափոխման համար: Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ը (HMO D-SNP)
պետք է հաստատի սա նախքան երթևեկելը, և դուք պետք է տեղեկացնեք մեզ, թե ինչու չեք
կարող երթևեկել այլ կերպ, օրինակ՝ ավտոբուսով: Կարող եք տեղեկացնել մեզ՝
զանգահարելով Անդամների սպասարկման կենտրոն։ Դուք չեք կարող փոխհատուցում
ստանալ՝ ինքներդ վարելու համար:
Վազքը փոխհատուցելու համար պահանջվում են բոլոր հետևյալ փաստաթղթերը.

•

Վարորդի վարորդական վկայականը

•

Վարորդի տրանսպորտային միջոցի գրանցումը

•

Վարորդի համար մեքենայի ապահովագրության վկայագիրը

Արդեն իսկ արտոնված փոխադրում խնդերլու համար զանգահարեքl Anthem MediBlue
Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝ 1-844-923-0744 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը,
երկուշաբթիից ուրբաթ։ առնվազն 48 ժամ (երկուշաբթի-ուրբաթ) ձեր ժամադրությունից
առաջ։ Հրատապ ժամադրությունների համար զանգահարեք որքան հնարավոր է շուտ։
Զանգահարելիս պատրաստ ունեցեք ձեր անդամի ID քարտը։ Կարող եք նաև զանգահարել,
եթե ձեզ լրացուցիչ տեղեկություններ են անհրաժեշտ։
Նշում. Ամերիկացի հնդկացիները կարող են դիմել իրենց տեղական Հնդկցիական
առողջապահական կլինիկային՝ խնդրելու ոչ բժշկական տեղափոխում:
Ոչ-բժշկական տեղափոխման սահմանափակումներ
Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ը (HMO D-SNP) տրամադրում է ամենաէժան
ոչ-բժշկական փոխադրումը, որը բավարարում է ձեր կարիքները ձեր տանից մինչև
ամենամոտ մատակարարը, որտեղ հնարավոր է ժամադրություն։ Դուք չեք կարող ինքներդ
վարել կամ ուղղակիորեն փոխհատուցում ստանալ:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Ոչ բժշկական տեղափոխումը չի կիրառվում, եթե.

•

Ծառայությանը հասնելու համար անհրաժեշտ է շտապօգնության մեքենա,
պատգարակով ֆուրգոն, անվասայլակով ֆուրգոն կամ ոչ արտակարգ
իրավիճակների բժշկական տեղափոխման այլ ձև:

•

Ֆիզիկական կամ բժշկական վիճակի պատճառով դուք վարորդի կողմից օգնության
կարիք ունեք դեպի բնակավայր, մեքենա կամ բուժման վայր:

•

Դուք հաշմանդամի սայլակով եք և չեք կարողանում մեքենա մտնել և դուրս գալ
առանց վարորդի օգնության:

•

Ծառայությունը չի ապահովագրվում Medicare-ի կամ Medi-Cal-ի կողմից:

G. Ապահովագրված ծառայություններ բժշկական շտապ օգնության
դեպքում, շտապ անհրաժեշտության դեպքում կամ բնական
աղետի ժամանակ
G1. Բուժօգնությունը բժշկական արտակարգ իրավիճակի ժամանակ
Բժշկական շտապ բուժօգնությունը սուր ցավերով կամ լուրջ վնասվածքներով բ-բժշկական
վիճակ է: Իրադրությունն այնքան լուրջ է, որ, եթե անհապաղ բուժօգնություն չցուցադրվի,
բժշկական գիտելիքներ չունեցող որևէ այլ անձ, կարող է ունենալ հետևյալ հետևանքները.

•

Տեղափոխումը կարող է վտանգել ձեր կամ չծնված երեխայի առողջությունը կամ
անվտանգությունը, կամ

•

Լուրջ վնաս կհասցվի մարմնական գործառույթներին, կամ

•

Մարմնի որևէ օրգանի կամ մասի ֆունկցիոնալության խանգարման լուրջ վնաս
կհասցվի, կամ

•

Հղի կնոջ ակտիվ ծննդաբերական ցավերի դեպքում, երբ.

o բավարար ժամանակ չկա ձեզ ապահով կերպով տեղափոխելու մեկ այլ
հիվանդանոց մինչև ծննդաբերելը:

o տեղափոխումը կարող է վտանգել ձեր կամ չծնված երեխայի
առողջությունը կամ անվտանգությունը:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Եթե բժշկական արտակարգ իրավիճակի կարիք ունեք.

•

Հնարավորինս շուտ ստացեք օգնությունը: Զանգահարեք 911 կամ օգտվեք
մոտակա շտապ օգնության բաժանմունքից կամ հիվանդանոցից: Զանգահարեք
շտապ օգնություն, եթե դրա կարիքն ունեք: Ձեր PCP-ի կողմից հաստատման կամ
ուղեգրի կարիք չկա: Ձեզ հարկավոր չէ ցանցային մատակարարից օգտվել: Դուք
կարող եք շտապ բժշկական օգնություն ստանալ, երբ դրա կարիքը ունենաք,
ԱՄՆ-ում կամ դրա տարածքներում ամբողջ աշխարհում, համապատասխան
պետական լիցենզիա ունեցող ցանկացած մատակարարից:

•

Հնարավորինս շուտ տեղեկացրեք մեր ծրագրին ձեր արտակարգ իրավիճակի
մասին: Մենք կհետևենք ձեր շտապ բուժօգնության ծառայությունների
մատուցումը: Դուք կամ ինչ-որ մեկը պետք է զանգահարեք մեզ և տեղեկացնեք ձեր
հրատապ բուժօգնության մասին՝ սովորաբար 48 ժամվա ընթացքում:
Այնուամենայնիվ, դուք չեք վճարի շտապ օգնության ծառայությունների համար,
եթե հետաձգեք մեզ տեղեկացնելը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար
զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ 1-833-707-3129 (TTY: 711),
8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ Գոհաբանության
և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։
Այս տեղեկատվությունը կարող եք գտնել ձեր Անդամի ID քարտի հետևի մասում:

Բժշկական արտակարգ իրավիճակներում ապահովագրված ծառայություններ
Փոխհատուցվող շտապ բուժօգնություն կարող եք ստանալ ցանկացած պահի՝ Միացյալ
Նահանգների կամ դրա տարածքների ցանկացած վայրում: Եթե ձեզ հարկավոր է շտապ
օգնության մեքենա, որպեսզի հասնեք շտապ բուժօգնության բաժանմունք, մեր ծրագիրը
փոխհատուցում է դա: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ծանոթացեք Նպաստների
աղյուսակին՝ Գլուխ 4-ում:
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) առաջարկում է սահմանափակ
լրացուցիչ շտապ բժշկական օգնության ապահովագրություն այն դեպքերի համար, երբ դուք
գտնվում եք Միացյալ Նահանգներից դուրս: Խնդրում ենք լրացուցիչ տեղեկությունների
համար ծանոթանալ Նպաստների աղյուսակին՝ Գլուխ 4-ում:
Շտապ բուժօգնության ավարտից հետո, ձեզ հնարավոր է անհրաժեշտ լինի հետբուժական
խնամք՝ համոզվելու, որ ձեր վիճակը լավացել է: Ձեր հետագա բժշկական հսկողությունը
փոխհատուցվում է մեր կողմից: Եթե ձեր արտակարգ իրավիճակների համար խնամք եք
ստանում արտացանցային մատակարարներից, ապա մենք կփորձենք հնարավորինս արագ
ձեզ ցանցային մատակարարներ տրամադրել: Եթե ձեզ հարկավոր է շտապ օգնության
մեքենա, որպեսզի հասնեք շտապ բուժօգնության բաժանմունք, մեր ծրագիրը
փոխհատուցում է դա: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ծանոթացեք Նպաստների
աղյուսակին ձեր Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 4-ում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Այս ծրագիրը ներառում է շտապ օգնության ծառայություններ, եթե դուք ճանապարհորդում
եք Միացյալ Նահանգներից դուրս վեց ամսից քիչ ժամանակահատվածով:
Ապահովագրությունը սահմանափակվում է տարեկան $100,000-ով՝ ամբողջ աշխարհում
շտապ օգնության ծառայությունների համար: Սա հավելյալ նպաստ է։ Այն չի
ապահովագրվում Federal Medicare ծրագրի կողմից: Դուք պետք է վճարեք $100,000-ից
ավելի բոլոր ծախսերը և ձեր սպասարկման տարածք վերադառնալու բոլոր ծախսերը:
Հնարավոր է, որ դուք կարողանաք լրացուցիչ ճանապարհորդական ապահովագրություն
գնել լիազորված գործակալության միջոցով: $0 համավճար՝ ամբողջ աշխարհում
փոխհատուցվող շտապ օգնության յուրաքանչյուր այցելության համար, շտապ վերգետնյա
տեղափոխման կամ շտապ օգնության սենյակ այցելության համար: Եթե շտապ օգնության
կարիք ունեք Միացյալ Նահանգներից կամ դրա տարածքներից դուրս, խնդրում ենք
զանգահարել Blue Cross Blue Shield Global Core ծրագիր՝ 1-800-810-BLUE (1-800-810-2583)
հեռախոսահամարով։ Կամ զանգահարեք 1-804-673-1177 հեռախոսահամարով։ Մենք կարող
ենք օգնել ձեզ օրը 24 ժամ, շաբաթը յոթ օր, տարին 365 օր։
Մատակարարները, ովքեր ձեզ շտապ օգնություն են ցուցաբերում, որոշում են, թե երբ է ձեր
վիճակը կայուն, և երբ է ավարտվում բժշկական շտապ օգնությունը: Նրանք կշարունակեն
բուժել ձեզ և կկապվեն մեզ հետ՝ պլաններ կազմելու համար, եթե ձեզ հետագա խնամքի
կարիք պետք կլինի լավանալու համար:
Մեր ծրագիրն ապահովագրում է ձեր հետագա խնամքը: Եթե ձեր արտակարգ
իրավիճակների համար խնամք եք ստանում արտացանցային մատակարարներից, ապա
մենք կփորձենք հնարավորինս արագ ձեզ ցանցային մատակարարներ տրամադրել: Եթե
դուք շտապ օգնություն եք ստանում արտացանցային հիվանդանոցում և ստացիոնար
խնամքի կարիք ունեք այն բանից հետո, երբ ձեր արտակարգ իրավիճակները կայունացվեն,
դուք պետք է ստանաք ձեր ստացիոնար բուժօգնությունը ծրագրով լիազորված
արտացանցային հիվանդանոցում, և ձեր ծախսը ձեր ծախսերի բաժանումն է, որը պետք
է վճարեք ցանցային հիվանդանոցում:
Արտակարգ իրավիճակների խնամքի ստացում, եթե դա արտակարգ իրավիճակ չէր
Երբեմն, դժվար է պարզել, արդյոք դուք շտապ բժկական կամ վարքագծային օգնության կարիք
ունեցել եք, թե ոչ: Դուք կարող եք շտապ օգնության դիմել, և բժիշկն ասի, որ դա իսկապես
արտակարգ դեպք չէր: Քանի որ, դուք իրականում կարծել եք, որ ձեր առողջությունը գտնվում
է լուրջ վտանգի տակ, մենք փոխհատուցում ենք ձեր ստացած բուժօգնությունը:
Այն բանից հետո, երբ բժիշկն ասում է, որ դա արտակարգ իրավիճակ չէր, մենք
ապահովագրում ենք ձեր լրացուցիչ խնամքը միայն այն դեպքում, եթե.

?

•

Դուք օգտվում եք ցանցային մատակարարից, կամ

•

Ձեր ստացած լրացուցիչ խնամքը համարվում է «անհետաձգելի անհրաժեշտ
խնամք», և այն ստանալու համար դուք հետևում եք կանոններին (տես Բաժին H2-ը):

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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G2. Անհապաղ բուժօգնություն
Անհապաղ բուժօգնությունն այն բուժօգնությունն է, որը դուք ստանում եք մի իրավիճակի
համար, որը չի համարվում արտակարգ իրավիճակ, սակայն պահանջում է անհապաղ
բուժօգնության ցուցադրում: Օրինակ, դուք կարող եք ունենալ առկա վիճակի բռնկում կամ
ծանր կոկորդի ցավ, որը տեղի է ունենում հանգստյան օրերին և բուժման կարիք ունի:
Անհապաղ բուժօգնություն մեր ծրագրի սպասարկման տարածքում
Մեծամասամբ, մենք ապահովագրում ենք անհապաղ բուժօգնությունը միայն, եթե.

•

Դուք ստանում եք այդ բուժօգնությունը ցանցային մատակարարից, և

•

Դուք հետևում եք այս գլխում նկարագրված կանոններին:

Եթե հնարավոր չէ կամ ողջամիտ չէ հասնել ցանցային մատակարարին, մենք
կապահովագրենք անհապաղ բուժօգնությունը, որը կստանաք արտացանցային
մատակարարից։
Անհապաղ անհրաժեշտ ծառայությունները կարող են տրամադրվել ցանցային
մատակարարների կամ արտացանցային մատակարարների կողմից, երբ ցանցային
մատակարարները ժամանակավորապես անհասանելի են կամ հասանելի չեն։ Անհապաղ
անհրաժեշտ ծառայությունների համար ծախսերի բաժանումը, որոնք տրամադրվում են
ցանցից դուրս, նույնն է, ինչ նման ծառայությունների համար, որոնք տրամադրվում են
ցանցում: Անհապաղ անհրաժեշտ ծառայության ապահովագրությունն ամբողջ աշխարհով է։
Անհապաղ բուժօգնություն մեր ծրագրի սպասարկման տարածքից դուրս
Երբ դուք մեր ծրագրի սպասարկման տարածքից դուրս եք գտնվում, հնարավոր է,
չկարողանաք ստանալ ցանցային մատակարարի ծառայություններ: Այդպիսի դեպքում, մեր
ծրագիրը փոխհատուցում է անհապաղ բուժօգնությունը, որը կստանաք ցանկացած
մատակարարից:
Այս ծրագիրը ներառում է շտապ օգնության ծառայություններ, եթե դուք ճանապարհորդում
եք Միացյալ Նահանգներից դուրս վեց ամսից քիչ ժամանակահատվածով:
Ապահովագրությունը սահմանափակվում է տարեկան $100,000-ով՝ ամբողջ աշխարհում
շտապ օգնության ծառայությունների համար: Սա հավելյալ նպաստ է։ Այն չի
ապահովագրվում Federal Medicare ծրագրի կողմից: Դուք պետք է վճարեք $100,000-ից
ավելի բոլոր ծախսերը և ձեր սպասարկման տարածք վերադառնալու բոլոր ծախսերը:
Հնարավոր է, որ դուք կարողանաք լրացուցիչ ճանապարհորդական ապահովագրություն
գնել լիազորված գործակալության միջոցով: $0 համավճար՝ ամբողջ աշխարհում
ապահովագրված անհապաղ անհրաժեշտ ծառայության համար։ Եթե անհապաղ օգնության

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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կարիք ունեք Միացյալ Նահանգներից կամ դրա տարածքներից դուրս, խնդրում ենք
զանգահարել Blue Cross Blue Shield Global Core ծրագիր՝ 1-800-810-BLUE (1-800-810-2583)։
Կամ զանգահարեք 1-804-673-1177 հեռախոսահամարով։ Մենք կարող ենք օգնել ձեզ օրը
24 ժամ, շաբաթը 7 օր, տարին 365 օր։ Լրացուցիչ ծառայությունները կարող են
ապահովագրվել՝ համաձայն ձեր Medi-Cal-ի նպաստների և ուղեցույցների:

G3. Բուժօգնություն արհավիրքի ժամանակ
Եթե ձեր նահանգապետը, առողջապահության և սոցապահովման նախարարության
քարտուղարը կամ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարեն արհավիրքի կամ
արտակարգ իրավիճակի մասին ձեր տարածաշրջանում, դուք դեռևս կարող եք ստանալ
բուժօգնություն մեր ծրագրից։
Հայտարարված աղետի ժամանակ ձեզ անհրաժեշտ խնամք ստանալու մասին
տեղեկությունների համար այցելեք մեր կայքը՝ shop.anthem.com/medicare/ca։
Հայտարարված աղետի ժամանակ, եթե դուք չեք կարող օգտվել ցանցային մատակարարից,
կարող եք օգնություն ստանալ արտացանցային մատակարարներից՝ ձեզ համար արժեքով:
Եթե պաշտոնապես հայտարարված արտակարգ իրավիճակի դեպքում չկարողանաք օգտվել
ցանցային դեղատնից, դուք կկարողանաք ստանալ ձեր դեղատոմսային դեղն
արտացանցային դեղատնից։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս ձեր Անդամների
տեղեկագրքի Գլուխ 5-ը:

H. Ինչ անել, եթե ձեզ հաշիվ ներկայացնեն այն ծառայությունների
համար, որոնք ապահովագրում է մեր ծրագիրը
Եթե մատակարարն հաշիվն ուղարկում է ձեզ՝ մեր ծրագրին ներկայացնելու փոխարեն, դուք
պետք է դիմեք մեզ, որպեսզի մենք վճարենք հաշվի մեր բաժինը :
Դուք չպետք է ինքներդ վճարեք հաշիվը: Եթե վճարեք, հնարավոր է, մենք չկարողանանք
հետ վճարել ձեզ անհրաժեշտ գումարը:
Եթե դուք հաշիվ եք ստացել [ապահովագրված բժշկական ծառայությունների համար, տեսեք
ձեր Անդամների տեղակագրքի Գլուխ 7-ը՝ պարզելու, թե ինչ անել:

H1. Ինչ անել, եթե մեր ծրագիրը չի ապահովագրում ծառայությունները
Մեր ծրագիրն ապահովագրում է բոլոր ծառայությունները.

•

?

որոնք համարվում են բժշկական տեսակետից անհրաժեշտ, և

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

որոնք նշված են մեր ծրագրի Նպաստների աղյուսակում (տե՛ս ձեր Անդամների
տեղեկագրքի Գլուխ 4-ը) և

•

որոնք դուք ստանում եք ըստ հետևյալ ծրագրի կանոնների:

Եթե դուք ստանում եք ծառայություններ, որոնք չեն ապահովագրվում մեր ծրագրի կողմից,
դուք ինքներդ վճարում եք բոլոր ծախսերը:
Եթե ցանկանում եք իմանալ, թե արդյոք մենք վճարում ենք որևէ բժշկական ծառայության
կամ բուժօգնության համար, դուք իրավունք ունեք հարցնել մեզ: Նաև կարող եք գրավոր
դիմել: Եթե մենք ասենք, որ չենք վճարում ձեր ծառայությունները, դուք իրավունք ունեք
բողոքարկել մեր որոշումը:
Ձեր Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 9-ում նկարագրված է, թե ինչ պետք է անեք, եթե ուզում
եք, որ մենք փոխհատուցենք որևէ բժշկական ծառայություն կամ պարագա : Նաև
նկարագրված է, թե ինչպես բողոքարկել մեր ապահովագրության որոշումը: Զանգահարեք
Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ ձեր բողոքարկման իրավունքների մասին ավելին
իմանալու համար:
Մենք վճարում ենք միայն որոշակի ծառայությունների համար որոշակի սահմանաչափով:
Եթե գերազանցեք սահմանաչափը, դուք կվճարեք լրիվ արժեքը՝ նմանատիպ ծառայությունից
լրիվ օգտվելու համար: Զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ պարզելու, թե
որոնք են նպաստների սահմանաչափերը և որքան եք օգտագործել ձեր նպաստները:

I. Առողջապահական ծառայությունների ապահովագրությունը
կլինիկական հետազոտական ուսումնասիրության մեջ
I1. Կլինիկական հետազոտական ուսումնասիրության սահմանումը
Կլինիկական հետազոտական ուսումնասիրությունը (նաև կոչվում է կլինիկական
փորձարկում) բժիշկների կողմից նոր տեսակի բուժօգնությունները կամ դեղերը
փորձարկելու միջոց է: Medicare-ի կողմից հաստատված կլինիկական հետազոտական
ուսումնասիրությունը սովորաբար կամավորների է հայտագրում՝ ուսումնասիրությանը
մասնակցելու համար։
Եթե Medicare-ը հաստատում է հետազոտությունը, որին ուզում եք մասնակցել,
հետազոտության որևէ աշխատակից կապ է հաստատում ձեզ հետ: Այդ անձը տեղեկացնում
է ձեզ հետազոտության բնույթը և պարզում է, թե արդյոք համապատասխանում եք
մասնակցելու համար: Դուք կարող եք մասնակցել հետազոտությանը այնքան ժամանակ,
քանի դեռ համապատասխանում եք անհրաժեշտ պահանջներին: Դուք պետք է հասկանաք և
ընդունեք հետազոտության հետ կապված ձեր անելիքները:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Քանի դեռ դուք մասնակցում եք հետազոտությանը, պետք է մնաք մեր ծրագրի մեջ: Այդ կերպ
մեր ծրագիրը շարունակում է ապահովագրել ձեզ ծառայությունների և խնամքի համար,
որոնք կապված չեն ուսումնասիրության հետ:
Եթե ուզում եք մասնակցել Medicare-ի կողմից հաստատված կլինիկական հետազոտական
ուսումնասիրությանը, կարիք չկա մեզանից կամ ձեր PCP-ից հաստատում ստանալու:
Մատակարարները, որոնք հետազոտության շրջանակներում ձեզ ծառայություններ են
մատուցում, պարտադիր չէ, որ լինեն ցանցային մատակարարներ։
Մենք խրախուսում ենք ձեզ տեղեկացնել մեզ՝ նախքան կլինիկական հետազոտական
ուսումնասիրությանը մասնակցելը:
Եթե պլանավորում եք մասնակցել կլինիկական հետազոտական ուսումնասիրության, դուք
կամ ձեր խնամքի համակարգողը պետք է կապվեք Անդամների սպասարկման կենտրոնի
հետ՝ տեղեկացնելու մեզ, որ դուք կմասնակցեք կլինիկական փորձարկմանը:

I2. Ծառայությունների վճարում, երբ դուք գտնվում եք կլինիկական
հետազոտական ուսումնասիրության մեջ
Եթե դուք կամավոր մասնակցեք կլինիկական հետազոտական ուսումնասիրության, որը
հաստատված է Medicare-ի կողմից, դուք ոչինչ չեք վճարելու հետազոտության
շրջանակներում ապահովագրված ծառայությունների համար: Medicare-ը վճարում է
ուսումնասիրության շրջանակներում ապահովագրված ծառայությունների, ինչպես նաև ձեր
խնամքի հետ կապված սովորական ծախսերի համար: Եթե դուք մասնակցում եք Medicare-ի
կողմից հաստատված կլինիկական հետազոտական ուսումնասիրությանը, դուք
ապահովագրված եք ծառայությունների և պարագաների մեծ մասի համար, որոնք ստանում
եք որպես ուսումնասիրության մաս: Այդ թվում նաև.

•

Սենյակ և սնունդ հիվանդանոցում գտնվելու համար, որոնց համար Medicare-ը
կվճարեր, նույնիսկ եթե դուք ուսումնասիրությանը չմասնակցեիք։

•

Վիրահատություն կամ այլ բժշկական միջամտություններ, որոնք կազմում են
հետազոտության մի մասը:

•

Կողմնակի արդյունքների և նոր բուժման հետ կապված բարդությունների բուժումը:

Եթե դուք մասնակցում եք որևէ հետազոտությանը, որը հաստատված չէ Medicare-ի կողմից,
դուք ինքներդ վճարում եք հետազոտությանը մասնակցելու բոլոր ծախսերի համար։

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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I3. Իմանալ ավելին կլինիկական հետազոտական ուսումնասիրությունների մասին
Դուք կարող եք ավելին իմանալ կլինիկական հետազոտական ուսումնասիրությանը միանալու
մասին՝ կարդալով «Medicare և կլինիկական հետազոտական ուսումնասիրություն» բաժինը
Medicare-ի կայքում (www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-ResearchStudies.pdf)։ Կարող եք նաև զանգահարել՝ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), օրը 24 ժամ,
շաբաթը 7 օր: TTY-ից օգտվողները պետք է զանգահարեն՝ 1-877-486-2048։

J. Ինչպես են ձեր առողջապահական ծառայություններն
ապահովագրված կրոնական ոչ բժշկական առողջապահական
հաստատությունում
J1. Կրոնական ոչ բժշկական առողջապահական հաստատության սահմանումը
Կրոնական ոչ բժշկական առողջապահական հաստատությունը մի վայր է, որը մատուցում
է ձեզ այն բուժօգնությունը, որը սովորաբար կստանայիք հիվանդանոցում կամ
մասնագիտացված բուժական հաստատությունում: Եթե հիվանդանոցում կամ
մասնագիտացված բուժական հաստատությունում բուժօգնություն ստանալը հակասում է ձեր
կրոնական դավանանքին, մենք ապահովագրում ենք բուժօգնությունը կրոնական ոչ
բժշկական առողջապահական հաստատությունում: Այս նպաստը նախատեսված է միայն
Medicare Մաս A-ի ստացիոնար ծառայությունների համար (ոչ բժշկական առողջապահական
ծառայություններ):

J2. Բուժօգնություն կրոնական ոչ բժշկական առողջապահական հաստատությունից
Կրոնական ոչ բժշկական առողջապահական հաստատությունից բուժօգնություն ստանալու
համար դուք պետք է ստորագրեք իրավական փաստաթուղթ, որտեղ ասվում է, որ դուք դեմ
եք այնպիսի բուժում ստանալուն, որը «ոչ բացառված» է։

•

«Ոչ բացառված» բժշկական բուժումն այն բուժօգնությունն է, որը կամավոր է և չի
պահանջվում որևէ դաշնային, նահանգային կամ տեղական օրենքի կողմից:

•

«Բացառված» բժշկական բուժումն այն բուժօգնությունն է, որը կամավոր չէ
և պահանջվում է դաշնային, նահանգային կամ տեղական օրենքի կողմից:

Մեր ծրագրի կողմից փոխհատուցվելու համար, կրոնական ոչ բժշկական առողջապահական
հաստատությունից ձեր ստացած բուժօգնությունը պետք է համապատասխանի հետևյալ
պայմաններին.

•

?

Բուժօգնությունը ապահովող հաստատությունը պետք է վկայագրված լինի
Medicare-ի կողմից:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Մեր ծրագրի կողմից ծառայությունների ապահովագրությունը սահմանափակված
է բուժօգնության ոչ կրոնական ասպեկտներով:

•

Եթե դուք ստանում եք ծառայությունները այս հաստատությունից, որոնք
մատուցվում են ձեզ ինչ-որ հաստատությունում, ապա.

o Ձեր առողջական վիճակը պետք է թույլ տա ձեզ ստանալ ստացիոնար
հիվանդանոցային ապահովագրված ծառայությունները կամ
մասնագիտացված բուժական հաստատության բուժօգնությունը:

o Մինչ հաստատություն տեղափոխվելը, դուք պետք է ստանաք մեր կողմից
հաստատում, հակառակ դեպքում ձեր ծախսերը չեն ապահովագրվի։
Medicare ստացիոնար հիվանդանոցի ապահովագրության սահմանաչափերը կիրառվում են:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս Գլուխ 4-ի Նպաստների աղյուսակը:

K. Երկարատև օգտագործման բժշկական սարքավորում (DME)
K1. DME-ն որպես մեր ծրագրի անդամ
DME-ն ներառում է որոշակի բժշկական անհրաժեշտ պարագաներ, որոնք պատվիրված են
մատակարարի կողմից, ինչպիսիք են անվասայլակները, հենակները, էլեկտրական
ներքնակների համակարգերը, դիաբետիկ պարագաները, հիվանդանոցային մահճակալները,
որոնք պատվիրված են մատակարարի կողմից՝ տանը օգտագործելու համար, ներերակային
(IV) ինֆուզիոն պոմպեր, խոսք գեներացնող սարքեր, թթվածին սարքավորում և
պարագաներ, ինհալյատորներ և քայլակներ։
Դուք միշտ ունեք որոշակի պարագաներ, օրինակ՝ պրոթեզավորում:
Այս բաժնում մենք քննարկում ենք DME-ն, որոնք վարձակալում եք։ Original Medicare-ում
մարդիկ, ովքեր վարձակալում են DME-ի որոշակի տեսակներ, դառնում են սարքի
սեփականատեր՝ ապրանքի համար 13 ամսվա համավճարները վճարելուց հետո: Որպես
մեր ծրագրի անդամ՝ դուք չեք դառնում DME-ի սեփականատերն, անկախ նրանից, թե որքան
ժամանակով եք այն վարձակալում:
Նույնիսկ եթե դուք ունեցել եք DME մինչև 12 ամիս անընդմեջ Medicare-ի ներքո, նախքան
մեր ծրագրին միանալը, դուք չեք դառնում սարքի սեփականատերը։

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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K2. DME-ի սեփականատիրությունը, եթե անցնեք Original Medicare-ին
Եթե դուք չեք ստացել DME ապրանքի սեփականությունը մեր ծրագրում գտնվելու ժամանակ,
դուք պետք է կատարեք 13 նոր անընդմեջ վճարումներ այն բանից հետո, երբ դուք անցնեք
Original Medicare-ին՝ ապրանքի սեփականատեր դառնալու համար: Մեր ծրագրում գտնվելու
ընթացքում ձեր կատարած վճարումները չեն հաշվվում այս 13 անընդմեջ վճարումների մեջ:
Եթե դուք կատարել եք 13-ից պակաս վճարումներ DME ապրանքի համար Original Medicare-ի
ներքո՝ նախքան մեր ծրագրին միանալը, ձեր նախորդ վճարումները չեն հաշվարկվում 13
անընդմեջ վճարումների մեջ: Original Medicare-ին վերադառնալուց հետո դուք պետք է
կատարեք 13 նոր անընդմեջ վճարումներ՝ ապրանքի սեփականատեր դառնալու համար:
Այս դեպքի համար բացառություններ չկան, երբ դուք վերադառնում եք Original Medicare-ին:

K3. Թթվածնային սարքավորումների նպաստներ՝ որպես մեր ծրագրի անդամ
Եթե դուք համապատասխանում եք Medicare-ի կողմից փոխհատուցվող թթվածնային
սարքավորմանը և մեր ծրագրի անդամ եք, մենք ապահովագրում ենք.

•

Թթվածնային սարքավորումների վարձույթ

•

Թթվածնի և թթվածնային նյութերի առաքում

•

Թթվածնի և թթվածնային նյութերի ստացման համար խողովակներ
և համապատասխան պարագաներ

•

Թթվածնային սարքավորումների սպասարկում և վերանորոգում

Թթվածնային սարքավորումները պետք է վերադարձվեն սեփականատիրոջը, երբ այն ձեզ
համար բժշկական տեսակետից այլևս անհրաժեշտ չէ, կամ երբ դուք դուրս եք գալիս
մեր ծրագրից։

K4. Թթվածնային սարքավորում, երբ դուք անցնում եք Original Medicare-ին
Երբ թթվածնային սարքավորումը բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ է, և դուք դուրս եք
գալիս մեր ծրագրից և անցնում Original Medicare-ին, դուք այն վարձակալում եք
մատակարարից 36 ամսով: Ձեր ամսական վարձավճարը ներառում է թթվածնային
սարքավորումներ և պարագաներ ու վերոնշյալ ծառայությունները։
Եթե թթվածնային սարքավորումները բժշկական տեսակետից անհրաժեշտ են, երբ դուք
վարձակալել եք դրանք 36 ամսով, ձեր մատակարարը պետք է տրամադրի.

?

•

Թթվածնային սարքավորումներ, պարագաներ և ծառայություններ ևս 24 ամսով։

•

Բժշկական անհրաժեշտության դեպքում թթվածնային սարքավորումներ
և պարագաներ մինչև 5 տարի ժամկետով:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Եթե թթվածնային սարքավորումները դեռ բժշկական տեսակետից անհրաժեշտ են 5 տարի
ժամկետը լրանալուց հետո.

?

•

Ձեր մատակարարը չպետք է այլևս տրամադրի այն, և դուք կարող եք ընտրել ստանալ
փոխարինող սարքավորումներ ցանկացած մատակարարից։

•

Սկսվում է նոր 5 տարվա ժամանակահատված։

•

Դուք վարձակալում եք մատակարարից 36 ամսով։

•

Ձեր մատակարարն այնուհետև տրամադրում է թթվածնային սարքավորումները,
պարագաները և ծառայությունները ևս 24 ամսով։

•

Նոր փուլը սկսվում է ամեն 5 տարին, քանի դեռ թթվածնային սարքավորումները
համարվում են բժշկական տեսակետից անհրաժեշտ։

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4. Նպաստների աղյուսակ
Ներածություն
Այս Գլուխը տեղեկացնում է ձեզ այն ծառայությունների մասին, որոնք մեր ծրագիրն
ապահովագրում է, ինչպես նաև այդ ծառայությունների ցանկացած արգելքների կամ
սահմանափակումների մասին։ Այն նաև տեղեկացնում է ձեզ մեր ծրագրի կողմից
չապահովագրված նպաստների մասին։ Հիմնական տերմինները և դրանց սահմանումները
հայտնվում են այբբենական կարգով ձեր Անդամների տեղեկագրքի վերջին գլխում:
Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ի (HMO D-SNP) նոր անդամներ. Շատ դեպքերում
դուք կանդամագրվեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ին (HMO D-SNP)՝ ձեր
Medicare-ի նպաստների համար այն ամսվա 1-ին օրը, երբ դուք խնդրել եք անդամակցել
Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ին (HMO D-SNP)։ Դուք դեռ կարող եք ստանալ ձեր
Medi-Cal ծառայությունները ձեր նախկին Medi-Cal առողջապահական ծրագրից ևս մեկ
ամսով: Դրանից հետո դուք կստանաք ձեր Medi-Cal ծառայությունները Anthem Medi-Cal
միջոցով։ Ձեր Medi-Cal ապահովագրությունում բացեր չեն լինի: Հարցերի դեպքում
զանգահարեք մեզ՝ 1-844-309-6996 (TTY: 711)։
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?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

A. Ձեր ապահովագրված ծառայությունները
Այս Գլուխը տեղեկացնում է ձեզ այն ծառայությունների մասին, որոնք մեր ծրագիրն
ապահովագրում է։ Կարող եք նաև տեղեկանալ չապահովագրված ծառայությունների մասին:
Դեղերի նպաստների մասին տեղեկությունները ներկայացված են Գլուխ 5-ում: Այս Գլխում
նաև ներկայացված են որոշ ծառայությունների համար սահամաչափերը:
Քանի որ, դուք օգնություն եք ստանում Medi-Cal-ից, դուք ոչինչ չեք վճարում ձեր
ապահովագրված ծառայությունների համար, եթե հետևում եք ծրագրի կանոններին: Ծրագրի
կանոնների մասին մանրամասների համար տե՛ս ձեր Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 3-ը։
Եթե օգնության կարիք ունեք՝ հասկանալու համար, թե որ ծառայություններն են
ապահովագրված, զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ 1-844-309-6996
(TTY: 711)։

B. Կանոններ այն մատակարարների դեմ, ովքեր ձեզնից գումար են
գանձում ծառայությունների համար
Մենք թույլ չենք տալիս մեր ներցանցային մատակարարներին ձեզ հաշիվ ներկայացնել
ապահովագրված ծառայությունների համար: Մատակարարներին մենք ենք վճարում
անմիջապես և զերծ ենք պահում ձեզ վճարներից: Սա ճիշտ է, նույնիսկ այն դեպքում, եթե
մենք մատակարարին ավելի քիչ ենք վճարում, քան ծառայության արժեքն է:
Դուք երբեք չպետք է հաշիվ ստանաք մատակարարից ապահովագրված ծառայությունների
համար: Եթե ստանաք, տես Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 7-ը կամ զանգահարեք
Անդամների սպասարկման կենտրոն։

C. Մեր ծրագրի Նպաստների աղյուսակը
Նպաստների աղյուսակում ներկայացված է, թե որ ծառայություններն են վճարվում մեր
ծրագրի կողմից: Ցուցակը թվարկում է ապահովագրված ծառայություններն այբբենական
կարգով և բացատրում է դրանք։
Մենք վճարում ենք Նպաստների աղյուսակում նշված ծառայությունների համար, եթե
համապատասխանեք հետևյալ կանոններին: Դուք ոչինչ չեք վճարելու Նպաստների
աղյուսակում նշված ծառայությունների համար, եթե համապատասխանում եք ստորև
նկարագրված պահանջներին:

•

?

Մենք պետք է տրամադրենք ձեր Medicare-ի և Medi-Cal-ի ապահովագրված
ծառայությունները՝ համաձայն Medicare-ի և Medi-Cal-ի կողմից սահմանված կանոնների:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

?

•

Ծառայությունները (ներառյալ՝ բուժօգնությունը, վարքագծային առողջության
պահպանման և արգելված նյութերի օգտագործման ծառայությունները, երկարատև
ծառայություններն ու աջակցումը, միջոցները, սարքավորումները և դեղերը) պետք
է անհրաժեշտ լինեն «բժշկական տեսանկյունից»: «Բժշկական տեսանկյունից
անհրաժեշտ»-ը նկարագրում է ծառայությունները, պարագաները կամ դեղերը, որոնք
անհրաժեշտ են՝ կանխարգելելու, ախտորոշելու կամ բուժելու կամ ձեր ընթացիկ
առողջական վիճակը պահպանելու համար: Սա ներառում է խնամք, որը ձեզ հետ
է պահում հիվանդանոց կամ ծերանոց գնալուց: Դա նաև նշանակում է, որ
ծառայությունները, պարագաները կամ դեղերը համապատասխանում են բժշկական
պրակտիկայում ընդունված չափանիշներին:

•

Դուք ստանում եք ձեր բուժօգնությունը ցանցային մատակարարից: Ցանցային
մատակարարն այն մատակարարն է, որն աշխատում է մեզ հետ: Սովորաբար, մենք
չենք վճարում արտացանցային մատակարարներից ստացած բուժօգնության համար:
Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 3-ում ավելի հանգամանորեն է նկարագրված
ցանցային և արտացանցային մատակարարներից օգտվելու գործընթացը:

•

Դուք ունեք առաջնային խնամքի մատակարար (PCP) կամ խնամքի թիմ, որը
տրամադրում և ղեկավարում է ձեր խնամքը: Շատ դեպքերում, ձեր PCP-ը պետք է
ձեզ հաստատում տա, նախքան դուք կարող եք օգտագործել մատակարար, որը ձեր
PCP-ը չէ կամ օգտագործել այլ մատակարարներ ծրագրի ցանցում: Դա կոչվում է
ուղեգիր։ Ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 3-ում ավելի հանգամանորեն է
նկարագրված ուղեգիր ստանալու գործընթացը և բացատրվում է, թե երբ կարիք
չկա ուղեգրի։

•

Դուք պետք է խնամք ստանաք մատակարարներից, որոնք փոխկապակցված են ձեր
PCP-ի բժշկական խմբի հետ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս ձեր
Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 3-ը:

•

Մենք ապահովագրում ենք որոշ ծառայություններ, որոնք նշված են Նպաստների
աղյուսակում, միայն այն դեպքում, եթե ձեր բժիշկը կամ ցանցային այլ մատակարար
նախ ստանա մեր հաստատումը: Սա կոչվում է նախօրոք լիազորում: Նպաստների
աղյուսակում մենք նշում ենք այն ապահովագրված ծառայությունները, որոնք
նախօրոք լիազորման կարիք ունեն:

•

Եթե դուք գտնվում եք մեր ծրագրի 3-ամսյա ժամկետում, որը համարվում
է շարունակական իրավասություն, մենք կշարունակենք տրամադրել
Medicare Advantage ծրագրի կողմից ապահովագրված Medicare-ի բոլոր նպաստները:
Այնուամենայնիվ, այս ժամանակահատվածում մենք չենք շարունակի ապահովագրել
Medicaid-ի նպաստները, որոնք ներառված են կիրառելի Medicaid Նահանգային
ծրագրում: Medicare-ի ծախսերի բաշխման գումարները Medicare-ի հիմնական և
լրացուցիչ նպաստների համար այս ժամանակահատվածում չեն փոխվում:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Medicare-ը հաստատել է Anthem-ին՝ տրամադրելու այս նպաստները և/կամ ավելի
ցածր համավճարները/համաապահովագրությունը՝ որպես Արժեքի վրա հիմնված
ապահովագրության նախագծման Արժեքի վրա հիմնված ապահովագրության
նախագիծ ծրագրի մաս: Այս ծրագիրը Medicare-ին թույլ է տալիս փորձել նոր
ուղիներ՝ բարելավելու Medicare Advantage ծրագրերը:
Նպաստի մասին կարևոր տեղեկություններ բոլոր անդամագրված անձանց համար,
որոնք մասնակցում են Առողջության և առողջության պահպանման պլանավորման
(WHP) ծառայություններին
Քանի որ Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ը (HMO D-SNP) մասնակցում է
Արժեքի վրա հիմնված ապահովագրության նախագծման որոշակի նպաստներին
(նպաստները նշված են Բժշկական նպաստների աղյուսակում՝ տողատակի նշումով),
դուք իրավասու կլինեք օգտվել WHP-ի հետևյալ ծառայություններից, ներառյալ
նախնական խնամքի պլանավորման (ACP) ծառայությունները.
Առցանց նախնական խնամքի պլանավորման ռեսուրս, որը կոչվում է MyDirectives®:
Այս ռեսուրսն օգնում է ձեզ ստեղծել նախնական հրահանգ, որտեղ դուք կարող եք
համատեղել հետևյալ տարրերը. • Կենդանի կամք - որոշումներ այն մասին, թե
ինչպիսի բժշկական բուժում կուզենայիք կամ չէիք ուզենա ստանալ • Բժշկական
լիազորագիր - մեկ կամ մի քանի առողջապահական գործակալների նշանակում, որոնք
կարող են ձեր փոխարեն բժշկական որոշումներ կայացնել, եթե դուք ի վիճակի չեք •
Օրգանների նվիրատվության ձև • Եվ ավելին, ներառյալ կրոնական
նախապատվությունների հայտարարությունները – Դուք կարող եք ստեղծել թվային
խնամքի նոր ծրագիր MyDirectives®-ում կամ, եթե արդեն պատրաստ ունեք այս
փաստաթղթերը, կարող եք վերբեռնել դրանք, որպեսզի դրանք ավելի հեշտ
տրամադրվեն նրանց հետ, ովքեր կարող են մուտքի իրավունք ունենալ դրանց։
MyDirectives®-ը հասանելի է ձեզ և ձեր նշանակված բժշկական մատակարարներին
օրը 24 ժամ, շաբաթը յոթ օր: Դուք ցանկացած պահի կարող եք նոր տեղեկություններ
ավելացնել, քանի որ ձեր առողջական վիճակը կամ ցանկությունները փոխվում են: −
Սկսելու համար մուտք գործեք ձեր Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
անդամի հարթակ և գնացեք Ծրագրերի վահանակ (Programs Dashboard) և ընտրեք
Նախնական հրահանգային ծրագիր: Այն ձեզ կտանի MyDirectives®՝ նոր հաշիվ
ստեղծելու կամ ձեր գոյություն ունեցող հաշիվը կապելու համար: − Մասնակցությունը
ցանկացած ծրագրի, որը ներառում է Առողջության և առողջապահության
պլանավորում կամ Նախօրոք խնամքի պլանավորում, կամավոր է, և դուք ցանկացած
պահի կարող եք հրաժարվել ծառայություններից:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Կարևոր տեղեկություններ նպաստների մասին բոլոր անդամակցածների համար.
Քանի որ դուք ստանում եք Լրացուցիչ օգնություն (“Extra Help”)՝ վճարելու ձեր
Medicare դեղատոմսային դեղերի ծրագրի ծախսերը, ինչպիսիք են հավելավճարները,
հանելի գումարները և համաապահովագրությունը, դուք իրավասու եք այլ
նպատակային լրացուցիչ նպաստների և/կամ նպատակային նվազեցված ծախսերի
բաշխման: Այս ծրագրի անդամները ոչինչ չեն վճարի Մաս D-ի ապահովագրված
իրենց դեղերի համար Մաս D-ի ապահովագրության բոլոր փուլերում:

•

Բոլոր կանխարգելիչ ծառայություններն անվճար են: Նպաստների աղյուսակում
խնձոր
է նկարած կանխարգելիչ ծառայությունների կողքին:

•

Համայնքային աջակցություններ. Համայնքային աջակցությունները կարող
է հասանելի լինել ձեր Անհատականացված խնամքի ծրագրի շրջանակներում:
Համայնքային աջակցությունները բժշկական առումով համապատասխան
և ծախսարդյունավետ այլընտրանքային ծառայություններ կամ կարգավորումներ են:
Այս ծառայությունները պարտադիր չեն անդամների համար: Եթե դուք
որակավորվում եք, այս ծառայությունները կարող են օգնել ձեզ ավելի անկախ ապրել:
Դրանք չեն փոխարինում այն նպաստներին, որոնք դուք արդեն ստանում եք
Medi-Cal-ի շրջանակներում: Համայնքի աջակցության օրինակները, որոնք մենք
առաջարկում ենք, ներառում են.

?

o

Համայնքային անցում դեպի տուն. Բուժքույրական հաստատությունում (NF)
ապրող անդամների համար, ովքեր ցանկանում են ապահով կերպով անցնել
համայնք և դա անելու համար օգնության կարիք ունեն

o

Ցերեկային վերականգնում. Համայնքում կայունություն ապահովելու համար
ֆինանսական կառավարման հմտությունների ուսուցում, զբաղվածության
աջակցություն, առօրյա կյանքի հմտություններ և այլն

o

Տան փոփոխություններ, որոնք կարող են օգնել անդամին մնալ իրենց տանը,
ինչպիսիք են թեքահարթակները և լոգանքի տակ գտնվող ձողերը

o

Բնակարանային ավանդներ. Ապահովագրական ավանդների, կոմունալ
ծառայությունների ավանդների և բնակարան ձեռք բերելու այլ տեսակի
վճարումների կատարում. անդամը պետք է նաև մասնակցի բնակարանային
անցումային նավարկմանը

o

Բնակարանների վարձակալություն և պահպանում. Տուն ձեռք բերելուց հետո՝
աջակցել անդամին մնալ տնային պայմաններում

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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?

o

Բնակարանային անցում և նավարկում. Բնակարանային աջակցության ծրագրի
լրացում` բնակարանների համար խոչընդոտները բացահայտելու, բնակարան
փնտրելու հարցում օգնելու, տանտերերի հետ աշխատելու և բնակարանների
տեղաբաշխումը հեշտացնելու ցանկացած այլ գործողություն

o

Բժշկական հանգիստ. Մինչև 90-օրյա տեղավորում այն մարդկանց համար,
ովքեր անօթևան են կամ անկայուն կենսապայմաններ ունեցող մարդկանց
համար, ովքեր չափազանց հիվանդ կամ թույլ են իրենց սովորական
կենսամիջավայրում ապաքինվելու համար և կարիք ունեն կլինիկական
հսկողության (բժշկական կառավարում կամ վարչարարություն, ամենօրյա
կենսագործունեության (ADL) օգնություն), բայց պարտադիր չէ, որ պահանջվի
բուժքույրական հաստատության (NF) մակարդակի խնամք

o

Բժշկական հարմարեցված սնունդ կամ բժշկական աջակցող սնունդ. Օրական
մինչև երկու անգամ սնունդ կամ առողջապահական սննդի կտրոններ այն
անդամների համար, ովքեր ունեն հատուկ սննդակարգի կլինիկական կարիք
և չկան այլ միջոցներ, որոնք կօգնեն նրանց սնունդ պատրաստել

o

Բուժքույրական հաստատության անցում կամ անցում օժանդակ բնակության
հաստատությունների (ALF). Համայնքի անդամները, ովքեր վտանգի տակ են
գտնվում NF-ի տեղակայման համար կամ ներկայումս ապրում են NF-ում
և օգնում են նրանց գտնել ALF-ում ապրելու համար

o

Անձնական խնամք. Լրացուցիչ անձնական խնամքի ժամեր մարդկանց
համար, ովքեր սպասում են Տնային աջակցության ծառայությունների (IHSS)
մեկնարկին, կամ IHSS-ին ի լրումն որոշակի հանգամանքների համար
Բնապահպանական հասանելիության.

o

Հանգիստ. Ոչ ֆորմալ խնամակալ ունեցող անդամների համար, ովքեր վտանգի
տակ են, որ չկարողանան առանց ընդմիջման ոչ ֆորմալ խնամք ապահովել

o

Կարճաժամկետ հետհիվանդանոցային բնակարան. Մինչև 180-օրյա
տեղաբաշխում անօթևան և կլինիկական հսկողության կարիք ունեցող
մարդկանց համար. անդամին կառաջարկվեն բնակարանային անցումային
նավարկման ծառայություններ

o

Սթափեցման կենտրոն. կարճաժամկետ, ոչ ավելի, քան 24 ժամ,
շտապօգնության սենյակի կամ բանտարկության տեղավորում հարբած
անձանց սթափվելու և թմրամիջոցների օգտագործման խանգարման (SUD)
ծառայությունների հետ կապ հաստատելու համար}

o

Ասթմայի վերականգնում. Ապահովեք տանը անվտանգությունը՝ կանխելու
ասթմայի սրումը

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

•

Եթե օգնության կարիք ունեք կամ ցանկանում եք պարզել, թե որ Համայնքի
աջակցությունը կարող է հասանելի լինել ձեզ համար, զանգահարեք 1-844-309-6996
(TTY: 711) կամ զանգահարեք ձեր առողջապահական ծառայությունների
մատակարարին։

D. Մեր ծրագրի Նպաստների աղյուսակը
Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Որովայնային աորտայի անևրիզմայի հետազոտում

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Մենք կվճարենք միայն մեկ անգամ ուլտրաձայնային
հետազոտման համար՝ այն մարդկանց համար, ովքեր
վտանգի տակ են: Ծրագիրը ներառում է միայն այս
սքրինինգը, եթե դուք ունեք որոշակի ռիսկի գործոնները
կամ եթե դուք դրա համար ուղեգիր եք ստանում ձեր
բժշկից, բժշկի օգնականից, բուժքրոջից կամ կլինիկայի այլ
մասնագետից:
Ասեղնաբուժություն – Medicare-ով ապահովագրված

$0

Մեջքի ստորին հատվածի քրոնիկական ցավի համար
Մինչև 12 այցելությունը 90 օրվա ընթացքում
ապահովագրված է Medicare-ի շահառուների համար
հետևյալ հանգամանքներում. Այս նպաստի նպատակով
մեջքի ստորին հատվածի քրոնիկական ցավը սահմանվում
է որպես.

•

տևում է 12 շաբաթ կամ ավելի երկար,

•

ոչ յուրահատուկ է (առանց համակարգային
պատճառի, որը կարող է նույնականացվել, օրինակ՝
կապված չէ մետաստատիկ, բորբոքային կամ վարակիչ
հիվանդության հետ),

•

կապված չէ վիրահատության հետ, և

•

կապված չէ հղիության հետ։

Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
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Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Ասեղնաբուժություն – Medicare-ով ապահովագրված
(շարունակություն)
Ինչպես նաև, մենք կվճարենք հավելյալ 8 ասեղնաբուժության
աշխատաշրջանների համար մեջքի ստորին հատվածի
քրոնիկական ցավի դեպքում, եթե ձեզ մոտ բարելավում
նկատվի։ Ամեն տարի դուք կարող եք ստանալ ոչ ավելի, քան
20 ասեղնաբուժական բուժում մեջքի ստորին հատվածի
քրոնիկական ցավի դեպքում։
Medicare-ով ապահովագրված ասեղնաբուժական բուժում
մեջքի ստորին հատվածի քրոնիկական ցավի
ասեղնաբուժական բուժումները պետք է դադարեցվեն, եթե
ձեզ մոտ բարելավում չի նկատվում, կամ իրավիճակը
բարդանում է։
Մատակարարի պահանջներ. Բժիշկները (ինչպես
սահմանված է Սոցիալական ապահովության մասին
օրենքի 1861(r)(1) կետում (օրենք) կարող են տրամադրել
ասեղնաբուժություն՝ համաձայն գործող պետական
պահանջների:
Բժիշկների օգնականները (PA-ներ), բուժքույրերը (NP-ներ)/
կլինիկական բուժքույր-մասնագետները (CNS-ները)
(ինչպես նշված է Օրենքի 1861(aa)(5)-ում) և օժանդակ
անձնակազմը կարող են տրամադրել ասեղնաբուժություն,
եթե բավարարում են բոլոր կիրառելի պետական
պահանջները և ունեն Ասեղնաբուժության կամ արևելյան
բժշկության մագիստրոսի կամ դոկտորի աստիճան
ասեղնաբուժության և արևելյան բժշկության
հավատարմագրված դպրոցից, որը հավատարմագրված
է Ասեղնաբուժության և արևելյան բժշկության
հավատարմագրման հանձնաժողովի կողմից (ACAOM),
և գործող, ամբողջական, ակտիվ և անսահմանափակ
լիցենզիա՝ ասեղնաբուժությամբ զբաղվելու Միացյալ
Նահանգների նահանգում, տարածքում կամ
Համագործակցությունում (այսինքն՝ Puerto Rico) կամ
District of Columbia-ում։
Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
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Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Ասեղնաբուժություն – Medicare-ով ապահովագրված
(շարունակություն)
Ասեղնաբուժություն տրամադրող օժանդակ անձնակազմը
պետք է լինի բժշկի, PA-ի կամ NP/CNS-ի համապատասխան
մակարդակի հսկողության ներքո, որը պահանջվում է մեր
կանոնակարգով 42 CFR §§ 410.26 և 410.27:
Խոսեք ձեր մատակարարի հետ և ստացեք ուղեգիր և/կամ
նախօրոք լիազորում:
Ասեղնաբուժություն – Հավելյալ
Այս ծրագիրը ներառում է տարեկան անսահմանափակ
հավելյալ ասեղնաբուժության այցելություններ:
Ալկոհոլային խմիչքների չարաշահման հետազոտում
և խորհրդատվություն

$0

Մենք վճարելու ենք ալկոհոլային չարաշահման (SABIRT)
միայն մեկ հետազոտման համար այն չափահասների
դեպքում, ովքեր չարաշահում են ալկոհոլը, բայց
կախվածություն չունեն: Այդ թվում նաև հղի կանայք:
Եթե հետազոտման արդյունքները դրական լինեն, դուք
կարող եք ամեն տարի ստանալ մինչև չորս կարճատև, դեմ
առ դեմ խորհրդատվություն (եթե դուք ի վիճակի և սթափ
լինեք խորհրդատվության ժամանակ) բարձրորակ PCP-ի
կամ առաջնային բուժօգնության բաժանմունքի բժշկի
կողմից:
Սթափեցման կենտրոն. կարճաժամկետ, ոչ ավելի, քան
24 ժամ, շտապօգնության սենյակի կամ բանտարկության
տեղավորում հարբած անձանց սթափվելու և
թմրամիջոցների օգտագործման խանգարման (SUD)
ծառայությունների հետ կապ հաստատելու համար
Խոսեք ձեր մատակարարի հետ և ստացեք ուղեգիր և/կամ
նախօրոք լիազորում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Շտապ օգնության ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Փոխհատուցվող շտապ օգնության ծառայությունները
ներառում են անշարժ թևով, պտտական թևով (ուղղաթիռ)
և սանիտարական մեքենաներով ծառայությունները:
Շտապ օգնության մեքենան կհասցնի ձեզ մոտակա
բուժօգնության կետը:
Ձեր դրությունը պետք է բավականին լուրջ լինի, որ, եթե
դուք այլ կերպ բուժկետ հասնեք, կարող է վտանգել ձեր
առողջությունը կամ կյանքը: Այլ դեպքերի համար շտապ
բուժօգնությունը պետք է հաստատվի մեր կողմից:
Ոչ շտապ դեպքերի համար մենք կարող ենք վճարել շտապ
օգնության համար: Ձեր դրությունը պետք է բավականին
լուրջ լինի, որ, եթե դուք այլ կերպ բուժկետ հասնեք, կարող
է վտանգել ձեր կյանքը կամ առողջությունը:
Առողջապահական տարեկան այցելություն

$0

Դուք պետք է ստանաք տարեկան ստուգում: Սա
կատարվում է կանխարգելման պլան կազմելու կամ այն
թարմացնելու համար՝ ձեր ընթացիկ ռիսկային
գործառույթների հիման վրա: Սրա համար մենք վճարում
ենք ամեն 12 ամիսը մեկ անգամ:

Ամենամյա սովորական ֆիզիկական ստուգում

$0

Ի հավելումն «Բարի գալուստ Medicare» ստուգման կամ
առողջության ամենամյա այցի՝ դուք ապահովագրված եք
ամեն տարի մեկ սովորական ֆիզիկական ստուգման
համար: Սովորական ֆիզիկական թերապիան ներառում
է ձեր առողջական վիճակի և քրոնիկ հիվանդությունների
համապարփակ հետազոտություն և գնահատում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ասթմային կանխարգելիչ ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Դուք կարող եք ստանալ ասթմայի կրթություն և տնային
միջավայրի գնահատում վատ վերահսկվող ասթմա
ունեցող մարդկանց տանը սովորաբար հայտնաբերված
խթանիչների համար:

Ոսկրային մասսայի չափումներ

$0

Մենք վճարում ենք որոշակի պրոցեդուրաների համար՝ այն
անդամների համար, ովքեր մտնում են այդ դասակարգման
մեջ (սովորաբար, եթե մարդը կորցնում է ոսկրային
մասսան կամ ոսկրանոսրացման վտանգի տակ է):
Այս պրոցեդուրաները նույնացնում են ոսկրային մասսան,
հայտնաբերում ոսկրային կորուստը կամ բացահայտում
ոսկրի որակը:
Այս ծառայությունների համար մենք վճարում ենք ամեն
24 ամիսը մեկ, կամ ավելի հաճախ, եթե բժշկական
տեսանկյունից անհրաժեշտ են: Մենք նաև վճարում ենք
այն բժշկին, ով կհետազոտի և արդյունքները կմեկնաբանի:
Կրծքի ուռուցքի հետազոտում (մամոգրաֆիա)

$0

Մենք վճարում ենք հետևյալ ծառայությունների համար.

?

•

Մեկ սկզբնական մամոգրամ 35-ից 39-ը տարեկան
հասակում

•

Մեկ մամոգրաֆիկ սկանավորում ամեն 12 ամիսը մեկ
40 տարեկան և բարձ տարիքի կանանց համար

•

Կրծքի կլինիկական հետազոտություններ ամեն
24 ամսիը մեկ

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Սրտային (սրտի) վերականգնողական ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Մենք վճարում ենք սրտային վերականգնողական
ծառայությունների համար, ինչպես օրինակ՝
վարժությունները, տեղեկատվությունը և
խորհրդատվությունը: Անդամները պետք է
համապատասխանեն որոշակի պայմաններին
բժշկի ուղեգրով:
Մենք նաև ապահովագրում ենք ինտենսիվ սրտային
վերականգնողական ծրագրերը, որոնք ավելի ինտենսիվ
են, քան սրտային վերականգնողական ծրագրերը:
Խոսեք ձեր մատակարարի հետ և ստացեք ուղեգիր և/կամ
նախօրոք լիազորում:
Սրտանոթային (սրտի) հիվանդության ռիսկի նվազեցման
այցելություն (սրտային հիվանդության թերապիա)

$0

Մենք վճարում ենք տարեկան մեկ անգամ ձեր PCP-ի մոտ
այցելության համար ձեր սրտանոթային հիվանդության
վտանգը նվազեցնելու համար: Այս այցելության ընթացքում
ձեր բժիշկը կարող է՝

•

Քննարկել ասպիրինի օգտագործումը,

•

Ստուգել ձեր արյան ճնշումը, և/կամ

•

Խորհուրդներ տալ՝ ձեր ճիշտ սննդակարգի հետ
կապված:

Սրտանոթային (սրտի) հիվանդության թեստավորում

$0

Մենք վճարում ենք արյան անալիզների համար, որպեսզի
ստուգենք սրտանոթային հիվանդությունը ամեն հինգ
տարին (60 ամիս) մեկ: Այս արյան անալիզները նաև
ստուգում են սրտի հիվանդության բարձր ռիսկի
հետևանքով առաջացած թերությունները:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Արգանդի վզիկի և արգանդի քաղցկեղի հետազոտում

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Մենք վճարում ենք հետևյալ ծառայությունների համար.

•

Բոլոր կանանց համար. Ցիտոլոգիական քսուկի
և որովայնի հետազոտումներ ամեն 24 ամիսը մեկ

•

Արգանդի վզիկի քաղցկեղի բարձր ռիսկի տակ գտնվող
կանանց համար. մեկ ցիտոլոգիական քսուկի անալիզ
ամեն 12 ամիսը մեկ

•

Այն կանանց համար, ովքեր վերջին 3 տարվա
ընթացքում Պապ թեստ են հանձնել և ծննդաբերության
տարիքում են՝ մեկ Պապ թեստ՝ 12 ամիսը մեկ

•

30-65 տարեկան կանանց դեպքում՝ մարդու
պապիլոմավիրուսի (HPV) թեստ կամ Պապ թեստ
և HPV թեստ՝ ամեն 5 տարին

Քիրոպրակտիկ ծառայություններ

$0

Մենք վճարում ենք հետևյալ ծառայությունների համար.

•

Ողնաշարի ձեռքով մանիպուլյացիա՝
ենթաբլյուքսացիան շտկելու համար:

Կարող են հասանելի լինել հավելյալ ծառայություններ։
Օգնության համար կապվեք ձեր Խնամքի համակարգողին:
Խոսեք ձեր մատակարարի հետ և ստացեք ուղեգիր և/կամ
նախօրոք լիազորում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Կոլոռեկտալ քաղցկեղի սկրինինգ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

50 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի մարդկանց համար
մենք վճարում ենք հետևյալ ծառայությունների համար.

•

Ճկուն սիգմոիդոսկոպիա (կամ բարիումային հոգնայով
հետազոտում) ամեն 48 ամիսը մեկ

•

Ֆեկալ անալիզ թաքնված արյան համար, ամեն
12 ամիսը մեկ

•

Թաքնված արյան` գայակի վրա հիմնված ֆեկալ
անալիզը կամ ֆեկալ իմունաքիմիական փորձարկում
յուրաքանչյուր 12 ամիսը

•

ԴՆԹ-ի վրա հիմնված աղիների դիսպանսերացում
յուրաքանչյուր 3 տարին մեկ

•

Կոլոնոսկոպիայի հետազոտման համար՝ ամեն տասը
տարին մեկ (բայց ոչ սիգմոիդոսկոպիայի
հետազոտման 48 ամսվա ընթացքում):

•

Կոլոնոսկոպիայի (կամ բարիումով հոգնայի
հետազոտության) կոլորեկտալ քաղցկեղի բարձր ռիսկ
ունեցող մարդկանց համար, յուրաքանչյուր 24 ամիսը մեկ:

Համայնքային ծառայություններ մեծահասակների համար
(CBAS)

$0

CBAS-ը ամբուլատոր, հաստատությունում կատարվող
ծառայությունների ծրագիր է, որտեղ մարդիկ հաճախում են
ըստ գրաֆիկի: Այն մատուցում է մասնագիտացված
բուժքույրական օգնություն, սոցիալական ծառայություններ,
թերապիաներ (ներառյալ մասնագիտական, ֆիզիկական
և խոսքային), անձնական բուժօգնություն,
ընտանիքի/խնամակալի ուսուցում և աջակցում, սննդային
ծառայություններ, փոխադրամիջոցներ և այլ
ծառայություններ: Մենք վճարում ենք CBAS-ի համար, եթե
համապատասխանեք իրավասության չափանիշներին:
Նշում. Եթե CBAS հաստատությունը մատչելի չէ, մենք
կարող ենք առանձին մատուցել այս ծառայությունները:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Խորհրդատվություն՝ ինչպես թողնել ծխելը կամ ծխախոտի
օգտագործումը

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Եթե դուք ծխում եք, բայց ծխախոտի հետ կապված
հիվանդության նշաններ կամ նախանշաններ չունեք
և ուզում եք թողնել.

•

Մենք վճարում ենք երկու փորձի համար 12 ամսվա
ընթացքում՝ որպես կանխարգելիչ ծառայություն:
Այս ծառայությունն անվճար է ձեզ համար: Թողնելու
յուրաքանչյուր փորձ ներառում է մինչև չորս դեմ առ
դեմ խորհրդատվական այցելություն:

Եթե դուք ծխում եք և ախտորոշվել եք ծխախոտի հետ
կապված հիվանդությամբ կամ ընդունում եք դեղեր, որոնք
ներգործվել են ծխախոտի ազդեցությամբ.

•

Մենք վճարում ենք երկու խորհրդատվության համար
12 ամսվա ընթացքում: Ամեն մի խորհրդատվություն
ներառում է մինչև չորս դեմ առ դեմ այցելություն:

Եթե դուք հղի եք, կստանաք հակածխախոտային
անսահմանափակ խորհրդատվություն՝ նախօրոք
լիազորմամբ։
Ատամնաբուժական ծառայություններ

$0

Ընդհանուր առմամբ, կանխարգելիչ ատամնաբուժական
ծառայությունները (օրինակ՝ մաքրումը, սովորական
ատամնաբուժական հետազոտությունները և
ատամնաբուժական ռենտգեն հետազոտությունները) չեն
ապահովագրվում Original Medicare-ի կողմից:
Դուք պետք է օգտագործեք մատակարար, որը
հանդիսանում է Anthem MediBlue Dual Advantage
(HMO D-SNP) բժշկական ցանցի մի մասը: Դուք կարող եք
գտնել այս մատակարարներին Մատակարարների
տեղեկատուի մեջ: Ավելին իմանալու համար զանգահարեք
Անդամների սպասարկման կենտրոն։
Այս նպաստի շարունակությունը հաջորդ էջում է

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Ատամնաբուժական ծառայություններ (շարունակություն)
Ատամնաբուժական ծառայություններ - Հավելյալ
Այս ծրագիրը ապահովում է լրացուցիչ ատամնաբուժական
ապահովագրություն, որը չի ապահովագրվում
Original Medicare-ի կողմից: Այս ծրագիրն ապահովագրում է.
Ամեն տարի 2 բերանային հետազոտություն, 2 մաքրում,
1 ատամնաբուժական ռենտգեն, 1 ֆտորով բուժում:
Վերոհիշյալ կանխարգելիչ ատամնաբուժական
ծառայությունները սահմանափակվում են հետևյալով.
- D0120 Բերանի պարբերական ստուգում
- D0150 Բերանի համապարփակ ստուգում
- D1110 Պրոֆիլակտիկա, չափահաս
- D0210 Ներբերանային, ռադիոգրաֆիկ պատկերների
ամբողջական շարք
- D0330 Համայնապատկերային ռադիոգրաֆիկ պատկեր
- D1208 Ֆտորի տեղական կիրառում, բացառությամբ լաքի
Այս ծրագիրն ընդգրկում է մինչև $1,500.00 նպաստ ամեն
տարի ապահովագրված համապարփակ
ատամնաբուժական ծառայությունների համար:
Օրացուցային տարվա վերջում չօգտագործված ցանկացած
գումարի ժամկետը կլրանա:
Մեր համապարփակ ատամնաբուժական նպաստը կարող
է օգտագործվել ցանկացած ատամնաբուժական
ծառայության համար, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով
հետևյալով. Լրացուցիչ հետազոտություններ, մաքրում
և ռենտգեն, ատամների խորը մաքրում, ֆտորով բուժում,
լցոնումներ և վերանորոգում, արմատային խողովակներ
(էնդոդոնտիկա), ատամնաբուժական պսակներ (պսակներ),
կամուրջներ և իմպլանտներ, ատամնաշարեր, հեռացում և
այլ ծառայություններ:
Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Ատամնաբուժական ծառայություններ (շարունակություն)
Ցանցում ապահովագրվելու համար դուք պետք
է օգտագործեք մատակարար, որը պայմանագիր ունի մեր
ատամնաբուժական վաճառողի հետ՝ լրացուցիչ
ատամնաբուժական ծառայություններ տրամադրելու
համար: Մեր լրացուցիչ ատամնաբուժական ցանցի մաս
չհանդիսացող մատակարարի կողմից ցուցաբերվող
խնամքը չի ապահովագրվում:
Խոսեք ձեր մատակարարի հետ և ստացեք ուղեգիր և/կամ
նախօրոք լիազորում:
Լրացուցիչ նպաստներ կարող է հասանելի լինել Medi-Cal-ի
միջոցով: Մանրամասների համար կապվեք ձեր խնամքի
համակարգողի հետ։

Դեպրեսիայի հետազոտում

$0

Մենք վճարում ենք դեպրեսիայի մեկ հետազոտման համար
ամեն տարի: Հետազոտումը պետք է կատարվի առաջնային
բուժօգնության հաստատությունում, որը կարող է
ապահովել հետագա վերահսկումն ու ուղեգրերը:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Դիաբետի հետազոտում

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Մենք վճարում ենք այս հետազոտման համար (ներառյալ
շաքարի մակարդակը արյան մեջ որոշող անալիզները),
եթե դուք ունեք հետևյալ ռիսկային գործոններից որևէ մեկը.

•

Արյան բարձր ճնշում (հիպերտոնիա)

•

Խոլեստերինի և տրիգլիցերիդի մակարդակների ոչ
նորմալ պատմություն (դիսլիպիդեմիա)

•

Ճարպակալում

•

Շաքարի բարձր մակարդակ արյան մեջ (գլյուկոզա)

Անալիզները կարող են ապահովագրվել որոշ դեպքերում,
ինչպես օրինակ, եթե դուք գերքաշ ունեք և ձեր ընտանիքի
պատմության մեջ կա դիաբետ:
Կախված անալիզի պատասխաններից՝ ձեզ կարող են
նշանակել դիաբետի մինչև երկու հետազոտում ամեն 12
ամիսը մեկ:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Դիաբետիկ ինքնակառավարման ուսուցում,
ծառայություններ և միջոցներ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Մենք վճարում ենք հետևյալ ծառայությունների համար
բոլոր դիաբետ ունեցող մարդկանց համար (անկախ նրանից,
օգտագործում են ինսուլին, թե ոչ).

•

Պարագաներ, որոնց միջոցով հնարավոր է վերահսկել
գլյուկոզայի պարունակությունը ձեր արյան մեջ՝
ներառյալ հետևյալը՝

o Գլյուկոզայի մակարդակը արյան մեջ
վերահսկելու սարք

o Արյան գլյուկոզայի փորձարկման նմուշներ
o Նշտարային սարքեր և նշտարներ
o Գլյուկոզայի կառավարման միջոցներ, որոնք
ստուգում են փորձարկման նմուշների և վերահսկիչ
սարքի ճշտությունը

•

Դիաբետիկների համար, ովքեր ունեն սուր դիաբետիկ
ոտքի հիվանդություն, մենք վճարում ենք հետևյալը.

o Մեկ զույգ թերապևտիկ հարմարեցված չափով կոշիկ
(ներառյալ միջադիրները) և ամեն տարի՝ երկու զույգ
լրացուցիչ միջադիր, կամ

o Մեկ զույգ խորը կոշիկ, ներառյալ հարմարեցումը
և երեք զույգ ներդիր յուրաքանչյուր տարի
(չներառելով սովորական փոխարինելի ներդիրները,
որոնք տրամադրվում են նման կոշիկների հետ)

•

?

Որոշ դեպքերում մենք վճարում ենք ձեր դիաբետը
վերահսկելու ուսուցումների համար։ Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար, կապվեք Անդամների
սպասարկման կենտրոնի հետ։

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
82

Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ԱՆԴԱՄԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Դուլայի ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Այն անհատների համար, ովքեր հղի են, մենք վճարում ենք
ինը այցի համար դուլայի մոտ նախածննդյան և
հետծննդյան շրջանում, ինչպես նաև ծննդաբերության և
ծննդաբերության ժամանակ աջակցության համար։
Երկարատև օգտագործման բժշկական (DME)
սարքավորումներ և դրանց առնչվող միջոցներ
«Տևական բժշկական սարքավորումների (DME)» սահմանման
համար տե՛ս ձեր Անդամների տեղեկագրքի վերջին գլուխը:
Մենք ապահովագրում ենք հետևյալ պարագաները.

•

Անվասայլակներ, ներառյալ էլեկտրական
անվասայլակներ

•

Հենակներ

•

Լիցքավորված ներքնակի համակարգ

•

Չոր ճնշման պահոց ներքնակի համար

•

Շաքարախտի ծառայություններ

•

Մատակարարի կողմից պատվիրված
հիվանդանոցային մահճակալներ տանը
օգտագործելու համար

•

Ներերակային (IV) ներարկման պոմպեր

•

Բժշկական պոմպեր և նյութեր

•

Խոսքը գեներացնող սարքեր

•

Բժշկական սարքավորումներ և միջոցներ

•

Ինհալյատորներ

•

Քայլակներ

•

Ստանդարտ կոր բռնակ կամ ձեռնափայտ և
փոխարինող նյութեր

Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

$0
Այս ծրագիրն
ապահովագրում է
արյան գլյուկոզայի
մեկ վերահսկում
ամեն օրացուցային
տարի։
Արյան գլյուկոզայի
թեստի
ժապավեններն
ապահովագրված են
առավելագույն
չափաբաժինով
100 միավոր
յուրաքանչյուր
30 օրը մեկ այն
հիվանդների
համար, ովքեր
վերջին 180 օրվա
ընթացքում
ինսուլինի պահանջ
են ունեցել:
Արյան գլյուկոզի
թեստի
ժապավեններն
ապահովագրված են
առավելագույնը
50 միավոր
դեղաչափով
յուրաքանչյուր 30

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Երկարատև օգտագործման բժշկական (DME)
սարքավորումներ և դրանց առնչվող միջոցներ
(շարունակություն)

•

Վզի ձգում (դռան վրա հարմարացվող)

•

Ոսկորի աճի խթանիչներ

•

Դիալիզի խնամքի սարքավորումներ

Այլ պարագաները կարող են ապահովագրվել։
Այս Անդամների տեղեկագրքի հետ ձեզ ուղարկել ենք մեր
DME-ների ցուցակը: Այս ցուցակում նշված են մեր կողմից
վճարվող DME-ի ապրանքանիշերն ու արտադրողների
անունները: Դուք կարող եք նաև գտնել ապրանքանիշերի,
արտադրողների և մատակարարների ամենավերջին
ցանկը մեր կայքում՝ shop.anthem.com/medicare/ca։

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
օրը մեկ այն
հիվանդների
համար, ովքեր
վերջին 180 օրվա
ընթացքում
ինսուլինի պահանջ
չեն ունեցել։
Լանցետներն
ապահովագրված են
100 միավորով
յուրաքանչյուր
30 օրը մեկ և մինչև
300 միավոր
90 օրվա պաշարի
համար:

Ընդհանուր առմամբ, մեր ծրագիրն ընդգրկում է Medicare-ի
և Medi-Cal-ի կողմից ապահովագրված ցանկացած DME-ն
այս ցանկի ապրանքանիշերից և արտադրողներից: Մենք
չենք ապահովագրում այլ ապրանքանիշեր և
արտադրողներ, եթե ձեր բժիշկը կամ այլ մատակարար
չտեղեկացնեն մեզ, որ ապրանքանիշը ձեզ անհրաժեշտ է:
Այնուամենայնիվ, եթե դուք նոր եք մեր ծրագրում և
օգտագործում եք DME ապրանքանիշ, որը մեր ցուցակում
չէ, մենք կշարունակենք վճարել այս ապրանքանիշի
համար ձեզ համար մինչև 90 օր: Այս ընթացքում խոսեք ձեր
բժշկի հետ՝ որոշելու համար, թե բժշկական տեսանկյունից
որ ապրանքանիշն է ձեզ հարմար 90-օրյա ժամկետից
հետո: (Եթե համաձայն չեք ձեր բժշկի հետ, կարող եք
խնդրել նրան ուղղորդել ձեզ երկրորդ կարծիքի համար):

Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Երկարատև օգտագործման բժշկական (DME)
սարքավորումներ և դրանց առնչվող միջոցներ
(շարունակություն)
Եթե դուք (կամ ձեր բժիշկը) համաձայն չեք ձեր ծրագրի
ապահովագրության որոշման հետ, դուք կամ ձեր բժիշկը
կարող եք բողոքարկել: Դուք կարող եք նաև բողոքարկել,
եթե համաձայն չեք ձեր բժշկի որոշման հետ, թե որ
ապրանքը կամ ապրանքանիշն է համապատասխանում
ձեր առողջական վիճակին: Բողոքարկման մասին
լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս ձեր Անդամի
տեղեկագրքի Գլուխ 9-ը:
Եթե ձեր տարածաշրջանի մեր մատակարարը չի կրում
որոշակի ապրանքանիշ կամ արտադրող, կարող եք
հարցնել նրանց, արդյոք նրանք կարող են հատուկ
պատվիրել այն ձեզ համար: Մատակարարների
ամենավերջին ցանկը հասանելի է մեր կայքում: Եթե
հիվանդանոցում կամ հմուտ բուժքույրական
հաստատությունում ստացիոնար մնալու ընթացքում դուք
երկարատև բժշկական սարքավորումներ եք ստանում,
արժեքը կներառվի ձեր ստացիոնար պահանջի մեջ:
Թերապևտիկ շարունակական գլյուկոզայի մոնիտորները
(CGM) և հարակից պարագաները ապահովագրված են
Medicare-ի կողմից, երբ դրանք համապատասխանում են
Medicare-ի ապահովագրության ազգային որոշմանը (NCD)
և տեղական ապահովագրության որոշմանը (LCD): Բացի
այդ, որտեղ չկան NCD/LCD չափորոշիչներ, թերապևտիկ
CGM-ը պետք է համապատասխանի ծրագրի նպաստների
ցանկացած սահմանաչափին և ծրագրի ապացույցների վրա
հիմնված կլինիկական պրակտիկայի ուղեցույցներին:
Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Երկարատև օգտագործման բժշկական (DME)
սարքավորումներ և դրանց առնչվող միջոցներ
(շարունակություն)
Այս ծրագիրը ներառում է միայն FreeStyle Libre
շարունակական գլյուկոզայի մոնիտորներ (CGMs): Մենք
չենք ապահովագրի այլ ապրանքանիշեր, եթե ձեր
մատակարարը չտեղեկացնի մեզ, որ այն բժշկական
տեսակետից անհրաժեշտ է։ CGM-ները ՊԵՏՔ Է գնել ցանցի
մանրածախ առևտրային կետից կամ մեր փոստային
պատվիրված դեղատնից՝ ապահովագրվելու համար: Եթե
դուք գնում եք այս պարագաները երկարատև բժշկական
սարքավորումների (DME) մատակարարի միջոցով, այս
ապրանքները չեն ապահովագրվի:
Ապահովագրության սահմանափակումներ.
- Ամսական 2 սենսոր
- Ամեն 2 տարին մեկ ընդունիչ
Ինսուլինային պոմպերը տարբերվում են CGM-ից և կարելի
է գնել DME մատակարարի միջոցով
Ձեր մատակարարը պետք է ստանա մեր հաստատումը
այնպիսի ապրանքների համար, ինչպիսիք են էլեկտրական
տրանսպորտային միջոցները, հաշմանդամի էլեկտրական
սայլակները և հարակից իրերը, ինչպես նաև
անվասայլակներն ու մահճակալները, որոնք ստանդարտ
չեն: Ձեր մատակարարը պետք է նաև ստանա Medicare-ի
կողմից ապահովագրված թերապևտիկ շարունակական
գլյուկոզայի մոնիտորների հաստատում:
Այս ծրագիրն ապահովագրում է միայն DUROLANE,
EUFLEXXA, SUPARTZ և Gel-SYN-3 հիալուրոնային
թթուներ։
Մենք չենք ապահովագրի այլ ապրանքանիշեր, եթե ձեր
մատակարարը չտեղեկացնի մեզ, որ այն բժշկական
տեսակետից անհրաժեշտ է
Խոսեք ձեր մատակարարի հետ և ստացեք ուղեգիր և/կամ
նախօրոք լիազորում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Շտապ բուժօգնություն

$0

Շտապ բուժօգնություն նշանակում է հետևյալ
ծառայությունները.

Եթե դուք շտապ
օգնություն եք
ստանում
արտացանցային
հիվանդանոցում
և ձեր շտապ
օգնության
կայունացումից
հետո ստացիոնար
խնամքի կարիք
ունեք, դուք պետք
է վերադառնաք
ցանցային
հիվանդանոց,
որպեսզի ձեր
բուժօգնությունը
շարունակի
վճարվել: Դուք
կարող եք մնալ
արտացանցային
հիվանդանոցում
ձեր ստացիոնար
խնամքի համար
միայն այն դեպքում,
եթե մեր ծրագիրը
հաստատի ձեր
մնալը:

•

Շտապ բուժօգնության համար վերապատրաստված
մատակարարի կողմից տրամադրված, և

•

Անհրաժեշտ են՝ շտապ բուժօգնություն
ցուցաբերելու համար:

Բժշկական շտապ բուժօգնությունը սուր ցավերով կամ
լուրջ վնասվածքներով իրավիճակն է: Իրադրությունն
այնքան լուրջ է, որ, եթե շտապ բուժօգնություն չցուցադրվի,
բժշկական գիտելիքներ չունեցող որևէ այլ անձ, կարող
է ունենալ հետևյալ հետևանքները.

•

Փոխադրումը կարող է վտանգել ձեր կամ չծնված
երեխայի առողջությունը կամ անվտանգությունը, կամ

•

Լուրջ վնաս կհասցվի մարմնական գործառույթներին,
կամ

•

Մարմնի որևէ օրգանի կամ մասի ֆունկցիոնալության
խանգարման լուրջ վնաս կհասցվի, կամ

•

Հղի կնոջ ակտիվ ծննդաբերական ցավերի դեպքում, երբ.

o Բավարար ժամանակ չկա ձեզ ապահով
կերպով տեղափոխելու մեկ այլ հիվանդանոց
մինչև ծննդաբերելը:

o Փոխադրումը կարող է վտանգել ձեր կամ
չծնված երեխայի առողջությունը կամ
անվտանգությունը:
Ամբողջ աշխարհով շտապ օգնություն.
Այս ծրագիրը ներառում է շտապ օգնության
ծառայություններ, եթե դուք ճանապարհորդում եք Միացյալ
Նահանգներից դուրս վեց ամսից քիչ
ժամանակահատվածով:
Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

$0 համավճար՝
ամբողջ աշխարհում
փոխհատուցվող
շտապ օգնության
յուրաքանչյուր
այցելության
համար, շտապ
վերգետնյա
տեղափոխման կամ

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Շտապ բուժօգնություն (շարունակություն)
Ապահովագրությունը սահմանափակվում է տարեկան
$100,000-ով՝ ամբողջ աշխարհում շտապ օգնության
ծառայությունների համար: Սա հավելյալ նպաստ է։ Այն չի
ապահովագրվում Federal Medicare ծրագրի կողմից: Դուք
պետք է վճարեք $100,000-ից ավելի բոլոր ծախսերը և ձեր
սպասարկման տարածք վերադառնալու բոլոր ծախսերը:
Հնարավոր է, որ դուք կարողանաք լրացուցիչ
ճանապարհորդական ապահովագրություն գնել
լիազորված գործակալության միջոցով: Եթե շտապ
օգնության կարիք ունեք Միացյալ Նահանգներից կամ դրա
տարածքներից դուրս, խնդրում ենք զանգահարել
Blue Cross Blue Shield Global Core ծրագիր 1-800-810-BLUE
(1-800-810-2583) հեռախոսահամարով։ Կամ զանգահարեք
1-804-673-1177 հեռախոսահամարով։ Մենք կարող ենք
օգնել ձեզ օրը 24 ժամ, շաբաթը յոթ օր, տարին 365 օր։
Էական հավելումներ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
շտապ օգնության
սենյակ այցելության
համար:

$0

Դուք կարող եք ընտրել տարեկան հավելյալ նպաստներից
միայն երկուսը (2) ստորև.

•
•

Օժանդակ սարքեր. $500 ամեն տարի

•

Flex հաշիվ – կոմունալ ծառայություններ. $50 ամեն
ամիս

•
•
•

Առողջ մթերքներ. $50 ամեն ամիս

Flex հաշիվ – ատամնաբուժություն, տեսողություն,
լսողություն. $500 ամեն տարի

Ներտնային աջակցություն. Ամեն տարի 60 ժամ
Փոխադրամիջոցներ. Ամեն տարի 60 միակողմանի
ուղևորություն

Նպաստների նկարագրության համար տե՛ս ստորև
Դուք ոչինչ չեք վճարում ձեր ընտրած երկու (2) Էական
հավելումներ լրացուցիչ նպաստի տարբերակների համար:
Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Էական հավելումներ (շարունակություն)
Օժանդակ սարքեր1.
Այս նպաստը տարեկան նպաստ է տրամադրում
կանխավճարային վարկային քարտով օժանդակ սարքեր
գնելու համար: Medicare-ի կողմից թույլատրված
ապահովագրված ապրանքները ներառում են, բայց չեն
սահմանափակվում հետևյալով. ADA զուգարանի
նստատեղեր, ցնցուղի աթոռներ, ձեռքի ցնցուղի գլխիկներ,
հասնող սարքեր, անվասայլակների ժամանակավոր
թեքահարթակներ և այլն:
Վարկային քարտը ծրագրի կողմից կանխավճարվում
է նպաստի չափով: Դուք կարող եք վճարել միայն ձեր
սեփական ծառայությունների համար և չեք կարող քարտը
փոխարկել կանխիկի: Չօգտագործված միջոցների
ժամկետը կլրանա տարեվերջին և չի կարող փոխանցվել
հաջորդ տարի:
Ահա ձեր նպաստից օգտվելու ուղիները.

•

Տեղադրեք պատվերներ առցանց:

•

Զանգահարեք՝ պատվիրելու համար։ Ընտրեք
ապրանքներ՝ առցանց գնումներ կատարելով կամ
«Օժանդակ սարքեր» կատալոգից: Պատրաստ ունեցեք
ձեր արտադրանքի անվանում(ներ)ը և Օժանդակ սարքի
նպաստի քարտի համարը: Դուք կարող եք ընտրել երկու
տարբերակ՝ խանութից վերցնել կամ առաքել տուն։

Նշում.

•

Տարեկան գումարն օգտագործելուց հետո դուք
պատասխանատու եք մնացած ծախսերի համար:

•

Ընտրված իրերի ցանկացած վերանորոգում կամ
փոխարինում սահմանափակվում է արտադրողի
երաշխիքով:

Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Էական հավելումներ (շարունակություն)

•

Ապրանքները սահմանափակված են միայն
կատալոգում առաջարկվողներով և ենթակա են
առկայության:

•

Պարագաները պետք է լինեն հիմնականում միայն ձեր
օգտագործման համար:

•

Ապրանքները սահմանափակված են միայն կատալոգում
առաջարկվողներով և ենթակա են առկայության:

•

Կարող են կիրառվել քանակի սահմանափակումներ։

•

Տեղադրման ծառայությունները ներառված չեն:

Ֆլեքս հաշիվ – ատամնաբուժություն, տեսողություն,
լսողություն1.
Ֆլեքս հաշիվ – ատամնաբուժության, տեսողության,
լսողության նպաստը կանխավճարային վարկային քարտ է,
որը կարող է օգտագործվել ձեր գրպանից տարեկան
ծախսերը նվազեցնելու համար ցանկացած
ատամնաբուժական, տեսողության և/կամ լսողության
ծառայությունների համար, ինչպես նկարագրված է այս
աղյուսակի այդ բաժիններում: Քարտը կարող է
օգտագործվել ձեր ատամնաբուժական, տեսողության կամ
լսողության մատակարարին ուղղակիորեն վճարելու ձեր
գրպանից կատարվող ցանկացած ծախսերի համար:
Վարկային քարտը ծրագրի կողմից կանխավճարվում
է նպաստի չափով: Դուք կարող եք վճարել միայն ձեր
սեփական ծառայությունների համար և չեք կարող քարտը
փոխարկել կանխիկի: Կոսմետիկ պրոցեդուրաները չեն
ապահովագրվում այս նպաստով։ Չօգտագործված
միջոցների ժամկետը կլրանա տարեվերջին և չի կարող
փոխանցվել հաջորդ տարի:

Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Էական հավելումներ (շարունակություն)
Ֆլեքս հաշիվ – Կոմունալ ծառայություններ1.
Ֆլեքս հաշիվ – Կոմունալ ծառայությունները
կանխավճարային վարկային քարտ է, որն ունի նպաստ, որը
կարող է օգտագործվել կոմունալ ծառայությունների համար
ձեր գրպանից ծախսերը նվազեցնելու համար, ինչպիսիք են
բնական/պրոպան գազը, էլեկտրականությունը, ջուրը,
կոյուղին, լայնաշերտ կապը և բջջային ծախսերը: Քարտը
կարող է օգտագործվել այս ծախսերը հոգալու համար, երբ
տրամադրվում է ցանկացած կոմունալ ծառայությունների
մատակարարի կողմից, որն ընդունում է կանխավճարային
վարկային քարտ:
Վարկային քարտը ծրագրի կողմից կանխավճարվում
է նպաստի չափով: Դուք կարող եք վճարել միայն ձեր
սեփական ծառայությունների համար և չեք կարող քարտը
փոխարկել կանխիկի: Քարտը չի կարող օգտագործվել
ավտոմատ կրկնվող գործարքներ կարգավորելու համար:
Չօգտագործված միջոցների ժամկետը կլրանա ամսվա
վերջին և չի կարող փոխանցվել հաջորդ ամիս:
Եթե ձեր մատակարարը չի ընդունում կանխավճարային
վարկային քարտը վճարման համար կամ քարտով
գործարքի ձախողման դեպքում, դուք կարող եք
ներկայացնել պահանջի ձև փոխհատուցման համար
վճարման ապացույցի հետ միասին: Հայտերը պետք է
ներկայացվեն վճարման օրվանից 90 օրվա ընթացքում:
Առողջ մթերքներ1.
Առողջ մթերքները ձեզ նպաստ է տրամադրում մասնակից
մանրածախ առևտրային կետերի միջոցով առողջ սննդի
ապրանքներ գնելու համար: Որոշ ապրանքներ, ներառյալ
ծխախոտը և ալկոհոլային արտադրանքները, բացառված
են: Ցանկացած չօգտագործված գումարի ժամկետը լրանում
է ամսվա վերջին: Չօգտագործված գումարները չեն
փոխանցվում հաջորդ ամիս:
Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Էական հավելումներ (շարունակություն)
Ահա ձեր նպաստից օգտվելու ուղիները.

1. Գնեք խանութներից
2. Տեղադրեք պատվերներ առցանց
3. Զանգահարեք՝ պատվիրելու համար
Նշում.

•

Բոլոր գնումները պետք է իրականացվեն ծրագրի
հաստատված մանրածախ առևտրային կետի միջոցով:

•

Երբ հասնեք ձեր ամսական նպաստին, դուք
պատասխանատու եք ձեր գնումների մնացած
արժեքի համար

•

Փոստով առաքվող պատվերները սահմանափակվում
են ամսական մեկ պատվերով և պետք է լինեն
առնվազն $35:

Ներտնային աջակցություն1.
Այս նպաստը տրամադրում է ընկերակցություն և
օգնություն առօրյա կյանքի անկախ գործունեության հետ
կապված, ինչպիսիք են տնային գործերը, հանդիպումների
աջակցությունը կամ տնից դուրս իրեր ձեռք բերելը,
ինչպիսիք են մթերքները կամ դեղորայքը և այլն:
Տնային աջակցությունը կարող է աշխատել այլ
նպաստների կամ խնամքի ծրագրերի հետ համատեղ՝
նպաստելու անկախ կյանքին, անդամների սոցիալական
մեկուսացման զգացումը նվազեցնելուն և նրանց
ընդհանուր մտավոր հայացքների բարելավմանը:
Դուք պետք է օգտագործեք ծրագրի կողմից հաստատված
մատակարար։

Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Էական հավելումներ (շարունակություն)
Տեղափոխում1.
Այս նպաստն ընդգրկում է միակողմանի ուղևորություններ
դեպի տեղական սպասարկման տարածքի վայրեր (60 մղոն
սահմանաչափ/մեկ ուղղությամբ մեկ ուղևորության
համար)՝ ծրագրով ապահովագրված ծառայություններ
ստանալու դեպքում:
Դուք կարող եք գնալ դեղատուն ձեր բժշկի նշանակումից
հետո՝ դեղատոմսեր ստանալու համար: Սա առանձին
ուղևորություն չի համարվի: Երբ դուք նախատեսում եք
որևէ ապրանք վերցնել այցելությունից, ասեք վաճառողին,
որ դուք պետք է գնաք դեղատուն: Խնդրեք
մատակարարին/հաստատությանը զանգահարել
դեղատոմսով, որպեսզի ավելի քիչ սպասեք: Այս կանգառը
չի համարվի որպես առանձին ուղևորություն:
Դուք պետք է օգտագործեք ծրագրի կողմից հաստատված
մատակարար և ճամփորդությունները պլանավորեք 48
աշխատանքային ժամ առաջ:
Ինչպես ընտրել ձեր Էական հավելումների նպաստները.
Դուք կարող եք ընտրել ձեր նպաստ(ներ)ը կամ անդամների
հարթակի միջոցով, կամ կապվելով Անդամների
սպասարկման կենտրոնի հետ: Նպաստներն
ապահովագրվելու համար դուք պետք է օգտագործեք
հաստատված մատակարար:
Դուք կարող եք տարեկան մեկ (1) անգամ փոփոխություն
կատարել ձեր նախնական ընտրություններում, եթե չեք
օգտագործել ձեր նպաստ(ներ)ի որևէ մասը և ցանկանում
եք ընտրել այլ տարբերակ:
Դուք կստանաք հաստատման նամակ ձեր
ընտրություն(ներ)ից հետո 7 աշխատանքային օրվա
ընթացքում՝ նպաստ(ներ)ի մանրամասներով: Հարցերի
դեպքում դիմեք Անդամների սպասարկման կենտրոն:
1Արժեքի

վրա հիմնված ապահովագրության
նախագծման նպաստ

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ընտանիքի պլանավորման ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Օրենքը թույլ է տալիս ձեզ ընտրել ցանկացած
մատակարարի ընտանիքի պլանավորման
ծառայությունների համար: Սա նշանակում է՝ ցանկացած
բժիշկ, կլինիկա, հիվանդանոց, դեղատուն կամ ընտանիքի
պլանավորման գրասենյակ:
Մենք վճարում ենք հետևյալ ծառայությունների համար.

•

Ընտանիքի պլանավորման հետազոտում և բուժում

•

Ընտանիքի պլանավորման լաբորատոր և ախտորոշիչ
անալիզներ

•

Ընտանիքի պլանավորման մեթոդներ (IUC/IUD,
իմպլանտներ, ներարկումներ, հակաբեղմնավորիչ
հաբեր, լցափակում կամ օղակ)

•

Ընտանիքի պլանավորման միջոցներ դեղատոմսով
(պահպանակներ, սպունգ, փրփուր, երիզ,
դիաֆրագմա, գլխիկ)

•

Անպտղության խորհրդատվություն և ախտորոշում և
հարակից ծառայություններ

•

Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների
խորհրդատվություն և անալիզներ (STIs)

•

ՄԻԱՎ-ի և ՁԻԱՀ-ի և ՄԻԱՎ-ի հետ կապված այլ
վիճակների վերաբերյալ խորհրդատվություն և
թեստավորում

•

Մշտական հակաբեղմնավորում (Ընտանիքի
պլանավորման այս մեթոդն ընտրելու համար դուք
պետք է լինեք 21 տարեկան կամ ավելի: Դուք պետք է
ստորագրեք ստերջացման դաշնային
համաձայնության ձևը առնվազն 30 օր, բայց ոչ ավելի,
քան վիրահատության օրվանից 180 օր առաջ:)

•

Գենետիկական խորհրդատվություն
Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Ընտանիքի պլանավորման ծառայություններ
(շարունակություն)
Մենք վճարում ենք նաև ընտանիքի պլանավորման այլ
ծառայությունների համար: Ինչևիցե, դուք պետք է օգտվեք
մատակարարից մեր մատակարարների ցանցից հետևյալ
ծառայությունների համար.

•

Անպտղության բուժում (այս ծառայությունը չի
ընդգրկում հղիանալու արհեստական եղանակները)։

•

ՁԻԱՀ-ի և ՄԻԱՎ-ի հետ կապված այլ
հիվանդությունների բուժում

•

Գենետիկական անալիզներ

Ֆիթնեսի ծրագրեր

$0

Ֆիթնեսի հետագծիչ
Առողջության և առողջության սարք, որը նախատեսված է
ակտիվ ապրելակերպի խթանման համար՝
կենտրոնանալով ֆիզիկական ակտիվության և
առողջության արդյունքների համար
հաշվետվողականության վրա՝ ֆիթնեսի հետագծիչի
կողմից աջակցվող գործողություններով:
Սահմանաչափ՝ մեկ սարք/երկու տարին մեկ։
Անդամները պետք է ձեռք բերեն պայմանագիր ունեցող
մատակարարից:
Flex հաշիվ – Ակտիվ ֆիթնես
Այս ծրագիրն ապահովագրում է $25.00 ամեն ամիս
նպաստ՝ ֆիթնեսի և ժամանցի դասերի/ծրագրերի համար,
որոնք տրամադրվում են սպորտային ֆիթնես
հաստատությունների կողմից, ինչպիսիք են գոլֆի
դաշտերը, լողավազանները և թենիսի կորտերը, որտեղ
կիրառվում են մուտքի վճարներ։
Ցանկացած չօգտագործված գումար կփոխանցվի ամսից
ամիս, բայց չի փոխանցվի հաջորդ օրացուցային տարի:
Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Ֆիթնեսի ծրագրեր (շարունակություն)
SilverSneakers
SilverSneakers-ը կարող է օգնել ձեզ ավելի առողջ, ակտիվ
կյանք վարել ֆիթնեսի և սոցիալական կապի միջոցով: Դուք
ապահովագրված եք ֆիթնեսի նպաստ ստանալ
SilverSneakers-ի միջոցով մասնակից վայրերում: Դուք
ունեք հասանելիություն հրահանգիչներին, ովքեր վարում
են հատուկ մշակված խմբակային վարժությունների դասեր:
Համազգային մասնակից վայրերում դուք կարող եք
մասնակցել դասընթացների, ինչպես նաև օգտագործել
մարզասարքեր և այլ հարմարություններ: Բացի այդ,
SilverSneakers FLEX®-ը ձեզ հնարավորություն է տալիս
ակտիվ լինել ավանդական մարզադահլիճներից դուրս
(օրինակ՝ հանգստի կենտրոններ, առևտրի կենտրոններ
և զբոսայգիներ): SilverSneakers-ը նաև միացնում է ձեզ
աջակցող ցանցին և վիրտուալ ռեսուրսներին
SilverSneakers Live-ի, SilverSneakers OnDemandTM-ի և մեր
բջջային հավելվածի՝ SilverSneakers GOTM-ի միջոցով:
Տնային հանդերձանքն առաջարկվում է այն անդամների
համար, ովքեր ցանկանում են սկսել մարզվել տանը կամ
նրանց համար, ովքեր չեն կարողանում հասնել ֆիթնես
վայր վնասվածքի, հիվանդության կամ տնից կապված
լինելու պատճառով: Սկսելու համար ձեզ անհրաժեշտ է
միայն ձեր անձնական SilverSneakers ID համարը: Այցելեք
SilverSneakers.com ձեր նպաստների մասին ավելին
իմանալու համար կամ 1-888-423-4632 (TTY: 711)
երկուշաբթիից ուրբաթ, 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m. ET։

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Առողջության և բարեկեցության տեղեկատու ծրագրեր

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Մենք առաջարկում ենք բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք
կենտրոնացած են որոշակի առողջական վիճակների վրա:
Դրանց թվում են.

?

•

Առողջության տեղեկատվության դասընթացներ,

•

Սնուցման կրթական դասընթացներ,

•

Ծխելը և ծխախոտի օգտագործման թողնելը, և

•

Բուժքույրական թեժ գիծ

•

Flex հաշիվ-Ակտիվ ֆիթնեսի մանրամասների համար
տես Ֆիթնես ծրագրերը

•

Ֆիթնեսի հետագծիչ - մանրամասների համար տես
Ֆիթնես ծրագրերը

•

SilverSneakers® Ֆիթնեսի ծրագիր - մանրամասների
համար տես Ֆիթնես ծրագրերը

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Առողջ սնունդ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Դուք կարող եք իրավասու լինել սննդի ծրագրի համար,
որը կօգնի ձեզ պահպանել առողջ դիետա՝ ձեր առողջական
վիճակին կամ սննդային կարիքներին աջակցելու համար։
Այս նպաստը տրամադրում է մինչև 180 առողջ,
պատրաստված սնունդ, որն առաքվում է անմիջապես ձեր
տուն ամեն տարի:
Ամենաարագ որակավորման համար ձեր մատակարարը
լավագույնս է համապատասխանում դա ձեր անունից
պահանջելու համար: Որպես այլընտրանք՝ դուք կարող եք
կապվել Անդամների սպասարկման կենտրոնի կամ ձեր
խնամքի համակարգողի հետ, և ներկայացուցիչը կօգնի
հաստատել, որ դուք համապատասխանում եք նպաստին
և կազմակերպել, որ ձեզ հետ կապ հաստատեն՝ սննդային
գնահատում կատարելու և ձեր կերակուրների առաքման
ժամանակացույցի համար:
Որպեսզի մենք տրամադրենք ձեր սննդի նպաստը, մենք
կամ մեր անունից հանդես եկող երրորդ կողմը կարող է ձեզ
հետ կապ հաստատել՝ օգտագործելով ձեր տրամադրած
հեռախոսահամարը՝ առաքման մանրամասները և
սննդային պահանջները հաստատելու համար:
Նշում. Մենք չենք կարող սկսել ձեր նպաստը առանց ձեզ
հետ խոսելու: Հայցելով այս նպաստը՝ դուք ուղղակիորեն
լիազորում եք մեզ կապվել ձեզ հետ հեռախոսով:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Լսողության ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Լսողության և հավասարակշռության ախտորոշիչ
գնահատումները, որոնք կատարվում են ձեր մատակարարի
կողմից՝ որոշելու, թե արդյոք ձեզ բժշկական բուժում է
հարկավոր, ապահովագրված են որպես ամբուլատոր
խնամք, երբ տրամադրվում է բժշկի, աուդիոլոգի կամ այլ
որակավորված մատակարարի կողմից:
Ցանցային Medicare-ով ապահովագրված լսողության
նպաստի համար դուք պետք է օգտագործեք բժիշկ
Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ի (HMO D-SNP)
մասնագիտացված բժշկական ցանցում: Դուք կարող եք
գտնել նրանց Մատակարարների տեղեկատուի մեջ:
Ավելին իմանալու համար զանգահարեք այս գրքույկի
հակառակ կողմի վրա գտնվող Անդամների սպասարկման
կենտրոնի համարով:
Խոսեք ձեր մատակարարի հետ և ստացեք ուղեգիր և/կամ
նախօրոք լիազորում:
Լրացուցիչ ծառայությունները կարող են ապահովագրվել՝
համաձայն ձեր Medi-Cal-ի նպաստների և ուղեցույցների:
Մանրամասների համար խնդրում ենք կապվել ձեր
խնամքի համակարգողի հետ:
Լսողության ծառայություններ - Հավելյալ
Այս ծրագիրն ապահովում է լրացուցիչ լսողության հետ
կապված ապահովագրություն, որը չի ապահովագրվում
Original Medicare-ի կողմից:
Այս ծրագիրն ապահովագրում է 1 սովորական լսողության
ստուգում և լսողական սարքի տեղադրում/գնահատում
ամեն տարի:
$3,000.00 առավելագույն ծրագրի նպաստ ամեն տարի
նշանակված լսողական սարքերի համար: Ծրագիրը
բանակցել է սակագների և տարբերակների հետ կապված
մեր լսողական սարքերի մատակարարի միջոցով՝ ձեզ
առավելագույն տարբերակներ տրամադրելու համար:
Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Լսողության ծառայություններ (շարունակություն)
Դուք պետք է ընտրեք սարք ապահովագրված ցանկից, որը
հասանելի է մեր մասնակից լսողական սարքերի
մատակարարի միջոցով: Լսողական սարքերը կարող են
պահանջել նախօրոք լիազորում մեր լսողական սարքերի
մատակարարի կողմից։ Եթե անդամներն ընտրեն
չվերալիցքավորվող մարտկոցներով սարք, ապա ծրագիրը
կտրամադրի 2 տարվա մատակարարում (մինչև 64
մարտկոց մեկ ականջի համար, տարեկան):
Ավելին իմանալու համար զանգահարեք Անդամների
սպասարկման կենտրոն։ Լսողության սովորական
ստուգումների կամ լսողական սարքերի համար ծրագրին
վճարված նպաստներից հետո մնացած ծախսերի համար
դուք եք պատասխանատու։
Լրացուցիչ ծառայությունները կարող են ապահովագրվել՝
համաձայն ձեր Medi-Cal-ի նպաստների և ուղեցույցների:
Մանրամասների համար խնդրում ենք կապվել ձեր
խնամքի համակարգողի հետ:
ՄԻԱՎ-ի սքրինինգ

$0

Մենք վճարում ենք մեկ ՄԻԱՎ-ի հետազոտման համար
ամեն 12 ամիսը մեկ հետևյալ մարդկանց համար.

•

Ովքեր դիմում են ՄԻԱՎ-ի հետազոտման անալիզի
համար, կամ

•

Գտնվում են ՄԻԱՎ-ի վարակի բարձր ռիսկի տակ:

Հղի կանանց համար մենք վճարում ենք մինչև երեք ՄԻԱՎի անալիզի համար հղիության ընթացքում:
Մենք նաև վճարում ենք ՄԻԱՎ-ի լրացուցիչ զննում(ների)
համար, երբ առաջարկվում է ձեր մատակարարի կողմից:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Տնային առողջապահության գործակալություն

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Նախքան տնային առողջապահության ծառայությունները
ստանալը, բժիշկը պետք է հաստատի, որ դուք դրանց
կարիքն ունեք և դրանք պետք է մատուցվեն տնային
առողջապահության գործակալության կողմից:
Մենք վճարում ենք հետևյալ ծառայությունների համար,
և հնարավոր է այլ ծառայությունների համար, որոնք նշված
չեն այստեղ.

?

•

Կես դրույքով կամ պարբերաբար կատարվող
բուժքույրական և տնային աջակցման
ծառայությունները (Փոխհատուցվելու են տնային
բուժօգնության նպաստի կողմից, ձեր բուժքույրական
և տնային աջակցման ծառայությունները միասին
չպետք է գերազանցեն օրական 8 ժամը
և շաբաթական 35 ժամը):

•

Ֆիզիկական թերապիա, մասնագիտական թերապիա
և խոսքի թերապիա

•

Բժշկական սոցիալական ծառայություններ

•

Բժշկական սարքավորումներ և պարագաներ

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Տնային ներարկումով բուժում

$0

Մեր ծրագիրը վճարում է տնային ներարկումով բուժման
համար, սահմանված որպես դեղեր կամ կենսաբանական
նյութեր, որոնք օգտագործվում են երակով կամ
ներմաշկային և տրամադրվում են ձեզ տանը։ Տանը
ներարկելու համար պահանջվում է հետևյալը՝

Տնային ինֆուզիոն
թերապիայի (HIT)
մասնագիտական
ծառայություններ,
որոնք
տրամադրվում են
որակավորված HIT
մատակարարի
կողմից հիվանդի
տանը:

•

Դեղը կամ կենսաբանական նյութը, օրինակ՝
հակավիրուսային կամ իմունային գլոբուլին,

•

Սարքավորումներ, օրինակ՝ պոմպ, և

•

Պարագաներ, օրինակ՝ խողովակ կամ կաթետր։

Մեր ծրագիրը չի ապահովագրում տնային ներարկումով
ծառայությունները, որոնք ներառում են, բայց չեն
սահմանափակվում, հետևյալով.

•

Մասնագիտական ծառայություններ, ներառյալ
բուժքույրական ծառայություններ, որոնք
տրամադրվում են ըստ ձեր խնամքի ծրագրի,

•

Անդամի վերապատրաստում և կրթություն, որոնք
ներառված չեն DME-ի նպաստում,

•

Հեռակա վերահսկում, և

•

Վերահսկման ծառայություններ տնային ներարկումով
բուժում և տնային ներարկման դեղեր տրամադրելու
համար, որոնք մատակարարվում են որակյալ տնային
ներարկումով բուժման մատակարարի կողմից։

$0
Երկարատև
բժշկական
սարքավորում
(DME) - ներառում է
արտաքին
ինֆուզիոն պոմպը,
հարակից
պարագաները և
ինֆուզիոն դեղ(եր)ը
պայմանագրային
DME մատակարարի
կողմից:

Խոսեք ձեր մատակարարի հետ և ստացեք ուղեգիր և/կամ
նախօրոք լիազորում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Անբուժելի հիվանդների խնամք

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Դուք իրավունք ունեք ընտրելու անբուժելի հիվադների
խնամքի հաստատությունը, եթե ձեր մատակարարը
և հաստատության տնօրենը հաստատեն, որ ձեր
հիվանդությունը վերջին փուլում է: Սա նշանակում է,
որ ձեր հիվանդությունը վերջին փուլում է և ձեզ մնացել
է ապրելու վեց ամիս կամ ավելի քիչ: Դուք կարող եք
ստանալ բուժօգնություն Medicare-ի կողմից արտոնագրված
ցանկացած անբուժելի հիվանդների խնամքի
հաստատության ծրագրից: Ծրագիրը պետք է օգնի ձեզ
գտնել Medicare-ի կողմից հավաստագրված անբուժելի
հիվանդների խնամքի հաստատության ծրագրեր: Ձեր
անբուժելի հիվանդների խնամքի հաստատության բժիշկը
կարող է լինել ցանցային մատակարար կամ
արտացանցային մատակարար։
Մեր ծրագիրը վճարում է հետևյալի համար, մինչ դուք
ստանում եք անբուժելի հիվանդների խնամքի
հաստատության ծառայություններ.

•

Ախտանշանները և ցավը բուժելու դեղեր

•

Կարճատև թեթևացման բուժում

•

Տնային խնամք

Medicare-ը կվճարի ձեր անբուժելի հիվանդների
խնամքի հաստատության ծառայությունները և Medicare
Մաս A-ով կամ B-ով ապահովագրված
ծառայությունները:

•

Բուժօգնություն ստանալու մասին լրացուցիչ
տեղեկությունների համար տես այս Գլխի Բաժին F-ը։

Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Անբուժելի հիվանդների խնամք (շարունակություն)
Ծառայությունների համար, որոնք ընդգրկված են մեր
ծրագրում, բայց չեն ապահովագրվում Medicare Մաս A-ով
կամ B-ով.

•

Մեր ծրագիրն ընդգրկում է ծառայություններ, որոնք չեն
ապահովագրվում Medicare Մաս A-ի կամ B-ի ներքո:
Մենք ապահովագրում ենք ծառայությունները՝ անկախ
այն բանից, որ դրանք վերաբերում են ձեր հիվանդության
վերջնական փուլի կանխատեսմանը, թե ոչ: Դուք ոչինչ
չեք վճարում այս ծառայությունների համար:

Դեղերի համար, որոնք կարող են ապահովագրվել մեր
ծրագրի Medicare Մաս D նպաստով.

•

Դեղերը երբեք չեն ապահովագրվում միևնույն
ժամանակ և անբուժելի հիվանդների խնամքի
հաստատության, և մեր ծրագրի կողմից: Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար տես ձեր Անդամների
տեղեկագրքի Գլուխ 5-ը:

Նշում. Եթե ձեզ անհրաժեշտ է ոչ-անբուժելի հիվանդների
խնամքի հաստատության բուժօգնություն, զանգահարեք
ձեր խնամքի համակարգողին՝ ծառայությունները
կազմակերպելու համար: Անբուժելի հիվանդների համար
չնախատեսված խնամքն այն բուժօգնությունն է, որը չի
առնչվում ձեր մահացու կանխատեսման հետ։
Մեր ծրագիրն ապահովագրում է անբուժելի հիվանդների
խնամքի հաստատության խորհրդատվության
ծառայությունները (միայն մեկ անգամ) մահացու
հիվանդությամբ անդամի համար, ով չի ընտրել անբուժելի
հիվանդների խնամքի հաստատության նպաստը:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Պատվաստումներ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Մենք վճարում ենք հետևյալ ծառայությունների համար.

•

Թոքաբորբի պատվաստանյութ

•

Գրիպի պատվաստումներ, յուրաքանչյուր գրիպի
սեզոնից մեկ անգամ աշնանը և ձմռանը,
անհրաժեշտության դեպքում, գրիպի լրացուցիչ
պատվաստումներ

•

Հեպատիտ B-ի պատավաստանյութ, եթե գտնվում եք
հեպատիտ B-ի բարձր կամ միջին ռիսկի տակ

•

COVID-19-ի պատվաստանյութեր

•

Այլ պատվաստանյութեր, եթե գտնվում եք ռիսկի տակ
և դրանք համապատասխանում են Medicare Մաս B-ի
կանոններին

Մենք վճարում ենք այլ պատվաստանյութերի համար,
օրինակ՝ գոտեորքինի պատվաստանյութը, որոնք
համապատասխանում են Medicare Մաս D-ի
ապահովագրության կանոններին։
Մենք նաև վճարում ենք մեծահասակաների համար
նախատեսված բոլոր պատվաստանյութերի համար,
ինչպես խորհուրդ է տրվում Իմունականխարգելման
պրակտիկայի խորհրդատվական կոմիտեի (ACIP) կողմից։

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Ստացիոնար հիվանդանոցային բուժում

$0

Մենք վճարում ենք հետևյալ ծառայությունների համար,
և հնարավոր է այլ ծառայությունների համար, որոնք նշված
չեն այստեղ՝

Ստացիոնար
բուժումն
արտացանցային
հիվանդանոցում
շարունակելու
համար դուք պետք
է ստանաք
հաստատում մեր
ծրագրի կողմից՝
արտակարգ
իրավիճակը
կայունացնելուց
հետո:

•

Կիսամասնավոր սենյակ (կամ մասնավոր, եթե
բժշկական անհրաժեշտություն է)

•

Կերակուր, ներառյալ հատուկ սննդակարգեր

•

Պարբերաբար կատարվող բուժքույրական
ծառայություններ

•

Հատուկ բուժօգնության բաժինների ծախսեր, ինչպես
օրինակ՝ ինտենսիվ բուժօգնության կամ ինտենսիվ
թերապիայի սրտաբանական բաժանմունք

•

Դեղեր և դեղամիջոցներ

•

Լաբորատոր անալիզներ

•

Ռենտգենյան ճառագայթներ և այլ ռադիոլոգիական
ծառայություններ

•

Անհրաժեշտ վիրաբուժական և բժշկական միջոցներ

•

Սարքավորումներ, ինչպես օրինակ անվասայլակներ

•

Վիրահատական և վերականգնողական սենյակների
տրամադրման ծառայություններ

•

Ֆիզիկական, մասնագիտական և խոսքի թերապիա

•

Փսիխոակտիվ նյութերի չարաշահման ստացիոնար
ծառայություններ

•

Որոշ դեպքերում, տրանսպլանտների հետևյալ
տեսակները՝ եղջերային, երիկամային,
երիկամային/ենթաստամոքսային, սրտի, լյարդի,
թոքերի, սրտի/թոքի, ողնուղեղի, ցողունային բջիջի և
աղիքային/բազմաղիքային:

Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Ստացիոնար հիվանդանոցային բուժում
(շարունակություն)
Եթե ձեզ տրանսպլանտ է պետք, ձեր դեպքը կվերանայվի
Medicare-ի կողմից հաստատված տրանսպլանտների
կենտրոնի կողմից և կորոշվի՝ արդյոք դուք կարող եք
ստանալ տրանսպլանտը: Տրանսպլանտների
մատակարարները կարող են լինել սպասարկման
տարածքում կամ դրանից դուրս: Եթե տեղական
տրանսպլանտի մատակարարները կարող են ընդունել
Medicare-ի սակագինը, ուրեմն դուք կարող եք ստանալ ձեր
տրանսպլանտի ծառայությունը տեղում կամ սպասարկման
տարածքից դուրս: Եթե մեր ծրագիրը տրամադրում է
տրանսպլանտի ծառայություններ սպասարկման
տարածքից դուրս, քանի որ դուք նախընտրում եք այնտեղ
ստանալ ձեր ծառայությունը, մենք կազմակերպում ենք
կամ վճարում կացարանի և տեղափոխման ծախսերը ձեզ
և ևս մեկ հոգու համար:

?

•

Արյուն, ներառյալ պահեստավորում և վերահսկում

•

Բժշկական ծառայություններ

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ստացիոնար ծառայություններ հոգեբուժարանում

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Մենք վճարում ենք հոգեկան առողջության պահպանման
ստացիոնար ծառայությունների համար, որոնց համար
պահանջվում է մնալ հիվանդանոցում:

•

Եթե ձեզ հարկավոր են ստացիոնար ծառայություններ
անկախ հոգեբուժական հիվանդանոցում, մենք
վճարում ենք առաջին 190 օրվա համար: Դրանից հետո
տեղական վարչաշրջանի հոգեկան առողջության
գործակալությունը վճարում է բժշկական առումով
անհրաժեշտ ստացիոնար հոգեբուժական
ծառայությունների համար: 190 օրից բուժօգնության
լիազորումը համակարգվում է տեղական
վարչաշրջանի հոգեբուժական հաստատության հետ:

o 190 օրյա սահմանաչափը չի տարածվում
ստացիոնար հոգեբուժական
ծառայությունների վրա, որոնք կտրամադրվեն
սովորական հիվանդանոցի հոգեբուժական
բաժանմունքում:

•

Եթե դուք 65 տարեկան կամ ավելի բարձր եք, մենք
վճարում ենք հոգեկան հիվանդությունների
ինստիտուտում (IMD) ձեր ստացած
ծառայությունների համար:

Խոսեք ձեր մատակարարի հետ և ստացեք ուղեգիր և/կամ
նախօրոք լիազորում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ստացիոնար ծառայություններ. Ապահովագրված
ծառայություններ հիվանդանոցում կամ հմուտ
բուժքույրական հաստատությունում (SNF) չապահովագրված
ստացիոնար վիճակում գտնվելու ընթացքում

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Մենք չենք վճարում ձեր ստացիոնար հիվանդանոցում
մնալու համար, եթե դա ողջամիտ և բժշկական
տեսանկյունից անհրաժեշտ չէ:
Այնուամենայնիվ, որոշ դեպքերում մենք վճարում ենք
հիվանդանոցում կամ բուժքույրական խնամքի
հաստատությունում գտնվելու ընթացքում ձեր կողմից
ստացած ծառայությունների համար: Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար, կապվեք Անդամների
սպասարկման կենտրոնի հետ։
Մենք վճարում ենք հետևյալ ծառայությունների համար,
և հնարավոր է այլ ծառայությունների համար, որոնք նշված
չեն այստեղ.

•

Բժշկի ծառայություններ

•

Ախտորոշիչ անալիզներ, ինչպես օրինակ՝ լաբորատոր
անալիզները

•

Ռենտգենյան ճառագայթներ, ռադիումային և
իզոտոպիկ թերապիա, ներառյալ մասնագետների
նյութերը և ծառայությունները

•

Վիրաբուժական վիրակապեր

•

Կոտրվածքների և տեղահանումների համար
օգտագործվող ֆիքսատորներ, կաղապարներ և այլ
սարքեր

Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Ստացիոնար ծառայություններ. Ապահովագրված
ծառայություններ հիվանդանոցում կամ հմուտ
բուժքույրական հաստատությունում (SNF)
չապահովագրված ստացիոնար վիճակում գտնվելու
ընթացքում (շարունակություն)

•

Պրոթեզներ և օրթոպեդիկ սարքեր, բացի
ատամնաբուժականից, ներառյալ այդ սարքերի
վերանորոգումները: Սրանք սարքեր են, որոնք
փոխարինում են բոլորը կամ դրանց մի մասը.

o Մարմնի ներքին օրգանը (ներառյալ հարող
հյուսվածքները), կամ

o Մարմնի՝ անգործուն կամ վատ գործող ներքին
օրգանի գործառույթը:

?

•

Ոտքի, ձեռքի, մեջքի և պարանոցի ամրակալներ,
կալանդներ և արհեստական ոտքեր, ձեռքեր և աչքեր:
Սրա մեջ մտնում է անհրաժեշտ կարգավորումները,
վերանորոգումը, մասերի փոխարինումը, որոնք կարող
են առաջանալ կոտրվելու, կրելու, կորցնելու կամ ձեր
վիճակի մեջ կատարված փոփոխությունների
պատճառով

•

Ֆիզիկական թերապիա, խոսքի թերապիա
և մասնագիտական թերապիա

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Երիկամային հիվանդության ծառայություններ և միջոցներ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Մենք վճարում ենք հետևյալ ծառայությունների համար.

•

Երիկամային հիվանդության կրթական
ծառայություններ, որոնք կսովորեցնեն ձեզ ինչպես հոգ
տանել երիկամների նկատմամբ և կօգնեն ձեզ ճիշտ
բուժում ստանալ: Դուք պետք է ունենաք IV փուլի
երիկամային քրոնիկական հիվանդություն և պետք
է ստանաք ուղեգիր ձեր բժշկի կողմից: Մենք
ապահովագրում ենք երիկամների հիվանդության
կրթական ծառայությունների մինչև վեց
աշխատաշրջան։

•

Ամբուլատոր դիալիզի բուժումներ, ներառյալ դիալիզի
բուժումները, երբ ժամանակավորապես դուրս են գալիս
ծառայության տարածքից, ինչպես բացատրված է ձեր
Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 3-ում, կամ երբ այս
ծառայության ձեր մատակարարը ժամանակավորապես
անհասանելի է կամ հասանելի չէ:

•

Ստացիոնար դիալիզի բուժում, եթե որպես ստացիոնար
ընդունված եք հիվանդանոց հատուկ խնամքի համար

•

Ինքնադիալիզի ուսուցում, ներառյալ ուսուցում ձեր
և բոլոր նրանց համար, ովքեր օգնում են ձեզ ձեր
տնային դիալիզի բուժման հարցում

•

Տնային դիալիզի սարքավորումներ և միջոցներ

•

Որոշակի տնային աջակցման ծառայություններ,
ինչպես օրինակ՝ դիալիզի մասնագիտացված
աշխատակիցների անհրաժեշտ այցելությունները,
որտեղ կստուգվի ձեր տնային դիալիզը, կօգնեն
արտակարգ իրավիճակներում և կստուգեն դիալիզի
սարքավորումները և ջրի մատակարարումը:

Medicare Մաս B-ի դեղերի նպաստը վճարում է դիալիզի
որոշ դեղերի համար: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար
տես ստորև ներկայացված «Medicare Մաս B-ի
դեղատոմսային դեղեր» բաժինը:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Թոքերի քաղցկեղի զննում

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Մեր ծրագիրը վճարում է թոքերի քաղցկեղի զննման համար
յուրաքանչյուր 12 ամիսը մեկ, եթե դուք.

•

50-77 տարեկան եք, և

•

Խորհրդատվական և ընդհանուր որոշումներ
կայացնելու այց եք կատարել ձեր բժշկի կամ այլ
որակավորված մատակարարի մոտ, և

•

20 տարի շարունակ օրական ծխել եք առնվազն 1 տուփ
առանց թոքերի քաղցկեղի նշանների կամ ծխից
առաջացած այլ ախտանիշների կամ եթե այժմ ծխում եք
կամ թողել եք վերջին 15 տարիների ընթացքում:

Առաջին զննումից հետո մեր ծրագիրը յուրաքանչյուր տարի
վճարում է հերթական զննման համար՝ ձեր բժշկի կամ այլ
որակավորված մատակարարի գրավոր հրահանգով:
Սնունդ - Հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո

$0

Հիվանդանոցում կամ հմուտ բուժքույրական
հաստատությունում ստացիոնար մնալուց դուրս գրվելուց
հետո դուք կարող եք որակավորվել սննդարար, նախապես
եփած, սառեցված կերակուրների համար, որոնք ձեզ անվճար
կմատուցվեն: Հիվանդանոցում կամ հմուտ բուժքույրական
հաստատությունում գիշերակացից հետո ծրագիրը կամ դրա
ներկայացուցիչներից մեկը կարող է կապ հաստատել ձեզ
հետ՝ պարզելու, թե արդյոք դուք կուզենայիք ստանալ այս
նպաստը։ Որպես այլընտրանք, դուք կամ ձեր
մատակարարը/խնամքի համակարգողը կարող եք կապվել
Անդամների սպասարկման կենտրոնի հետ ձեր դուրս
գրվելուց հետո, և ներկայացուցիչը կօգնի հաստատել, որ դուք
համապատասխանում եք նպաստին և կկազմակերպի ձեզ
հետ կապ հաստատել՝ սննդային գնահատում կատարելու
և ձեր կերակուրների առաքման ժամանակացույցի համար:

Օրական մինչև
2 անգամյա սնունդ՝
հիվանդանոցից
կամ հմուտ
բուժքույրական
հաստատությունից
(SNF) դուրս
գրվելուց հետո
7 օրվա ընթացքում:

Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Սնունդ - Հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո
(շարունակություն)

Որպեսզի մենք կարողանանք տրամադրել ձեր սննդային
նպաստը, մենք կամ մեր անունից հանդես եկող երրորդ կողմը
կարող է ձեզ հետ կապ հաստատել՝ օգտագործելով ձեր
տրամադրած հեռախոսահամարը՝ առաքման մանրամասները
և սննդային պահանջները հաստատելու համար:
Լրացուցիչ ծառայությունները կարող են ապահովագրվել՝
համաձայն ձեր Medi-Cal-ի նպաստների և ուղեցույցների:
Մանրամասների համար խնդրում ենք կապվել ձեր Խնամքի
համակարգողի հետ:
Medical-ի սննդային թերապիա

$0

Այս նպաստը դիաբետով կամ երիկամային հիվանդությամբ
(առանց դիալիզի) մարդկանց համար է: Այն նաև երիկամի
փոխպաստումից հետո մարդկանց համար է, երբ անձը
ուղեգրված է բժշկի կողմից:
Մենք վճարում ենք երեք ժամ դեմ առ դեմ
խորհրդատվության համար ձեր առաջին տարվա
ընթացքում, երբ ստանում եք սննդի թերապիայի
ծառայությունները Medicare-ի շրջանակներում: Կարող ենք
հաստատել լրացուցիչ ծառայություններ, եթե բժշկական
տեսակետից անհրաժեշտ են։
Դրանից հետո մենք տարեկան վճարում ենք երկու ժամ դեմ
առ դեմ խորհրդատվության համար: Եթե ձեր վիճակը,
բուժումը կամ ախտորոշումը փոխվի դրանից հետո, դուք
կկարողանաք բուժման ավելի շատ ժամեր ստանալ՝ բժշկի
ուղեգրով: Բժիշկը պետք է նշանակի այս ծառայությունները
և ամեն տարի թարմացնի ուղեգիրը, եթե հաջորդ
օրացուցային տարում բուժման կարիք ունեք: Կարող ենք
հաստատել լրացուցիչ ծառայություններ, եթե բժշկական
տեսակետից անհրաժեշտ են։

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Medicare համայնքային ռեսուրսների աջակցություններ
Թեև ձեր ծրագրի նպաստները նախատեսված են
ապահովագրելու այն, ինչ Medicare-ը կապահովագրի,
ինչպես նաև որոշ լրացուցիչ նպաստներ, ինչպես
նկարագրված է այս ցանցում, ձեզ կարող է անհրաժեշտ
լինել Լրացուցիչ օգնություն ("Extra Help"):
Որպես անդամ՝ ձեր ծրագիրը ապահովում է համայնքային
ռեսուրսների իրազեկման թիմի աջակցություն՝ օգնելու
փակել ձեր բժշկական նպաստների և ձեր համայնքում ձեզ
հասանելի ռեսուրսների միջև եղած բացը: Medicare-ի
Համայնքային ռեսուրսների աջակցության թիմը կօգնի ձեզ՝
տրամադրելով տեղեկատվություն և կրթություն ձեր
տարածքում համայնքային ծառայությունների և
աջակցության ծրագրերի մասին:
Այս նպաստից օգտվելու համար զանգահարեք Անդամների
սպասարկման կենտրոն և խնդրեք խոսել Medicare-ի
համայնքային ռեսուրսների աջակցության թիմի հետ։
Medicare-ի շաքարախտի կանխարգելման ծրագիր (MDPP)

$0

Մեր ծրագրերը վճարում են MDPP ծառայությունների
համար: MDPP-ն նախատեսված է՝ օգնելու ձեզ
բարձրացնել առողջ վարքագիծը։ Այն ապահովում է
գործնական ուսուցում հետևյալում՝

?

•

Սննդակարգի երկարատև փոփոխություն, և

•

Ֆիզիկական ակտիվության ավելացում, և

•

Քաշի կորստի և առողջ ապրելակերպի
պահպանման ուղիներ։

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Medicare Մաս B-ի դեղատոմսային դեղեր

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Այս դեղերն ապահովագրված են Medicare Մաս B-ի
կողմից։ Մեր ծրագիրը վճարում է հետևյալ դեղերի համար.

•

Դեղամիջոցմեր, որոնք սովորաբար ինքնուրույն չեք
ընդունում, որոնք տրվում են ներարկման կամ
ինֆուզիայի միջոցով, մինչ դուք ստանում եք բժշկի,
հիվանդանոցի ամբուլատոր կամ ամբուլատոր
վիրաբուժության կենտրոնի ծառայություններ

•

Դեղորայք, որոնք դուք ընդունում եք՝ օգտագործելով
երկարակյաց բժշկական սարքավորումներ (օրինակ՝
նեբուլայզերներ), որոնք թույլատրել է մեր ծրագիրը

•

Մակարդման համար դեղեր, որոնք ընդունում եք
ներարկման միջոցով, եթե հեմոֆիլիա ունեք

•

Իմունաճնշիչ դեղեր, եթե դուք անդամագրված եք եղել
Medicare Մաս A-ում օրգանի տրանսպլանտի պահին

•

Ոսկրանոսրացման դեղեր, որոնք ներարկվում են: Մենք
վճարում ենք այս դեղերի համար, եթե դուք տանն եք,
ունեք ոսկորների կոտրվածք, որը բժիշկը հաստատում
է, որ կապված է հետմենոպաուզալ օստեոպորոզի հետ
և չեք կարող ինքներդ ներարկել դեղը:

•

Հակամարմիններ

•

Որոշ հակաքաղցկեղային և
հակասրտխառնոցային դեղեր

•

Որոշ դեղեր տնային դիալիզի համար, ներառյալ
հեպարինը, հեպարինի հակատոքսինը (բժշկական
տեսակետից անհրաժեշտության դեպքում), տեղային
անզգայացնող միջոցները և էրիտրոպոսիսը խթանող
միջոցները

•

Ներերակային (IV) իմունային գլոբուլինը՝ առաջնային
իմունադեֆիցիտի տնային պայմաններում
բուժման համար
Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Medicare Մաս B-ի դեղատոմսային դեղեր
(շարունակություն)
Մենք նաև ապահովագրում ենք որոշ պատվաստանյութեր
մեր Medicare Մաս B և Մաս D դեղատոմսային դեղերի
նպաստների ներքո:
Ձեր Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 5-ը բացատրում է մեր
ամբուլատոր դեղատոմսային դեղերի նպաստը։ Այնտեղ
նկարագրված են օրենքները, որոնց պետք է հետևեք,
որպեսզի դեղատոմսն ապահովագրվի։
Ձեր Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 6-ում նկարագրված է,
թե որքան եք վճարում ձեր ամբուլատոր դեղատոմսով
դեղերի համար մեր ծրագրի միջոցով:
Բուժքույրական հաստատության բուժօգնություն

$0

Բուժօգնության հաստատությունը (NF) վայր է, որը
բուժօգնություն է տրամադրում այն մարդկանց, ովքեր չեն
կարող ինքնուրույն ապրել տանը, բայց հիվանդանոց
տեղափոխելու կարիք չունեն:
Մեր կողմից վճարվող ծառայությունները ներառում են,
բայց չեն սահմանափակվում, հետևյալով.

•

Կիսամասնավոր սենյակ (կամ մասնավոր, եթե
բժշկական անհրաժեշտություն է)

•

Կերակուր, ներառյալ հատուկ սննդակարգեր

•

Բուժքույրական ծառայություններ

•

Ֆիզիկական թերապիա, մասնագիտական թերապիա և
խոսքի թերապիա

•

Շնչառական թերապիա

•

Ձեզ տրված դեղերը որպես ձեր խնամքի ծրագրի մաս։
(Սա ներառում է այն նյութերը, որոնք բնական ձևով
առկա են մեր օրգանիզմում, օրինակ՝ արյունը
մակարդող դեղամիջոցները)։
Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Բուժքույրական հաստատության բուժօգնություն
(շարունակություն)

•
•

Արյուն, ներառյալ պահեստավորում և վերահսկում
Բժշկական և վիրաբուժական միջոցներ, որոնք
սովորաբար տրվում են բուժօգնության
հաստատություններում

•

Լաբորատոր անալիզներ, որոնք սովորաբար տրվում են
բուժօգնության հաստատություններում

•

Ռենտգենյան ճառագայթներ և այլ ռադիոլոգիական
ծառայություններ, որոնք սովորաբար տրվում են
բուժօգնության հաստատություններում

•

Սարքավորումների կիրառում, օրինակ՝
անվասայլակները, որոնք սովորաբար տրվում են
բուժօգնության հաստատություններում

•
•
•

Բժշկի/պրակտիկանտի ծառայություններ

•
•
•
•

Տեսողության նպաստներ

Երկարատև բժշկական սարքավորումներ
Ատամնաբուժական ծառայություններ, ներառյալ
ատամնաշար
Լսողության ստուգումներ
Քիրոպրակտիկ բուժօգնություն
Ոտնաբուժության ծառայություններ

Սովորաբար դուք բուժօգնություն եք ստանում ցանցային
հաստատություններից: Սակայն, կարող եք նաև ստանալ
բուժօգնություն արտացանցային հաստատությունում:
Բուժօգնություն կարող եք ստանալ հետևյալ տեղերից, եթե
նրանք ընդունեն մեր ծրագրի վճարի չափը:

?

•

Առողջարան կամ մշտական բուժօգնությամբ ծերանոց,
որտեղ դուք բնակվում էիք մինչ հիվանդանոց
տեղափոխվելը (եթե այն ապահովում է բուժօգնությունը):

•

Բուժքույրական հաստատություն, որտեղ ձեր
ամուսինը կամ կենակիցը բնակվում է հիվանդանոցից
դուրս գալու պահին:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ճարպակալման հետազոտություն և թերապիա՝ քաշը
նվազեցնելու համար

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Եթե ձեր մարմնի ինդեքսը 30 կամ ավելի է, մենք վճարում ենք
քաշի նվազեցման խորհրդատվության համար: Դուք պետք է
ստանաք խորհրդատվությունը առաջնային բուժօգնության
հաստատությունում: Այդպիսով, կկազմակերպվի ձեր ողջ
կանխարգելման ծրագիրը: Մանրամասների համար խոսեք
ձեր PCP-ի հետ:
Օփիոիդներով հիվանդների բուժման ծրագրի (OTP)
ծառայություններ

$0

Մեր ծրագիրը վճարում է հետևյալ ծառայությունների
համար՝ օփիոիդների օգտագործման խանգարումը բուժելու
համար (OUD).

•

Ընդունման գործողություններ

•

Պարբերական գնահատումներ

•

Սննդամթերքի և դեղերի վարչության (FDA) կողմից
հաստատված դեղերի համար, և, եթե կիրառելի է,
կառավարել և տալ ձեզ այս դեղամիջոցները

•

Թմրամիջոցների օգտագործման խորհրդատվություն

•

Անհատական և խմբային թերապիա

•

Ձեր մարմնում թմրամիջոցների կամ քիմիական
նյութերի թեստավորում (թունաբանական
ուսումնասիրություն)

Խոսեք ձեր մատակարարի հետ և ստացեք ուղեգիր և/կամ
նախօրոք լիազորում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ամբուլատոր հիվանդանոցային դիտակրում

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Դիտարկման ծառայությունները հիվանդանոցային
ամբուլատոր ծառայություններ են, որոնք տրվում են՝
որոշելու, թե արդյոք ձեզ անհրաժեշտ է ընդունել որպես
ստացիոնար, թե կարող եք դուրս գրվել: Որպեսզի
ամբուլատոր հիվանդանոցային դիտարկման
ծառայություններն ապահովագրվեն, դրանք պետք է
համապատասխանեն Medicare-ի չափանիշներին և
համարվեն ողջամիտ և անհրաժեշտ: Դիտարկման
ծառայություններն ապահովագրված են միայն այն դեպքում,
երբ տրամադրվում են բժշկի կամ մեկ այլ անձի հրամանով,
որը լիազորված է պետական արտոնագրման մասին
օրենքով և հիվանդանոցի անձնակազմի կանոնադրությամբ՝
հիվանդներին հիվանդանոց ընդունելու կամ ամբուլատոր
հետազոտություններ պատվիրելու համար:
Նշում. Եթե մատակարարը հրաման չի գրել ձեզ ստացիոնար
հիվանդանոց ընդունելու համար, դուք ամբուլատոր հիվանդ
եք և վճարում եք ամբուլատոր հիվանդանոցային
ծառայությունների համար ծախսերի բաշխման գումարները:
Նույնիսկ եթե մեկ գիշեր մնաք հիվանդանոցում, դուք դեռ
կարող եք համարվել «ամբուլատոր հիվանդ»: Եթե վստահ
չեք, որ դուք ամբուլատոր հիվանդ եք, դուք պետք է հարցնեք
հիվանդանոցի անձնակազմին: Դուք կարող եք նաև
լրացուցիչ տեղեկություններ գտնել Medicare-ի
տեղեկատվական թերթիկում, որը կոչվում է «Արդյո՞ք դուք
հիվանդանոցի ստացիոնար կամ ամբուլատոր հիվանդ եք:
Եթե դուք ունեք Medicare – Հարցրեք»: Այս հարցաթերթը
հասանելի է առցանց՝
https://www.medicare.gov/sites/default/files/2021-10/11435Inpatient-or-Outpatient.pdf կամ զանգահարեք՝
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)։ TTY-ից օգտվողները
պետք է զանգահարեն՝ 1-877-486-2048։ Կարող եք
զանգահարել այս հեռախոսահամարներով օրը 24 ժամ,
շաբաթը 7 օր:
Կախված ծառայությունից՝ հնարավոր է պետք լինի
նախօրոք լիազորում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ամբուլատոր ախտորոշիչ անալիզներ և թերապևտիկ
ծառայություններ ու միջոցներ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Մենք վճարում ենք հետևյալ ծառայությունների համար,
և հնարավոր է այլ ծառայությունների համար, որոնք նշված
չեն այստեղ՝

•

Ռենտգենային ճառագայթում

•

Ճառագայթային (ռադիումային և իզոտոպիկ)
թերապիա, ներառյալ մասնագետների նյութերը
և ծառայությունները

•

Վիրաբուժական միջոցներ, օրինակ՝ վիրակապերը

•

Կոտրվածքների և տեղահանումների համար
օգտագործվող ֆիքսատորներ, կաղապարներ
և այլ սարքեր

•

Լաբորատոր անալիզներ

•

Արյուն, ներառյալ պահեստավորում և վերահսկում

•

Այլ ամբուլատոր ախտորոշիչ անալիզներ

Խոսեք ձեր մատակարարի հետ և ստացեք ուղեգիր
և/կամ նախօրոք լիազորում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ամբուլատոր հիվանդանոցային ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Մենք վճարում ենք ձեր ստացած բժշկական
ծառայությունների համար, որոնք ստանում եք
հիվանդանոցի ամբուլատոր բաժանմունքում՝ ախտորոշման,
կամ հիվանդության կամ վնասվածքի բուժման համար,
ինչպիսիք են՝

•

Շտապ օգնության բաժանմունքի կամ ամբուլատոր
կլինիկայի ծառայությունները՝ ինչպես օրինակ
ամբուլատոր վիրաբուժության կամ զննման
ծառայությունները

o Դիտարկման ծառայությունները օգնում են ձեր
բժշկին իմանալ, թե արդյոք անհրաժեշտ է
հիվանդանոց ընդունվել որպես «ստացիոնար»:

o Երբեմն կարող եք գիշերել հիվանդանոցում և դեռ
համարվել «ամբուլատոր»:

o Դուք կարող եք լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ
ստացիոնար կամ ամբուլատոր լինելու մասին այս
տեղեկատվական թերթիկում՝
www.medicare.gov/media/11101

•

Լաբորատոր կամ ախտորոշիչ անալիզներ՝
հիվանդանոցի կողմից նշանակված

•

Հոգեկան առողջության պահպանում, ներառյալ
մասնակի հոսպիտալացման ծրագրի բուժօգնությունը,
եթե բժիշկը հաստատում է, որ առանց դրա անհրաժեշտ
կլինի ստացիոնար բուժում:

•

Ռենտգենյան ճառագայթներ և այլ ռադիոլոգիական
ծառայություններ՝ նշանակված հիվանդանոցի կողմից

•

Բժշկական միջոցներ, օրինակ՝ ֆիքսատորներն ու
կաղապարները

•

Կանխարգելիչ սքրինինգ և ծառայություններ, որոնք
թվարկված են Նպաստների աղյուսակում

•

Որոշ դեղեր, որոնք չեք կարող ինքնուրույն ընդունել

Խոսեք ձեր մատակարարի հետ և ստացեք ուղեգիր
և/կամ նախօրոք լիազորում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Հոգեկան առողջության պահպանման ամբուլատոր
ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Մենք վճարում ենք հոգեկան առողջության պահպանման
ծառայությունների համար, որոնք կտրամադրվեն.

•

Պետական լիցենզավորում ունեցող հոգեբուժի կամ
բժշկի կողմից

•

Կլինիկայի հոգեբույժի կողմից

•

Կլինիկայի սոցաշխատակցի կողմից

•

Կլինիկայի բուժքրոջ կողմից

•

Բուժքրոջ օգնականի կողմից

•

Բժշկի օգնականի կողմից

•

Medicare-ի կողմից որակավորված հոգեկան
առողջության պահպանման ցանկացած այլ մասնագետի՝
համաձայն պետական կիրառելի օրենքների

Մենք վճարում ենք հետևյալ ծառայությունների համար,
և հնարավոր է այլ ծառայությունների համար, որոնք նշված
չեն այստեղ.

•

Կլինիկական ծառայություններ

•

Ցերեկային բուժում

•

Հոգեբանա-սոցիալական վերականգնողական
ծառայություններ

•

Մասնակի հոսպիտալացում կամ ինտենսիվ
ամբուլատոր ծրագրեր

•

Հոգեկան առողջության անհատական և խմբակային
գնահատում և բուժում

•

Հոգեբանական փորձարկում, եթե կլինիկապես նշված
է գնահատել հոգեկան առողջության արդյունքները
Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
122
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.

Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ԱՆԴԱՄԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Հոգեկան առողջության պահպանման ամբուլատոր
ծառայություններ (շարունակություն)

•

Ամբուլատոր ծառայություններ՝ դեղամիջոցներով
բուժման ընթացքը վերահսկելու նպատակով

•

Ամբուլատոր լաբորատորիա, դեղեր, միջոցներ և
օժանդակ օգնություն

•

Հոգեբուժական խորհրդատվություն

Խոսեք ձեր մատակարարի հետ և ստացեք ուղեգիր
և/կամ նախօրոք լիազորում:

Վերականգնողական ամբուլատոր ծառայություններ

$0

Մենք վճարում ենք ֆիզիկական թերապիայի,
մասնագիտական թերապիայի և խոսքի թերապիայի
համար:
Վերականգնողական ամբուլատոր ծառայությունները
կարող եք ստանալ հիվանդանոցի ամբուլատոր
բաժանմունքներից, անկախ թերապևտի գրասենյակներից,
համապարփակ ամբուլատոր վերականգնողական
հաստատություններից (CORF) և այլ
հաստատություններից:
Խոսեք ձեր մատակարարի հետ և ստացեք ուղեգիր
և/կամ նախօրոք լիազորում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Պսիխոակտիվ նյութերի չարաշահման ամբուլատոր
ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Մենք վճարում ենք հետևյալ ծառայությունների համար,
և հնարավոր է այլ ծառայությունների համար, որոնք նշված
չեն այստեղ.

•

Ալկոհոլային խմիչքների չարաշահման հետազոտում
և խորհրդատվություն

•

Թմրանյութերի չարաշահման բուժում

•

Խմբակային կամ անհատական խորհրդատվություն
որակավորված բժշկի կողմից

•

Ենթասուր թունազերծում՝ կախվածության տեղային
ծրագրի շրջանակներում

•

Ալկոհոլային և/կամ դեղերի ծառայություններ
ինտենսիվ ամբուլատոր բուժման կենտրոնում

•

Naltrexone-ով (vivitrol) դանդաղեցված ներմղման
միջոցով բուժում

Խոսեք ձեր մատակարարի հետ և ստացեք ուղեգիր
և/կամ նախօրոք լիազորում:

Ամբուլատոր վիրաբուժություն

$0

Մենք վճարում ենք ամբուլատոր վիրաբուժության և
ծառայությունների համար՝ հիվանդանոցի ամբուլատոր
հաստատություններում և ամբուլատոր վիրաբուժական
կենտրոններում:
Խոսեք ձեր մատակարարի հետ և ստացեք ուղեգիր և/կամ
նախօրոք լիազորում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Առանց դեղատոմսի (OTC) լրացուցիչ ապահովագրություն

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Այս ծրագիրն ընդգրկում է որոշ հաստատված, առանց
դեղատոմսային, առանց դեղատոմսով վաճառվող դեղերի
և առողջության հետ կապված ապրանքների մինչև $200
յուրաքանչյուր եռամսյակը:
Չօգտագործված OTC գումարները տեղափոխվում են
հաջորդ եռամսյակ: Չօգտագործված OTC գումարները չեն
տեղափոխվում են հաջորդ օրացուցային տարի։
Լրացուցիչ ծառայությունները կարող են ապահովագրվել՝
համաձայն ձեր Medi-Cal Rx-ի նպաստների և
ուղեցույցների: Մանրամասների համար կապվեք ձեր
խնամքի համակարգողի հետ։
Առանց դեղատոմսի (OTC) ապրանքները դեղեր և
առողջության հետ կապված ապրանքներ են, որոնք
դեղատոմսի կարիք չունեն: Ավելի քան 1,000 OTC
ապրանքներ ապահովագրված են այս ծրագրով, ինչպես
թույլատրվում է Medicare-ի կողմից: Ապահովագրված
պարագաները ներառում են.
•

Ատամի մածուկ

•

Աչքի կաթիլներ

•

Քթի սպրեյ

•

Վիտամիններ

•

Հազի կաթիլներ

•

Ցավազրկողներ

•

Հակաթթվային միջոցներ

•

Առաջին բուժօգնության պարագաներ

•

Եվ ավելին...

Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Առանց դեղատոմսի (OTC) լրացուցիչ ապահովագրություն
(շարունակություն)
Գրանցվելուց մոտ 14 աշխատանքային օր հետո դուք
կստանաք Ողջույնի հավաքածու, որը պարունակում է ձեր
նպաստի քարտը, կատալոգը և տեղեկություններ այն մասին,
թե ինչպես սկսել օգտվել նպաստից, այնպես որ կարող եք
սկսել գնումներ կատարել ապահովագրված ապրանքների
համար: Ահա ձեր նպաստից օգտվելու ուղիները.
1. Տեղադրեք պատվերներ առցանց կայքում կամ
սմարթֆոնի բջջային հավելվածի միջոցով՝ խանութից
վերցնելու կամ տուն առաքելու համար:
2. Գնումներ կատարեք խանութներից՝ օգտագործելով
ձեր OTC նպաստի քարտը ավելի քան 4,600 Walmart
խանութներում և այլ մասնակից մանրածախ
առևտրային կետերում։
3. Զանգահարեք՝ պատվիրելու համար։ Վերցրեք
ապրանքները՝ առցանց գնումներ կատարելով կամ
OTC կատալոգից: Պատրաստ ունեցեք ձեր
ապրանքների անվանումները, OTC նպաստի քարտի
համարը և առաքման մասին տեղեկությունները:
Նշում. Գնումները սահմանափակվում են հասանելի նպատի
դոլարով: Ծրագրի վճարած OTC նպաստներից հետո դուք
պատասխանատու եք մնացած ծախսերի համար: Փոստով
առաքվող պատվերները սահմանափակվում են եռամսյակի
մեկ պատվերով: Խանութից գնումների քանակի
սահմանափակումներ չկան, բացի առավելագույն
եռամսյակային նպաստից: Չօգտագործված գումարները
կփոխանցվեն հաջորդ եռամսյակ, բայց ոչ հաջորդ տարի:
Բոլոր պատվերները պետք է տեղադրվեն ծրագրերի կողմից
հաստատված մանրածախ վաճառողի միջոցով կամ գնվեն
մասնակից մանրածախ խանութից: Կոնկրետ անուններով
ապրանքանիշերը կարող են մատչելի չլինել, իսկ քանակը
կարող է սահմանափակվել կամ մերժվել:
Խնդրում ենք կապվել Անդամների սպասարկման կենտրոնի
կամ ձեր խնամքի համակարգողի հետ, եթե հարցեր ունեք այս
նպաստի վերաբերյալ։

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Մասնակի հոսպիտալացման ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Մասնակի հոսպիտալացումը ակտիվ հոգեբուժական
բուժման համակարգված ծրագիր է: Սա առաջարկվում
է որպես հիվանդանոցի ամբուլատոր բաժանմունքի կամ
համայնքի հոգեկան առողջության կենտրոնի կողմից
մատուցվող ծառայություն: Սա ավելի ինտենսիվ է, քան ձեր
բժշկի կամ թերապևտի կաբինետում ստացած
բուժօգնությունը: Այն կարող է զերծ պահել ձեզ
հիվանդանոցում մնալուց:
Նշում. Քանի որ մեր ցանցում համայնքային հոգեկան
առողջության կենտրոններ չկան, մենք ապահովագրում ենք
մասնակի հոսպիտալացումը միայն հիվանդանոցի
ամբուլատոր բաժնում:
Խոսեք ձեր մատակարարի հետ և ստացեք ուղեգիր
և/կամ նախօրոք լիազորում:

Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման անհատական
համակարգ (PERS)

$0

Արտակարգ իրավիճակների արձագանքման մեկ
անհատական համակարգի լուսաբանում և անդամի տանը
ամսական մոնիտորինգ, երբ ծրագիրը կազմակերպում է
պայմանագիր ունեցող վաճառողի հետ: Անձնական
արտակարգ իրավիճակների արձագանքման համակարգի
նպաստը տրամադրում է տնային սարք՝ համապատասխան
անձնակազմին ծանուցելու արտակարգ իրավիճակների
(օրինակ՝ ընկնելու) մասին: Խնդրում ենք զանգահարել
Անդամների սպասարկման կենտրոն լրացուցիչ
տեղեկությունների կամ միավորը խնդրելու համար:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Բժշկի/մատակարարի ծառայություններ, ներառյալ
այցելություններ բժշկի կաբինետ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Մենք վճարում ենք հետևյալ ծառայությունների համար.

•

Բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ բուժօգնություն
կամ վիրաբուժական ծառայություններ, որոնք
կմատուցվեն հետևյալ վայրերում.

o Բժշկի կաբինետ
o Վկայագրված ամբուլատոր վիրաբուժական կենտրոն
o Հիվանդանոցի ամբուլատոր բաժանմունք
•

Խորհրդատվություն, ախտորոշում և բուժում
մասնագետի կողմից

•

Հիմնական լսողության և հավասարակշռության
ստուգումներ, որոնք տրվել են ձեր PCP-ի կամ
մասնագետի կողմից, եթե ձեր բժիշկը հանձնարարել է
նրանց՝ պարզելու, թե արդյոք ձեզ բուժում է հարկավոր

•

Որոշակի հեռավար մատուցվող առողջական
ծառայություններ, ներառյալ խորհրդատվություն,
ախտորոշում և բուժում բժշկի կամ պրակտիկ բժշկի
կողմից, որոշակի գյուղական վայրերում կամ
Medicare-ի կողմից հաստատված այլ վայրերում
գտնվող անդամների համար։

o Դուք ունեք այս ծառայությունները ստանալու
անձնական այցի կամ հեռավար տարբերակը։
Եթե նախընտրում եք ստանալ այդ
ծառայություններից մեկը
հեռաառողջապահության միջոցով, ապա դուք
պետք է օգտագործեք ցանցային մատակարար,
որն առաջարկում է ծառայությունը
հեռաառողջապահության միջոցով:
Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Բժշկի/մատակարարի ծառայություններ, ներառյալ
այցելություններ բժշկի գրասենյակ (շարունակելի)

•

Որոշ հեռավար մատուցվող առողջական
ծառայություններ, ներառյալ խորհրդատվություն,
ախտորոշում և բուժում բժշկի կամ պրակտիկ բժշկի
կողմից, որոշակի գյուղական վայրերում կամ
Medicare-ի կողմից հաստատված այլ վայրերում
գտնվող անդամների համար

•

Հեռաառողջապահության ծառայություններ ամսական
վերջին փուլում գտնվող երիկամային հիվանդության
(ESRD) հետ կապված այցելությունների համար տնային
դիալիզի անդամների համար, որոնք տեղակայված են
հիվանդանոցում կամ կրիտիկական այցով երիկամային
դիալիզի հաստատությունում կամ տանը

•

Հեռաառողջապահության ծառայություններ՝ ինսուլտի
ախտանիշները ախտորոշելու, գնահատելու կամ
բուժելու համար

•

Հեռաառողջապահության ծառայություններ
թմրամիջոցների օգտագործման խանգարումներով կամ
դրա հետ համաժամանակ առաջացող հոգեկան
առողջության խանգարում ունեցող անդամների համար

•

Հեռաառողջապահության ծառայություններ հոգեկան
առողջության խանգարումների ախտորոշման,
գնահատման և բուժման համար, եթե.

o Դուք անձամբ այցելում եք ձեր առաջին
հեռաառողջապահության այցելությունից 6 ամսվա
ընթացքում

o Հեռաառողջապահության այս ծառայությունները
ստանալու ընթացքում դուք անձամբ այցելում եք
12 ամիսը մեկ

o Որոշակի հանգամանքների համար վերը նշվածից
կարելի է բացառություններ անել
Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Բժշկի/մատակարարի ծառայություններ, ներառյալ
այցելություններ բժշկի կաբինետ (շարունակություն)

•

Հեռաառողջապահության ծառայություններ հոգեկան
առողջության այցերի համար, որոնք տրամադրվում են
Գյուղական առողջապահական կլինիկաների և
Դաշնային որակավորում ունեցող առողջապահական
կենտրոնների կողմից:

•

Վիրտուալ ստուգումներ (օրինակ՝ հեռախոսով կամ
տեսազրույցով) ձեր բժշկի հետ 5-10 րոպե, եթե.

o Դուք նոր հիվանդ չեք, և
o Ստուգումը կապ չունի վերջին 7 օրվա
ընթացքում կաբինետ կատարած այցի հետ և

o Ստուգումը չի հանգեցնում 24 ժամվա
ընթացքում կաբինետային այցի կամ
շուտափույթ ժամադրության նշանակման

•

Ձեր բժշկին ուղարկած վիդեո և/կամ պատկերների
գնահատում, բացատրություն և հետևում ձեր
բժշկի կողմից 24 ժամվա ընթացքում, եթե

o Դուք նոր հիվանդ չեք, և
o Գնահատումը կապ չունի վերջին 7 օրվա
ընթացքում գրասենյակ կատարած այցի հետ, և

o Գնահատումը չի հանգեցնում 24 ժամվա
ընթացքում գրասենյակ այցի կամ շուտափույթ
այցի նշանակման

•

Ձեր բժշկի խորհրդատվությունն այլ բժիշկների հետ՝
հեռախոսով, ինտերնետով կամ էլեկտրոնային
առողջապահական գրառումներով, եթե դուք նոր
հիվանդ չեք

•

Երկրորդ կարծիքը ցանցային այլ մատակարարի
կողմից՝ նախքան վիրահատությունը
Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Բժշկի/մատակարարի ծառայություններ, ներառյալ
այցելություններ բժշկի կաբինետ (շարունակություն)

•

Ոչ ամենօրյա ատամնաբուժական բուժօգնություն։
Ապահովագրված ծառայությունները սահմանափակված
են հետևյալի.

o Ծնոտի կամ հարակից կառուցվածքների
վիրաբուժություն

o Ծնոտի կամ դեմքի ոսկրերի կոտրվածքի
կարգավորում

o Պաշտպանիչ միջոցներ՝ մինչ ուռուցքային քաղցկեղի
ճառագայթային բուժումը

o Ծառայություններ, որոնք կապահովագրվեն, եթե
մատուցվեն բժշկի կողմից
Ոտնաբուժության ծառայություններ

$0

Մենք վճարում ենք հետևյալ ծառայությունների համար.

•

Ոտնաթաթի վնասվածքների և հիվանդությունների
(օրինակ՝ ոտքի ցուցամատի կամ կրունկի ելուստների)
ախտորոշում և բժշկական կամ վիրաբուժական
միջամտություն

•

Ոտքի առօրյա բուժօգնություն այն անդամների համար,
ում մոտ վնասված են ոտքերը, օրինակ դիաբետի
պատճառով

Ոտնաբուժության ծառայություններ – Հավելյալ
Այս ծրագիրը ներառում է ոտքերի խնամքի լրացուցիչ
ծառայություններ, որոնք չեն ապահովագրվում Original
Medicare-ի կողմից.
Կոշտացումների կամ կոշտուկների հեռացում կամ կտրում,
եղունգների կտրում և այլ հիգիենիկ և կանխարգելիչ խնամք՝
տեղայնացված հիվանդության, վնասվածքի կամ ոտքերի
հետ կապված ախտանիշների բացակայության դեպքում:
Կախված ծառայությունից՝ հնարավոր է պետք լինի
նախօրոք լիազորում

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Շագանակագեղձի քաղցկեղի սքրինինգային
հետազոտություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

50 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի տղամարդկանց
համար մենք վճարում ենք հետևյալ ծառայությունների
համար ամեն 12 ամիսը մեկ.

•

Ուղիղաղիքային թվային հետազոտում

•

Շագանակագեղձի հատուկ հակամարմնի (PSA) անալիզ

Պրոթեզային սարքեր և հարակից պարագաներ

$0

Պրոթեզային սարքերը փոխարինում են մարմնի որևէ մասը
կամ նրա մի մասը կամ գործառույթը: Մենք վճարում ենք
հետևյալ պրոթեզային սարքերի համար, և, հնարավոր է,
այլ սարքերի համար, որոնք նշված չեն այստեղ.

•

Աղեհատության տոպրակներ և աղեհատության հետ
կապված այլ միջոցներ

•

Ներարգանդային սնուցում, ներառյալ կերակրման
մատակարարման փաթեթները, ինֆուզիոն պոմպը,
խողովակները և ադապտերը, լուծումները և
ինքնակառավարման ներարկումների լուծույթները

•

Էլեկտրոստիմուլյատորներ

•

Ամրակալներ

•

Պրոթեզային կոշիկներ

•

Արհեստական ձեռքեր և ոտքեր

•

Կրծքի պրոթեզներ (ներառյալ վիրաբուժական կրծկալ՝
մաստեկտոմիայից հետո)

•

Պրոթեզներ՝ փոխարինելու դեմքի մարմնի ամբողջ
մասը, որը հեռացվել կամ վնասվել է հիվանդության,
վնասվածքի կամ բնածին արատների հետևանքով

•

Անպահության քսուկ և տակդիներ
Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Պրոթեզային սարքեր և հարակից պարագաներ
(շարունակություն)
Մենք վճարում ենք որոշ պրոթեզային սարքերի հետ առնչվող
միջոցների համար: Մենք վճարում ենք պրոթեզային սարքերի
վերանորոգման և փոխարինման համար:
Մենք առաջարկում ենք որոշ ապահովագրություն
կատարակտի հեռացումից կամ կատարակտի
վիրահատությունից հետո: Մանրամասների համար տես
«Տեսողության բուժօգնություն» բաժինն այս աղյուսակում:

Վերականգնողական թոքային ծառայություններ

$0

Մենք վճարում ենք այն անդամների թոքերի
վերականգնողական ծրագրերի համար, ում մոտ շատ սուր
թոքերի խրոնիկ խանգարող հիվանդություն է (COPD):
Թոքերի վերականգնողական ծառայությունների համար
դուք պետք է ուղեգիր ունենաք բժշկից կամ
մատակարարից, որը բուժում է COPD-ը։
Մենք վճարում ենք շնչառական ծառայությունների համար
շնչառական ապարատից կախման մեջ գտնվող
մարդկանց համար:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների (STI)
սքրինինգ և խորհրդատվություն

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Մենք վճարում ենք քլամիդիայի, գոնորեայի, սիֆիլիսի և
հեպատիտ B-ի սքրինինգների համար: Այս զննումները
ապահովագրված են հղի կանանց և որոշ մարդկանց
համար, ովքեր ունեն սեռավարակով վարակվելու մեծ
ռիսկ: PCP-ը պետք է պատվիրի այս անալիզները: Մենք
ապահովագրում ենք այս անալիզները ամեն 12 ամիսը մեկ
կամ հղիության ընթացքում որոշակի
ժամանակահատվածների:
Մենք նաև վճարում ենք մինչև երկու դեմ առ դեմ, բարձր
ինտենսիվությամբ վարքագծային խորհրդատվության
համար ամեն տարի սեռապես ակտիվ մեծահասակների
համար, ովքեր ունեն սեռավարակներով վարակվելու մեծ
ռիսկ: Ամեն մի հանդիպումը կտևի 20 - 30 րոպե: Մենք
վճարում ենք այս խորհրդատվական հանդիպումների
համար որպես կանխարգելիչ ծառայություն միայն, եթե
նշանակված են PCP-ի կողմից: Հանդիպումները պետք է
լինեն առաջնային բուժօգնության հաստատությունում,
օրինակ՝ բժշկի կաբինետում:
Հմուտ բուժքույրական հաստատության (SNF) կողմից
ցուցաբերվող բուժօգնություն

$0

Մենք վճարում ենք հետևյալ ծառայությունների համար,
և հնարավոր է այլ ծառայությունների համար, որոնք նշված
չեն այստեղ.

•

Կիսամասնավոր կամ մասնավոր սենյակ, եթե դա
բժշկական տեսակետից անհրաժեշտ է

•

Կերակուր, ներառյալ հատուկ սննդակարգեր

•

Բուժքույրական ծառայություններ

Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Հմուտ բուժքույրական հաստատության (SNF) կողմից
ցուցաբերվող բուժօգնություն (շարունակություն)

•

Ֆիզիկական թերապիա, մասնագիտական թերապիա
և խոսքի թերապիա

•

Որպես բուժօգնության ծրագրի մաս՝ ձեր ստացած
դեղերը, ներառյալ այն նյութերը, որոնք բնական ձևով
առկա են մարդու օրգանիզմում, ինչպես օրինակ՝
արյունը մակարդող միջոցները

•

Արյուն, ներառյալ պահեստավորում և վերահսկում

•

Բժշկական և վիրաբուժական միջոցները, որոնք տրվում
են բուժօգնության հաստատություններում

•

Լաբորատոր անալիզները, որոնք տրվում են
բուժօգնության հաստատություններում

•

Ռենտգենյան ճառագայթներ և այլ ռադիոլոգիական
ծառայություններ, որոնք տրվում են բուժօգնության
հաստատություններում

•

Սարքավորումներ, օրինակ՝ անվասայլակներ, որոնք
սովորաբար տրվում են բուժօգնության
հաստատություններում

•

Բժիշկի/մատակարարի ծառայություններ

Սովորաբար դուք բուժօգնություն եք ստանում ցանցային
հաստատություններից: Սակայն, կարող եք նաև ստանալ
բուժօգնություն արտացանցային հաստատությունում:
Բուժօգնություն կարող եք ստանալ հետևյալ տեղերից, եթե
նրանք ընդունեն մեր ծրագրի վճարի չափը:

?

•

Առողջարան կամ մշտական բուժօգնությամբ ծերանոց,
որտեղ դուք բնակվում էիք՝ մինչ հիվանդանոց
տեղափոխվելը (եթե այն ապահովում է բուժօգնությունը)

•

Բուժքույրական հաստատություն, որտեղ ձեր
ամուսինը կամ կենակիցը բնակվում է հիվանդանոցից
դուրս գալու պահին:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Վերահսկվող մարզումային թերապիա (SET)

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Մենք վճարում ենք SET-ի համար այն անդամների համար,
որոնք ունեն սինթետիկ վերջութային անոթային
հիվանդություն (PAD), ովքեր PAD-ի ուղեգիր ունեն PAD
բուժման համար պատասխանատու բժիշկից:
Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ.

•

Մինչև 36 այց 12 շաբաթվա ընթացքում, եթե բոլոր SET
պահանջները բավարարվում են

•

Լրացուցիչ 36 այց, եթե առողջապահական
անհրաժեշտություն է համարվել առողջապահական
ծառայությունների մատակարարի կողմից

SET ծրագիրը պետք է լինի.

?

•

30-60-րոպեանոց դասընթացներ, PAD-ի բուժման
ծրագիր արյան վատ շրջանառության (կլաուդիզացիա)
արդյունքում առաջացած ոտքի ջղաձգություն ունեցող
անդամների համար

•

Հիվանդանոցի ամբուլատոր բաժանմունքում կամ
բժշկի գրասենյակում

•

Բժշկական անձնակազմի կողմից առաքվի, ովքեր
համոզված են, որ նպաստը գերազանցում է վնասը
և ով վերապատրաստվում է PAD-ի մարզումային
թերապիայով

•

Բժիշկի, բժիշկի օգնականի կամ
բուժքույրի/կլինիկական բուժքույրի անմիջական
հսկողության տակ, ով վերապատրաստված է ինչպես
հիմնական, այնպես էլ կենսական ընդլայնված
աջակցության մեթոդներով

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Փոխադրամիջոցներ. Ոչ շտապ բուժօգնության
փոխադրամիջոցներ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Այս նպաստը ապահովում է այն փոխադրամիջոցը, որը
կլինի ամենաէժանն ու մատչելին: Սա կարող է ներառել.
շտապօգնության մեքենան, պառկած հիվանդներին
տեղափոխելու մեքենան, անվասայլակով փոխադրման
ծառայությունները և ծննդաբերության համար
նախատեսված մեքենաները:
Փոխադրամիջոցի տեսակները լիազորվում են, երբ.

•

Ձեր բժշկական և/կամ ֆիզիկական վիճակը թույլ չի
տալիս տեղափոխվել ավտոբուսով, երթուղային
տաքսիով, տաքսիով կամ այլ հասարակական կամ
մասնավոր տրանսպորտով, և

Կախված ծառայությունից՝ հնարավոր է պետք լինի
նախօրոք լիազորում:
Փոխադրամիջոցներ. Ոչ բժշկական փոխադրամիջոցներ

$0

Այս նպաստը թույլ է տալիս բժշկական ծառայությունների
համար փոխադրումը ավտոմեքենայով, տաքսիով կամ
հասարակական կամ մասնավոր տրանսպորտի այլ
միջոցներով:
Փոխադրամիջոցը հարկավոր է անհրաժեշտ
բուժօգնությունը ստանալու համար, ներառյալ
ատամնաբուժական այցելությունների
ճանապարհորդությունը և դեղատոմսով դեղեր վերցնելը:
Այս նպաստը չի սահմանափակում ձեր ոչ շտապ
օգնության փոխադրամիջոցների նպաստը:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Շտապ բուժօգնություն

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Շտապ բուժօգնությունն այն օգնությունն է, որը տրվում
է հետևյալ դեպքերի համար.

•

Ոչ-շտապ, որը պահանջում է անհապաղ օգնություն,
կամ

•

Հանկարծակի բժշկական հիվանդությունը, կամ

•

Վնասվածքը, կամ

•

Իրավիճակ, որն անհապաղ բուժօգնության կարիք ունի:

Եթե ձեզ անհրաժեշտ է շտապ բուժօգնություն, դուք պետք
է նախ փորձեք ստանալ այն ցանցային մատակարարից։
Այնուամենայնիվ, դուք կարող եք օգտագործել
արտացանցային մատակարարներ, երբ չեք կարող հասնել
ցանցային մատակարարի (օրինակ, երբ դուք գտնվում եք
ծրագրի սպասարկման տարածքից դուրս կամ
հանգստյան օրերին)։
Տեսազանգով բժշկի այցեր

$0

LiveHealth Online-ը թույլ է տալիս տեսնել սմարթֆոնի,
պլանշետի կամ համակարգչի վրա կենդանի, երկկողմանի
տեսանյութերի միջոցով վավերացված բժիշկներ և
արտոնագրված թերապևտներ/հոգեբաններ: Սկսելը հեշտ է:
Կարող եք գրանցվել livehealthonline.com կայքում կամ
ներբեռնել LiveHealth Online բջջային հավելվածը և
գրանցվել: Համոզվեք, որ ձեր առողջության
ապահովագրության քարտը պատրաստ է. դուք պետք է
որոշ հարցերի պատասխանեք:
Գրանցվեք անվճար.
Գրանցման ընթացքում դուք պետք է մուտքագրեք ձեր
առողջության ապահովագրության մասին
տեղեկատվությունը, այնպես որ գրանցվելու պահին
պատրաստեք ձեր անդամի ID քարտը:
Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Տեսազանգով բժշկի այցեր (շարունակություն)
Տեսազանգով բժշկի այցերի առավելությունները.
Այցը նման է ձեր կանոնավոր բժշկի այցելություններին,
սակայն վեբ խցիկի միջոցով:
Դա հիանալի տարբերակ է բժշկական օգնության համար,
երբ ձեր բժիշկը չի կարող ձեզ ընդունել: Խորհրդի կողմից
հավաստագրված բժիշկները կարող են 24/7 օգնել
բուժօգնության և խնդիրների մեծ մասի դեպքում, ինչպիսիք
են՝ գրիպը, մրսածությունը, վարդագույն աչքը և այլն:
Անհրաժեշտության դեպքում բժիշկը կարող է դեղատոմսեր
ուղարկել ձեր ընտրած դեղատուն:
Եթե զգում եք սթրես, անհանգստություն կամ դժվար
ժամանակներ եք ապրում, ապա կարող եք նշանակել
հանդիպում ձեր արտոնագրված թերապևտի կամ
հոգեբանի հետ ձեր տնից կամ ճանապարհից: Շատ
դեպքերում դուք կարող եք պայմանավորվել և այցելել
թերապևտի կամ հոգեբանի չորս օրից կամ ավելի քիչ
ժամանակահատվածում։
Տեսազանգով բժշկի այցերը նախատեսված են դեմ առ դեմ
այցերի կազմակերպման համար խորհրդի կողմից
հավաստագրված բժշկի հետ, և հասանելի են
բուժօգնության մեծ մասի համար:
LiveHealth Online-ը Health Management Corporation-ի
առանձին ընկերության ֆիրմային անվանումն է, որն այս
ծրագրի անունից հեռաառողջապահական
ծառայություններ է մատուցում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Տեսողության բուժօգնություն

Ինչի համար եք
դուք վճարելու
$0

Մենք վճարում ենք հետևյալ ծառայությունների համար.

•

Աչքի մեկ ստանդարտ հետազոտում ամեն տարի, և

•

Մինչև $100 ակնոցների համար (շրջանակներ և
ոսպնյակներ) կամ մինչև $100 կոնտակտային
ոսպնյակների համար՝ ամեն երկու տարին մեկ:

Մենք վճարում ենք ամբուլատոր բժշկի ծառայությունների
համար՝ աչքի հիվանդությունների և վնասվածքների
ախտորոշման և բուժման համար: Օրինակ, սա ներառում
է շաքարախտ ունեցող մարդկանց տեսողության դիաբետիկ
ռետինոպաթիայի ամենամյա զննումները և տարիքային
մակուլյար դիստրոֆիայի բուժումը:
Գլաուկոմայի բարձր ռիսկի տակ գտնվող մարդկանց
համար մենք տարեկան վճարում ենք գլաուկոմայի մեկ
հետազոտության համար: Գլաուկոմայի բարձր ռիսկի տակ
գտնվող մարդկանց թվին են պատկանում.

•

Մարդիկ, ում ընտանիքի պատմության մեջ առկա
է եղել գլաուկոման

•

Դիաբետով հիվանդ մարդիկ

•

Աֆրոամերիկացիներ, ովքեր 50 տարեկան և ավելի
բարձր են

•

Իսպանախոս ամերիկացիներ, ովքեր 65 տարեկան
կամ ավելի են

Մենք վճարում ենք մեկ զույգ ակնոցի կամ կոնտակտային
ոսպնյակի համար՝ ամեն մի կատարակտի
վիրահատությունից հետո, երբ բժիշկը դնում
է արհեստական ճենապակի:
Այս նպաստի մասին կարող եք կարդալ նաև հաջորդ էջին

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

Մեր ծրագրի կողմից վճարվող ծառայություններ

Ինչի համար եք
դուք վճարելու

Տեսողության բուժօգնություն (շարունակություն)
Եթե ձեզ կատարակտի երկու առանձին վիրահատություն
են կատարել, դուք պետք է ստանաք մեկ զույգ ակնոց ամեն
մի վիրահատությունից հետո: Դուք չեք կարող ստանալ
երկու զույգ ակնոց երկրորդ վիրահատությունից հետո,
նույնիսկ, եթե չեք ստացել առաջին զույգը առաջին
վիրահատությունից հետո։
Ակնաբուժություն – Հավելյալ
Այս ծրագիրն ամեն տարի ապահովագրում է մինչև $300.00
ակնոցների կամ կոնտակտային ոսպնյակների համար:
Մենք ապահովագրում ենք ավելի շատ տեսողության
խնամք, քան Medicare-ը, բայց դուք պետք է բժիշկ
օգտագործեք մեր ակնաբուժական ցանցում:
Լրացուցիչ ծառայությունները կարող են ապահովագրվել՝
համաձայն ձեր Medi-Cal-ի նպաստների և ուղեցույցների:
Մանրամասների համար խնդրում ենք կապվել ձեր
խնամքի համակարգողի հետ:
«Բարի գալուստ Medicare» կանխարգելիչ այց

$0

Մենք փոխհատուցում ենք մեկ անգամ «Բարի գալուստ
Medicare» կանխարգելիչ այց Այցելության մեջ մտնում է.

•

Ձեռ առողջական վիճակի հետազոտում,

•

Տեղեկատվություն և խորհրդատվություն ձեզ
անհրաժեշտ կանխարգելիչ ծառայությունների մասին
(ներառյալ սքրինինգները և ներակումները), և

•

Ուղեգրեր այլ բուժօգնության համար, եթե դրա
կարիքն ունեք:

Նշում. «Բարի գալուստ Medicare» կանխարգելիչ այցը մենք
ապահովագրում ենք միայն առաջին 12 ամսվա
ընթացքում, երբ դուք ունեք Medicare Մաս B: Երբ ձեզ
այցելություն է նշանակվում, տեղեկացրեք ձեր բժշկին, որ
ուզում եք հերթագրվել ձեր «Բարի գալուստ Medicare»
կանխարգելիչ այցի համար:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

E. Մեր ծրագրից դուրս ապահովագրվող նպաստներ
Մենք չենք ապահովագրում հետևյալ ծառայությունները, բայց դրանք հասանելի են
Original Medicare-ի կամ Medi-Cal-ի վճարովի ծառայության միջոցով:

E1. California-ի համայնքային անցումներ (CCT)
California-ի համայնքային անցումներ (CCT) ծրագիրը, օգտվելով տեղային առաջատար
կազմակերպությունների ծառայություններից, օգնում է Medi-Cal-ի նպաստառուներին, ովքեր
առնվազն 90 օր շարունակ ապրել են որևէ հաստատությունում և ուզում են նորից փոխադրվել
համայնք: CCT ծրագիրը միջոցներ է տրամադրում փոխադրման համար կատարվող
ծառայություններին՝ նախափոխադրման ժամանակահատվածի ընթացքում և 365 օր
հետփոխադրման, որպեսզի աջակցի նպաստառուներին հետ տեղափոխվել համայնք:
Դուք կարող եք ստանալ անցումային համակարգման ծառայություններ ցանկացած CCT
առաջատար կազմակերպությունից, որը սպասարկում է այն վարչաշրջանը, որտեղ դուք
ապրում եք: CCT-ի առաջատար կազմակերպությունների և սպասարկվող վարչաշրջանների
ցանկը կարող եք գտնել Առողջապահական ծառայությունների նախարարության կայքում՝
www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT:
CCT անցումային համակարգման ծառայությունների համար
Medi-Cal-ը վճարում է անցումային համակարգման ծառայությունների համար: Դուք ոչինչ
չեք վճարում այս ծառայությունների համար:
Ծառայությունների համար, որոնք կապված չեն ձեր CCT անցման հետ
Մատակարարը վճարում է մեզ ձեր ծառայությունների համար: Մեր ծրագիրը վճարում է ձեր
անցումից հետո մատուցվող ծառայությունների համար: Դուք ոչինչ չեք վճարում այս
ծառայությունների համար:
Մինչ դուք ստանում եք CCT անցումային համակարգման ծառայությունները, մենք վճարում
ենք ծառայությունների համար, որոնք նշված են Բաժնի D-ի Նպաստների աղյուսակում:
Դեղերի ապահովագրման նպաստի փոփոխություն չկա
CCT ծրագիրը չի ապահովագրում դեղերը: Դուք շարունակում եք ստանալ ձեր սովորական
դեղերի նպաստը մեր ծրագրի միջոցով: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես ձեր
Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 5-ը:
Նշում. Եթե ձեզ անհրաժեշտ է ոչ-CCT անցումային խնամք, զանգահարեք ձեր խնամքի
համակարգողին՝ ծառայությունները կազմակերպելու համար: Ոչ-CCT անցումային խնամքը
խնամք է, որը կապված չէ հաստատությունից կամ հաստատությունից ձեր անցման հետ:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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E2. Medi-Cal Dental ծրագիր
Որոշ ատամնաբուժական ծառայություններ հասանելի են Medi-Cal Dental ծրագրի միջոցով.
ներառում է, բայց չի սահմանափակվում, ծառայություններ, ինչպիսիք են.

•

Նախնական հետազոտություններ, ռենտգենյան ճառագայթներ, մաքրում
և ֆլորիդային բուժումներ

•

Վերականգնումներ և շապիկներ

•

Ատամների արմատների թերապիա

•

Պրոթեզներ, ճշգրտումներ, վերանորոգում և ճշտումներ

Ատամնաբուժական նպաստները տրամադրվում են Medi-Cal Dental ծրագրի միջոցով՝
որպես վճար ծառայության դիմաց։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կամ, եթե
օգնության կարիք ունեք Medi-Cal Dental ծրագրի հետ աշխատող ատամնաբույժ գտնելու
համար, զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն 1-800-322-6384
հեռախոսահամարով (TTY-ից օգտվողները պետք է զանգահարեն՝ 1-800-735-2922): Զանգն
անվճար է: Medi-Cal Dental ծառայությունների ծրագրի ներկայացուցիչները հասանելի են
ձեզ օգնելու համար ժամը 8:00 a.m.-ից 5:00 p.m.-ը, երկուշաբթիից ուրբաթ: Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար այցելեք dental.dhcs.ca.gov/ կայքը։
Ի լրումն վճար ծառայության դիմաց Medi-Cal Dental ծրագրի՝ դուք կարող եք ստանալ
ատամնաբուժական նպաստներ ատամնաբուժության կառավարվող բուժօգնության
ծրագրով։ Ատամնաբուժության կառավարվող բուժօգնության ծրագրերը հասանելի են
Los Angeles վարչաշրջանում: Եթե լրացուցիչ տեղեկությունների կարիք ունեք՝ ընտրելու ձեր
ատամնաբուժական ծրագիրը կամ ուզում եք փոխել ձեր ատամնաբուժական ծրագրերը,
զանգահարեք Health Care Options 1-800-430-4263 հեռախոսահամարով (TTY-ից
օգտվողները պետք է զանգահարեն՝ 1-800-430-7077), երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, ժամը՝
8:00 a.m.-ից 6:00 p.m.-ը: Զանգն անվճար է:
Նշում. Մեր ծրագիրն առաջարկում է լրացուցիչ ատամնաբուժական ծառայություններ:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես Բաժին D-ի Նպաստների աղյուսակը:

E3. Անբուժելի հիվանդների խնամք
Դուք իրավունք ունեք ընտրելու անբուժելի հիվադների խնամքի հաստատությունը, եթե ձեր
մատակարարը և հաստատության տնօրենը հաստատեն, որ ձեր հիվանդությունը վերջին
փուլում է: Սա նշանակում է, որ ձեր հիվանդությունը վերջին փուլում է և ձեզ մնացել է
ապրելու վեց ամիս կամ ավելի քիչ: Դուք կարող եք ստանալ բուժօգնություն Medicare-ի
կողմից արտոնագրված ցանկացած անբուժելի հիվանդների խնամքի հաստատության
ծրագրից: Ծրագիրը պետք է օգնի ձեզ գտնել Medicare-ի կողմից հավաստագրված անբուժելի
հիվանդների խնամքի հաստատության ծրագրեր: Ձեր անբուժելի հիվանդների խնամքի
հաստատության բժիշկը կարող է լինել ցանցային մատակարար կամ արտացանցային
մատակարար։

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Տես Բաժին D-ի Նպաստների աղյուսակը՝ լրացուցիչ տեղեկությունների համար, թե ինչի
համար ենք մենք վճարում, մինչ դուք ստանում եք անբուժելի հիվադների խնամքի
ծառայություններ:
Անբուժելի հիվանդների ծառայությունների և Medicare Մաս A-ով կամ B-ով
ապահովագրված ծառայությունների համար, որոնք առնչվում են մահացու
կանխատեսումով հիվանդության հետ

•

Անբուժելի հիվանդների խնամքի հաստատության մատակարարը ձեր
ծառայությունների համար հաշիվ է ներկայացնում Medicare-ին: Medicare-ը
վճարում է անբուժելի հիվանդների խնամքի հաստատության
ծառայությունների համար՝ կապված ձեր մահացու կանխատեսման հետ։ Դուք
ոչինչ չեք վճարում այս ծառայությունների համար:

Medicare Մաս A-ով կամ B-ով ապահովագրված ծառայությունների համար, որոնք չեն
առնչվում ձեր մահացու կանխատեսմամբ հիվանդության հետ (բացի շտապ բուժօգնության
կամ անհապաղ օգնության դեպքերից)

•

Մատակարարը ձեր ծառայությունների համար հաշիվ է ներկայացնում
Medicare-ին: Medicare-ը վճարում է Մաս A-ով կամ B-ով ապահովագրված
ծառայությունները: Դուք ոչինչ չեք վճարում այս ծառայությունների համար:

Դեղերի համար, որոնք կարող են ապահովագրվել մեր ծրագրի Medicare Մաս D նպաստով

•

Դեղորայքը երբեք չի ապահովագրվում միևնույն ժամանակ և անբուժելի
հիվանդների խնամքի հաստատության, և մեր ծրագրի կողմից: Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար տես ձեր Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 5-ը:

Նշում. Եթե ձեզ անհրաժեշտ է ոչ-անբուժելի հիվանդների խնամքի հաստատության
բուժօգնություն, զանգահարեք ձեր խնամքի համակարգողին՝ ծառայությունները
կազմակերպելու համար: Անբուժելի հիվանդների համար չնախատեսված խնամքն այն
բուժօգնությունն է, որը չի առնչվում ձեր մահացու կանխատեսման հետ։

F. Նպաստներ, որոնք չեն ապահովագրվում մեր ծրագրով, Medicare-ով
կամ Medi-Cal-ով
Այս Բաժինը տեղեկացնում է ձեզ մեր ծրագրի կողմից բացառված նպաստների մասին:
«Բացառված» նշանակում է, որ մենք չենք վճարում այս նպաստների համար: Medicare-ը
և Medi-Cal-ը նույնպես չեն վճարում դրանց համար։

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Ներքևի ցանկում ներկայացված են որոշ ծառայություններ և պարագաներ, որոնք ոչ մի
պարագայում չեն ապահովագրվում մեր կողմից, իսկ երբեմն էլ բացառվում են միայն
որոշ դեպքերում:
Մենք չենք վճարում այս Բաժնում (կամ այս Անդամների տեղեկագրքի որևէ այլ մասում)
թվարկված բացառված բժշկական նպաստների համար, բացառությամբ նշված հատուկ
պայմանների: Նույնիսկ եթե դուք ծառայություններ եք ստանում շտապ օգնության
հաստատությունում, ծրագիրը չի վճարի ծառայությունների համար: Եթե կարծում եք, որ մեր
ծրագիրը պետք է վճարի չապահովագրված ծառայության համար, կարող եք բողոքարկել:
Բողոքարկումների մասին տեղեկությունների համար տես ձեր Անդամի տեղեկագրքի
Գլուխ 9-ը։
Ի հավելումն Նպաստների աղյուսակում նկարագրված ցանկացած բացառումների կամ
սահմանափակումների՝ մեր ծրագիրը չի ներառում հետևյալ կետերն ու ծառայությունները.

?

•

Ծառայությունները, որոնք համարվում են ոչ «ողջամիտ և բժշկական
տեսանկյունից անհրաժեշտ», համաձայն Medicare-ի և Medi-Cal-ի չափանիշների,
եթե դրանք չնշենք որպես ապահովագրված ծառայություններ:

•

Փորձարարական բժշկական և վիրաբուժական բուժումներ, պարագաներ
և դեղամիջոցներ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Medicare-ը, Medicare-ի
կողմից հաստատված կլինիկական հետազոտական ուսումնասիրությունը կամ
մեր ծրագիրը չի ներառում դրանք: Կլինիկական հետազոտական
ուսումնասիրության լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես ձեր Անդամների
տեղեկագրքի Գլուխ 3-ը: Փորձարարական բուժումը և առարկաները նրանք են,
որոնք ընդհանուր առմամբ ընդունված չեն բժշկական հանրության կողմից:

•

Հիվանդագին գիրության վիրաբուժական բուժում, բացառությամբ այն դեպքերի,
երբ բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ է, և Medicare-ը վճարում է դրա համար:

•

Առանձնասենյակ հիվանդանոցում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ բժշկական
տեսանկյունից անհրաժեշտ է:

•

Մասնավոր հերթապահ բուժքույրեր:

•

Անձնական իրեր ձեր սենյակում հիվանդանոցում կամ բուժքույրական
հաստատությունում, օրինակ՝ հեռախոս կամ հեռուստացույց:

•

Լրիվ դրույքով բուժքրոջ ծառայություններ ձեր տանը:

•

Ձեր անմիջական ազգականներից կամ ընտանիքի անդամներից գանձված վճարներ:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 4: Նպաստների
աղյուսակ

?

•

Ընտրովի կամ կամավոր առողջարարական պրոցեդուրաներ կամ ծառայություններ
(ներառյալ քաշի նվազեցումը, մազերի աճը, սեռական կատարողականությունը,
աթլետիկ վիճակը, կոսմետիկ նպատակները, հակատարիքային և հոգեկան վիճակի
կատարողականությունը), բացի բժշկական տեսակետից անհրաժեշտ դեպքերից:

•

Կոսմետիկ վիրաբուժություն կամ այլ կոսմետիկ աշխատանք, եթե այն անհրաժեշտ
չէ պատահական վնասվածքը կամ մարմնի որևէ մասը բարեկարգելու համար,
որը ճիշտ չէ ձևավորված: Ինչևիցե, մենք վճարում ենք կրծքի վերականգնողական
աշխատանքների համար մաստէկտոմիայից հետո և մյուս կուրծքը դրան
համապատասխանեցնելու համար:

•

Քիրոպրակտիկ խնամք, բացառությամբ ողնաշարի ձեռքով մանիպուլյացիայի, որը
համապատասխանում է ապահովագրության ուղեցույցներին:

•

Օրթոպեդիկ կոշիկներ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կոշիկները ոտքի ամրակի
մասն են և ներառված չեն ամրակալի արժեքի մեջ, կամ կոշիկները նախատեսված
են դիաբետիկ ոտնաթաթի հիվանդություն ունեցող անձի համար:

•

Ոտնաթաթի համար աջակցող սարքեր, բացի դիաբետիկ ոտնաթաթի հիվանդությամբ
մարդկանց համար նախատեսված օրթոպեդիկ կամ թերապևտիկ կոշիկներից:

•

Ստերիլիզացման պրոցեդուրաների և առանց դեղատոմսի հակաբեղմնավորիչ
միջոցների հակադարձում:

•

Նատուրոպատի ծառայություններ (բնական կամ այլընտրանքային բուժման
օգտագործում):

•

Վետերաններին տրամադրվող ծառայություններ Վետերանների վարչության (VA)
հաստատություններում: Այնուամենայնիվ, երբ վետերանը շտապ օգնություն է
ստանում VA հիվանդանոցում, և VA-ի ծախսերի բաշխումն ավելին է, քան մեր
ծրագրով նախատեսված ծախսերի բաշխումը, մենք վետերանին կփոխհատուցենք
տարբերությունը: Դուք այնուամենայնիվ պետք է վճարեք գումարի ձեր չափաբաժինը:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 5. Ձեր ամբուլատոր դեղատոմսային դեղերի ստացում
Ներածություն
Այս գլխում նկարագրված են կանոններ ամբուլատոր դեղատոմսային դեղեր ստանալու
վերաբերյալ: Սրանք այն դեղերն են, որոնք ձեր մատակարարը պատվիրում է ձեզ համար,
որպեսզի դուք ստանաք այն դեղատնից կամ փոստով պատվերով։ Դրանց մեջ մտնում են
նաև Medicare Մաս D-ի և Medi-Cal-ի դեղերը: Հիմնական տերմինները և դրանց
սահմանումները հայտնվում են այբբենական կարգով ձեր Անդամների տեղեկագրքի
վերջին գլխում:
Մենք նաև ապահովագրում ենք հետևյալ դեղերը, թեև դրանք չեն քննարկվում այս գլխում.

•

Դեղեր, որոնք ապահովագրված են Medicare Մաս A-ով: Դրանք հիմնականում
ներառում են դեղեր, որոնք ձեզ տրվել են հիվանդանոցում կամ բուժքույրական
հաստատությունում գտնվելու ժամանակ:

•

Դեղեր, որոնք ապահովագրված են Medicare Մաս B-ով: Դրանք ներառում են որոշ
քիմիաթերապիայի դեղեր, որոշ դեղերի ներարկումներ, որոնք ձեզ տրվել են բժշկի
կամ այլ մատակարարի հետ գրասենյակ այցելության ժամանակ, և դեղեր, որոնք
ձեզ տրվում են դիալիզի կլինիկայում: Ավելին իմանալու համար, թե
Medicare Մաս B-ի որ դեղերն են ապահովագրված, տեսեք ձեր Անդամների
տեղեկագրքի Գլուխ 4-ի Նպաստների աղյուսակը:

Մեր ծրագրի դեղերի ամբուլատոր ապահովագրության կանոններ
Մենք սովորաբար ապահովագրում ենք ձեր դեղերը, քանի դեռ դուք հետևում եք այս
բաժնի կանոններին:
1. Ձեր դեղատոմսը պետք է դուրս գրվի բժշկի կամ այլ մատակարարի կողմից, որը պետք
է վավեր լինի գործող նահանգի օրենսդրության համաձայն: Այս անձը սովորաբար ձեր
PCP-ն (PCP) է։ Դա կարող է լինել նաև մեկ այլ մատակարար, եթե ձեր PCP-ը ձեզ
ուղղորդել է խնամքի համար:
2. Ձեր դեղատոմսը չպետք է լինի Medicare-ի Բացառման կամ Կանխարգելման
ցուցակներում կամ Medicaid-ի նմանատիպ այլ ցուցակներում, Պետական Medicaid-ի
Բացառման ցուցակում և Պետական Պատժամիջոցների կամ այլ նմանատիպ
Նահանգային Medicaid ցուցակներում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 5. Ձեր ամբուլատոր
դեղատոմսային
դեղերի ստացում

3. Ընդհանուր առմամբ, պետք է ցանցային դեղատուն օգտագործել ձեր դեղատոմսով
դեղերի ձեռքբերման համար
4. Ձեզ նշանակված դեղը պետք է լինի մեր ծրագրի Ապահովագրված դեղերի
ցուցակում։ Այն համառոտ կոչվում է «Դեղերի ցուցակ»։

•

Եթե այն Դեղերի ցուցակում չէ, հնարավոր է, որ մենք կարողանանք ապահովագրել
այն բացառության կարգով:

•

Բացառություն խնդրելու լրացուցիչ տեղեկությունների համար ծանոթացեք
Գլուխ 9-ի հետ:

•

Խնդրում ենք նաև նկատի ունենալ, որ ձեր կողմից նշանակված դեղը
ապահովագրելու հարցումը կգնահատվի և՛ Medicare-ի, և՛ Medi-Cal-ի
ստանդարտների համաձայն:

5. Ձեր դեղը պետք է օգտագործվի բժշկական կողմից ընդունված ցուցումների համար:
Սա նշանակում է, որ դեղամիջոցի օգտագործումը կամ հաստատված է Սննդամթերքի
և դեղերի վարչության կողմից, կամ աջակցվում է որոշակի բժշկական հղումներով։
Ձեր բժիշկը կարող է օգնել ձեզ բացահայտել բժշկական տեղեկանքները, որոնք
կաջակցեն նշանակված դեղամիջոցի պահանջվող օգտագործմանը:
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?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
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Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
149

Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

Գլուխ 5. Ձեր ամբուլատոր
դեղատոմսային
դեղերի ստացում

A. Ինչպես կարող եք լրացնել ձեր դեղատոմսերը
A1. Լրացրեք դեղատոմսը ցանցային դեղատանը
Շատ դեպքերում մենք դեղատոմսերի համար վճարում ենք միայն այն դեպքում, երբ դրանք
լրացվում են մեր ցանցային դեղատներից որևէ մեկում: Ցանցային դեղատունն այն
դեղատունն է, որը համաձայնում է դեղատոմսեր լրացնել մեր ծրագրի անդամների համար:
Դուք կարող եք օգտվել մեր ցանցի ցանկացած դեղատնից:
Ցանցի դեղատուն գտնելու համար փնտրեք Մատակարարների և դեղատների
հասցեագիրքը, այցելեք մեր կայք կամ կապվեք Անդամների սպասարկման կենտրոնի հետ:

A2. Ձեր ծրագրի ID քարտի օգտագործումը, երբ դեղատոմս եք լրացնում
Ձեր դեղատոմսը լրացնելու համար ցույց տվեք ձեր ծրագրի ID քարտը ձեր ցանցային
դեղատանը: Ցանցի դեղատունը մեզ հաշիվ կներկայացնի ձեր Medicare Մաս D-ի
ապահովագրված դեղատոմսով դեղերի համար։ Հնարավոր է, որ անհրաժեշտ լինի
դեղատանը վճարել համավճար, երբ վերցնում եք ձեր դեղատոմսը:
Հիշեք, որ ձեզ անհրաժեշտ է ձեր Medi-Cal քարտը կամ Նպաստների նույնականացման
քարտը (BIC)՝ Medi-Cal Rx-ով ապահովագրված դեղերից օգտվելու համար։
Եթե դեղատոմսը լրացնելիս ձեզ հետ չունեք ձեր ծրագրի նույնականացման քարտը կամ
BIC-ը, խնդրեք դեղատանը զանգահարել մեզ՝ անհրաժեշտ տեղեկատվություն
ստանալու համար:
Եթե դեղատունը չի կարողանում ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, դուք կարող եք
ստիպված լինել վճարել դեղատոմսի ամբողջ արժեքը, երբ այն վերցնեք, ապա կարող եք
խնդրել մեզ փոխհատուցել ձեզ։
Եթե դուք չեք կարող վճարել դեղամիջոցի համար, նահանգային և դաշնային օրենքը թույլ
է տալիս դեղատանը 72 ժամից ոչ պակաս անհրաժեշտ դեղատոմս թողարկել արտակարգ
իրավիճակներում: Կապվեք Անդամների սպասարկման կենտրոնի հետ անմիջապես։ Մենք
կանենք հնարավոր ամեն բան՝ օգնելու համար:

?

•

Մեզանից փոխհատուցում խնդրելու համար տեսեք ձեր Անդամների տեղեկագրքի
Գլուխ 7-ը։

•

Եթե դեղատոմսով դեղը ստանալու համար օգնության կարիք ունեք, կարող եք
կապվել Անդամների սպասարկման կենտրոնի հետ կամ ձեր խնամքի
համակարգողին։

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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A3. Ինչ անել, եթե փոխել եք ձեր ցանցի դեղատունը
Եթե ձեր ցանցի դեղատուն փոխելու հարցում օգնության կարիք ունեք, կապվեք Անդամների
սպասարկման կենտրոնի հետ:

A4. Ինչ անել, եթե ձեր դեղատունը դուրս է գալիս ցանցից
Եթե ձեր օգտագործած դեղատունը դուրս է գալիս մեր ծրագրի ցանցից, դուք պետք է գտնեք
նոր ցանցային դեղատուն։
Ցանցային նոր դեղատուն գտնելու համար փնտրեք Մատակարարների և դեղատների
հասցեագիրքը, այցելեք մեր կայք կամ կապվեք Անդամների սպասարկման կենտրոնի հետ:

A5. Մասնագիտացված դեղատան օգտագործումը
Երբեմն հարկ է լինում, որպեսզի դեղատոմսերը լրացվեն մասնագիտացված դեղատանը:
Մասնագիտացված դեղատների մեջ են մտնում.

•

Դեղատներ, որոնք տրամադրում են տնային ներարկումների համար դեղեր:
Մեր ծրագիրը կապահովագրի տնային ինֆուզիոն թերապիան, եթե.

o Ձեր դեղատոմսով դուրս գրվող դեղը գտնվում է մեր ծրագրի դեղացանկում,
կամ ձեր դեղատոմսով դուրս գրվող դեղի համար տրվել է բացառություն:

o Ձեր դեղատոմսային դեղն այլ կերպ չի ապահովագրվում մեր ծրագրի
բժշկական նպաստների կամ Medi-Cal Rx-ի ներքո:

o Մեր ծրագիրը հաստատել է ձեր դեղատոմսը տնային ինֆուզիոն
թերապիայի համար:

o Ձեր դեղատոմսը գրված է լիազորված նշանակողի կողմից
•

Դեղատներ, որոնք տրամադրում են դեղեր երկարատև բուժման
հաստատությունների մշտաբնակներին, ինչպես օրինակ՝ առողջարանը:

o Սովորաբար, երկարատև բուժման հաստատություններն ունեն իրենց
սեփական դեղատները: Եթե դուք բնակվում եք երկարատև բուժօգնության
հաստատությունում, մենք համոզվում ենք, որ կարող եք ստանալ ձեզ
անհրաժեշտ դեղերն այդ հաստատության դեղատնից:

o Եթե երկարատև բուժօգնության հաստատության դեղատունը չի մտնում մեր
ցանցի մեջ կամ դժվարություններ ունեք ձեր դեղերը ստանալու հետ կապված
երկարատև բուժօգնության հաստատությունում, կապվեք Անդամների
սպասարկման կենտրոնի հետ:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
151

Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

Գլուխ 5. Ձեր ամբուլատոր
դեղատոմսային
դեղերի ստացում

•

Դեղատներ, որոնք սպասարկում են Հնդկական Առողջապահական Ծառայություն/
Ցեղային/Քաղաքային հնդկական առողջապահական ծրագիրը: Բացի շտապ
օգնության դեպքերից, այս դեղատներից կարող են օգտվել միայն բնիկ
ամերիկացիները կամ Ալյասկայի տեղաբնակները:

•

Դեղատներ, որոնք դեղեր են տրամադրում և FDA-ի կողմից սահմանափակված են
որոշակի վայրերում կամ որոնք պահանջում են հատուկ մշակում, մատակարարի
համակարգում կամ դրանց օգտագործման վերաբերյալ կրթություն: (Նշում. սա
պետք է տեղի ունենա հազվադեպ):

Ցանցային դեղատուն գտնելու համար փնտրեք Մատակարարների և դեղատների
հասցեագիրքը, այցելեք մեր կայք կամ կապվեք Անդամների սպասարկման կենտրոնի հետ:

A6. Փոստային ծառայության օգտագործումը դեղերը ստանալու համար
Որոշ տեսակի դեղերի համար դուք կարող եք օգտվել մեր ծրագրի ցանցային փոստով
պատվերի ծառայություններից: Սովորաբար, փոստային ծառայության միջոցով
տրամադրվող դեղերն այն դեղերն են, որոնք դուք ընդունում եք պարբերաբար՝ քրոնիկ կամ
երկարատև բուժման ընթացքում
Մեր ծրագրի փոստով պատվերի ծառայությունը պահանջում է, որ դուք պատվիրեք
դեղամիջոցի առնվազն 30 օրվա պաշար և ոչ ավելի, քան 100 օրվա պաշար:

Դեղատոմսերի լրացումը փոստով
Ձեր դեղատոմսերը փոստով լրացնելու մասին տեղեկություններ ստանալու կամ ձեր
դեղատոմսերը փոստով լրացնելու մասին պատվերի ձևեր ստանալու համար զանգահարեք
փոստով պատվիրելու մեր Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ 1-833-203-1735 TTY-ից
օգտվողները պետք է զանգահարեն 711։ Օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր: Մեր Ինտերակտիվ
ձայնային արձագանքման (IVR) ծառայությունը հասանելի է օրը 24 ժամ, շաբաթը յոթ օր:
Սովորաբար փոստով դեղատան պատվերը կառաքվի ձեզ ոչ ավելի, քան 14 օրվա
ընթացքում: Համոզվեք, որ ձեռքի տակ ունեք առնվազն մեկ 14-օրյա դեղորայք: Եթե չունեք
բավարար քանակություն, խնդրեք ձեր բժշկին տալ ձեզ երկրորդ դեղատոմսը 30-օրյա
պաշարի համար և լրացրեք այն մանրածախ ցանցի դեղատանը, մինչ դուք սպասում եք ձեր
փոստով պատվերի ժամանմանը: Եթե ձեր փոստով առաքումն ուշանում է, խնդրում ենք
զանգահարել փոստով պատվիրված դեղատուն՝ Մատակարարների/Դեղատների
հասցեագրքում նշված հեռախոսահամարով

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Փոստով պատվերի գործընթացներ
Փոստով պատվերի ծառայությունն ունի տարբեր ընթացակարգեր նոր դեղատոմսերի
համար, որոնք ստանում է ձեզանից, նոր դեղատոմսեր, որոնք ստանում են անմիջապես ձեր
մատակարարի գրասենյակից և լցնում ձեր փոստով պատվիրված դեղատոմսերը:
1. Նոր դեղատոմսեր, որոնք դեղատունը ստանում է ձեզանից
Դեղատունն ավտոմատ լրացնում և տրամադրում է ձեզանից ստացված նոր
դեղատոմսերը:
Եթե դուք ավտոմատ կերպով փոստով ստանում եք դեղատոմս, որը դուք չեք ցանկանում,
և ձեզ հետ չեն կապվել՝ պարզելու, թե արդյոք այն ցանկանում էիք նախքան այն առաքելը,
դուք կարող եք իրավասու լինել փոխհատուցման համար:
Եթե նախկինում փոստով պատվեր եք օգտագործել և չեք ցանկանում, որ դեղատունն
ավտոմատ կերպով լրացնի և առաքի յուրաքանչյուր նոր դեղատոմս, խնդրում ենք
կապվել մեզ հետ՝ զանգահարելով ձեր անդամակցության քարտի վրա նշված Անդամների
սպասարկման հեռախոսահամարով։
Եթե դուք երբեք չեք օգտագործել մեր փոստային առաքումը և/կամ որոշել եք դադարեցնել
նոր դեղատոմսերի ավտոմատ լցնումները, ապա դեղատունը ձեզ հետ կապ կհաստատի
ամեն անգամ, երբ այն ստանում է բուժաշխատողի նոր դեղատոմս և, եթե ցանկանում եք,
որ դեղորայքը լրացվի և առաքվի անմիջապես: Սա ձեզ թույլ կտա համոզվել՝ արդյոք
դեղատունը ճիշտ դեղն է ուղարկում (այդ թվում նաև՝ բաղադրությունը, քանակը և ձևը)
և, անհրաժեշտության դեպքում, թույլ կտա ձեզ դադարեցնել կամ հետաձգել պատվերը
նախքան հաշիվը ձեզ ներկայացնելը և ապրանքը ձեզ ուղարկելը:
Շատ կարևոր է, որ դուք ամեն անգամ պատաասխանեք դեղատան զանգերին՝
տեղեկացնելով նրանց, թե ինչ պետք է անել նոր դեղատոմսի հետ, որը կկանխի առաքման
ուշացումները:
Ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարի գրասենյակից ստացված նոր
դեղատոմսերի ավտոմատ առաքումից հրաժարվելու համար խնդրում ենք կապվել մեզ
հետ՝ զանգահարելով անդամության քարտի վրա նշված Անդամների սպասարկման
հեռախոսահամարով:
2. Նոր դեղատոմսեր, որոնք դեղատունը ստանում է ձեր մատակարարի գրասենյակից
Դեղատունն ավտոմատ կերպով լրացնում և առաքում է նոր դեղատոմսեր, որոնք
ստանում է առողջապահական ծառայություններ մատակարարներից՝ առանց
նախապես ձեզ հետ ճշտելու, եթե.

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Նախկինում մեր ծրագրի միջոցով օգտագործել եք փոստային առաքման
ծառայություն, կամ

•

Դուք գրանցվում եք բոլոր նոր դեղատոմսերի ավտոմատ առաքման համար, որոնք
ստանում եք անմիջապես առողջապահական ծառայություններ մատակարարներից:
Դուք կարող եք խնդրել բոլոր նոր դեղատոմսերի ավտոմատ առաքում այժմ կամ
ցանկացած ժամանակ՝ համաձայնություն տալով ձեր բժշկի կողմից ուղարկված ձեր
առաջին տնային առաքման դեղատոմսի վերաբերյալ:

Եթե նախկինում փոստով պատվիրել եք և չեք ցանկանում, որ դեղատունն ավտոմատ
կերպով լցնի և առաքի յուրաքանչյուր նոր դեղատոմս, կապվեք մեզ հետ՝ զանգահարելով
Անդամների սպասարկման կենտրոն։
Եթե դուք երբեք չեք օգտագործել մեր փոստով պատվերի առաքումը և/կամ որոշել
դադարեցնել նոր դեղատոմսերի ավտոմատ լցնումը, դեղատունը կապվում է ձեզ հետ
ամեն անգամ, երբ այն ստանում է նոր դեղատոմս առողջապահական ծառայությունների
մատակարարից՝ պարզելու, թե արդյոք ցանկանում եք, որ դեղն անմիջապես լրացվի
և ուղարկվի:

•

Սա ձեզ հնարավորություն է տալիս համոզվել, որ դեղատունը ճիշտ դեղ
է մատակարարում (ներառյալ ուժգնությունը, քանակությունը և ձևը) և,
անհրաժեշտության դեպքում, թույլ է տալիս չեղարկել կամ հետաձգել պատվերը
նախքան այն առաքելը:

•

Պատասխանեք ամեն անգամ, երբ դեղատունը կապվում է ձեզ հետ, որպեսզի իմանա,
թե ինչ անել նոր դեղատոմսի հետ և կանխել առաքման հետաձգումները:

Նոր դեղատոմսերի ավտոմատ առաքումից հրաժարվելու համար, որոնք դուք ստանում
եք անմիջապես ձեր առողջապահական խնամքի մատակարարի գրասենյակից, կապվեք
մեզ հետ՝ զանգահարելով Անդամների սպասարկման կենտրոն։
3. Փոստով պատվիրված դեղատոմսերի վերալցնումներ
Ձեր դեղերի լցման դեպքում դուք հնարավորություն ունեք գրանցվելու ավտոմատ
լիցքավորման ծրագրին: Այս ծրագրի շրջանակներում մենք սկսում ենք ավտոմատ
կերպով մշակել ձեր հաջորդ լցնումը, երբ մեր գրառումները ցույց տան, որ դուք մոտ եք
ձեր դեղի սպառմանը:

•

?

Դեղատունը կապվում է ձեզ հետ յուրաքանչյուր լցնումն ուղարկելուց առաջ, որպեսզի
համոզվի, որ դուք ավելի շատ դեղորայքի կարիք ունեք, և դուք կարող եք չեղարկել
պլանավորված լցնումները, եթե ձեր դեղը բավարար է կամ եթե ձեր դեղը փոխվել է:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Գլուխ 5. Ձեր ամբուլատոր
դեղատոմսային
դեղերի ստացում

Եթե որոշեք չօգտագործել մեր ավտոմատ լիցքավորման ծրագիրը, կապվեք ձեր
դեղատան հետ 30 օր առաջ, երբ ձեր ընթացիկ դեղատոմսը կսպառվի, որպեսզի
համոզվեք, որ ձեր հաջորդ պատվերը ժամանակին կառաքվի ձեզ:

Մեր ավտոմատ լիցքավորման ծրագրից հրաժարվելու համար, որն ավտոմատ կերպով
պատրաստում է փոստով պատվերի լիցքավորում, կապվեք մեզ հետ՝ զանգահարելով
Անդամների սպասարկման կենտրոն։
Տեղեկացրեք դեղատանը ձեզ հետ կապվելու լավագույն եղանակները, որպեսզի նրանք
կարողանան կապ հաստատել ձեզ հետ՝ առաքելուց առաջ ձեր պատվերը հաստատելու համար:

A7. Դեղերի երկարաժամկետ պաշարի ստացում
Դուք կարող եք ստանալ մեր ծրագրի Դեղերի ցուցակի կայունացնող դեղերի երկարատև
մատակարարում: Կայունացնող դեղերն այն դեղերն են, որոնք դուք ընդունում եք
պարբերաբար քրոնիկ կամ երկարատև բուժման ընթացքում:
Ցանցային դեղատները թույլ են տալիս ձեռք բերել կայունացնող դեղերի երկարաժամկետ
պաշար: 100-օրյա պաշարի համար պետք է վճարեք միևնույն համավճարը, ինչ մեկ ամսվա
պաշարի համար: Մատակարարների և դեղատների հասցեագրքում նշված է, թե որ
դեղատներն են տրամադրում կայունացնող դեղերի երկարատև մատակարարում:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք նաև զանգահարել Անդամների
սպասարկման կենտրոն:
Որոշ դեղերի դեպքում կարող եք օգտվել մեր ծրագրի փոստային ծառայությունից՝
կայունացնող դեղերի երկարատև պաշարը ստանալու համար: Փոստով պատվերի
ծառայությունների մասին տեղեկանալու համար տես Բաժին A6-ը։

A8. Դեղատան օգտագործում, որը մեր ծրագրի ցանցում չէ
Ընդհանրապես, մենք վճարում ենք արտացանցային դեղատնից ստացված դեղերի համար
միայն այն դեպքում, երբ դուք չեք կարող օգտվել ցանցային դեղատնից: Մենք ցանցային
դեղատներ ունենք մեր սպասարկման տարածքից դուրս, որտեղ կարող եք լրացնել ձեր
դեղատոմսերը՝ որպես մեր ծրագրի անդամ:
Արտացանցային դեղատներում լրացրած դեղատոմսերի համար մենք վճարում ենք
հետևյալ դեպքերում.

?

•

Դուք ճանապարհորդում եք Միացյալ Նահանգներում և դրա տարածքներով ու
հիվանդանում եք կամ կորցնում կամ սպառում եք ձեր դեղատոմսային դեղերը:

•

Դուք ճանապարհորդում եք Միացյալ Նահանգներում և դրա տարածքներում,
և դեղատոմսը նախատեսված է շտապ բժշկական օգնության կամ շտապ
օգնության համար:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 5. Ձեր ամբուլատոր
դեղատոմսային
դեղերի ստացում

•

Դուք չեք կարողանում ձեռք բերել ապահովագրված դեղը ժամանակին մեր
սպասարկման տարածքում, քանի որ ցանցային դեղատունը, որն ապահովում
է 24-ժամյա ծառայություն, հասանելի չէ 25 մղոն մեքենայով հեռավորության վրա:

•

Դուք դեղատոմս եք լրացնում ապահովագրված դեղամիջոցի համար, որը
կանոնավոր կերպով չի պահվում հասանելի ցանցի մանրածախ դեղատանը:
(Օրինակ՝ գերհազվադեպ դեղորայք կամ այլ մասնագիտացված դեղագործություն.

Այս դեպքերում խորհուրդ ենք տալիս նախ խորհրդակցել Անդամների սպասարկման
կենտրոնի հետ՝ պարզելու, թե մոտակայքում ցանցային դեղատուն կա:

A9.Դեղատոմսով դեղի համար ձեզ հետ վճարումը
Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ը չի կարող ձեզ փոխհատուցել Med-Cal-ի
ապահովագրված դեղատոմսերի համար:
Եթե դուք պետք է օգտվեք արտացանցային դեղատնից, դուք, ընդհանուր առմամբ, պետք է
վճարեք ամբողջ արժեքը, երբ ստանում եք ձեր դեղատոմսը: Դուք կարող եք խնդրել մեզ՝ ձեզ
հետ վճարել։
Եթե դուք վճարել եք ձեր դեղատոմսի ամբողջ արժեքը, որը կարող է ապահովագրվել
Medi-Cal Rx-ի կողմից, դուք կարող եք դեղատան կողմից փոխհատուցվել, երբ Medi-Cal Rx-ը
վճարի դեղատոմսի համար: Որպես այլընտրանք՝ դուք կարող եք խնդրել Medi-Cal Rx-ին
հետ վերադարձնել ձեզ՝ ներկայացնելով «Medi-Cal-ի գրպանից ծախսերի փոխհատուցում
(Conlan)» հայցը: Լրացուցիչ տեղեկություններ կարելի է գտնել Medi-Cal Rx կայքում՝
medi calrx.dhcs.ca.gov/home/։
Այս մասին ավելին իմանալու համար տես ձեր Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 7-ը:

B. Մեր ծրագրի Դեղերի ցուցակը
Մենք ունենք Ապահովագրված դեղերի ցուցակ: Այն համառոտ կոչվում է «Դեղերի ցուցակ»։
Մենք ընտրում ենք Դեղերի ցուցակի դեղերը բժիշկների և դեղագործների թիմի օգնությամբ:
Դեղերի ցուցակը նաև տեղեկացնում է ձեզ այն կանոնները, որոնց դուք պետք է հետևեք ձեր
դեղերը ստանալու համար:
Սովորաբար, մենք ապահովագրում ենք Դեղերի ցուցակի դեղը, երբ դուք հետևում եք այս
գլխում մեր բացատրած կանոններին:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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B1. Մեր Դեղերի ցուցակի դեղերը
Մեր Դեղերի ցուցակը ներառում է դեղեր, որոնք ապահովագրված են Medicare-ով։
Դեղատոմսով դեղերի մեծ մասը, որոնք դուք ստանում եք դեղատնից, ապահովագրված են
ձեր ծրագրի կողմից: Այլ դեղեր, ինչպիսիք են որոշ առանց դեղատմոսի վաճառվող (OTC)
դեղեր և որոշ վիտամիններ, կարող են ապահովագրվել Medi-Cal Rx-ով: Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Medi-Cal Rx-ի կայքը
(medi-calrx.dhcs.ca.gov)։ Կարող եք նաև զանգահարել Medi-Cal Rx-ի Հաճախորդների
սպասարկման կենտրոն 800-977-2273 հեռախոսահամարով։ Խնդրում ենք ձեր Medi-Cal-ի
Շահառուի նույնականացման քարտը (BIC) բերել ձեզ հետ, երբ ստանում եք դեղեր
Medi-Cal Rx-ի միջոցով։
Մեր Դեղերի ցուցակում կան և ապրանքանիշային և ջեներիկ դեղեր։
Ապրանքանիշային դեղամիջոցը դեղատոմսով դուրս գրվող դեղ է, որը վաճառվում
է ապրանքային նշանով, որը պատկանում է դեղ արտադրողին: Ապրանքանիշային դեղերը,
որոնք ավելի բարդ են, քան բնորոշ դեղամիջոցները (օրինակ, դեղամիջոցները, որոնք
հիմնված են սպիտակուցի վրա), կոչվում են կենսաբանական արտադրանք: Մեր Դեղերի
ցուցակում, երբ մենք օգտագործում ենք «դեղեր» տերմինը, սա կարող է նշանակել դեղ կամ
կենսաբանական արտադրանք:
Ջեներիկ դեղերն ունեն միևնույն ակտիվ բաղադրիչները, ինչ ապրանքանիշային դեղերը:
Սովորաբար, ջեներիկ դեղերը նույն ձև են ներգործում, ինչ բրենդային դեղերը, բայց, որպես
կանոն, ավելի էժան են: Կան ջեներիկ դեղամիջոցների փոխարինիչներ, որոնք հասանելի են
ձեր մատակարարին, եթե ունեք հարցեր այն մասին, թե արդյոք ջեներիկ կամ
ապրանքանիշային դեղամիջոցը կբավարարի ձեր կարիքները:
Մեր ծրագիրն ապահովագրում է նաև որոշ OTC դեղեր և ապրանքներ՝ որպես
հավելյալ նպաստ։
Որոշ OTC դեղեր ավելի էժան են, քան դեղատոմսով դուրս գրվողները և ունեն նույն
ազդեցությունը: Այս հավելյալ նպաստը մանրամասն ներկայացված է սույն Անդամների
տեղեկագրքի Գլուխ 4-ի բժշկական նպաստների աղյուսակում։

B2. Ինչպես գտնել դեղը մեր Դեղերի ցուցակում
Պարզելու համար, թե արդյոք ձեր ընդունած դեղը կա մեր Դեղերի ցուցակում, կարող եք.

?

•

Ստուգել ամենավերջին Դեղերի ցուցակը, որը մենք ձեզ ուղարկել ենք փոստով:

•

Այցելեք մեր ծրագրի կայք՝ shop.anthem.com/medicare/ca։ Մեր կայքում տեղադրված
Դեղերի ցուցակը միշտ ամենաթարմացվածն է։

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ պարզելու, թե արդյոք դեղը կա
մեր Դեղերի ցուցակում կամ ցուցակի պատճենը խնդրելու համար:

•

Դեղերը, որոնք չեն ապահովագրվում Մաս D-ով, կարող են ապահովագրվել
Medi-Cal Rx-ով: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել
Medi-Cal Rx-ի կայքը (medi-calrx.dhcs.ca.gov/)։

B3. Դեղեր, որոնք մեր Դեղերի ցուցակում չեն
Մենք չենք ապահովագրում բոլոր դեղատոմսային դեղերը: Որոշ դեղեր ներառված չեն մեր
Դեղերի ցուցակում, քանի որ օրենքը թույլ չի տալիս մեզ ապահովագրել այդ դեղերը։
Այլ դեպքերում, մենք որոշել ենք չներառել դեղը մեր Դեղերի ցուցակի մեջ: Եթե դեղը
նշանակվել է դեղատոմսով, որը մեր Դեղերի ցուցակում չէ, ձեր դեղատոմսով դեղերի
կարիքները միշտ կգնահատվեն մեր ծրագրի ապահովագրության քաղաքականության,
ինչպես նաև Medicare-ի ապահովագրման կանոնների համաձայն:
Մեր ծրագիրը չի վճարում այս բաժնում թվարկված դեղերի համար: Սրանք կոչվում են
բացառված դեղեր: Եթե դուք դեղատոմս ունեք բացառված դեղի համար, դուք միգուցե
ինքներդ պետք է վճարեք դրա համար: Եթե գտնում եք, որ մենք պետք է վճարենք բացառված
դեղի համար ձեր դեպքում, դուք կարող եք բողոքարկել: Բողոքարկման մասին լրացուցիչ
տեղեկությունների համար տես ձեր Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 9-ը:
Ահա երեք ընդհանուր կանոն բացառված դեղերի համար.
1. Մեր ծրագրի ամբուլատոր դեղերի ապահովագրությունը (որը ներառում է Մաս D-ն)
չի կարող վճարել դեղամիջոցի համար, որը Medicare Մաս A-ն կամ B-ն արդեն
ապահովագրում է։ Մեր ծրագիրն անվճար ապահովագրում է Medicare Մաս A-ի կամ
Մաս B-ի ներքո փոխհատուցվող դեղերը, սակայն այս դեղերը չեն համարվում ձեր
ամբուլատոր դեղատոմսով դեղերի նպաստների մաս:
2. Մեր ծրագիրը չի կարող փոխհատուցել Միացյալ Նահանգներից և դրա տարածքներից
դուրս գնված դեղերը:
3. Դեղի կիրառոումը, որպես ձեր հիվանդության բուժման միջոց, պետք է հաստատվի
Սննդամթերքի և դեղերի վարչության (FDA) կամ աջակցվի որոշակի բժշկական
առաջարկություններով՝ որպես ձեր հիվանդության բուժում: Ձեր բժիշկը կարող է
նշանակել որոշակի դեղ ձեր հիվանդությունը բուժելու համար նույնիսկ, եթե այն
հաստատված չէր ձեր հիվանդությունը բուժելու համար։ Սա կոչվում է «չգրանցված
նշանակում»: Մեր ծրագիրը սովորաբար չի ապահովագրում այն դեղերը, որոնք
նախատեսված են չգրանցված օգտագործման համար:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Նաև, օրենքով, Medicare-ը կամ Medi-Cal-ը չեն կարող ապահովագրել ստորև թվարկված
դեղերի տեսակները:

•

Պտղաբերությունը խթանելու համար օգտագործվող դեղերը

•

Դեղեր, որոնք օգտագործվում են կոսմետիկ նպատակներով կամ մազերի աճը
խթանելու համար

•

Սեռական կամ էրեկցիոն դիսֆունկցիաները բուժող դեղերը, ինչպես օրինակ՝
Viagra®-ն, Cialis®-ը, Levitra®-ն և Caverject®-ը։ (Ծրագիրն առաջարկում է լրացուցիչ
ապահովագրություն որոշ դեղատոմսով դեղերի համար, որոնք սովորաբար
ընդգրկված չեն Medicare-ի դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի ծրագրում, դեղերի
ընդլայնված ապահովագրության միջոցով, ինչպես օրինակ էրեկտիլ դիսֆունկցիայի
դեմ դեղամիջոցը` Sildenafil-ը, ամսական չորս հաբ)։

•

Ամբուլատոր դեղամիջոցներ, որոնք պատրաստվում են մի ընկերության կողմից,
որն ասում է, որ դուք պետք է թեստեր կամ ծառայություններ կատարեք միայն
նրանց կողմից

B4. Դեղերի ցուցակի կարգեր
Դեղերի ցուցակի յուրաքանչյուր դեղ գտնվում է 5 կարգերից մեկում։ Կարգը ընդհանուր
առմամբ միևնույն տեսակի դեղերի խումբ է (օրինակ՝ ապրանքանիշային անվանումը
և ջեներիկ)

•

Կարգ 1-ը ներառում է նախընտրելի անմակնիշ դեղեր:

•

Կարգ 2-ը ներառում է անմակնիշ դեղեր:

•

Կարգ 3-ը ներառում է նախընտրելի ապրանքանիշային դեղեր:

•

Կարգ 4-ը ներառում է ոչ նախընտրելի դեղեր:

•

Կարգ 5-ը ներառում է մասնագիտացված դեղեր:

Որպեսզի պարզեք, թե ձեր դեղը որ կարգում է, փնտրեք այդ դեղը մեր Դեղերի ցուցակում։
Ձեր Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 6-ում նշված է այն գումարը, որը դուք վճարում եք
յուրաքանչյուր կարգի դեղերի համար:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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C. Սահմանափակումներ որոշ դեղերի դեպքում
Դեղատոմսային որոշ դեղերի համար կան սահմանափակումներ, թե ինչպես և երբ են դրանք
ապահովագրվում մեր ծրագրի կողմից: Սովորաբար, մեր կանոնները խրախուսում են ձեզ
ստանալ դեղ, որն օգնում է առողջական վիճակի բարելավմանը, ինչպես նաև անվտանգ
է և արդյունավետ: Այն դեպքում, երբ անվտանգ, ցածր արժեքով դեղը ներազդում է նույնքան
լավ, որքան որ բարձր արժեքովը, մենք ակնկալում ենք, որ ձեր մատակարարն օգտագործի
ցածր արժեքով դեղը:
Եթե ձեր դեղի համար հատուկ օրենք կա, դա սովորաբար նշանակում է, որ դուք կամ ձեր
մատակարարը պետք է լրացուցիչ քայլերի դիմեք, որպեսզի մենք ապահովագրենք դեղը:
Օրինակ, ձեր մատակարարը պետք է տեղեկացնի մեզ ձեր ախտորոշումը կամ նախապես
տրամադրի արյան անալիզների արդյունքները: Եթե դուք կամ ձեր մատակարարը կարծում
եք, որ մեր օրենքը չպետք է տարածվի ձեր դեպքի վրա, մեզանից բացառություն խնդրեք:
Մենք կարող ենք ձեզ թույլ տալ կամ չտալ օգտագործել դեղը՝ առանց լրացուցիչ քայլեր
ձեռք առնելու:
Բացառություններ խնդրելու մասին ավելին իմանալու համար տեսեք ձեր Անդամների
տեղեկագրքի Գլուխ 9-ը։
1. Ապրանքանիշային դեղերի օգտագործման սահմանափակում, երբ հասանելի է
ջեներիկ տարբերակը
Սովորաբար, ջեներիկ դեղը ունենում է նույն ներգործությունը, ինչ ապրանքանիշային
դեղը, և ավելի էժան է: Եթե առկա է ապրանքանիշային դեղի անմակնիշ տարբերակը,
մեր ցանցային դեղատները կտրամադրեն անմակնիշ տարբերակը:

•

Մենք սովորաբար չենք վճարում ապրանքանիշային դեղամիջոցի համար, երբ առկա
է ջեներիկ տարբերակը:

•

Այնուամենայնիվ, եթե ձեր մատակարարը մեզ տեղեկացնի բժշկական պատճառը,
որ անմակնիշ դեղը ձեր դեպքում կիրառելի չէ, կամ ձեր ապրանքանիշային
անվանումով դեղամիջոցի համար դեղատոմսի վրա գրել է «Չփոխարինել»,
կամ տեղեկացրել է բժշկական պատճառը, որ անմակնիշ դեղը կամ այլ
ապահովագրված դեղերը, որոնք բուժում են նույն վիճակը, ձեր դեպքում կիրառելի
չէ, ապա մենք կապահովագրենք ապրանքանիշային դեղը։

2. Ծրագրի նախապես հաստատում ստանալը
Որոշ դեղերի դեպքում, դուք կամ ձեր բժիշկը պետք է նախապես հաստատում ստանաք
մեր ծրագրից՝ մինչ դեղատոմսը դուրս գրելը: Եթե դուք հաստատում չստանաք, մենք
կարող ենք չփոխհատուցել դեղը։

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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3. Նախ պետք է փորձեք այլ դեղ
Սովորաբար, մենք ուզում ենք, որպեսզի դուք փորձեք մատչելի գնով դեղեր, որոնք
հաճախ նույնքան արդյունավետ են, նախքան թանկարժեք դեղերը փոխհատուցելը:
Օրինակ, եթե Դեղ A-ն և Դեղ B-ն նույն հիվանդության համար են, և Դեղ A-ն ավելի էժան
է, քան Դեղ B-ն, մենք կարող ենք պահանջել, որ դուք նախ փորձեք Դեղ A-ն:
Եթե Դեղ A-ն չօգնի ձեզ, ապա մենք կապահովագրենք Դեղ B-ն: Սա կոչվում
է փուլային թերապիա:
4. Քանակի սահմանափակումներ
Որոշ դեղերի համար ծրագիրը սահմանափակում է դեղի քանակությունը, որը կարող եք
ունենալ։ Սա կոչվում է քանակի սահմանափակում: Օրինակ, մենք կարող ենք
սահմանափակել, թե որքան դեղ կարող եք ստանալ ամեն անգամ, երբ լրացնում եք
ձեր դեղատոմսը:
Պարզելու համար՝ արդյոք վերոնշյալ կանոններից որևէ մեկը վերաբերում է ձեր կողմից
ընդունվող կամ ընդունելի դեղին, ստուգեք Դեղերի ցուցակը։ Ամենաթարմ
տեղեկությունների համար զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն կամ այցելեք
մեր կայք՝ shop.anthem.com/medicare/ca։ Եթե համաձայն չեք մեր ապահովագրության կամ
բացառության խնդրանքի որոշման հետ, կարող եք բողոքարկել: Այս մասին հավելյալ
տեղեկությունների համար տես Գլուխ 9-ի Բաժին E-ն։

D. Ձեր դեղը չապահովագրվելու պատճառներ
Մենք փորձում ենք այնպես անել, որ ձեր դեղերի ապահովագրությունը լավ աշխատի ձեզ
համար, բայց երբեմն դեղը կարող է չապահովագրվել այնպես, ինչպես դուք եք ցանկանում:
Օրինակ՝

?

•

Ձեր ծրագիրը չի ապահովագրում այն դեղը, որը ցանկանում եք ընդունել: Դեղը
կարող է չլինել մեր Դեղերի ցուցակում: Մենք կարող ենք ապահովագրել
դեղամիջոցի ջեներիկ տարբերակը, բայց ոչ այն ապրանքանիշային տարբերակը,
որը ցանկանում եք ընդունել: Դեղը կարող է նոր լինել, և մենք դեռ չենք վերանայել
այն անվտանգության և արդյունավետության համար:

•

Մեր ծրագիրն ապահովագրում է դեղը, սակայն կան հատուկ կանոններ կամ
սահմանափակումներ դեղի ապահովագրության համար: Ինչպես բացատրված
է վերևի բաժնում, որոշ դեղամիջոցներ, որոնք ընդգրկում է մեր ծրագիրը, ունեն
կանոններ, որոնք սահմանափակում են դրանց օգտագործումը: Որոշ դեպքերում
դուք կամ ձեր նշանակողը կարող է մեզ բացառություն խնդրել:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 5. Ձեր ամբուլատոր
դեղատոմսային
դեղերի ստացում

Կան բաներ, որոնք դուք կարող եք անել, եթե մենք չապահովագրենք դեղն այնպես, ինչպես
դուք եք ցանկանում, որ մենք այն ապահովագրենք:

D1. Ժամանակավոր պաշարի ստացում
Որոշ դեպքերում մենք կարող ենք ձեզ դեղամիջոցի ժամանակավոր պաշար տալ, երբ դեղը
մեր Դեղերի ցուցակում չէ կամ ինչ-որ կերպ սահմանափակված է: Սա ձեզ ժամանակ կտա
զրուցելու ձեր մատակարարի հետ՝ այլ դեղ ստանալու մասին կամ խնդրելու մեզ
ապահովագրել դեղը:
Դեղի ժամանակավոր պաշար ստանալու համար դուք պետք է համապատասխանեք ստորև
նշված երկու կանոններին.
1. Դեղը, որը ընդունում էիք.

•

այլևս մեր Դեղերի ցուցակում չէ, կամ

•

երբեք չի եղել մեր Դեղերի ցուցակում, կամ

•

այժմ ինչ-որ ձևով սահմանափակված է:

2. Դուք հետևյալ իրավիճակներից մեկում պետք է լինեք.

•

Մենք ապահովագրում ենք ձեր դեղի ժամանակավոր պաշարը օրացուցային տարվա
առաջին 90 օրվա ընթացքում:

o Այս ժամանակավոր պաշարը մինչև 30 օրվա համար է։
o Եթե ձեր դեղատոմսն ավելի քիչ օրերի համար է գրված, մենք թույլ կտանք
բազմակի լցնումներ՝ առավելագույնը 30 օր դեղորայք ապահովելու համար: Դուք
պետք է լցնեք դեղատոմսը ցանցային դեղատանը:

o Երկարատև բուժօգնության դեղատունը կարող է տրամադրել դեղը միաժամանակ
փոքր քանակությամբ՝ այն ավելորդ չվատնելու համար:

•

Դուք նոր եք գրանցվել մեր ծրագրում:

o Մենք ապահովագրում ենք ձեր դեղի ժամանակավոր պաշարը մեր ծրագրին
անդամակցության ձեր առաջին 90 օրվա ընթացքում:

o Այս ժամանակավոր պաշարը մինչև 30 օրվա համար է։
o Եթե ձեր դեղատոմսն ավելի քիչ օրերի համար է գրված, մենք թույլ կտանք
բազմակի լցնումներ՝ առավելագույնը 30 օր դեղորայք ապահովելու համար:
Դուք պետք է լցնեք դեղատոմսը ցանցային դեղատանը:

o Երկարատև բուժօգնության դեղատունը կարող է տրամադրել դեղը միաժամանակ
փոքր քանակությամբ՝ այն ավելորդ չվատնելու համար:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 5. Ձեր ամբուլատոր
դեղատոմսային
դեղերի ստացում

Դուք գտնվում եք մեր ծրագրում 90 օրից ավելի, բնակվում եք երկարատև
բուժօգնության հաստատությունում և ձեզ անմիջապես հարկավոր է դեղապաշար:

o Մենք ապահովագրում ենք մեկ 34-օրյա պաշար, կամ ավելի քիչ, եթե ձեր
դեղատոմսը դուրս է գրված ավելի քիչ օրերի համար: Սա ի լրումն վերը նշված
ժամանակավոր մատակարարման:

o Դեղի ժամանակավոր պաշար խնդրելու համար զանգահարեք Անդամների
սպասարկման կենտրոն:
Երբ դուք ստանում եք դեղամիջոցի ժամանակավոր պաշար, խոսեք ձեր մատակարարի հետ
որքան հնարավոր է շուտ՝ որոշելու, թե ինչ անել, երբ ձեր պաշարը սպառվի: Ահա թե ինչ
տարբերակներ ունեք.

•

Փոխել մեկ այլ դեղամիջոցի:
Մեր ծրագիրը կարող է ապահովագրել մեկ այլ դեղամիջոց, որը կիրառելի է ձեզ
համար: Զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ խնդրելու համար մեր
կողմից ապահովագրված դեղերի ցուցակը, որոնք բուժում են նույն բժշկական
վիճակը: Ցուցակը կարող է օգնել ձեր մատակարարին գտնել ապահովագրված դեղ,
որը կարող է ձեզ համար արդյունավետ լինել:
ԿԱՄ

•

Խնդրեք բացառություն։
Դուք և ձեր մատակարարը կարող եք դիմել մեզ, որպեսզի մենք բացառություն անենք:
Օրինակ, դուք կարող եք խնդրել մեզ ապահովագրել դեղը, որը մեր Դեղերի
ցուցակում չէ կամ խնդրել մեզ ապահովագրել դեղն առանց սահմանափակումների:
Եթե ձեր մատակարարը հաստատի, որ դուք բավարար հիմքեր ունեք բացառություն
խնդրելու համար, նա կարող է օգնել ձեզ բացառություն ստանալ:

Եթե հաջորդ տարի ձեր ընդունած դեղը հանվի մեր Դեղերի ցուցակից կամ ինչ-որ կերպ
սահմանափակվի, մենք թույլ ենք տալիս ձեզ բացառություն խնդրել մինչև հաջորդ տարի:

?

•

Մենք ձեզ տեղեկացնում ենք հաջորդ տարվա համար ձեր դեղի ապահովագրության
ցանկացած փոփոխության մասին: Խնդրեք մեզ բացառություն անել և ապահովագրել
դեղը հաջորդ տարվա համար այնպես, ինչպես դուք կցանկանաք:

•

Մենք պատասխանում ենք բացառության ձեր խնդրանքին ձեր հայտը (կամ ձեր
նշանակողի աջակցող հայտարարությունը) ստանալուց հետո 72 ժամվա ընթացքում:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Բացառություն խնդրելու մասին ավելին իմանալու համար տես ձեր Անդամների
տեղեկագրքի Գլուխ 9-ը։
Եթե բացառություն խնդրելու հարցում օգնության կարիք ունեք, կապվեք Անդամների
սպասարկման կենտրոնի հետ: Եթե համաձայն չեք մեր ապահովագրության կամ
բացառության խնդրանքի որոշման հետ, կարող եք բողոքարկում խնդրել (Այս մասին
լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես Գլուխ 9-ի Բաժին E-ն):

E. Ձեր դեղերի ապահովագրության փոփոխությունները
Դեղերի ապահովագրության մեջ փոփոխությունների մեծ մասը տեղի է ունենում հունվարի
1-ին, սակայն տարվա ընթացքում մենք կարող ենք ավելացնել կամ հեռացնել Դեղերի
ցուցակի դեղերը։ Մենք նաև կարող ենք փոխել մեր կանոնները դեղորայքի վերաբերյալ:
Օրինակ, մենք կարող ենք.

•

Որոշել պահանջել կամ չպահանջել դեղի համար նախօորոք լիազորում
(մեր թույլտվությունը՝ նախքան դուք կարող եք դեղ ստանալ):

•

Ավելացնել կամ փոփոխել դեղամիջոցների քանակը, որը դուք կարող եք ստանալ
(քանակի սահմանափակումներ):

•

Ավելացնել կամ փոփոխել փուլային թերապիայի սահմանափակումները դեղամիջոցի
վրա (դուք պետք է փորձեք մեկ դեղամիջոց, նախքան մենք ապահովագրենք մեկ
այլ դեղամիջոց):

Դեղերի այս կանոնների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես Բաժին C-ն:
Եթե դուք դեղ եք ընդունում, որը մենք ապահովագրել ենք տարվա սկզբին, մենք սովորաբար
չենք հեռացնի կամ փոխենք այդ դեղի ապահովագրությունը մնացած տարվա ընթացքում,
քանի դեռ.

•

Շուկա է գալիս նոր, ավելի էժան դեղամիջոց, որը գործում է այնպես, ինչպես այժմ
մեր Դեղերի ցուցակում գտնվող դեղը, կամ

•

Մենք պարզում ենք, որ այդ դեղն անվտանգ չէ, կամ

•

Դեղը հեռացվել է շուկայից:

Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ մեր Դեղերի
ցուցակը փոխվում է, դուք միշտ կարող եք.

?

•

Ստուգել մեր ընթացիկ Դեղերի ցուցակն առցանց` shop.anthem.com/medicare/ca կամ

•

Զանգահարել Անդամների սպասարկման կենտրոնի էջի ստորև գտնվող համարով՝
մեր ընթացիկ Դեղերի ցուցակը ստուգելու համար:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Մեր Դեղերի ցուցակում որոշ փոփոխություններ տեղի են ունենում անմիջապես: Օրինակ՝

•

Հասանելի է դառնում նոր ջեներիկ դեղ։ Երբեմն շուկա է գալիս նոր ջեներիկ դեղ, որը
գործում է այնպես, ինչպես այժմ մեր Դեղերի ցուցակում գտնվող ապրանքանիշը: Երբ
դա տեղի է ունենա, մենք կարող ենք հեռացնել ապրանքանիշային դեղը և ավելացնել
նոր ջեներիկ դեղ, բայց նոր դեղի համար ձեր արժեքը մնում է նույնը:
Երբ մենք ավելացնենք նոր ջեներիկ դեղամիջոցը, մենք կարող ենք նաև որոշել պահել
ապրանքանիշային դեղը ցանկում, բայց փոխել դրա ապահովագրության կանոնները
կամ սահմանաչափերը:

o Մենք կարող ենք չտեղեկացնել ձեզ նախքան այս փոփոխությունը կատարելը,
բայց մենք ձեզ տեղեկատվություն ենք ուղարկում կոնկրետ փոփոխության մասին,
երբ դա տեղի ունենա:

o Դուք կարող եք նաև դիմել այդ սահմանափակումներից «բացառություն»
ստանալու համար: Մենք ձեզ ծանուցում ենք ուղարկում այն քայլերի մասին,
որոնք կարող եք ձեռնարկել բացառություն խնդրելու համար: Բացառությունների
մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես ձեր Անդամների տեղեկագրքի
Գլուխ 9-ը:
Դեղը հեռացվել է շուկայից: Եթե Սննդամթերքի և դեղերի վարչությունը (FDA) տեղեկացնում
է, որ այն դեղը, որը դուք ընդունում եք, անվտանգ չէ, կամ դեղամիջոցի արտադրողը դեղը
հանում է շուկայից, մենք այն հանում ենք մեր Դեղերի ցուցակից։ Եթե դուք օգտագործում եք
այդ դեղը, մենք ձեզ կտեղեկացնենք:
Մենք կարող ենք կատարել այլ փոփոխություններ, որոնք ազդում են ձեր դեղերի վրա:
Մենք ձեզ նախապես տեղեկացնում ենք մեր Դեղերի ցուցակի նմանատիպ այլ
փոփոխությունների մասին: Այս փոփոխությունները կարող են տեղի ունենալ, եթե.

•

FDA-ը տրամադրում է նոր ուղեցույց կամ կան դեղերի նոր կլինիկական ուղեցույցներ:

•

Մենք ավելացնում ենք ջեներիկ դեղամիջոց, որը նոր չէ շուկայում, և

o Փոխարինում ենք ապրանքային դեղամիջոցը, որը ներկայումս գտնվում է մեր
Դեղերի ցուցակում կամ

o Փոխում ենք ապահովագրման կանոնները կամ սահմանաչափերը
ապրանքանիշային դեղի համար:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Եթե դուք ընդունում եք ապրանքանիշային դեղն այն պահին, երբ մենք
փոփոխություն ենք կատարում, մենք ձեզ տեղեկություններ կտրամադրենք
կոնկրետ փոփոխության(ների) մասին: Սա նաև ներառում է տեղեկություններ այն
քայլերի մասին, որոնք դուք կարող եք ձեռնարկել՝ բացառություն խնդրելու
համար՝ ապրանքանիշային դեղամիջոցն ապահովագրելու համար։ Դուք կարող
եք չստանալ այս ծանուցումը նախքան փոփոխությունը կատարելը: − Դուք կամ
ձեր դեղատոմս դուրս գրողը կարող եք խնդրել մեզ բացառություն անել
և շարունակել ապահովագրել ապրանքանիշային դեղը ձեզ համար:
Բացառություն խնդրելու մասին տեղեկությունների համար տես Գլուխ 8-ը:

•

Մենք ավելացնում ենք ջեներիկ դեղամիջոց և

o Փոխարինում ենք Դեղերի ցուցակի ընթացիկ ապրանքանշային դեղը կամ
o Փոխում ենք ապահովագրման կանոնները կամ սահմանաչափերը
ապրանքանիշային դեղի համար:
Երբ այս փոփոխությունները տեղի են ունենում, մենք.

•

Տեղեկացնում ենք ձեզ մեր Դեղերի ցուցակում փոփոխություն կատարելուց առնվազն
30 օր առաջ, կամ

•

Տեղեկացնում ենք ձեզ և տրամադրում 30-օրյա դեղի պաշար, ձեր կողմից վերալցնում
պահանջելուց հետո։

Սա ձեզ ժամանակ է տալիս խոսելու ձեր բժշկի կամ այլ դեղորայք դուրս գրողի հետ: Նրանք
կարող են օգնել ձեզ որոշել.

•

Արդյոք մեր Դեղերի ցուցակում կա նմանատիպ դեղ, որը կարող եք փոխարենը
ընդունել, կամ

•

Արդյոք դուք պետք է բացառություն խնդրեք այս փոփոխություններից:
Բացառություններ խնդրելու մասին ավելին իմանալու համար տեսեք ձեր
Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 9-ը։

Մենք կարող ենք փոփոխություններ մտցնել ձեր ընդունած դեղերում, որոնք այժմ չեն
ազդում ձեզ վրա: Նման փոփոխությունների համար, եթե դուք դեղ եք ընդունում, որը մենք
ապահովագրել ենք տարվա սկզբին, մենք սովորաբար չենք հեռացնում կամ փոխում այդ
դեղամիջոցի ապահովագրությունը մնացած տարվա ընթացքում։
Օրինակ, եթե մենք հեռացնենք դեղը, որը դուք ընդունում եք կամ սահմանափակենք դրա
օգտագործումը, ապա փոփոխությունը չի ազդում ձեր կողմից դեղամիջոցի օգտագործման
վրա տարվա մնացած ժամանակահատվածում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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F. Դեղերի ապահովագրություն հատուկ դեպքերի համար
F1. Հիվանդանոցում կամ հմուտ բուժքույրական հաստատությունում մնալու
համար, որն ապահովագրում է մեր ծրագիրը
Եթե դուք ընդունվել եք հիվանդանոց կամ հմուտ բուժքույրական հաստատություն մնալու
համար, որն ապահովագրում է մեր ծրագիրը, մենք հիմնականում ապահովագրում ենք ձեր
դեղատոմսային դեղերի արժեքը ձեր գտնվելու ընթացքում: Դուք համավճար չեք վճարելու:
Հիվանդանոցից կամ հմուտ բուժքույրական հաստատությունից դուրս գրվելուց հետո մենք
ապահովագրում ենք ձեր դեղերը, քանի դեռ նրանք համապատասխանում են մեր
ապահովագրության բոլոր կանոններին:

F2. Երկարատև խնամքի հաստատությունում
Սովորաբար, երկարատև խնամքի հաստատությունը, ինչպես օրինակ՝ ծերանոցը, ունի իր
սեփական դեղատունը կամ այնպիսի դեղատուն, որը նրա բոլոր բնակիչներին ապահովում
է դեղերով: Եթե դուք բնակվում եք երկարատև խնամքի հաստատությունում, դուք կարող եք
ստանալ ձեր դեղատոմսային դեղերը հաստատության դեղատնից, եթե այն մեր ցանցի մեջ է:
Ստուգեք Մատակարարների և դեղատների հասցեագիրքը՝ պարզելու համար, թե արդյոք
երկարատև խնամքի հաստատության դեղատունը մեր ցանցի մեջ է գտնվում: Եթե չի
գտնվում, կամ եթե ձեզ անհրաժեշտ են լրացուցիչ տեղեկություններ, դիմեք Անդամների
սպասարկման կենտրոն:

F3. Medicare-ի կողմից հավաստագրված անբուժելի հիվանդների խնամքի
հաստատության ծրագրում
Դեղերը երբեք չեն ապահովագրվում միևնույն ժամանակ և անբուժելի հիվանդների խնամքի
հաստատության, և մեր ծրագրի կողմից:

•

?

Եթե դուք գրանցված եք Medicare-ի կողմից հավաստագրված անբուժելի հիվանդների
խնամքի հաստատությունում, համաձայն որի ցավազրկող, սրտխառնոցի դեմ,
լուծողական կամ հանգստնացնող դեղերը չեն ապահովագրվում այդ հաստատության
կողմից, քանի որ դրանք կապված չեն ձեր վերջին փուլի հիվանդության և դրան
առնչվող իրավիճակների հետ։ Նման դեպքում մեր ծրագիրը պետք է տեղեկացվի
դեղատոմսը դուրս գրողի կողմից կամ ձեր անբուժելի հիվանդների խնամքի
հաստատության ծառայություն մատակարարի կողմից այն մասին, որ դեղը չի
առնչվում դրա հետ՝ մինչ մեր ծրագիրը կապահովագրի դեղը:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Չառնչվող դեղերը ստանալու հետ կապված ուշացումները կանխելու համար, որոնք
մեր ծրագիրը պետք է ապահովագրի, խնդրեք հաստատության ծառայություն
մատակարարին կամ դեղատոմսը դուրս գրողին անպայման տեղեկացնել մեզ այն
մասին, որ դեղը չի առնչվում ձեր հիվանդության հետ՝ նախքան կխնդրեք դեղատանը
դուրս գրել ձեր դեղատոմսով դեղը:

Եթե դուրս եք գրվում անբուժելի հիվանդների խնամքի հաստատությունից, մեր ծրագիրն
ապահովագրում է ձեր բոլոր դեղերը: Դեղատանը ուշացումներից խուսափելու համար,
երբ ձեր Medicare-ի անբուժելի հիվանդների խնամքի հաստատության նպաստը վերջանա,
տարեք փաստաթղթերը դեղատուն՝ փաստելու համար, որ դուք դուրս եք եկել անբուժելի
հիվանդների խնամքի հաստատությունից։
Տես այս գլխի նախորդ մասերը, որոնք պատմում են մեր ծրագրում ընդգրկած դեղերի մասին:
Անբուժելի հիվանդների խնամքի հասատատության նպաստի մասին լրացուցիչ
տեղեկությունների համար տես ձեր Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 4-ը:

G. Դեղերի անվտանգության և դրանց կառավարման ծրագրեր
G1. Ծրագրեր, որոնք օգնում են ձեզ անվտանգ կերպով օգտագործել դեղերը
Ամեն անգամ, երբ դուք դեղատոմս եք լցնում, մենք փնտրում ենք դեղի վերաբերյալ
հնարավոր խնդիրներ, ինչպես օրինակ.

•

Կարող է անհրաժեշտ չլինել, քանի որ դուք ընդունում եք մեկ այլ դեղ, որն անում է
նույնը

•

Կարող է անվտանգ չլինել ձեր տարիքի կամ սեռի համար

•

Կարող է վնասել ձեզ, եթե դրանք միաժամանակ ընդունեք

•

Ունենալ բաղադրիչներ, որոնց նկատմամբ դուք ունեք կամ կարող եք
ալերգիա ունենալ

•

Պարունակել վտանգավոր քանակությամբ օփիոիդային ցավազրկող դեղամիջոցներ

Եթե մենք ձեր կողմից դեղատոմսով դեղեր օգտագործելու հնարավոր խնդիր գտնենք, մենք
աշխատում ենք ձեր մատակարարի հետ՝ խնդիրը շտկելու համար:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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G2. Ծրագրեր, որոնք կօգնեն ձեզ կառավարել ձեր դեղերը
Դուք կարող եք դեղեր ընդունել տարբեր բժշկական պայմանների համար և/կամ գտնվում եք
Թմրամիջոցների կառավարման ծրագրում (Drug Management Program), որը կօգնի ձեզ
անվտանգ օգտագործել ձեր օփիոիդային դեղամիջոցները: Նման դեպքերում դուք կարող եք
իրավասու լինել ստանալ ծառայություններ, առանց ձեզ համար ծախսերի, դեղորայքային
թերապիայի կառավարման (MTM) ծրագրի միջոցով: Այս ծրագիրը օգնում է ձեզ և ձեր
մատակարարին համոզվել, որ ձեր դեղերը իրոք բարելավում են ձեր առողջական վիճակը:
Դեղագետը կամ այլ բուժաշխատող մատչելի ձևով կմեկնաբանեն ձեզ ձեր դեղերի ընդհանուր
անալիզը և կքննարկեն ձեզ հետ հետևյալ թեմաները.

•

Ինչպես առավելագույնս օգտվել ձեր ընդունած դեղերից

•

Ձեր ունեցած մտահոգությունները, օրինակ կապված դեղերի արժեքների և դեղերի
ունեցած ռեակցիաների հետ

•

Ինչպես առավել ճիշտ ընդունել ձեր դեղերը

•

Ցանկացած հարց կամ խնդիր՝ ձեր դեղատոմսով դուրս գրվող դեղի կամ առանց
դեղատոմսի դեղի հետ

Այնուհետև նրանք ձեզ կտան.

•

Այս քննարկման գրավոր ամփոփումը: Ամփոփումն ունի բուժման գործողությունների
ծրագիր, որը խորհուրդ է տալիս, թե ինչ կարող եք անել՝ ձեր դեղորայքից
առավելագույն արդյունք ստանալու համար:

•

Անձնական դեղերի ցանկ, որը ներառում է ձեր ընդունած բոլոր դեղերը և ինչու եք
դրանք ընդունում:

•

Տեղեկություններ դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի անվտանգ հեռացման մասին,
որոնք վերահսկվող նյութեր են:

Լավ գաղափար է պլանավորել ձեր դեղերի վերանայումը նախքան ձեր ամենամյա
«Բարեկեցության» այցը, որպեսզի կարողանաք խոսել ձեր բժշկի հետ ձեր
գործողությունների ծրագրի և դեղերի ցանկի մասին:

?

•

Վերցրեք ձեր գործողությունների ծրագիրը և դեղերի ցանկը ձեր այցելության
ժամանակ կամ երբ խոսեք ձեր բժիշկների, դեղագործների և այլ առողջապահական
ծառայությունների մատակարարների հետ:

•

Դեղերի ցուցակը վերցրեք ձեզ հետ, եթե գնում եք հիվանդանոց կամ շտապ
օգնության սենյակ:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Դեղորայքային թերապիայի կառավարման ծրագրերը կամավոր են և անվճար այն
անդամների համար, ովքեր որակավորում են: Եթե դուք ծրագիր ունեք, որը
համապատասխանում է ձեր կարիքներին, մենք ձեզ անդամակցում ենք այդ ծրագրի մեջ
և ուղարկում ենք տեղեկություններ։ Եթե դուք չեք ցանկանում լինել ծրագրում, տեղեկացրեք
մեզ, և մենք ձեզ դուրս կբերենք:
Եթե հարցեր ունեք, կապվեք Անդամների սպասարկման կենտրոնի հետ:

G3. Թմրամիջոցների կառավարման ծրագիր՝ օփիոիդային դեղամիջոցների
անվտանգ օգտագործման համար
Մեր ծրագիրն ունի ծրագիր, որը կարող է օգնել անդամներին անվտանգ օգտագործել իրենց
դեղատոմսային օփիոիդային դեղորայքը և հաճախ չարաշահվող այլ դեղամիջոցները: Այս
ծրագիրը կոչվում է Թմրամիջոցների կառավարման ծրագիր (DMP):
Եթե դուք օգտագործում եք օփիոիդային դեղամիջոցներ, որոնք ստանում եք մի քանի
բժիշկներից կամ դեղատներից, կամ եթե վերջերս ունեցել եք օփիոիդային գերդոզավորում,
կարող ենք խոսել ձեր բժիշկների հետ՝ համոզվելու համար, որ ձեր կողմից օփիոիդային
դեղերի օգտագործումը բժշկական տեսակետից անհրաժեշտ է: Աշխատելով ձեր բժիշկների
հետ, եթե մենք որոշենք, որ ձեր դեղատոմսով օփիոիդային դեղորայքի օգտագործումը
անվտանգ չէ, մենք կարող ենք սահմանափակել, թե ինչպես կարող եք ստանալ այդ դեղերը:
Սահմանափակումները կարող են ներառել՝

•

Պահանջել, որ դուք ստանաք բոլոր դեղատոմսային դեղերը որոշակի դեղատնից
և/կամ որոշակի բժշկից:

•

Սահմանափակել այս դեղերի քանակը, որը մենք ապահովագրում ենք ձեզ համար

Եթե մենք կարծում ենք, որ մեկ կամ ավելի սահմանափակում պետք է կիրառվեն ձեզ
համար, մենք ձեզ նամակ ենք ուղարկում նախօրոք: Նամակը բացատրում է այն
սահմանափակումները, որոնք մենք կարծում ենք, պետք է կիրառենք:
Դուք հնարավորություն կունենաք մեզ պատմելու, թե որ բժիշկները կամ դեղատներն եք
նախընտրում օգտագործել, և առհասարակ ինչ տեղեկություններ են կարևոր, որպեսզի մենք
իմանանք: Եթե մենք որոշենք սահմանափակել այս դեղերի օգտագործման ձեր
ապահովագրությունը, երբ դուք մեզ պատասխանեք, մենք ձեզ կուղարկենք ևս մեկ նամակ,
որով կհաստատենք սահմանափակումները։
Եթե կարծում եք, որ սխալ ենք թույլ տվել, դուք համաձայն չեք, որ դուք ռիսկի եք
ենթարկվում դեղատոմսային դեղերի սխալ օգտագործումից, կամ դուք համաձայն չեք
սահմանափակման հետ, ապա դուք և ձեր դեղատոմսային դեղերը դուրս գրողը կարող եք
բողոքարկել: Եթե դուք բողոքարկում ներկայացնեք, մենք կվերանայենք ձեր դեպքը և ձեզ
գրավոր որոշում կներկայացնենք։ Եթե մենք շարունակում ենք մերժել ձեր բողոքարկման

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 5. Ձեր ամբուլատոր
դեղատոմսային
դեղերի ստացում

որևէ մասը՝ կապված այս դեղերի հասանելիության սահմանափակումների հետ, մենք ձեր
գործն ավտոմատ կերպով ուղարկում ենք Անկախ վերանայման կազմակերպությանը:
Բողոքարկումների և Անկախ վերանայման կազմակերպության մասին ավելին իմանալու
համար տես ձեր Անդամների տեղեկագրքի Գլուխ 9-ը):
DMP-ն կարող է չկիրառվել ձեզ համար, եթե դուք.

?

•

Ունեք որոշակի բժշկական վիճակ, օրինակ՝ քաղցկեղ կամ մանգաղային
բջիջների հիվանդություն,

•

Ստանում եք անբուժելի հիվանդների խնամք, պալիատիվ կամ կյանքի
ավարտի խնամք, կամ

•

Բնակվում եք երկարատև խնամքի հաստատությունում։

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 6․ Ինչ եք վճարում ձեր Medicare և Medi-Cal
դեղատոմսով դեղերի համար
Ներածություն
Այս գլուխը պատմում է, թե ինչ եք վճարում ձեր ամբուլատոր դեղատոմսով դեղերի համար:
«Դեղեր» ասելով մենք նկատի ունենք.

•

Medicare Մաս D դեղատոմսով դեղեր, և

•

Medi-Cal Rx-ով ապահովագրված դեղեր և պարագաներ, և

•

Դեղորայք և ապրանքներ, որոնք ապահովագրված են մեր ծրագրով, որպես
լրացուցիչ նպաստներ:

Քանի որ դուք իրավասու եք Medi-Cal-ի համար, դուք ստանում եք Լրացուցիչ օգնություն
(“Extra Help”) Medicare-ից՝ օգնելու վճարել ձեր Medicare Մաս D դեղատոմսով դեղերի
համար: Մենք ձեզ ուղարկել ենք առանձին ներդիր, որը կոչվում է «Ապահովագրության
ապացույցի լրացում այն մարդկանց համար, ովքեր Լրացուցիչ օգնություն (“Extra Help”) են
ստանում դեղատոմսով դեղերի համար վճարելու համար» (նաև հայտնի է որպես «Ցածր
եկամուտների սուբսիդավորման լրացում» կամ «LIS մասնակից»), որը պատմում է ձեզ ձեր
դեղերի ապահովագրության մասին: Եթե դուք չունեք այս ներդիրը, խնդրում ենք
զանգահարել Անդամների սպասարկման կենտրոն և խնդրել «LIS մասնակից»-ը:
Լրացուցիչ օգնություն (“Extra Help”) Medicare-ի ծրագիր է, որն օգնում է
սահմանափակ եկամուտներով և ռեսուրսներով մարդկանց նվազեցնել Medicare
Մաս D դեղատոմսով դեղերի ծախսերն, ինչպիսիք են ապահովագները, հանելի
գումարները և համավճարներըֈ Լրացուցիչ օգնություն (“Extra Help”) կոչվում է նաև
«Ցածր եկամուտների սուբսիդիա» կամ «LIS»:

Այլ հիմնական տերմինները և դրանց սահմանումները հայտնվում են այբբենական կարգով
ձեր Անդամի տեղեկագրքի վերջին գլխում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 6: Ինչ եք վճարում
ձեր Medicare և Medi-Cal
դեղատոմսով դուրս գրվող
դեղերի համար

Դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի մասին ավելին իմանալու համար կարող եք նայել
այս տեղերում.

•

Մեր Ապահովագրված դեղերի ցանկը:

o Մենք սա անվանում ենք «Դեղացանկ»: Այն տեղեկացնում է ձեզ.
– Ո՞ր դեղերի համար ենք վճարում
– 5 մակարդակներից որում է յուրաքանչյուր դեղը
– Եթե կան դեղերի սահմանափակումներ
o Եթե ձեզ անհրաժեշտ է մեր Դեղերի ցանկի պատճենը, զանգահարեք Անդամների
սպասարկման կենտրոն: Դուք կարող եք նաև գտնել մեր Դեղերի ցանկի
ամենաարդիական օրինակը մեր կայքում՝ shop.anthem.com/medicare/ca հասցեովֈ

o Ոչ դեղատոմսով ազատ վաճառքի (OTC) դեղերի ապահովագրությունն
առաջարկվում է որպես լրացուցիչ նպաստ: Մանրամասների համար հղում
կատարեք Բաժին 4-ի Բժշկական նպաստների աղյուսակինֈ

o Դեղատոմսով դեղերի մեծ մասը, որոնք դուք ստանում եք դեղատնից,
ապահովագրված են Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ով (HMO D-SNP):
Այլ դեղեր, ինչպիսիք են որոշ ազատ վաճառքի (OTC) դեղեր և որոշ վիտամիններ,
կարող են ապահովագրվել Medi-Cal Rx-ով: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար
խնդրում ենք այցելել Medi-Cal Rx-ի կայքը (medi-calrx.dhcs.ca.gov/)ֈ Կարող եք նաև
զանգահարել Medi-Cal Rx Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն՝ 800-977-2273
հեռախոսահամարովֈ Խնդրում ենք բերել ձեր Medi-Cal-ի Նպաստառուի
նույնականացման քարտը (BIC) Medi-Cal Rx-ի միջոցով դեղատոմսեր ստանալիս»:

•

Ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 5ֈ

o Այն պատմում է, թե ինչպես ստանալ ձեր ամբուլատոր դեղատոմսով դեղերը մեր
ծրագրի միջոցով:

o Այն ներառում է կանոններ, որոնց դուք պետք է հետևեք: Այն նաև ասում է,
թե դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի որ տեսակները մեր ծրագիրը չի
ապահովագրում:

•

Մեր Մատակարարների և դեղատների տեղեկատուն:

o Շատ դեպքերում, դուք պետք է օգտագործեք ցանցային դեղատուն՝ ձեր
ապահովագրված դեղերը ստանալու համար: Ցանցային դեղատները դեղատներ
են, որոնք համաձայնում են աշխատել մեզ հետ:

o Մատակարարների և դեղատների տեղեկատուն թվարկում է մեր ցանցի
դեղատները: Ցանցային դեղատների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար
տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 5-ը

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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A. Նպաստների բացատրություն (EOB)
Մեր ծրագիրը հետևում է ձեր դեղատոմսով դեղերին: Մենք հետևում ենք երկու
տեսակի ծախսերին.

•

Ձեր գրպանից վճարվող ծախսերֈ Սա այն գումարն է, որը դուք կամ ձեր անունից
մյուսները վճարում եք ձեր դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի համար: Քանի որ բոլոր
անդամները վճարում են $0 ապահովագրված Մաս D-ի դեղատոմսով դուրս գրվող
դեղերի համար, դա ձեզ չի վերաբերում:

•

Ձեր դեղերի ընդհանուր ծախսերֈ Սա այն գումարն է, որը դուք կամ ձեր անունից
մյուսները վճարում եք ձեր դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի համար, գումարած մեր
վճարած գումարը:

Երբ դուք դեղատոմսով դուրս գրվող դեղեր եք ստանում մեր ծրագրի միջոցով, մենք ձեզ
ուղարկում ենք ամփոփագիր, որը կոչվում է Մաս D Նպաստների բացատրություն: Մենք այն
կարճ անվանում ենք Մաս D EOBֈ Մաս D EOB-ն ավելի շատ տեղեկություններ ունի ձեր
ընդունած դեղերի մասին, ինչպիսիք են դեղերի ընդհանուր արժեքի բարձրացումըֈ
Մաս D EOB-ը ներառում է․

•

Տեղեկություններ ամսվա կտրվածքով: Ամփոփագիրը պատմում է, թե դեղատոմսով
դուրս գրվող ինչ դեղեր եք ստացել: Այն ցույց է տալիս դեղերի ընդհանուր ծախսերը,
այն, ինչ մենք վճարել ենք, և ինչ եք վճարել դուք և ձեր անունից մյուսները:

•

Տարվա սկզբից մինչ այժմ առկա տեղեկություններ: Սա ձեր դեղերի ընդհանուր
ծախսերն են և հունվարի 1-ից կատարված ընդհանուր վճարումները:

•

Դեղերի արժեքի մասին տեղեկություններ: Սա դեղի ընդհանուր գինն է և դեղի գնի
տոկոսային փոփոխությունն առաջին լիցքավորման պահից հետո:

Մենք առաջարկում ենք դեղերի ապահովագրություն, որոնք ապահովագրված չեն Medicare-ովֈ

?

•

Այս դեղերի համար կատարված վճարումները չեն հաշվվում ձեր ընդհանուր
ծախսերի մեջ: Սա ներառում է Medi-Cal Rx-ի միջոցով լրացված դեղատոմսը:

•

Դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի մեծ մասը, որոնք դուք ստանում եք դեղատնից,
ապահովագրված են ծրագրի կողմից: Այլ դեղեր, ինչպիսիք են որոշ ազատ վաճառքի
(OTC) դեղեր և որոշ վիտամիններ, կարող են ապահովագրվել Medi-Cal Rx-ով:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք Medi-Cal Rx կայքը՝
(medi-calrx.dhcs.ca.gov/)ֈ Կարող եք նաև զանգահարել Medi-Cal-ի հաճախորդների
սպասարկման կենտրոն՝ 1-800-977-2273: Խնդրում ենք բերել ձեր Medi-Cal
նպաստառուի նույնականացման քարտը (BIC) Medi-Cal Rx-ի միջոցով դեղատոմսով
դուրս գրվող դեղեր ստանալու ժամանակ:

•

Որպեսզի պարզեք, թե որ դեղերն է ապահովագրում մեր ծրագիրն, այցելեք
մեր Դեղերի ցանկը:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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B. Ինչպես հետևել ձեր դեղերի ծախսերին
Ձեր դեղերի ծախսերին և ձեր կատարած վճարումներին հետևելու համար մենք
օգտագործում ենք ձեր և ձեր դեղատնից ստացված գրառումները: Ահա թե ինչպես կարող եք
օգնել մեզ.
1. Օգտագործեք ձեր ծրագրի ID քարտը։
Ցույց տվեք ձեր Anthem MediBlue Full Dull Advantage (HMO D-SNP) ID քարտն ամեն
անգամ, երբ դեղատոմս եք լրացնում: Սա օգնում է մեզ իմանալ, թե ինչ դեղատոմսեր եք
լրացնում և ինչ եք վճարում:
2. Համոզվեք, որ մենք ունենք մեզ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:
Տվեք մեզ դեղերի անդորրագրերի պատճենները, որոնց համար դուք վճարել եք: Դուք
կարող եք խնդրել մեզ փոխհատուցել ձեզ դեղի համար:
Ահա որոշ դեպքեր, երբ դուք պետք է մեզ տրամադրեք ձեր անդորրագրերի պատճենները.

•

Երբ դուք գնում եք ապահովագրված դեղ ցանցի դեղատնից հատուկ գնով կամ
օգտագործում եք զեղչի քարտ, որը մեր ծրագրի նպաստի մաս չէ

•

Երբ համավճար եք վճարում դեղերի համար, որոնք ստանում եք դեղ արտադրողի
հիվանդների աջակցության ծրագրի շրջանակներում

•

Երբ դուք ապահովագրված դեղեր եք գնում ցանցից դուրս դեղատնից

•

Երբ վճարում եք ապահովագրված դեղի ամբողջ գինը

Դեղի համար փոխհատուցում խնդրելու մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար
տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 7-ը:
3. Ուղարկեք մեզ տեղեկություններ այն վճարումների մասին, որոնք ուրիշները կատարել են
ձեզ համար:
Որոշ այլ մարդկանց և կազմակերպությունների կողմից կատարված վճարումները
նույնպես հաշվի են առնվում ձեր գրպանից վճարված ծախսերում: Օրինակ, ձեռքբերովի
իմունային անբավարարության համախտանիշի (ՁԻԱՀ) դեմ դեղերի աջակցության
ծրագրի, Հնդկացիների առողջապահական ծառայության և բարեգործական
կազմակերպությունների մեծամասնության կողմից կատարված վճարումները հաշվի են
առնվում ձեր գրպանից վճարված ծախսերում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
176

Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ԱՆԴԱՄԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

Գլուխ 6: Ինչ եք վճարում
ձեր Medicare և Medi-Cal
դեղատոմսով դուրս գրվող
դեղերի համար

4. Ստուգեք EOB-ները, որոնք մենք ձեզ ենք ուղարկումֈ
Երբ դուք ստանում եք Մաս D EOB փոստով, համոզվեք, որ այն ամբողջական է և ճիշտ:
Եթե կարծում եք, որ ինչ-որ բան սխալ է կամ բացակայում է, կամ եթե հարցեր ունեք,
զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն: Ձեզ մոտ պահեք այս Մաս D
EOB-ներըֈ Դրանք ձեր դեղերի ծախսերի կարևոր գրառումն են:

C. Դուք ոչինչ չեք վճարում դեղերի մեկամսյա կամ երկարաժամկետ
պաշարի համար
Մեր ծրագրով դուք ոչինչ չեք վճարում ապահովագրված դեղերի համար, քանի դեռ հետևում
եք մեր կանոններին:

C1. Մեր մակարդակները
Մակարդակները դեղերի խմբեր են մեր ծրագրի Դեղերի ցանկում: Դեղերի ցանկի
յուրաքանչյուր դեղ գտնվում է 5 մակարդակներից մեկումֈ Դուք չունեք համավճարներ
դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի համար, որոնք մեր Դեղերի ցանկում են: Ձեր դեղերի
մակարդակները գտնելու համար այցելեք մեր Դեղերի ցանկը:

•

Մակարդակ 1-ը ներառում է նախընտրելի ջեներիկ դեղեր:

•

Մակարդակ 2-ը ներառում է ջեներիկ դեղեր:

•

Մակարդակ 3-ը ներառում է նախընտրելի ապրանքանիշային դեղեր:

•

Մակարդակ 4-ը ներառում է ոչ նախընտրելի դեղեր:

•

Մակարդակ 5-ը ներառում է մասնագիտացված դեղեր:

C2. Դեղատան ձեր ընտրությունը
Թե որքան եք վճարում դեղի համար, կախված չէ նրանից, թե արդյոք դուք դեղը ստանում
եք հետևյալից.

•

ցանցային դեղատնից, կամ

•

ոչ ցանցային դեղատնիցֈ

Սահմանափակ դեպքերում մենք ապահովագրում ենք ցանցից դուրս գործող դեղատներում
լրացված դեղատոմով դուրս գրվող դեղերը: Տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 5՝
պարզելու, թե երբ ենք մենք դա անում: Տե՛ս Գլուխ 9-ը՝ իմանալու համար, թե ինչպես
բողոքարկել, եթե ձեզ ասել են, որ դեղը ապահովագրված չէ:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 6: Ինչ եք վճարում
ձեր Medicare և Medi-Cal
դեղատոմսով դուրս գրվող
դեղերի համար

Դեղատների այս ընտրանքների մասին ավելին իմանալու համար տե՛ս ձեր Անդամի
տեղեկագրքի Գլուխ 5 և մեր Մատակարարների և դեղատների տեղեկատուն:

C3. Դեղի երկարաժամկետ պաշար ստանալը
Որոշ դեղերի համար դուք կարող եք ստանալ երկարաժամկետ պաշար (նաև կոչվում
է «ընդլայնված պաշար»), երբ լրացնում եք ձեր դեղատոմսը: Երկարաժամկետ պաշարը
մինչև 90-օրյա պաշար է Մակարդակներ 2-5-ի դեղերի համար և մինչև 100 օրվա պաշար
Մակարդակ 1-ի դեղերի համար: Երկարաժամկետ պաշարը ձեզ համար անվճար է:
Մանրամասների համար, թե որտեղ և ինչպես ստանալ դեղի երկարաժամկետ պաշար,
տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 5-ը կամ մեր Մատակարարների և դեղատների
տեղեկատուն:

C4. Ինչ եք դուք վճարում
Դուք վճարում եք $0 բոլոր ապահովագրված դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի համար
բոլոր մակարդակներում:
Ոչ դեղատոմսով OTC դեղերի ապահովագրումն առաջարկվում է որպես լրացուցիչ նպաստ
և կարելի է գտնել Բժշկական նպաստների աղյուսակում՝ Գլուխ 4-ում:
Դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի մեծ մասը, որոնք դուք ստանում եք դեղատնից,
ապահովագրված են ծրագրի կողմից: Այլ դեղեր, ինչպիսիք են որոշ ազատ վաճառքի (OTC)
դեղեր և որոշ վիտամիններ, կարող են ապահովագրվել Medi-Cal Rx-ով: Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար այցելեք Medi-Cal Rx կայքը՝ (medi-calrx.dhcs.ca.gov/)ֈ Կարող եք
նաև զանգահարել Medi-Cal-ի հաճախորդների սպասարկման կենտրոն՝ 800-977-2273:
Խնդրում ենք բերել ձեր Medi-Cal նպաստառուի նույնականացման քարտը (BIC)
Medi-Cal Rx-ի միջոցով դեղատոմսով դուրս գրվող դեղեր ստանալու ժամանակ:
Ծախսի ձեր բաժինը, երբ դուք ստանում եք դեղատոմսով դուրս գրվող դեղի մեկամսյա
պաշար հետևյալից՝
Դուք վճարում եք $0 բոլոր դեղատոմսով դուրս գրվող ապահովագրված դեղերի համար
բոլոր մակարդակներում մանրածախ դեղատների, փոստով պատվերի դեղատների
և երկարաժամկետ խնամքի դեղատների միջոցով:
Տեղեկությունների համար, թե որ դեղատները կարող են ձեզ երկարաժամկետ պաշարներ
տրամադրել, տե՛ս մեր ծրագրի Մատակարարների և դեղատների տեղեկատուն:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 6: Ինչ եք վճարում
ձեր Medicare և Medi-Cal
դեղատոմսով դուրս գրվող
դեղերի համար

D. Պատվաստումներ
Կարևոր հաղորդագրություն այն մասին, թե ինչ եք վճարում պատվաստանյութերի համար –
Մեր ծրագիրն ընդգրկում է Medicare Մաս D-ի պատվաստանյութերի մեծ մասն՝ անվճար ձեզ
համար: Medicare Մաս D պատվաստումների մեր ապահովագրությունը երկու մաս ունի.
1. Ապահովագրության առաջին մասը վերաբերում է հենց պատվաստանյութի արժեքին:
Պատվաստանյութը դեղատոմսով դուրս գրվող դեղ է:
2. Ապահովագրության երկրորդ մասը վերաբերում է պատվաստանյութը ձեզ տալու
ծախսերին: Օրինակ, երբեմն դուք կարող եք ստանալ պատվաստանյութը որպես
պատվաստում, որը ձեզ տրվել է ձեր բժշկի կողմից:

D1. Ինչ պետք է իմանաք նախքան պատվաստում ստանալը
Խորհուրդ ենք տալիս զանգահարել Անդամների սպասարկման կենտրոն, եթե նախատեսում
եք պատվաստում ստանալ:

•

?

Մենք կարող ենք պատմել ձեզ, թե ինչպես է մեր ծրագիրն ապահովագրում
ձեր պատվաստումը

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 7. Մեզ խնդրել են ապահովագրված ծառայությունների
կամ դեղերի համար ձեր ստացած հաշվի համար վճարել
Ներածություն
Այս գլուխը պատմում է ձեզ, թե ինչպես և երբ ուղարկել մեզ հաշիվ՝ վճարում խնդրելու
համար: Այն նաև պատմում է ձեզ, թե ինչպես բողոքարկել, եթե համաձայն չեք
ապահովագրական որոշման հետ: Հիմնական տերմինները և դրանց սահմանումները
հայտնվում են այբբենական կարգով ձեր Անդամի տեղեկագրքի վերջին գլխում:

Բովանդակություն
A. Ձեր ծառայությունների կամ դեղերի համար մեզ վճարել խնդրելը ................................... 181
B. Վճարման մասին մեզ խնդրանք ուղարկելը ....................................................................... 183
C. Ապահովագրության որոշումներ ........................................................................................ 184
D. Բողոքարկումներ................................................................................................................. 185

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 7․ Մեզ խնդրելն
ապահովագրված
ծառայությունների կամ
դեղերի համար ձեր ստացած
հաշիվի համար վճարել

A. Ձեր ծառայությունների կամ դեղերի համար մեզ վճարել խնդրելը
Մեր ցանցի մատակարարները պետք է հաշիվ ներկայացնեն առողջապահական ծրագրին
ձեր ապահովագրված ծառայությունների և դեղերի համար՝ դրանք ստանալուց հետո: Ցանցի
մատակարարն աշխատում է առողջապահական ծրագրի հետ: Եթե դուք հաշիվ եք ստանում
առողջապահական խնամքի կամ դեղերի համար, մի վճարեք հաշիվը և ուղարկեք այն մեզ:
Մեզ հաշիվ ուղարկելու համար տե՛ս Բաժին B-ն:

•

Եթե մենք ապահովագրում ենք ծառայությունները կամ դեղերը, մենք ուղղակիորեն
կվճարենք մատակարարին:

•

Եթե մենք ապահովագրում ենք ծառայությունները կամ դեղերը, և դուք արդեն վճարել
եք հաշիվն, ապա փոխհատուցում ստանալու իրավունք ունեք:

•

Եթե մենք չենք ապահովագրում ծառայությունները կամ դեղերը, մենք ձեզ կասենք:

Հարցերի դեպքում դիմեք Անդամների սպասարկման կենտրոն: Եթե դուք հաշիվ եք ստանում
և չգիտեք, թե ինչ անել դրա հետ կապված, մենք կարող ենք օգնել: Կարող եք նաև
զանգահարել, եթե ցանկանում եք մեզ տեղեկություններ հայտնել վճարման խնդրանքի
մասին, որն արդեն ուղարկել եք մեզ:
Ահա այն դեպքերի օրինակները, երբ ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել խնդրել մեզ
փոխհատուցում ստանալ կամ վճարել ձեր ստացած հաշիվը.
1. Երբ դուք շտապ կամ հրատապ առողջապահական խնամք եք ստանում ցանցից դուրս
գտնվող մատակարարից: Տե՛ս Գլուխ 3, բաժին D4, էջ 43։
Խնդրեք մատակարարին մեզ հաշիվ ներկայացնել:

•

Եթե բուժօգնությունը ստանալուց հետո դուք վճարում եք լրիվ հաշիվը, խնդրեք մեզ
ետ վճարել ձեզֈ Ուղարկեք մեզ ներկայացրած հաշիվը և ձեր կատարած որևէ վճարի
ապացույց:

•

Դուք կարող եք հաշիվ ստանալ մատակարարից՝ խնդրելով վճարել, որը կարծում եք,
որ պարտք չեք: Ուղարկեք մեզ ներկայացրած հաշիվը, և ձեր կատարած վճարի
որևէ ապացույց:

o Եթե ծառայությունները կամ դեղերը չեն փոխհատուցվում, մենք
մատակարարին ուղղակիորեն կվճարենք:

o Եթե դուք արդեն վճարել եք ծառայության համար, մենք ձեզ ետ կվճարենք:
•

?

Տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 5-ը՝ արտացանցային դեղատների մասին
ավելին իմանալու համար:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 7․ Մեզ խնդրելն
ապահովագրված
ծառայությունների կամ
դեղերի համար ձեր ստացած
հաշիվի համար վճարել

2. Երբ ցանցի մատակարարը ձեզ հաշիվ է ուղարկում
Ցանցային մատակարարները միշտ պետք է հաշիվ ներկայացնեն մեզ: Ցույց տվեք ձեր
ծրագրի ID քարտը, երբ ստանում եք որևէ ծառայություն կամ դեղատոմսով դուրս գրվող
դեղ: Ոչ ճիշտ կամ անհամապատասխան վճարման հաշվի ներկայացում է տեղի ունենում,
երբ մատակարարը (օրինակ՝ բժիշկը կամ հիվանդանոցը) ձեզ ավելի մեծ գումարի հաշիվ
է ներկայացնում, քան ծառայությունների համար ծախսերի բաշխման մեր գումարը: Որևէ
հաշիվ ստանալու դեպքում զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոնֈ Մի
վճարեք հաշվի դիմացֈ

•

Քանի որ մենք վճարում ենք ձեր ծառայությունների ամբողջ արժեքը, դուք
պատասխանատվություն չեք կրում որևէ ծախսերի վճարման համար:
Մատակարարները չպետք է ձեզ նման ծառայությունների համար
հաշիվ ներկայացնեն:

•

Երբ դուք ցանցային մատակարարից ստանում եք հաշիվ, ուղարկեք մեզ հաշիվը:
Մենք ուղղակիորեն կկապվենք մատակարարի հետ և հոգ կտանենք այդ խնդրի մասին:

•

Եթե դուք արդեն վճարել եք ցանցային մատակարարից ստացված հաշվի համար,
ուղարկեք մեզ հաշիվը և ձեր կատարած վճարման ապացույցը: Մենք ձեզ հետ
կվճարենք ձեր ապահովագրված ծառայությունների համար:

3. Երբ օգտվում եք ոչ ցանցային դեղատնից դեղատոմսով դեղերը ստանալու համար
Եթե դուք օգտվում եք ցանցից դուրս դեղատնից, դուք վճարում եք ձեր դեղատոմսի
ամբողջ արժեքը:

•

Միայն մի քանի դեպքերում մենք ապահովագրում ենք ցանցից դուրս դեղատներից
ձեռք բերված դեղատոմսով դեղերի համար: Ուղարկեք մեզ ձեր ստացականի
պատճենը, երբ մեզ խնդրում եք ձեզ հետ վճարել գումարը:

•

Տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 5-ը՝ արտացանցային դեղատների մասին
ավելին իմանալու համար:

4. Երբ վճարում եք դեղատոմսով դուրս գրվող դեղի ամբողջ արժեքը, քանի որ ձեր ծրագրի
ID քարտը ձեզ մոտ չէ
Եթե դուք չունեք ձեր ծրագրի ID քարտը ձեզ մոտ, կարող եք խնդրել դեղատանը
զանգահարել մեզ կամ փնտրել ձեր ծրագրի անդամագրության մասին տեղեկությունները:

?

•

Եթե դեղատունը չկարողանա անմիջապես ստանալ տեղեկատվություն, դուք
թերևս ստիպված կլինեք ինքներդ վճարել դեղատոմսով դուրս գրվող դեղի
ամբողջ արժեքը կամ վերադառնալ դեղատուն ձեր ծրագրի ID քարտով:

•

Ուղարկեք մեզ ձեր ստացականի պատճենը, երբ մեզ խնդրում եք ձեզ հետ
վճարել գումարը:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 7․ Մեզ խնդրելն
ապահովագրված
ծառայությունների կամ
դեղերի համար ձեր ստացած
հաշիվի համար վճարել

5. Երբ դուք վճարում եք դեղատոմսով դուրս գրվող դեղի ամբողջական արժեքը
չապահովագրված դեղի համար
Դուք կարող եք վճարել դեղատոմսով դուրս գրվող դեղի ամբողջական արժեքը, քանի որ
դեղն ապահովագրված չէ:

•

Դեղը կարող է չլինել մեր կայքի Ապահովագրված դեղերի ցանկում (Դեղացանկում),
կամ կարող է ունենալ այնպիսի պահանջ կամ սահմանափակում, որի մասին դուք
չգիտեք կամ չեք կարծում, որ վերաբերում է ձեզ: Եթե դուք որոշեք ստանալ դեղը,
կարող է անհրաժեշտ լինել վճարել ամբողջ արժեքը:

o Եթե դուք չեք վճարում դեղի համար, բայց կարծում եք, որ մենք պետք
է ապահովագրենք այն, կարող եք ապահովագրության որոշում խնդրել (տե՛ս ձեր
Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 9-ը)ֈ

o Եթե դուք և ձեր բժիշկը կամ դեղատոմս նշանակող այլ բժիշկ կարծում եք, որ ձեզ
անհապաղ անհրաժեշտ է դեղը, կարող եք արագ ապահովագրման որոշում
խնդրել (տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 9-ը)ֈ

•

Ուղարկեք մեզ ձեր ստացականի պատճենը, երբ մեզ խնդրում եք ձեզ հետ վճարել
գումարը: Որոշ դեպքերում մեզ կարող է անհրաժեշտ լինել լրացուցիչ
տեղեկություններ ստանալ ձեր բժշկից կամ այլ նշանակողից՝ դեղի համար ձեզ
փոխհատուցելու համար:

Երբ դուք մեզ ուղարկում եք վճարման խնդրանք, մենք ուսումնասիրում ենք այն և որոշում՝
արդյոք ծառայությունը կամ դեղը պետք է ապահովագրվի: Սա կոչվում է փոխհատուցման
մասին որոշումը: Եթե մենք որոշում ենք, որ ծառայությունը կամ դեղը պետք է
ապահովագրվի, մենք վճարում ենք դրա համար:
Եթե մենք մերժում ենք բժշկական ծառայությունների կամ բուժման համար ներկայացված
ձեր խնդրանքը, դուք կարող եք բողոքարկել մեր որոշումը: Բողոքարկման մասին իմանալու
համար տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 9-ըֈ

B. Վճարման մասին մեզ խնդրանք ուղարկելը
Ուղարկեք մեզ ձեր հաշիվը և ձեր կատարած վճարման ապացույցը: Վճարման ապացույցը
կարող է լինել ձեր կողմից գրված ստուգման պատճենը կամ մատակարարի տրամադրած
ստացականը: Լավ կլինի պատճենել ձեր հաշիվը և անդորրագրերը ձեր գրառումների
համար: Դուք կարող եք օգնություն խնդրել ձեր խնամքի համակարգողից:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 7․ Մեզ խնդրելն
ապահովագրված
ծառայությունների կամ
դեղերի համար ձեր ստացած
հաշիվի համար վճարել

Որպեսզի համոզվեք, որ դուք տալիս եք մեզ որոշում կայացնելու համար մեզ անհրաժեշտ
բոլոր տեղեկությունները, կարող եք լրացնել մեր հայցի ձևը՝ վճարում խնդրելու համար:

•

Ձեզանից չի պահանջվում օգտագործել ձևը, սակայն այն օգնում է մեզ ավելի արագ
մշակել տեղեկատվությունը:

•

Դուք կարող եք ձևը ստանալ մեր կայքում shop.anthem.com/medicare/ca, կամ
կարող եք զանգահարել Անդամների սպասարկման կենտրոն և խնդրել ձևը:

Փոստով ուղարկեք վճարման ձեր խնդրանքը ցանկացած հաշվի կամ անդորրագրերի հետ
միասին այս հասցեով.
Anthem Blue Cross
P.O. Box 366
Artesia, CA 90702-0366

C. Ապահովագրության որոշումներ
Երբ մենք ստանում ենք ձեր վճարման խնդրանքը, մենք ապահովագրական որոշում ենք
կայացնում: Սա նշանակում է, որ մենք որոշում ենք, թե արդյոք մեր ծրագիրն
ապահովագրում է ձեր ծառայությունը, ապրանքը կամ դեղը: Մենք նաև որոշում ենք
գումարի չափը, եթե այդպիսն կա, որը դուք պետք է վճարեք:

•

Մենք ձեզ տեղյակ ենք պահում, եթե մենք ձեզանից լրացուցիչ տեղեկությունների
կարիք ունենք:

•

Եթե մենք որոշենք, որ մեր ծրագիրն ապահովագրում է ծառայությունը, ապրանքը
կամ դեղը, և դուք հետևել եք այն ստանալու բոլոր կանոններին, մենք վճարում ենք
դրա համար: Եթե դուք արդեն վճարել եք ծառայության կամ դեղի համար, մենք ձեզ
փոստով չեկ կուղարկենք այն գումարի չափով, որքան որ վճարել եքֈ Եթե դուք չեք
վճարել, մենք ուղղակիորեն վճարում ենք մատակարարին:

Ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 3-ը բացատրում է կանոնները, համաձայն որոնց ձեր
ծառայությունները կարող են ապահովագրվելֈ Ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 5-ը
բացատրում է կանոնները, համաձայն որոնց ձեր Medicare Մաս D դեղատոմսով դուրս գրվող
դեղերը կարող են ապահովագրվելֈ

?

•

Եթե մենք որոշում ենք չվճարել ծառայության կամ դեղի համար, մենք ձեզ նամակ ենք
ուղարկում պատճառներով: Նամակը նաև բացատրում է բողոքարկելու ձեր իրավունքը:

•

Ապահովագրական որոշումների մասին ավելին իմանալու համար տե՛ս Գլուխ 9-ի
Բաժին E-ն:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 7․ Մեզ խնդրելն
ապահովագրված
ծառայությունների կամ
դեղերի համար ձեր ստացած
հաշիվի համար վճարել

D. Բողոքարկումներ
Եթե կարծում եք, որ մենք սխալմամբ ենք մերժել վճարման մասին ձեր պահանջը, ապա
կարող եք խնդրել մեզ փոխել մեր որոշումը: Սա կոչվում է «բողոքարկում»: Դուք կարող եք
նաև բողոքարկել, եթե համաձայն չեք մեր վճարած գումարի հետ:
Բողոքարկման պաշտոնական գործընթացն ունի մանրամասն ընթացակարգեր և
վերջնաժամկետներ: Բողոքարկումների մասին ավելին իմանալու համար տե՛ս ձեր Անդամի
տեղեկագրքի Գլուխ 9-ը.

?

•

Առողջապահական խնամքի դիմաց փոխհատուցում ստանալու վերաբերյալ բողոք
ներկայացնելու համար տե՛ս Բաժին F-ըֈ

•

Դեղի համար փոխհատուցում ստանալու վերաբերյալ բողոքարկում ներկայացնելու
համար տե՛ս Բաժին G-նֈ

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 8. Ձեր իրավունքներն ու պարտականությունները
Ներածություն
Այս գլուխը ներառում է ձեր իրավունքներն ու պարտականությունները՝ որպես մեր ծրագրի
անդամ: Մենք պետք է հարգենք ձեր իրավունքները: Հիմնական տերմինները և դրանց
սահմանումները հայտնվում են այբբենական կարգով ձեր Անդամների տեղեկագրքի
վերջին գլխում:
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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.
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.

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
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Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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A. Su derecho a recibir servicios e información de una manera que
satisfaga sus necesidades
Debemos asegurarnos de que se le proporcionen todos los servicios de una forma
culturalmente adecuada y accesible. También debemos informarle sobre los beneficios del plan
y sus derechos de manera que pueda entender. Debemos brindarle información sobre sus
derechos cada año que usted esté en nuestro plan.

•

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

•

Nuestro plan también puede brindarle materiales en otros idiomas además del
español y en formatos como letra grande, braille o audio. 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 información que pueda entender, llame a Servicios para Miembros.
Nuestro plan cuenta con personas que pueden responder las preguntas en
diferentes idiomas. También puede brindarle materiales en otros idiomas,
además del español, y en formatos como letra grande, braille o audio.
Puede llamar a Servicios para Miembros y pedir que le envíen los materiales en
español, chino, armenio, coreano, ruso, vietnamita, farsi, tagalo, khmer o árabe.

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
número que figura en la parte inferior de esta página. Cuando llame, indique si
se trata de un pedido regular. Eso quiere decir que, todos los años, enviaremos
los mismos documentos en el formato e idioma solicitados. Puede llamarnos
para cambiar o cancelar el pedido regular. También puede encontrar los
documentos en línea, en shop.anthem.com/medicare/ca.
Si tiene dificultades para recibir información 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.

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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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。

o

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。

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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A. Quyền được nhận các dịch vụ vâ thõng tin theo cách phù 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 tôi vâ quyền của quý vị theo cách mâ quý vị cy thể hiểu được. Chúng tôi 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 thông 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 tôi cũng cy thể cung cấp cho quý vị các tâi liệu bằng những
ngôn ngữ khác ngoâi Tiếng Anh ở các dạng thức như chữ in lớn, chữ nổi Braille,
hoặc âm 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 thông 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 tôi cũng cy thể
cung cấp cho quý vị các tâi liệu bằng những ngôn 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 Armenia, tiếng Hân, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Ba
Tư, tiếng Tagalog, tiếng Khmer hay tiếng Ả-rập.

o

Quý vị cy thể yêu 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
Thành 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 thông tin từ chương trình ch~ng tôi do bất
đồng ngôn 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.

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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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.
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.

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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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 이해핝 수 있는 방식으로 정보를 얻으려면 가입자 서비스부로 전화해
주십시오. 당사 플랜에는 다양한 언어로 질문에 답변해줄 통역사 서비스가 있습니다.

•

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.

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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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.

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:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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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, 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։

̵ نًازىا̵ شما باشدϯ̴نوا̵ کو پاسخϯ̳  اطالغات بوϯ  حق شما برا̵ درًافت خدمات.A
 ىمچنًن باًد درباره.دϯ قابل دسترس بو شما ارائو مڲشϯ رىنڮتانϔ هاڱ متناسب باϯًباًد اطمًنان حاصل ګنًم ګو ىمو ددمات بو ش
 بو شما، طرح ما ىستًدϯ باًد ىر سال ګو ػض.ڱ ګو براڱ شما قابل درک باشد اطبلعرسانڲ ګنًمϯ شما بو نحϖϯ حقϯ مزاًاڱ طرح
.تان اطبلعرسانڲ ګنًمϖϯدرباره حق
 در طرح ما. با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید،برای دریافت اطالعات به گونهای که برای شما قابل فهم باشد
.مترجمان شفاهی رایگانی هستند که میتوانند به زبانهای مختلف به پرسشهای شما پاسخ دهند

•

طرح ما همچنین میتواند اطالعات مورد نیاز شما را به زبانهای غیر از انگلیسی و به فرمتهای گوناگون
 برای دریافت مطالب در یکی از این. یا فایل صوتی در اختیار شما قرار دهد، خط بریل،شامل چاپ درشت
 تماس بگیرید یا با1-833-707-3129  لطفا ً با شماره،فرمتهای جایگزین
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) P.O. Box 60007,
. مکاتبه کنیدLos Angeles, CA 90060-0007

•

 طرح ما. با مرګز ددمات اػضا تماس بڰًرًد،ٗم باشدϔ نواڱ ګو براڱ شما قابلϯت اطبلػات بو گϔبراڱ درًا
اندϯ ىمچنًن اًن طرح مڲت.ڱ سؤاالت شما باشندϯانند بو زبانىاڱ مدتلؼ پاسدڰϯرادڱ است ګو مڲتϔشامل ا
 دط،ن شامل چاپ درشتϯناگϯرمتىاڱ گϔ  بوϯ رد نًاز شما را بو زبانىاڱ غًر از انڰلًسڲϯاطبلػات م
است ګنًدϯ دردϯ انًد با مرګز ددمات اػضا تماس بڰًرًدϯ مڲت.تڲ در ادتًار شما قرار دىدϯاًل صϔ  ًا،برًل
 دمر ًا،ڭϯ تاگال،ارسڲϔ ،ًتنامڲϯ ،سڲϯ ر، ګرهاڱ، ارمنڲ، چًنڲ،د بو زبانىاڱ اسپانًاًڲϯجϯتا مطالب م
.ندϯػربڲ براڱ شما ارسال ش

?

o

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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رمتϔ  دط برًل ًا،رمتىاڱ دًڰر مانند چاپ درشتϔ ϯ رت راًڰان در زبانىاϯانًد اًن سند را بوصϯمڲت
اىًدϯ اگر مڲد.حو تماس بڰًرًدϕ با مرګز ددمات اػضا بو شماره مندرج در پاًًن اًن ص.ت ګنًدϔتڲ درًاϯص
 اًن بدًن مؼنڲ است ګو ما. ىنڰام تماس بو ما اطبلع دىًد،است دائمڲ ثبت ګنًدϯان دردϯاست را بوػنϯاًن درد
ϯانًد براڱ تػًًر ًا لػϯ ىمچنًن مڲت.استڲ شما ارسال مڲګنًمϯ زبان دردϯ رمتϔ ىر سال اًن اسناد را بو
رت آنبلًن در آدرسϯد را بوصϯانًد مدارک دϯ مڲت.د با ما تماس بڰًرًدϯاست دائمڲ دϯدرد
. نًز پًدا ګنًدshop.anthem.com/medicare/ca

o

 با،اگر دریافت اطالعات از برنامه ما به دلیل مشکالت زبانی یا ناتوانی برای شما دشوار است و میخواهید شکایت ارائه دهید
:شماره زیر تماس بگیرید
 ساعت شبانهروز و24  میتوانید در1-800-MEDICARE (1-800-633-4227(  به شمارهMedicare
. تماس بگیرند1-877-486-2048  باید با شمارهTTY  کاربران. روز هفته تماس بگیرید7

•

TTY  کاربران.1-800-368-1019 دفتر حقوق مدنی در وزارت بهداشت و خدمات انسانی امریکا با شماره تلفن
. تماس بگیرند1-800-537-7697 باید با شماره

•

 دارید. تماس بگیرند711  باید با شمارهTTY  کاربران.916-440-7370  به شمارهMedi-Cal دفتر حقوق مدنی
.برای کمک گرفتن با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید

•

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.
•

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.

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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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.

•

В отдел гражданских прав при программе Medi-Cal по номеру 916-440-7370.
Пользователям TTY следует звонить по номеру 711.

ϙة تلبي احتًاجاتϘًمات بطرϯالمػلϯ ل غلى الخدماتϯ في الحصϙϘ ح.A
 ًجب أن ندبرك أًضا ً ػن.لةϯٗل إلًٗا بسϯصϯًمكن الϯ تكϔن جمًع الددمات التي نقدمٗا إلًك مناسبة لثقاϯًجب أن نحرص ػلى أن تك
.ي دطتناϔ سجل
َّ ًا ً طالما أنك مϯقك سنϯًجب أن ندبرك ػن حقϯ .ٗمٗاϔ قك بطرًقة ًمكنكϯحقϯ مزاًا دطتنا
رًةϯϕي دطتنا ددمات الترجمة الϔ  لدًنا. اتصل بددمات األػضاء،ٗمٗاϔ مات بالطرًقة التي ًمكنكϯل ػلى المؼلϯللحص
.ةϕل ػلى إجابة ػن األسئلة بلػات مدتلϯالتي ًمكنك االستؼانة بٗا للحص

•

 وبتنسیقات مثل الطباعة بأحرف كبیرة أو طریقة برایل،یمكن لخطتنا توفیر المواد لك بلغات أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة
 یُرجى االتصال بالرقم، للحصول على المستندات بتنسیق مختلف من هذه التنسیقات.ً أو مسجلة صوتیا
Anthem Mediblue Full Dual Advantage  أو إرسال رسالة كتابیة إلى1-833-707-3129
.(HMO D-SNP) P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007

•

ي دطتناϔ نϯ ىناك أشداص ًؼمل. اتصل بددمات األػضاء،ٗمٗاϔ مات بالطرًقة التي ًمكنكϯل ػلى المؼلϯللحص
، غًر اللػة اإلنجلًزًةϱاد لك بلػات أدرϯًر المϔϯ ًمكن لدطتنا ت.ةϕبئمكانٗم اإلجابة ػن أسئلتك بلػات مدتل
طلبϯ  ًمكنك االتصال بددمات األػضاء.ً تًاϯ مسجلة صϯ طرًقة براًل أϯبتنسًقات مثل الطباػة بأحرؼ كبًرة أϯ
ϯارسًة أϕ الϯًتنامًة أϕ الϯسًة أϯ الرϯرًة أϯ الكϯ األرمًنًة أϯ الصًنًة أϯاد لك باللػة اإلسبانًة أϯإرسال الم
. الؼربًةϯ الدمًرًة أϯغًة أϯالتاغال

?

o

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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 بطرًقة براًلϯػةً بأحرؼ كبًرة أϯن مطبϯ كأن تكϱتنسًقات أدرϯ ل ػلى ىذا المستند مجانا ً بلػاتϯًمكنك الحص
، ػند االتصال.حةϕلي من ىذه الصϕي الجزء السϔ  اتصل بددمات األػضاء ػلى الرقم المدرج.تً ًاϯ مسجلة صϯأ
ً ن ذلك طلبا ً ثابϯأدبرنا إذا كنت ترًد أن ًك
بًن منϯاللػة المطلϯ ϗًس المستندات بالتنسϕًؼني ذلك أننا سنرسل نϯ .تا
ر ػلى مستنداتك ػبرϯ ًمكنك أًضا ً الؼث. إلػاء طلب ثابتϯ ًمكنك أًضا ً االتصال بنا لتػًًر أ.جانبك كل ػام
.shop.anthem.com/medicare/ca نيϯقغ اإللكترϯاإلنترنت ػلى الم

o

: فاتصل على،إذا واجهت مشكلة في الحصول على معلومات من خطتنا بسبب مشكالت لغویة أو إعاقة وترید تقدیم شكوى
یمكنك االتصال على مدار الساعة
 مك1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) على الرقمMedicare
.1-877-486-2048  االتصال على الرقمTTY  ویجب على مستخدمي.وطوال أیام األسبوع

•

 ویجب.1-800-368-1019 مكتب الحقوق المدنیة التابع لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة على الرقم
.1-800-537-7697  االتصال على الرقمTTY على مستخدمي

•

 االتصال علىTTY  ویجب على مستخدمي916-440-7370  للحقوق المدنیة على الرقمMedi-Cal مكتب
.711 الرقم

•

ន
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ននគយត្ោងរប្េ់យ ើង
ិ
និងេិទ្ធ ិរប្េអ្កតាម្វធតែលអ្កអាច
់ ន
ី
ន
ល់បាន។ យ ើងត្រូវត្បាប្់អ្ន កអ្ំពីេិទ្ធ ិរប្េ់អ្ន កយរៀងរាល់ឆ្ន ំតែល
អ្កេិ
ន
ថ រយៅកងគយត្ោងរប្េ់
នុ
យ ើង។
•

ួ
នុ
ន
ូ
ូ
ទ
ន
យែើម្បីទ្ទ្លបានព័
រ៌ោនកងទ្ត្ម្ង់
តែលអ្កអាច
ល់បាន េម្ទ្រេពយៅតផ្កយេវា
ន
ទ ោរ់
េោជិក។ គយត្ោងរប្េ់យ ើងោនយេវាអ្កប្កតត្ប្ផ្ទល់
ៃ
ៃ ើ េំណួ រជាភាសាយផ្េងៗ។
ឥរគិរនលតែលអាចយ្

•

ដ ជូ នអ្កនវេោរៈ
ន
ូ
ា ជាភាសាយផ្េងយត្ៅពីភាសាអ្ង់យគេ
ៃ
គយត្ោងរប្េ់យ ើងអាចផ្ល់
ូ
ន ឬ
និងជាត្ទ្ង់ត្ា យផ្េងយទ្ៀរែចជាអ្កេរយបាោះពុ
ម្ព ធំៗ អ្កេរេត្ោប្់ជនពិការតនក
ួ
នុ
ូ
ូ
ទ
ជាេំយេង។ យែើម្បីទ្ទ្លបានឯកសារកងទ្ត្ម្ង់
យផ្េងយទ្ៀរ េម្យៅទ្រេពម្កយលខ
1-833-707-3129 ឬេរយេរសារយៅ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007។
o

?

ួ
នុ
ន
ូ
ូ
ទ
ន
យែើម្បីទ្ទ្លបានព័
រ៌ោនកងទ្ត្ម្ង់
តែលអ្កអាច
ល់បាន េម្ទ្រេពយៅតផ្កយេវា
ន
ៃ ើ េំណួ រជាភាសាយផ្េងៗ។
េោជិក។ គយត្ោងរប្េ់យ ើងោនអ្កតែលអាចយ្
ដ ជូ នអ្កនវេោរឯកសារជាភាសាយផ្េងយត្ៅពី
ន
ូ
ា
គយត្ោងរប្េ់យ ើងអាចផ្ល់
ភាសា
ូ
ៃ និងជាត្ទ្ង់ត្ា យផ្េងយទ្ៀរែចជាអ្កេរយបាោះពុ
អ្ង់យគេ
ម្ព ធំៗ អ្កេរេត្ោប្់ជនពិ
ន ឬជាេំយេង។ អ្កអាចទ្រេពយៅតផ្កយេវាេោជិ
ន
ូ
ទ
ន
ញ កសារ
ការតនក
កយ ើ េុំឱ្យយគយផ្ើឯ
ន
៉ា
ូ រុេស េី យវៀរណាម្ ហ្វេុ
ា ី តាកាេក
ស
យៅអ្កជាភាសាយអ្េបញ
ចិន អាយម្នី កយរ៉េ
៉េ ។
តខរម ឬអារាប្់

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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o

Գլուխ 8․ Ձեր
իրավունքներն
ուպարտականությունները

ូ
អ្កអាចទ្ទ្លបានឯកសារយនោះយោ
ន
ួ
ឥរគិរនលតាម្ទ្ត្ម្ង់
ៃ
និងភាសាយផ្េងៗែចជា
ការយបាោះពុម្ព អ្កេរធំៗ អ្កេរេត្ោប្់ម្នុេេពិការតនក
ន ឬជាេំយេង។
ទ្រេពយៅកាន់
ូ
ទ
យេវាេោជិកតាម្យលខទ្រេពតែលរា
ូ
ទ
យៅតផ្កខាងយត្កាម្ននទ្ំ
ន
ព័រ។
យៅយពលយៅទ្រេព
ូ
ទ េម្ត្បាប្់
ូ
យ ើងត្ប្េិនយប្ើអ្ន កចង់ោក់វាជាេំយណើជាត្ប្ចំ។
ូ
ោនន័ ថា យ ើងនឹងយផ្ឯកសារែចគ្នយៅតាម្ទ្ត្ម្ង់
ើញ
ន
និងភាសាតែលអ្កបា
ន
នយេើន េុំជាយរៀងរាល់ឆ្ន ំ។ អ្កក៏
ន
អាចយៅទ្រេពម្កយ
ូ
ទ
ើងខំ្ ុ យែើម្បីផ្ទៃ េ់ប្ត រូ
ឬប្ញ្ឈប្់េំយណើរជាត្ប្ចំផ្ងតែរ។ អ្កក៏
ន
អាចតេងរកឯកសាររប្េ់
ា
អ្ន កយលើប្ណាញ
ដ
អ្ុីនធឺណិរបានផ្ងតែរតាម្ shop.anthem.com/medicare/ca។

ប្រសនសរើ
ិ
អ្ន កមានរញ្ហកងការទ្ទ្លបានព័
ា នុ
ួ
ត៌មានពីគសប្មាងររស់សយើង សោយសារដតរញ្ហភាសា
ា
ឬ
ពិការភាព ស ើយអ្កចងោក់
ន
់
ពាកយរណ្ឹដ ង សម្សៅទ្រសពម្កសលខ៖
ូ
ូ
ទ
•

Medicare តាម្ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ អ្កអាចយៅបាន
ន
24
យោងកងម្
៉ា
នុ
ួ នលៃ 7 នលកងម្
ៃ នុ
ួ េបាត ៍។ អ្កយត្ប្ើ
ន
ត្បាេ់ TTY គរតរទ្រេពយៅកាន់
ួ
ូ
ទ
យលខ
1-877-486-2048។

•

ិ
នា កោនេុ
ា
ខភាព និងយេវាម្នុេេសាស្តេត ការោល័
ិ
េត្ោប្់េិទ្ធ ិេុី វលតាម្យលខ
1-800-368-1019 ។ អ្កយត្ប្ើ
ន
ត្បាេ់ TTY គរតរទ្រេពយៅកាន់
ួ
ូ
ទ
យលខ 1-800-537-7697។

•

ិ
ការោល័
ិ
េិទ្ធ ិេុី វលរប្េ
់ Medi-Cal តាម្យលខ 916-440-7370។ អ្កយត្ប្ើ
ន
ត្បាេ់ TTY
គរតរទ្រេពយៅកាន់
ួ
ូ
ទ
យលខ 711។

B. Մեր պատասխանատվությունն ապահովագրված ծառայություններին
և դեղերին ձեր ժամանակին հասանելիության համար
Դուք իրավունքներ ունեք որպես մեր ծրագրի անդամ:

•

Դուք իրավունք ունեք ընտրելու առաջնային խնամքի մատակարարին (PCP) մեր
ցանցից: Ցանցի մատակարարն այն մատակարարն է, որն աշխատում է մեզ հետ:
Դուք կարող եք լրացուցիչ տեղեկություններ գտնել այն մասին, թե ինչ տեսակի
մատակարարներ կարող են հանդես գալ որպես PCP և ինչպես ընտրել PCP ձեր
Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 3-ում:

o Զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն կամ կարդացեք
Մատակարարների և դեղատների հասցեագիրքը՝ ցանցի մատակարարների և նոր
հիվանդներ ընդունող բժիշկների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար:

•

?

Կանայք ունեն կանանց առողջության մասնագետի այցելելու իրավունք՝ առանց
ուղեգիր ստանալու: Ուղեգիրը ձեր PCP-ի կողմից հաստատումն է՝ օգտվելու
մատակարարի ծառայություններից, որը ձեր PCP-ը չէ:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Գլուխ 8․ Ձեր
իրավունքներն
ուպարտականությունները

Դուք իրավունք ունեք ստանալ ապահովագրված ծառայությունները ցանցային
մատակարարից՝ ողջամիտ ժամկետներում:

o Սա ներառում է մասնագետներից ժամանակին ծառայություն
ստանալու իրավունքը։

o Եթե դուք չեք կարող ծառայություններ ստանալ ողջամիտ ժամկետում, մենք
պետք է վճարենք ցանցից դուրս խնամքի համար:

•

Դուք իրավունք ունեք ստանալու շտապ օգնություն, եթե դրա կարիքը կա՝ առանց
նախնական հաստատման:

•

Դուք իրավունք ունեք լրացնել ձեր դեղատոմսերը մեր ցանցային դեղատներում՝
առանց երկարատև հապաղումների:

•

Դուք իրավունք ունեք իմանալու, թե երբ կարող եք օգտվել արտացանցային
մատակարարից: Արտացանցային մատակարարների մասին իմանալու համար
տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 3-ը:

•

Դուք կարող եք գրանցման պահից հաշված մինչև 12 ամիս պահպանել ձեր ներկայիս
ծառայություն մատուցողներին և ծառայության լիազորումները, եթե
համապատասխանեք հետևյալ բոլոր չափանիշներին. Ձեր մատակարարներին
պահելու և ծառայությունների լիազորությունների մասին ավելին իմանալու համար
այցելեք ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 1-ը:

•

Դուք իրավունք ունեք ձեր սեփական առողջապահական որոշումները կայացնել ձեր
խնամքի թիմի և խնամքի համակարգողի օգնությամբ:

Ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 9-ը պատմում է, թե ինչ կարող եք անել, եթե կարծում եք,
որ չեք ստանում ձեր ծառայությունները կամ դեղերը ողջամիտ ժամկետում: Այն նաև
տեղեկացնում է, թե ինչ կարող եք անել, եթե մենք մերժենք ձեր ծառայությունների կամ
դեղերի ապահովագրությունը, և դուք համաձայն չեք մեր որոշման հետ:

C. Մենք պարտավոր ենք պաշտպանել ձեր անձնական
տեղեկությունները առողջական վիճակի մասին (PHI)
Մենք պաշտպանում ենք ձեր անձնական տեղեկությունները առողջական վիճակի մասին
(PHI)՝ ինչպես պահանջում են դաշնային և նահանգային օրենքները:
Ձեր PHI-ը ներառում է այն տեղեկությունները, որոնք դուք ներկայացրել եք մեզ, երբ
գրանցվել եք մեր ծրագրում: Դրանց մեջ մտնում են նաև ձեր բժշկական
արձանագրությունները և այլ բժշկական տեղեկություններ:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Դուք իրավունք ունեք վերահսկելու ձեր տեղեկատվությունը և ձեր PHI-ի օգտագործումը:
Մենք ձեզ գրավոր ծանուցում ենք տալիս, որը տեղեկացնում է ձեզ այս իրավունքների մասին
և բացատրում, թե ինչպես ենք մենք պաշտպանում ձեր PHI-ի գաղտնիությունը: Այս
ծանուցումը կոչվում է «Գաղտնիության ծանուցում»:
Անդամներից, ովքեր կարող են համաձայնել զգայուն ծառայություններ ստանալուն, չեն
պահանջվում ստանալ որևէ այլ անդամի լիազորություն զգայուն ծառայություններ
ստանալու կամ զգայուն ծառայությունների համար հայց ներկայացնելու համար:
Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ը (HMO D-SNP) զգայուն ծառայությունների
վերաբերյալ հաղորդակցությունները կուղղորդի անդամի այլընտրանքային նշանակված
փոստային հասցեին, էլ. փոստի հասցեին կամ հեռախոսահամարին, կամ նշանակման
բացակայության դեպքում՝ անդամի անունով՝ գրառումներում նշված հասցեով կամ
հեռախոսահամարով: Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ը (HMO D-SNP) որևէ այլ
անդամի չի բացահայտի զգայուն ծառայությունների հետ կապված բժշկական
տեղեկատվությունն առանց խնամք ստացող անդամի գրավոր լիազորության:
Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ը (HMO D-SNP) կընդունի գաղտնի հաղորդակցության
խնդրանքները պահանջվող ձևով և ձևաչափով, եթե այն հեշտ է կատարել պահանջվող ձևով
և ձևաչափով կամ այլընտրանքային վայրերում: Անդամի խնդրանքը զգայուն
ծառայությունների հետ կապված գաղտնի հաղորդակցությունների վերաբերյալ վավեր կլինի
այնքան ժամանակ, մինչև անդամը չեղարկի խնդրանքը կամ չներկայացնի նոր խնդրանք
գաղտնի հաղորդակցության համար:

C1. Ինչպես ենք մենք պաշտպանում ձեր PHI-ը
Մենք ապահովում ենք, որ ոչ լիազորված անձինք չնայեն կամ չփոխեն ձեր գրառումները:
Բացառությամբ ստորև նշված դեպքերի, մենք ձեր PHI-ը չենք տալիս որևէ մեկին, ով չի
տրամադրում ձեր խնամքը կամ վճարում ձեր խնամքի համար: Եթե դա անենք, մենք նախ
պետք է ձեզանից գրավոր թույլտվություն ստանանք: Դուք կամ որևէ մեկը, ով օրինական
կերպով լիազորված է որոշումներ կայացնել ձեր փոխարեն, կարող եք գրավոր
թույլտվություն տալ:
Երբեմն մեզ անհրաժեշտ չէ նախ ստանալ ձեր գրավոր թույլտվությունը: Այս
բացառությունները թույլատրվում կամ պահանջվում են օրենքով:

?

•

Մենք պետք է PHI-ը տրամադրենք պետական մարմիններին, որոնք ստուգում
են մեր ծրագրի խնամքի որակը:

•

Մենք պետք է PHI-ը տրամադրենք դատարանի որոշմամբ։

•

Մենք պետք է PHI-ը տրամադրենք Medicare-ին։ Եթե Medicare-ը տրամադրում է ձեր
PHI-ը հետազոտության կամ այլ օգտագործման համար, նրանք դա անում են
դաշնային և նահանգային օրենքների համաձայն:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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C2. Ձեր բժշկական փաստաթղթերը դիտելու ձեր իրավունքը
•

Դուք իրավունք ունեք ծանոթանալու ձեր բժշկական արձանագրություններին
և ստանալ դրանց պատճենը:

•

Դուք իրավունք ունեք խնդրել մեզ՝ թարմացնելու կամ ուղղում կատարելու ձեր
բժշկական արձանագրությունների մեջ: Եթե դուք խնդրեք մեզ դա անել, մենք
կաշխատենք ձեր բուժօգնության մատակարարի հետ՝ որոշելու, թե արդյոք
փոփոխություններ պետք է կատարվեն:

•

Դուք իրավունք ունեք իմանալու, թե արդյոք մենք կիսվել ենք ձեր PHI-ով
ուրիշների հետ և ինչպես ենք դա արել:

Եթե հարցեր կամ մտահոգություններ ունեք ձեր առողջությանն առնչվող տեղեկությունների
վերաբերյալ, զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն:
Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
Առողջության ապահովագրության դյուրատարության և հաշվետվողականության մասին
օրենքի (HIPAA) Գաղտնիության գործելակերպերի ծանուցում
Այս ծանուցման սկզբնական ուժի մեջ մտնելու ժամկետը 2003 թ. ապրիլի 14-ն է:
Այս ծանուցումը վերջին անգամ վերանայվել է 2022 թ․ հունիսին։
Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այս ծանուցումը: Սա տեղեկացնում է ձեզ՝ ով կարող է տեսնել
ձեր անձնական առողջական վիճակի մասին տեղեկությունները (PHI): Այն տեղեկացնում
է ձեզ՝ երբ մենք պետք է խնդրենք ձեր համաձայնությունն այն կիսելու համար: Այն
տեղեկացնում է ձեզ՝ երբ մենք կարող ենք կիսել այն առանց ձեր համաձայնության: Այն նաեւ
տեղեկացնում է, թե ինչ իրավունքներ ունեք դուք ձեր տեղեկությունները տեսնելու կամ
փոխելու հետ կապված:
Ձեր առողջության վիճակի և գումարի մասին տեղեկատվությունը գաղտնի է: Օրենքում
ասվում է, որ մենք պետք է մեր անդամների համար անվտանգ պահենք այսպիսի
տեղեկատվությունը, որը կոչվում է PHI: Դա նշանակում է, որ դուք այժմ անդամ եք կամ եթե
դուք եղել եք, ապա ձեր տվյալները ապահով են:
Մենք ձեր մասին տեղեկություններ ենք ստանում Medicaid-ի նահանգային
գործակալություններից և Medicare և Medicaid ծառայությունների կենտրոններից, երբ դուք
իրավասու լինեք և գրանցվեք մեր առողջապահական ծրագրին: Մենք նաև այն ստանում ենք
ձեր բժիշկներից, կլինիկաներից, լաբորատորիաներից և հիվանդանոցներից, որպեսզի
կարողանանք հաստատել և վճարել ձեր առողջական խնամքի համար:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Դաշնային օրենքով մեզանից պահանջվում է տեղեկացնել ձեզ, թե ինչ է մեզանից
պահանջում օրենքով պաշտպանել PHI-ը, որը մեզ գրավոր ձևով տրամադրվել կամ պահվում
է համակարգչում: Մենք պետք է նաև ձեզ տեղեկատվություն տրամադրենք այն մասին,
թե ինչպես ենք այն ապահով պահում: PHI-ը պաշտպանելու համար՝
• Թղթի վրա (կոչվում է ֆիզիկական), մենք`
– Կողպում ենք մեր գրասենյակները և ֆայլերը
– Ոչնչացնում ենք առողջության վիճակի մասին թուղթը, որպեսզի մյուսները
չկարողանան ստանալ այն
• Համակարգչի վրա պահպանված (կոչվում է տեխնիկական), մենք՝
– Օգտագործում ենք գաղտնաբառեր, որպեսզի միայն համապատասխան մարդիկ
կարողանան մուտք գործել
– Օգտագործում ենք հատուկ ծրագրեր՝ դիտելու մեր համակարգերը
• Օգտագործված կամ տարածված մարդկանց կողմից, ովքեր աշխատում են մեզ մոտ,
բժիշկների կամ պետության կողմից, մենք՝
– Սահմանում ենք տեղեկատվության անվտանգ պահպանման կանոններ (կոչվում են
քաղաքականություններ և ընթացակարգեր)
– Ուսուցանում մարդկանց, ովքեր մեզ համար աշխատում են կանոններին
հետևելու համար
Երբ մենք կարող ենք օգտագործել և կիսել ձեր PHI-ը:
Մենք կարող ենք կիսվել ձեր PHI-ով ձեր ընտանիքի կամ ձեր ընտրած անձի հետ, ով օգնում
է կամ վճարում ձեր առողջության համար, եթե դուք մեզ ասեք, որ դա թույլատրելի է: Երբեմն
մենք կարող ենք օգտագործել և կիսել այն առանց ձեր համաձայնության:
• Ձեր բժշկական խնամքի համար
– Օգնելու բժիշկներին, հիվանդանոցներին և ուրիշներին տրամադրելու ձեզ
անհրաժեշտ խնամքը
• Վճարման, առողջապահական գործառնությունների և բուժման համար
– Կիսվելու տեղեկություններով բժիշկների, կլինիկաների և մյուսների հետ, որոնք
հաշիվ կներկայացնեն մեզ ձեր խնամքի համար
– Երբ մենք ասում ենք, որ մենք կվճարենք առողջապահության կամ ծառայությունների
համար՝ նախքան դրանք ստանալը
Մեր ծրագրերն բարելավելու ուղիներ գտնելու և ձեզ աջակցելու և հասանելի նպաստներ
և ծառայություններ ստանալու համար: Մենք կարող ենք ստանալ ձեր PHI-ը հանրային
աղբյուրներից, և մենք կարող ենք տրամադրել ձեր PHI-ն առողջապահական
տեղեկատվության փոխանակմանը՝ վճարումների, առողջապահական գործառնությունների
և բուժման համար: Եթե դուք չեք ցանկանում դա, խնդրում ենք այցելել
shop.anthem.com/medicare/ca հղումով՝ լրացուցիչ տեղեկությունների համար:
• Առողջապահական բիզնեսի նպատակներով
– Աուդիտի, խարդախության և չարաշահման կանխարգելման ծրագրերի,
պլանավորման և ամենօրյա աշխատանքին օգնելու համար
– Մեր ծրագրերն բարելավելու ուղիներ գտնելու համար

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Հասարակական առողջության նպատակներով
– Օգնելու հանրային առողջապահության պաշտոնյաներին մարդկանց
հիվանդություններից կամ վնասվածքներից զերծ պահելու համար
Ոմանց հետ, ովքեր օգնում են կամ վճարում ձեր խնամքի համար
– Ձեր ընտանիքի կամ ձեր կողմից ընտրված անձի հետ, ով օգնում կամ վճարում է ձեր
առողջապահական խնամքի համար, եթե ասեք, որ դա թույլատրելի է
– Ինչ-որ մեկի հետ, ով օգնում կամ վճարում է ձեր առողջապահական խնամքի համար,
եթե դուք չեք կարող խոսել ինքներդ ձեզ համար, և դա լավագույնն է ձեզ համար

Մենք պետք է ստանանք ձեր համաձայնությունը մինչև ձեր PHI-ն ձեր խնամքի,
վճարման, ամենօրյա բիզնեսի, հետազոտությունների կամ ստորև թվարկված այլ
բաների համար օգտագործելը կամ կիսվելը: Մենք պետք է ստանանք ձեր գրավոր
համաձայնությունը նախքան ձեր մասին ձեր հոգեթերապևտի նշումները տարածելը։
Դուք կարող եք մեզ գրավոր տեղեկացնել, որ ցանկանում եք հետ վերցնել ձեր գրավոր
թույլտվությունը: Մենք չենք կարող հետ վերցնել այն, ինչ մենք օգտագործել կամ կիսել ենք,
երբ մենք ունեինք ձեր թույլտվությունը: Բայց մենք կշարունակենք օգտագործել կամ կիսել
PHI-ն ապագայում:
Այլ եղանակներ, որոնք մենք կարող ենք կամ օրենքով պահանջվում է օգտագործել
ձեր PHI-ը.
• Օգնեք ոստիկաններին և այլ մարդկանց, ովքեր համոզվում են, որ մյուսները հետևում
են օրենքներին
• Չարաշահման և անտեսման մասին հաղորդելու համար
• Խնդրելու դեպքում դատարանին օգնելու համար
• Իրավական փաստաթղթերին պատասխանելու համար
• Առողջապահական վերահսկողության գործակալություններին աուդիտի կամ
քննությունների համար տեղեկատվություն տրամադրելու համար
• Որպեսզի բուժսպասարկողներին, բժշկական քննիչներին կամ թաղման ծառայության
ղեկավարները պարզեն ձեր անունը եւ մահվան պատճառը
• Օգնելու համար, երբ ձեզ խնդրել են ձեր մարմնի մասերը տալ գիտությանը
• Հետազոտության համար
• Պահպանելու ձեզ կամ ուրիշներին հիվանդանալուց կամ լրջորեն վնասվելուց
• Օգնել մարդկանց, որոնք աշխատում են կառավարությունում որոշակի աշխատանքով
• Տեղեկություն տրամադրել աշխատողներին փոխհատուցման համար, եթե դուք
հիվանդանում եք կամ վիրավորվում եք աշխատանքի ընթացքում
Ո՞րոնք են ձեր իրավունքները:
• Դուք կարող եք խնդրել նայել ձեր PHI-ն եւ ստանալ դրա պատճենը: Մենք 30 օր
կունենանք այն ձեզ ուղարկելու համար։ Եթե մեզ ավելի շատ ժամանակ է պետք, մենք
պետք է տեղեկացնենք ձեզ: Թեև ձեր ամբողջական բժշկական գրառումը չունենք: Եթե
ցանկանում եք ձեր ամբողջական բժշկական գրառման պատճենը, խնդրեք այն ձեր
բժշկից կամ առողջապահական կլինիկայից:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Դուք կարող եք խնդրել մեզ փոխել այն բժշկական գրառումը, որը մենք ունենք ձեր
մասին, եթե կարծում եք, որ ինչ-որ բան սխալ է կամ բացակայում է: Մենք 60 օր
կունենանք այն ձեզ ուղարկելու համար։ Եթե մեզ ավելի շատ ժամանակ է պետք, մենք
պետք է տեղեկացնենք ձեզ:
Երբեմն կարող եք խնդրել մեզ չկիսվել ձեր PHI-ով: Բայց մենք պարտադիր չէ, որ
համաձայնենք ձեր խնդրանքի հետ:
Դուք կարող եք խնդրել մեզ PHI-ն մեկ այլ հասցեով ուղարկել կամ այլ կերպ ուղարկել:
Մենք կարող ենք դա անել, եթե այն ուղարկելով մեր ունեցած հասցեին կարող ենք
վտանգի ենթարկել ձեզ:
Դուք կարող եք խնդրել մեզ, որ ձեզ տեղեկացնենք վերջին վեց տարիների ընթացքում
բոլոր անգամների մասին, երբ մենք կիսել ենք ձեր PHI-ն ուրիշի հետ: Սա չի ներառի այն
ժամանակները, երբ մենք կիսվել ենք այն առողջապահական խնամքի, վճարումների,
առօրյա առողջապահական բիզնեսի կամ այլ պատճառներով, որոնք մենք այստեղ չենք
նշել: Մենք 60 օր կունենանք այն ձեզ ուղարկելու համար։ Եթե մեզ ավելի շատ ժամանակ
է պետք, մենք պետք է տեղեկացնենք ձեզ:
Դուք կարող եք ցանկացած պահի խնդրել այս ծանուցման թղթային պատճենը, նույնիսկ
այն դեպքում, եթե դուք խնդրեք այն էլեկտրոնային տարբերակով:
Եթե դուք ամբողջ վճարը վճարեք ծառայության համար, ապա կարող եք խնդրել ձեր
բժշկին չներկայացնել այդ ծառայության մասին տեղեկատվությունը մեզ հետ:

Ի՞նչ պետք է անենք:
• Օրենքը ասում է, որ մենք պետք է պահենք ձեր PHI-ը, բացառությամբ ծանուցման մեջ
նշված դեպքերի։
• Մենք պետք է ասենք ձեզ, թե ըստ օրենքի մենք ինչպես պետք է պահենք
գաղտնիությունը:
• Մենք պետք է անենք այն, ինչ ասվում է այս ծանուցման մեջ:
• Մենք պետք է ձեր PHI-ն ուղարկենք այլ հասցեով կամ այլ եղանակով, բացի սովորական
փոստից՝ ողջամիտ պատճառներով ելնելով, օրինակ, եթե ձեզ սպառնում է վտանգ:
• Մենք պետք է տեղեկացնենք ձեզ, եթե ստիպված ենք կիսել ձեր PHI-ն մեզ
խնդրելուց հետո:
• Եթե նահանգի օրենքներն ասում են, որ մենք պետք է անենք ավելին, քան այն, ինչ ասել
ենք այստեղ, մենք կհետևենք այդ օրենքներին:
• Մենք պետք է ձեզ տեղեկացնենք, եթե կարծում ենք, որ ձեր PHI-ը խախտվել է:
Ձեզ հետ կապ հաստատելը
Մենք, մեր փոխկապակցված անձինք եւ / կամ մատակարարները, կարող ենք զանգահարել
կամ գրել ձեզ՝ օգտագործելով ավտոմատ հեռախոսի հավաքման համակարգը եւ/կամ
արհեստական ձայն: Մենք դա անում ենք միայն հեռախոսային սպառողների
պաշտպանության մասին օրենքի (TCPA) համաձայն: Զանգերը կարող են ձեզ տեղեկացնել

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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բուժման տարբերակների կամ առողջության հետ կապված այլ նպաստների եւ
ծառայությունների մասին: Եթե դուք չեք ցանկանում, որ ձեզ հետ կապվեն հեռախոսով,
պարզապես տեղեկացրեք զանգահարողին, և մենք այլևս այդպես չենք կապվի ձեզ հետ:
Կամ կարող եք զանգահարել 1-844-203-3796 համարով` ձեր հեռախոսահամարը
ավելացնելու մեր «Չզանգահարելու ցուցակին»:
Իսկ եթե հարցե՞ր ունեք:
Եթե ունեք հարցեր, որոնք վերաբերում են մեր գաղտնիության կանոններին կամ ցանկանում
եք օգտվել ձեր իրավունքներից, խնդրում ենք զանգահարել Անդամների սպասարկման
կենտրոն`1-833-707-3129 հեռախոսահամարով: Եթե դուք խուլ եք կամ դժվար եք լսում, ապա
զանգահարեք TTY՝ 711։
Իսկ եթե գանգա՞տ ունեք:
Մենք այստեղ ենք ձեզ օգնելու համար: Եթե կարծում եք, որ ձեր PHI-ն ապահով չի պահվել,
կարող եք զանգահարել Անդամների սպասարկման կենտրոն կամ դիմել Առողջապահության
և մարդու ծառայությունների բաժին: Ոչ մի վատ բան չի պատահի ձեզ, եթե բողոքեք:
Գրեք կամ զանգահարեք Առողջության և մարդկային ծառայությունների բաժանմունք՝
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services
90 Seventh St., Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
Հեռախոս՝ 1-800-368-1019
TDD՝ 1-800-537-7697
Ֆաքս՝ 1-415-437-8329
կամ
Privacy Officer c/o Office of HIPAA Compliance
Department of Health Care Services (DHCS)
P.O. Box 997413, MS 4722
Sacramento, CA 95899-7413
Էլ. հասցե՝ privacyofficer@dhcs.ca.gov
Հեռախոս՝ 1-916-445-4646
Ֆաքս՝ 1-916-440-7680
կամ
Information Security Officer
DHCS Information Security Office
P.O. Box 997413, MS 6400
Sacramento, CA 95899-7413
Էլ. հասցե՝ iso@dhcs.ca.gov
Հեռախոս՝ ITSD Help Desk
1-916-440-7000 կամ 1-800-579-0874
Ֆաքս՝ 1-916-440-5537
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Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
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Գլուխ 8․ Ձեր
իրավունքներն
ուպարտականությունները

Մենք իրավունք ենք վերապահում փոխել այս Առողջության ապահովագրության
դյուրատարության և հաշվետվողականության մասին օրենքի (HIPAA) ծանուցումը և ձեր
PHI-ն անվտանգությունը պահելու տարբերակները։ Եթե դա տեղի ունենա, մենք ձեզ
կտեղեկացնենք փոփոխությունների մասին տեղեկագրում: Մենք դրանք կտեղադրենք նաև
համացանցում shop.anthem.com/medicare/ca/ հասցեով:
Ռասա, էթնիկ պատկանելություն, լեզու, սեռական կողմնորոշում և գենդերային ինքնություն
Մենք ստանում ենք ձեր մասին ռասայի, էթնիկ պատկանելության, լեզվի, սեռական
կողմնորոշման և գենդերային ինքնության մասին տեղեկություններ նահանգային Medicaid
գործակալությունից և Medicare ու Medicaid ծառայությունների կենտրոններից: Մենք
պաշտպանում ենք այս տեղեկությունը, ինչպես նկարագրված է այս ծանուցման մեջ:
Մենք օգտագործում ենք այս տեղեկությունները՝
• Համոզվելու, որ դուք ստանում եք անհրաժեշտ խնամք
• Ստեղծելու առողջապահական արդյունքների բարելավման ծրագրեր
• Ստեղծելու և ուղարկելու առողջապահական կրթության մասին տեղեկատվություն
• Տեղեկացնելու բժիշկներին ձեր լեզվի կարիքների մասին
• Տրամադրելու բանավոր և գրավոր թարգմանության ծառայություններ
Մենք չենք օգտագործում այս տեղեկությունները հետևյալի համար՝
• Տրամադրելու առողջության ապահովագրություն
• Որոշելու, թե որքան գումար է պահանջվում ծառայությունների համար
• Սահմանելու նպաստներ
• Կիսվելու չհաստատված օգտատերերի հետ
Ձեր անձնական տեղեկությունները
Մենք կարող ենք խնդրել, օգտագործել և կիսվել անձնական տեղեկություններով (PI), ինչպես
մենք նշեցինզ այս ծանուցման մեջ: Ձեր PI-ն հանրային տեղեկություն չէ և մեզ
տեղեկություններ է տալիս ձեր մասին: Այն հաճախ վերցվում է ապահովագրության
նկատառումներով:
• Մենք կարող ենք օգտագործել ձեր PI-ը՝ հետևյալի մասին որոշումներ կայացնելու համար՝
– Առողջություն
– Սովորույթներ
– Հոբբիներ
• Մենք կարող ենք ձեր մասին PI ստանալ այլ մարդկանցից կամ խմբերից, ինչպիսիք են՝
– Բժիշկները
– Հիվանդանոցները
– Այլ ապահովագրական ընկերությունները
• Որոշ դեպքերում մենք կարող ենք կիսվել PI-ով մարդկանց կամ խմբերի հետ մեր
ընկերությունից դուրս՝ առանց ձեր թույլտվության:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
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Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
207

Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

•
•
•
•

Գլուխ 8․ Ձեր
իրավունքներն
ուպարտականությունները

Մենք ձեզ տեղյակ կպահենք նախքան որևէ բան անելը, որտեղ պետք է հնարավորություն
տանք ասելու ոչ:
Մենք ձեզ կասենք, թե ինչպես տեղեկացնել մեզ, եթե չեք ցանկանում, որ մենք
օգտագործենք կամ կիսենք ձեր PI-ն:
Դուք իրավունք ունեք տեսնելու և փոխելու ձեր PI-ը:
Մենք կապահովենք ձեր PI-ի անձեռնամխելիությունը:

Այս տեղեկությունները հասանելի են անվճար այլ լեզուներով: Խնդրում ենք կապվել
Անդամների սպասարկման կենտրոնի հետ 1-833-707-3129 (TTY 711) հեռախոսահամարով:
Վերանայվել է 2022թ. հունիսին։

D. Ձեզ տեղեկատվություն տրամադրելու մեր պարտականությունը
Որպես մեր ծրագրի անդամ՝ դուք իրավունք ունեք մեզանից տեղեկություններ ստանալու մեր
ծրագրի, մեր ցանցային մատակարարների և ձեր ապահովագրված ծառայությունների մասին:
Եթե դուք անգլերեն չեք խոսում, մենք թարգմանչական ծառայություններ ունենք՝ մեր ծրագրի
վերաբերյալ ձեր հարցերին պատասխանելու համար: Բանավոր թարգմանիչ ստանալու
համար զանգահարեք մեզ 1-833-707-3129 (TTY 711) հեռախոսահամարով: Սա անվճար
ծառայություն է ձեզ համար: Կարող եք զանգահարել Անդամների սպասարկման կենտրոն
և խնդրել, որպեսզի այս տեղեկատվությունը ձեզ ուղարկվի իսպաներեն, չինարեն, հայերեն,
կորեերեն, ռւոսերեն, վիեթնամերեն, պարսկերեն, թագալերեն, քմերեն կամ արաբերեն
լեզվով: Մենք կարող ենք նաև ձեզ տեղեկատվություն տրամադրել խոշոր տպագիր
տառերով, բրալյան ձևաչափով, տվյալների կամ աուդիո սկավառակով:
Եթե ցանկանում եք տեղեկատվություն ստանալ հետևյալներից որևէ մեկի մասին,
զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն՝

•

Ինչպես ընտրել կամ փոխել ծրագրերը

•

Մեր ծրագիրը, ներառյալ՝

o ֆինանսական տեղեկություններ
o թե ինչպես են ծրագրի անդամները գնահատել մեր գործուներությունը
o անդամների կողմից կատարված բողոքարկումների քանակը
o ինչպես հեռանալ մեր ծրագրից

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Գլուխ 8․ Ձեր
իրավունքներն
ուպարտականությունները

Մեր ցանցային մատակարարներն ու ցանցային դեղատները, ներառյալ՝

o ինչպես ընտրել կամ փոխել առաջանային խնամքի մատակարարներին
o մեր ցանցային մատակարարների և դեղատների որակավորումը
o ինչպես ենք մենք վճարում մեր ցանցային մատակարարներին
•

Ապահովագրված ծառայությունները և դեղերը, ինչպես նաև այն կանոնները,
որոնց պետք է հետևեք, ներառյալ՝

o ծառայությունները (տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխներ 3 և 4) և դեղերը
(տե՛ս ձեր Անդամի ձեռնարկի Գլուխներ 5 և 6), որոնք ապահովագրված են
մեր ծրագրով

o ապահովագրության և դեղերի սահմանափակումները
o կանոնները, որոնց պետք է հետևեք՝ ապահովագրված ծառայություններն ու
դեղերը ստանալու համար

•

Ինչու ինչ-որ բան ապահովագրված չէ և ինչ կարող եք անել դրա հետ կապված
(տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 9), ներառյալ՝ խնդրելը մեզ՝

o գրավոր ներկայացնել, թե ինչու ինչ-որ բան ապահովագրված չէ
o փոխել մեր կայացրած որոշումը
o վճարել ձեր ստացած հաշվի համար

E. Ցանցային մատակարարների անկարողությունն ուղղակիորեն ձեզ
ուղարկել հաշիվը
Մեր ցանցի բժիշկները, հիվանդանոցները և այլ մատակարարները չեն կարող ստիպել ձեզ
վճարել ապահովագրված ծառայությունների դիմաց: Նրանք նաև չեն կարող մնացորդի
հաշիվ ներկայացնել կամ գանձել ձեզանից, եթե մենք վճարենք մատակարարի կողմից
գանձված գումարից պակաս: Իմանալու համար, թե ինչ անել, եթե ցանցային մատակարարը
փորձում է ձեզանից գումար գանձել ապահովագրված ծառայությունների համար, տե՛ս ձեր
Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 7-ը:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 8․ Ձեր
իրավունքներն
ուպարտականությունները

F. Մեր ծրագրից դուրս գալու ձեր իրավունքը
Եթե չեք ցանկանում մնալ մեր ծրագրում, ոչ ոք չի կարող պարտադրել ձեզ:

•

Դուք իրավունք ունեք ստանալ ձեր առողջապահական ծառայությունների մեծ մասը
Original Medicare-ի կամ Medicare Advantage-ի մեկ այլ ծրագրի միջոցով:

•

Դուք կարող եք ստանալ ձեր Medicare Մաս D դեղատոմսով դեղերի նպաստները
դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի ծրագրից կամ Medicare Advantage-ի մեկ
այլ ծրագրից:

•

Տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 10-ը՝

o Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, թե երբ կարող եք միանալ
Medicare Advantage-ին կամ դեղատոմսով դեղերի նպաստների նոր ծրագրին:

o Տեղեկությունների համար, թե ինչպես կստանաք ձեր Medi-Cal-ի նպաստները,
եթե հեռանաք մեր ծրագրից:

G. Դուք իրավունք ունեք ձեր բուժօգնության հետ կապված
որոշումներ կայացնելու
Դուք իրավունք ունեք լիարժեք տեղեկատվություն ստանալու ձեր բժիշկներից և այլ
բուժօգնության մատակարարներից, որոնք կօգնեն ձեզ որոշումներ կայացնել ձեր
առողջական խնամքի վերաբերյալ:

G1. Ձեր իրավունքը՝ իմանալու ձեր բուժման ընտրությունները և որոշումներ
կայացնելը
Ձեր ծառայություն մատուցողները պետք է բացատրեն ձեզ ձեր առողջական վիճակը
և բուժման տարբերակները ձեզ համար մատչելի եղանակով: Սա նշանակում է, որ դուք
իրավունք ունեք՝

?

•

Իմանալ ձեր տարբերակները: Դուք իրավունք ունեք տեղեկացվելու բուժման
տարբերակների մասին:

•

Իմանալ բուժման հետ կապված ռիսկերը: Դուք իրավունք ունեք իմանալու բուժման
հետ կապված բոլոր ռիսկերի մասին: Մենք պետք է նախօրոք տեղեկացնենք ձեզ,
եթե որևէ ծառայություն կամ բուժում հետազոտական փորձի մասն է։ Դուք իրավունք
ունեք մերժելու հետազոտության մեջ մտնող բուժման եղանակները:

•

Ստանալ երկրորդ կարծիք Դուք իրավունք ունեք դիմել այլ բժշկի՝ նախքան բուժման
վերաբերյալ որոշում կայացնելը:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 8․ Ձեր
իրավունքներն
ուպարտականությունները

•

Ասել ոչ: Դուք իրավունք ունեք հրաժարվել ցանկացած բուժումից: Սա ներառում
է հիվանդանոցից կամ այլ բժշկական հաստատությունից դուրս գալու իրավունքը,
նույնիսկ եթե ձեր բժիշկը ձեզ խորհուրդ չի տալիս դա անել: Դուք իրավունք ունեք
դադարեցնել նշանակված դեղի ընդունումը: Եթե հրաժարվեք բուժումից կամ
դադարեցնեք նշանակված դեղի ընդունումը, մենք ձեզ չենք հանի մեր ծրագրից:
Ինչևիցե, բուժումը մերժելու կամ դեղի ընդունումը դադարեցնելու դեպքում դուք եք
կրում ձեր հետագա առողջական վիճակի պատասխանատվությունը:

•

Բացատրություն պահանջել մեզանից, թե ինչու է մատակարարը մերժել ձեր
բուժումը: Դուք իրավունք ունեք մեզանից բացատրություն ստանալու, եթե
մատակարարը մերժել է խնամքը, որը դուք կարծում եք, որ դուք պետք է ստանաք:

•

Խնդրեք մեզ ապահովագրել ծառայությունը կամ դեղը, որը մենք մերժել ենք կամ
սովորաբար չենք ապահովագրում: Սա կոչվում է ապահովագրական որոշում:
Ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 9-ը պատմում է, թե ինչպես ապահովագրական
որոշում խնդրել:

G2. Ձեր իրավունքն ասելու, թե ինչ եք ուզում, որ տեղի ունենա
Երբեմն մարդիկ ի վիճակի չեն լինում ինքնուրույն կայացնել իրենց առողջական խնամքի
մասին որոշումները: Դրա համար դուք կարող եք նախապես.

•

Լրացնել գրավոր ձևը՝ ինչ-որ մեկին իրավունք տալով առողջապահական խնամքի
վերաբերյալ որոշումներ կայացնել ձեր փոխարեն:

•

Ձեր բժիշկներին գրավոր հրահանգներ տալ այն մասին, թե ինչպես վարվել ձեր
առողջական խնամքի հետ, եթե դուք չեք կարող ինքնուրույն որոշումներ կայացնել,
ներառյալ խնամքը, որը չեք ցանկանում:

Իրավական փաստաթուղթը, որը դուք օգտագործում եք ձեր ցուցումները տալու համար,
կոչվում է «նախօրոք հրահանգ»: Նախօրոք արված հրահանգների մի քանի տեսակ կա և դրանք
տարբեր անուններ ունեն: Օրինակ՝ կյանքի մասին կտակ և բուժօգնության լիազորագիր:
Ձեզանից չի պահանջվում նախօրոք հրահանգ ունենալ, բայց կարող եք: Ահա թե ինչ պետք
է անել, եթե ցանկանում եք օգտագործել նախօրոք հրահանգը.

•

?

Ձեռք բերեք ձևաթուղթը: Ձևաթուղթը կարող եք ստանալ ձեր բժշկից, իրավաբանից,
իրավաբանական ծառայությունների գործակալությունից կամ սոցիալական
աշխատողից: Դեղատները և մատակարարների գրասենյակները հաճախ ունեն
ձևաթղթեր: Դուք կարող եք անվճար ձևաթուղթը գտնել առցանց և ներբեռնել այն:
Ձևաթուղթը խնդրելու համար կարող եք նաև կապվել Անդամների սպասարկման
կենտրոնի հետ:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
211

Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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•

Լրացրեք ձևաթուղթը և ստորագրեք այն: Ձևաթուղթն իրավական ուժ ունեցող
փաստաթուղթ է: Ձեր փաստաբանը կամ մեկ ուրիշը, ում վստահում եք, օրինակ՝
ընտանիքի անդամը կամ ձեր PCP-ը կարող է օգնել ձեզ լրացնել այն:

•

Տվեք պատճեններն այն մարդկանց, ովքեր պետք է իմանան: Ձևաթղթի մեկ օրինակ
պետք է տաք նաև ձեր բժշկին: Դուք նաև պետք է պատճենը տաք այն անձին, ում
նշանակում եք ձեր փոխարեն որոշումներ կայացնելու համար: Կարող եք
պատճենները տալ մտերիմ ընկերներին կամ ընտանիքի անդամներին: Պահպանեք
պատճենը տանը:

•

Եթե դուք հոսպիտալացված եք և ունեք ստորագրված նախօրոք հրահանգ,
դրա պատճենը տարեք հիվանդանոց:

o Հիվանդանոցում կհարցնեն, թե արդյոք ունեք ստորագրված նախօրոք
հրահանգի ձևաթուղթ և արդյոք այն ունեք ձեզ հետ:

o Եթե դուք չունեք ստորագրված նախօրոք հրահանգի ձևաթուղթ, հիվանդանոցն
ունի ձևաթղթեր և կհարցնի, թե արդյոք ցանկանում եք ստորագրել այն:
Դուք իրավունք ունեք՝

•

Ձեր նախօրոք հրահանգը տեղադրել ձեր բժշկական գրառումներում:

•

Ցանկացած ժամանակ փոխել կամ չեղարկել ձեր նախօրոք հրահանգը:

•

Իմանալ նախօրոք հրահանգների վերաբերյալ օրենքներում կատարված
փոփոխությունների մասին: Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ը (D-SNP)
կտեղեկացնի ձեզ նահանգի օրենսդրության փոփոխությունների մասին ոչ ուշ,
քան փոփոխությունից 90 օր հետո:

Նախօրոք հրահանգ ունենալը ձեր ընտրությունն է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար
զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն։

G3. Ինչ անել, եթե ձեր ցուցումներին չեն հետևում
Եթե դուք ստորագրել եք նախօրոք հրահանգ և կարծում եք, որ բժիշկը կամ հիվանդանոցը չի
հետևել դրա ցուցումներին, կարող եք բողոք ներկայացնել հետևյալ հասցեով՝
Բողոք բժշկին․
Medical Board of California
Central Complaint Unit
2005 Evergreen Street, Suite 1200 Sacramento, CA 95815
Անվճար՝ 1-800-633-2322 (TTY: 711)

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 8․ Ձեր
իրավունքներն
ուպարտականությունները

Բողոք հիվանդանոցին․
California Department of Public Health
Consumer Information System
Հեռախոս՝ 1-800-236-9747 (TTY: 711)

H. Ձեր իրավունքը՝ բողոքներ ներկայացնելու և մեզ խնդրելու վերանայել
մեր որոշումները
Ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 9-ն ասում է ձեզ, թե ինչ կարող եք անել, եթե որևէ խնդիր
կամ մտահոգություն ունեք ձեր ապահովագրված ծառայությունների կամ խնամքի հետ
կապված: Օրինակ, դուք կարող եք խնդրել մեզ կայացնել ապահովագրական որոշում,
բողոքարկել եք՝ ապահովագրական որոշումը փոխելու համար կամ բողոք եք ներկայացրել:
Դուք իրավունք ունեք տեղեկություններ ստանալու բողոքարկումների և բողոքների մասին,
որոնք ծրագրի այլ անդամներ ներկայացրել են մեր դեմ: Այս տեղեկատվությունը ստանալու
համար զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն:

H1. Ի՞նչ անել անարդար վերաբերմունքի կամ ձեր իրավունքների մասին
լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար
Եթե կարծում եք, որ մենք ձեզ հետ անարդարացի ենք վարվել, և դա խտրականության
մասին չէ՝ ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 11-ում նշված պատճառներով, կամ դուք
լրացուցիչ տեղեկություններ եք ցանկանում իմանալ ձեր իրավունքների մասին, կարող
եք զանգահարել՝

?

•

Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ 1-833-707-3129 (TTY: 711)։

•

Առողջության ապահովագրության խորհրդատվության և շահերի պաշտպանության
ծրագիր (HICAP)՝ 1-800-434-0222։ HICAP-ի մասին լրացուցիչ մանրամասների համար
տե՛ս Գլուխ 2-ը:

•

Օմբուդսմենի ծրագիր՝ 1-888-452-8609։ Այս ծրագրի մասին լրացուցիչ
մանրամասների համար տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 2-ը:

•

Medicare՝ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր։ TTY-ից
օգտվողները պետք է զանգահարեն՝ 1-877-486-2048։ (Դուք կարող եք նաև կարդալ
կամ ներբեռնել «Medicare-ի իրավունքները և պաշտպանությունը», որը գտնվում
է Medicare-ի կայքում՝ www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and
Protections.pdf.)

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
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Գլուխ 8․ Ձեր
իրավունքներն
ուպարտականությունները

I. Ձեր պարտականությունները որպես ծրագրի անդամ
Որպես ծրագրի անդամ, դուք պարտավոր եք անել ստորև թվարկված բաները: Եթե հարցեր
ունեք, զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն:

•

Կարդացեք Անդամի տեղեկագիրքը՝ իմանալու, թե ինչ է ընդգրկում մեր ծրագիրը և
կանոնները, որոնք պետք է հետևել ապահովագրված ծառայություններ և դեղեր
ստանալու համար: Մանրամասների համար՝

o Ձեր ապահովագրված ծառայությունների մասին տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի
Գլուխներ 3 և 4։ Այս գլուխներում ասվում է, թե ինչ ծառայություններ ու դեղեր են
փոխհատուցվում և ինչը՝ ոչ, ինչ կանոնների պետք է հետևեք և ինչի համար եք
դուք վճարելու:

o Ձեր ապահովագրված դեղերի մասին տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի
Գլուխներ 5 և 6։

•

Տեղեկացրեք մեզ որևէ այլ առողջապահական կամ դեղերի փոխհատուցման ծրագրի
մասին, որում գրանցված եք: Մենք պետք է համոզվենք, որ դուք օգտագործում եք
ձեր ապահովագրության բոլոր տարբերակները, երբ ստանում եք
առողջապահական ծառայություններ: Զանգահարեք Անդամների սպասարկման
կենտրոն, եթե ունեք այլ ապահովագրություն:

•

Ասացեք ձեր բժշկին և այլ բուժօգնության մատակարարներին, որ դուք մեր ծրագրի
անդամ եք: Ցույց տվեք ձեր ծրագրի ID քարտը, երբ ծառայություններ կամ դեղեր
եք ստանում:

•

Օգնեք ձեր բժշկին կամ այլ բուժօգնության մատակարարներին ձեզ լավագույն
բուժօգնությունը տրամադրելու հարցում:

o Տվեք նրանց անհրաժեշտ տեղեկատվություն ձեր և ձեր առողջության մասին:
Իմացեք հնարավորինս շատ ձեր առողջական խնդիրների մասին: Հետևեք
բուժման պլաններին ու հրահանգներին, որոնց մասին պայմանավորվել եք ձեր
մատուցողների հետ:

o Համոզվեք, որ ձեր բժիշկները և այլ մատակարարները գիտեն ձեր ընդունած
բոլոր դեղերի մասին: Սրանց մեջ մտնում են դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերը,
պատենտավորված դեղերը, վիտամինները և հավելումները:

o Ցանկացած հարց տվեք: Ձեր բժիշկներն ու այլ մատակարարները պետք
է մեկնաբանեն ամեն ինչ ձեզ համար մատչելի եղանակով: Եթե հարց եք
տալիս և չեք հասկանում պատասխանը, նորից հարցրեք:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
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Գլուխ 8․ Ձեր
իրավունքներն
ուպարտականությունները

•

Աշխատեք ձեր խնամքի համակարգողի հետ ներառյալ առողջության ռիսկի
տարեկան գնահատումը:

•

Եղեք ուշադիր: Մենք ակնկալում ենք, որ ծրագրի բոլոր անդամները հարգեն այլոց
իրավունքները: Մենք նաև ակնկալում ենք, որ դուք հարգալից վերաբերմունք
կդրսևորեք ձեր բժշկի գրասենյակում, հիվանդանոցներում և այլ
մատակարարների հետ:

•

Պատմեք մեզ ցանկացած ծառայությունների մասին, որոնք դուք ստանում եք մեր
ծրագրից դուրս:

•

Վճարեք այն, ինչ պարտավոր եք: Որպես ծրագրի անդամ՝ դուք պատասխանատու եք
հետևյալ վճարումների համար՝

o Medicare Մաս A և Medicare Մաս B հավելավճարներ։ Ծրագրի անդամների
մեծամասնության համար Medi-Cal-ը վճարում է ձեր Մաս A հավելավճարի և ձեր
Մաս B հավելավճարի համար:

•

Տեղեկացրեք մեզ, երբ տեղափոխվում եք: Եթե մտադիր եք տեղափոխվել,
անմիջապես ասեք մեզ: Զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն։

o Եթե դուք տեղափոխվում եք մեր սպասարկման տարածքից դուրս, դուք չեք
կարող մնալ մեր ծրագրում: Այս ծրագրի անդամ կարող են լինել միայն այն
մարդիկ, ովքեր ապրում են մեր սպասարկման տարածքում: Ձեր Անդամի
տեղեկագրքի Գլուխ 1-ը պատմում է ձեզ մեր սպասարկման տարածքի մասին:

o Մենք կարող ենք օգնել ձեզ պարզել, թե արդյոք դուք տեղափոխվում եք մեր
սպասարկման տարածքից դուրս: Գրանցման հատուկ ժամանակահատվածում
դուք կարող եք անցնել Original Medicare-ին կամ գրանցվել Medicare-ի
առողջապահական կամ դեղատոմսով դեղերի ծրագրում ձեր նոր վայրում:
Մենք կարող ենք ձեզ ասել, թե արդյոք ունենք ծրագիր ձեր նոր տարածքում:

o Տեղեկացրեք Medicare-ին և Medi-Cal-ին ձեր նոր հասցեն, երբ տեղափոխվեք:
Medicare-ի և Medi-Cal-ի հեռախոսահամարների համար տե՛ս ձեր Անդամի
տեղեկագրքի Գլուխ 2-ը։
o Եթե դուք տեղափոխվեք և մնաք մեր սպասարկման տարածքում, մենք դեռ պետք
է իմանանք դրա մասին: Մենք պետք է արդի պահենք ձեր անդամակցության
արձանագրությունները և իմանանք՝ ինչպես կապվել ձեզ հետ:

•

Ասացեք մեզ, եթե ունեք նոր հեռախոսահամար կամ ձեզ հետ կապվելու ավելի
լավ միջոց կա:

Եթե հարցեր կամ մտահոգություններ ունեք, զանգահարեք Անդամների
սպասարկման կենտրոն:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք, եթե խնդիր կամ գանգատ ունեք
(ապահովագրության որոշումներ, բողոքարկումներ,
գանգատներ)
Ներածություն
Այս գլխում ներկայացված են տեղեկություններ ձեր իրավունքների մասին: Կարդացեք այս
Գլուխը՝ պարզելու համար, թե ինչ պետք է անել, եթե.

•

Դուք խնդիր կամ դժգոհություն ունեք ծրագրի հետ կապված:

•

Ձեզ անհրաժեշտ է ծառայություն, ապրանք կամ դեղ, որի համար ձեր ծրագիրը չի վճարի:

•

Դուք համաձայն չեք ձեր խնամքի վերաբերյալ ձեր ծրագրի ընդունած որոշման հետ:

•

Կարծում եք, որ փոխհատուցվող ծառայությունները չափազանց շուտ են ավարտվում:

•

Դուք խնդիր կամ բողոք ունեք ձեր երկարաժամկետ ծառայությունների և աջակցության
հետ կապված, որոնք ներառում են Համայնքային հիմքով մեծահասակների
ծառայություններ (CBAS) և Բուժքույրական հաստատության (NF) ծառայություններ:

Այս Գլուխը բաղկացած է տարբեր բաժիններից՝ օգնելու ձեզ հեշտությամբ գտնել այն, ինչ
փնտրում եք: Եթե խնդիր կամ մտահոգություն ունեք, կարդացեք այս Գլխի այն
հատվածները, որոնք վերաբերում են ձեր իրավիճակին:
Դուք պետք է ստանաք այն բուժօգնությունը, դեղերը և երկարատև ծառայություններն ու
աջակցումը, որոնք նշանակել են բժիշկը կամ այլ մատակարարներ՝ որպես ձեր
բուժօգնության ծրագրի մաս: Եթե ձեր խնամքի հետ կապված խնդիր ունեք, կարող եք
օգնության համար զանգահարել Օմբուդս ծրագրին՝ 1-888-452-8609 հեռախոսահամարով:
Այս Գլուխը բացատրում է տարբեր խնդիրների և բողոքների համար ձեր ունեցած
տարբերակները, բայց դուք միշտ կարող եք զանգահարել Օմբուդս ծրագրին՝ օգնելու ձեզ
ուղղորդել ձեր խնդիրը լուծելու համար: Ձեր մտահոգությունները լուծելու համար լրացուցիչ
ռեսուրսների և նրանց հետ կապվելու ուղիների համար տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի
Գլուխ 2-ը:

Դուք կարող եք օգնություն ստանալ California Կառավարվող առողջապահության
վարչության կողմից
Այս պարբերությունում «բողոքարկում» տերմինը նշանակում է բողոքարկում կամ
բողոք Medi-Cal-ի ծառայությունների հետ կապված:
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Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
216

Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

California-ի կառավարվող առողջական խնամքի բաժանմունքը պատասխանատու է
առողջապահական ծրագրերի կարգավորման համար: Եթե դուք ունեք բողոք ընդդեմ
ձեր առողջապահական ծրագրի, դուք պետք է առաջին հերթին զանգահարեք ձեր
առողջապահական ծրագրին՝ 1-833-707-3129 (TTY: 711), երկուշաբթիից ուրբաթ,
ժամը՝ 8 a.m.-ից 8 p.m.-ը, և օգտագործեք ձեր առողջապահական ծրագրի
բողոքարկման գործընթացը նախքան Բաժանմունքի հետ կապ հաստատելը:
Այս բողոքարկման ընթացակարգի օգտագործումը չի արգելում որևէ հնարավոր
իրավական իրավունքներ կամ միջոցներ, որոնք կարող են մատչելի լինել ձեզ
համար: Եթե գանգատ ներկայացնելու օգնության կարիք ունեք, որը կապված
է հրատապ դեպքի հետ, գանգատ, որը բավարար կերպով չի լուծվել ձեր
առողջապահական ծրագրի կողմից, կամ որը չի լուծվել ավելի քան 30 օրվա
ընթացքում, կարող եք զանգահարել բաժնին՝ աջակցություն ստանալու համար:
Դուք կարող եք նաև իրավունակ լինել Անկախ բժշկական վերանայման (IMR)
համար։ Եթե առողջապահական ծրագրի կողմից՝ կապված առաջարկված
ծառայության կամ բուժման բժշկական անհրաժեշտության հետ, ապահովագրության
որոշումների այն բուժումների վերաբերյալ, որոնք փորձնական են կամ
հետազոտական բնույթի, ինչպես նաև վճարման հետ կապված վեճերի հրատապ
կամ անհապաղ բժշկական ծառայությունների համար: Բաժանմունքը նաև ունի
անվճար հեռախոսահամար (1-888-466-2219) և TDD գիծ (1-877-688-9891)՝
լսողության և խոսքի դժվարություններ ունեցողների համար: Բաժանմունքի
www.dmhc.ca.gov կայքում հասանելի են գանգատի ձևեր, IMR դիմումի ձևեր
և առցանց հրահանգներ:
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A. Ինչ անել, եթե խնդիր կամ մտահոգություն ունեք
Այս Գլուխը բացատրում է, թե ինչպես կարգավորել խնդիրները և մտահոգությունները:
Գործընթացը, որը դուք օգտագործում եք, կախված է ձեր ունեցած խնդրի տեսակից:
Օգտագործեք մեկ գործընթաց ապահովագրական որոշումների և բողոքարկումների համար
և մեկ այլը՝ բողոքներ ներկայացնելու համար, որը նաև կոչվում է գանգատներ:
Արդարություն և արագություն ապահովելու համար յուրաքանչյուր գործընթաց ունի մի շարք
կանոններ, ընթացակարգեր և ժամկետներ, որոնք մենք և դուք պետք է հետևեք:

A1. Իրավական տերմինների մասին
Այս Գլխում կան իրավական տերմիններ որոշ կանոնների և վերջնաժամկետների համար:
Այս տերմիններից շատերը կարող են դժվար հասկանալի լինել, ուստի մենք ավելի պարզ
բառեր ենք օգտագործում որոշակի իրավական տերմինների փոխարեն, երբ կարող ենք:
Հապավումները մենք օգտագործում ենք հնարավորինս հազվադեպ:
Օրինակ, մենք ասում ենք.

•

«Բողոք ներկայացնել»՝ «գանգատ ներկայացնելու» փոխարեն

•

«Ապահովագրական որոշում»՝ «կազմակերպության սահմանման», «նպաստի
որոշման», «ռիսկային վիճակի որոշման» կամ «ապահովագրության
սահմանման» փոխարեն

•

«Արագ ապահովագրական որոշում»՝ «արագացված սահմանման» փոխարեն

•

«Անկախ վերանայող կազմակերպություն»՝ «Անկախ վերանայող իրավաբանական
անձի» փոխարեն

Ճիշտ իրավական տերմինների իմացությունը՝ ձեզ կօգնի ավելի պարզ հաղորդակցվել,
ուստի մենք դրանք նույնպես կտրամադրենք:

B. Որտեղից օգնություն ստանալ
B1. Լրացուցիչ տեղեկությունների և օգնության համար
Երբեմն շփոթեցնող է սկսել կամ հետևել խնդրի լուծման գործընթացին: Սա կարող
է հատկապես ճիշտ լինել, եթե դուք լավ չեք զգում կամ ունեք սահմանափակ էներգիա:
Այլ դեպքերում, դուք կարող եք չունենալ այն տեղեկատվությունը, որն անհրաժեշտ է հաջորդ
քայլն անելու համար:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Օգնություն Առողջության ապահովագրության խորհրդատվության և շահերի
պաշտպանության ծրագրից
Դուք կարող եք զանգահարել Առողջության ապահովագրության խորհրդատվության
և շահերի պաշտպանության ծրագիր (HICAP): HICAP-ի խորհրդատուները կարող են
պատասխանել ձեր հարցերին և օգնել ձեզ հասկանալ, թե ինչ անել ձեր խնդրի հետ կապված:
HICAP-ը կապված չէ մեր կամ այլ ապահովագրական ընկերության կամ առողջապահական
ծրագրի հետ։ HICAP-ը հատուկ մասնագիտացված խորհրդատուներ ունի ամեն
վարչաշրջանում, և ծառայություններն անվճար են: HICAP-ի հեռախոսահամարն
է՝ 1-800-434-0222։
Օգնություն Առողջապահության սպառողների դաշինքից
Դուք կարող եք զանգահարել Առողջապահության սպառողների դաշինք և խոսել
փաստաբանի հետ ձեր առողջության ապահովագրության հարցերի մասին: Նրանք
առաջարկում են անվճար իրավաբանական օգնություն: Առողջապահության սպառողների
դաշինքը կապված չէ մեզ կամ որևէ ապահովագրական ընկերության կամ
առողջապահական ծրագրի հետ: Նրանց հեռախոսահամարն է՝ 1-888-804-3536, իսկ
կայքը՝ www.healthconsumer.org:
Օգնություն և տեղեկություններ Medicare-ից
Լրացուցիչ տեղեկությունների և օգնության համար կարող եք կապվել Medicare-ի հետ: Ահա
Medicare-ից օգնություն ստանալու երկու եղանակ.

•

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

•

Այցելեք Medicare-ի կայքը (www.medicare.gov)։

Օգնություն և տեղեկություններ Medi-Cal-ից
Լրացուցիչ տեղեկությունների և Medicaid-ի օգնության համար դիմեք Medi-Cal-ին:
Ահա Medi-Cal-ից օգնություն ստանալու երկու եղանակ.

?

•

Զանգահարեք 1-800-541-5555 (TTY: 711), երկուշաբթիից ուրբաթ, 8:00 a.m.-ից մինչև
5:00 p.m.-ը։

•

Այցելեք Medi-Cal-ի կայքը (www.medi-cal.ca.gov)

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Օգնություն California Առողջապահական ծառայությունների վարչության կողմից
California Առողջապահական ծառայությունների վարչության (DHCS) Medi-Cal-ի
Կառավարվող խնամքի Օմբուդսմենը կարող է օգնել: Նրանք կարող են օգնել, եթե դուք
խնդիրներ ունեք միանալու, փոխելու կամ առողջապահական ծրագրից դուրս գալու հետ
կապված: Նրանք կարող են նաև օգնել, եթե դուք տեղափոխվել եք և դժվարանում եք ձեր
Medi-Cal-ը տեղափոխել ձեր նոր վարչաշրջան: Դուք կարող եք զանգահարել Օմբուդսմենին
երկուշաբթիից ուրբաթ, առավոտյան 8:00 a.m.-ից մինչև 5:00 p.m.-ը 1-888-452-8609
հեռախոսահամարով:
Օգնություն California Կառավարվող առողջապահության վարչության կողմից
Անվճար օգնության համար դիմեք California Կառավարվող առողջապահության
վարչություն: DMHC-ը պատասխանատու է առողջապահական ծրագրերի կարգավորման
համար: DMHC-ն օգնում է մարդկանց Medi-Cal-ի ծառայությունների կամ հաշիվների հետ
կապված խնդիրների վերաբերյալ բողոքարկումներով: Հեռախոսահամարն է՝
1-888-466-2219: Խուլ, լսողական խնդիրներով կամ խոսելու խնդիրներ ունեցող մարդիկ
կարող են օգտվել անվճար TDD համարից՝ 1-877-688-9891:

C. Medicare-ի և Medi-Cal-ի բողոքներն ու բողոքարկումները մեր
ծրագրում հասկանալը
Դուք ունեք Medicare և Medi-Cal: Այս Գլխի տեղեկությունները վերաբերում են Medicare-ի
և Medi-Cal-ի ձեր բոլոր նպաստներին: Սա երբեմն կոչվում է «ինտեգրված գործընթաց»,
քանի որ այն համատեղում կամ ինտեգրում է Medicare և Medi-Cal գործընթացները:
Երբեմն Medicare-ի և Medi-Cal-ի գործընթացները հնարավոր չէ համատեղել: Այդ
իրավիճակներում դուք օգտագործում եք մի գործընթաց Medicare-ի նպաստի համար և մեկ
այլ գործընթաց՝ Medi-Cal նպաստի համար: Բաժին F4-ը բացատրում է այս իրավիճակները:

D. Ձեր նպաստների հետ կապված խնդիրներ
Եթե խնդիր կամ մտահոգություն ունեք, կարդացեք այս Գլխի այն հատվածները,
որոնք վերաբերում են ձեր իրավիճակին: Ստորև բերված գծապատկերն օգնում է ձեզ
գտնել այս Գլխի ճիշտ բաժինը խնդիրների կամ բողոքների համար:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Ձեր բողոքը կամ մտահոգությունը կապվա՞ծ է ձեր նպաստների կամ
ապահովագրության հետ:
Սա ներառում է որոշակի բժշկական օգնության կամ դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի
ապահովագրված լինելը կամ չլինելը, դրանց ապահովագրման ձևի և բժշկական
օգնության կամ դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի վճարման հետ կապված խնդիրներ:
Այո:
Իմ խնդիրը նպաստների
կամ ապահովագրության
մասին է:
Տե՛ս Բաժին E, «Ապահովագրական
որոշումներ և բողոքարկումներ»:

Ոչ:
Իմ խնդիրը նպաստների
կամ ապահովագրության
մասին չէ:
Տե՛ս Բաժին K, «Ինչպես բողոք
ներկայացնել»:

E. Ապահովագրական որոշումներն ու բողոքարկումները
Ապահովագրական որոշում խնդրելու և բողոքարկում ներկայացնելու գործընթացը
վերաբերում է ձեր նպաստների և ապահովագրության հետ կապված խնդիրներին: Այն նաև
ներառում է վճարումների հետ կապված խնդիրները:

E1. Ապահովագրության որոշումներ
Ապահովագրական որոշումը որոշում է, որը մենք կայացնում ենք ձեր նպաստների
և ապահովագրության կամ ձեր բժշկական ծառայությունների կամ դեղերի համար վճարվող
գումարի վերաբերյալ: Մենք ապահովագրական որոշում ենք կայացնում, երբ որոշում ենք,
թե ինչն է ապահովագրված ձեզ համար և որքան ենք վճարում: Օրինակ, ձեր ցանցի բժիշկը
ձեզ համար բարենպաստ ապահովագրական որոշում է կայացնում, երբ դուք նրանից
բժշկական օգնություն եք ստանում կամ եթե նրանք ձեզ ուղեգրում են բժշկի մոտ:
Դուք կամ ձեր բժիշկը կարող եք նաև կապվել մեզ հետ և խնդրել ապահովագրական որոշում:
Դուք կամ ձեր բժիշկը կարող եք վստահ չլինել, թե արդյոք մենք ապահովագրում ենք
կոնկրետ բժշկական ծառայություն, թե մենք կարող ենք հրաժարվել բժշկական օգնություն
տրամադրելուց, որը դուք կարծում եք, որ ձեզ անհրաժեշտ է: Եթե ցանկանում եք իմանալ,
թե արդյոք մենք ապահովագրելու ենք բժշկական ծառայությունը նախքան այն ստանալը,
կարող եք խնդրել մեզ ապահովագրական որոշում կայացնել ձեզ համար:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
223

Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Որոշ դեպքերում մենք կարող ենք որոշել, որ ծառայությունը կամ դեղն ապահովագրված չէ
կամ այլևս ապահովագրված չէ Medicare-ի կամ Medi-Cal-ի կողմից: Եթե համաձայն չեք
ապահովագրական այս որոշման հետ, կարող եք բողոքարկել:

E2. Բողոքարկումներ
Եթե մենք ապահովագրական որոշում կայացնենք, և դուք գոհ չեք այս որոշումից, կարող եք
«բողոքարկել» որոշումը: Բողոքարկումը պաշտոնական միջոց է՝ խնդրելու մեզ վերանայել
և փոխել մեր կողմից ընդունված ապահովագրական որոշումը:
Երբ առաջին անգամ եք բողոքարկում որոշումը, դա կոչվում է 1-ին մակարդակի
բողոքարկում: Այս բողոքարկման մեջ մենք վերանայում ենք մեր կողմից ընդունված
ապահովագրական որոշումը՝ ստուգելու համար, թե արդյոք մենք պատշաճ կերպով հետևել
ենք բոլոր կանոններին: Ձեր բողոքարկումն ուսումնասիրում են վերանայողներ, ովքեր չեն
կայացրել սկզբնական անբարենպաստ որոշումը:
Շատ դեպքերում դուք պետք է կատարեք 1-ին մակարդակի բողոքարկում: Եթե դուք չեք
ցանկանում նախ բողոքարկել ծրագրին Medi-Cal ծառայության համար, եթե ձեր առողջական
խնդիրը հրատապ է կամ ձեր առողջությանը սպառնացող անմիջական և լուրջ վտանգ է
պարունակում, կամ եթե դուք ուժեղ ցավ ունեք և անհապաղ որոշման կարիք ունեք, կարող
եք Անկախ բժշկական վերանայում խնդրեք Կառավարվող առողջապահական խնամքի
վարչությունից՝ www.dmhc.ca.gov։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար անցեք էջ 238:
Երբ մենք ավարտում ենք վերանայումը, մենք ձեզ տալիս ենք մեր որոշումը: Որոշակի
հանգամանքներում, որոնք ավելի ուշ բացատրվում են այս Գլխում, դուք կարող եք խնդրել
արագացված կամ «արագ ապահովագրական որոշում» կամ ապահովագրական որոշման
արագ բողոքարկում:
Եթե մենք ասենք Ոչ ձեր 1-ին մակարդակի ամբողջական բողոքարկմանը կամ դրա մի
մասին, կարող եք անցնել 2-րդ մակարդակի բողոքարկմանը: Անկախ վերանայման
կազմակերպությունը, որը կապված չէ մեզ հետ, իրականացնում է 2-րդ մակարդակի
բողոքարկումը:

?

•

Որոշ իրավիճակներում ձեր գործն ավտոմատ կերպով ուղարկվում է Անկախ
վերանայման կազմակերպությանը՝ 2-րդ մակարդակի բողոքարկման համար:
Եթե դա տեղի ունենա, մենք ձեզ կասենք։

•

Այլ իրավիճակներում դուք պետք է խնդրեք 2-րդ մակարդակի բողոքարկում:

•

2-րդ մակարդակի բողոքարկումների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների
համար տե՛ս Բաժին F4-ը:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Եթե ձեզ չի բավարարում 2-րդ մակարդակի բողոքարկման որոշումը, կարող եք
բողոքարկման լրացուցիչ մակարդակների անցնել:

E3. Օգնություն ապահովագրական որոշումների և բողոքարկումների հարցում
Դուք կարող եք օգնություն խնդրել հետևյալներից որևէ մեկից.

•

Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ էջի ներքևում գտնվող համարներով:

•

Առողջության ապահովագրության խորհրդատվության և շահերի պաշտպանության
ծրագիր (HICAP)՝ 1-800-434-0222։

•

Կառավարվող առողջապահական խնամքի վարչության (DMHC) Օգնության
կենտրոն՝ անվճար օգնության համար: DMHC-ը պատասխանատու է
առողջապահական ծրագրերի կարգավորման համար: DMHC-ն օգնում է մարդկանց
Medi-Cal-ի ծառայությունների կամ հաշիվների հետ կապված խնդիրների վերաբերյալ
բողոքարկումներով: Հեռախոսահամարն է՝ 1-888-466-2219։ Խուլ, լսողական
խնդիրներով կամ խոսելու խնդիրներ ունեցող մարդիկ կարող են օգտվել անվճար
TDD համարից՝ 1-877-688-9891։

•

Ձեր բժիշկը կամ այլ մատակարարը: Ձեր բժիշկը կամ այլ մատակարարը կարող
է դիմել ապահովագրական որոշման համար կամ բողոքարկել ձեր անունից:

•

Ընկեր կամ ընտանիքի անդամ: Դուք կարող եք նշանակել մեկ այլ անձի, որը կգործի
ձեր փոխարեն որպես ձեր «ներկայացուցիչ» և կխնդրի ապահովագրական որոշում
կամ կբողոքարկի:

•

Փաստաբան։ Դուք փաստաբան ունենալու իրավունք ունեք, բայց ձեզանից չի
պահանջվում ունենալ փաստաբան՝ ապահովագրական որոշում խնդրելու կամ
բողոքարկելու համար:

o Զանգահարեք ձեր անձանական փաստաբանին կամ գտեք նոր փաստաբան
տեղական փաստաբանների ասոցիացիայից կամ այլ ծառայություններից:
Որոշ իրավաբանական խմբեր ձեզ անվճար ծառայություններ կմատուցեն,
եթե իրավասու լինեք։

o Խնդրեք իրավաբանական օգնության իրավաբան Առողջապահության
սպառողների դաշինքից՝ 1-888-804-3536։
Լրացրեք Ներկայացուցչի նշանակման ձևաթուղթը, եթե ցանկանում եք, որ փաստաբանը
կամ մեկ ուրիշը հանդես գա որպես ձեր ներկայացուցիչ: Ձևը թույլ է տալիս որևէ մեկին
գործել ձեր անունից:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն էջի ներքևի համարներով և խնդրեք
«Ներկայացուցիչի նշանակման» ձևաթուղթը: Ձևաթուղթը կարող եք ստանալ՝ այցելելով
www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf կամ մեր կայքում՝
shop.anthem.com/medicare/ca։ Դուք պետք է ներկայացնեք մեզ ստորագրված ձևի պատճենը:

E4. Այս Գլխի որ բաժինը կարող է օգնել ձեզ
Կան չորս իրավիճակներ, որոնք ներառում են ապահովագրական որոշումներ և
բողոքարկումներ: Ամեն մի իրավիճակ տարբեր կանոններ և վերջնաժամկետներ ունի:
Այս գլխի առանձին բաժնում մենք տալիս ենք մանրամասներ յուրաքանչյուրի համար: Տե՛ս
այն բաժինը, որը կիրառելի է.

•

Բաժին F, «Բժշկական խնամք»

•

Բաժին G, «Medicare Մաս D դեղատոմսով դեղեր»

•

Բաժին H, «Մեզ խնդրելն ապահովագրել ավելի երկար հիվանդանոցում մնալը»

•

Բաժին I, «Մեզ խնդրելը շարունակել ապահովագրել որոշակի բժշկական
ծառայություններ (Այս բաժինը վերաբերում է միայն այս ծառայություններին՝
տնային առողջապահական խնամք, հմուտ բուժքույրական հաստատության խնամք
ևԱմբուլատոր վերականգնողական համալիր հաստատության (CORF)
ծառայություններ:)

Եթե վստահ չեք, թե որ բաժինն օգտագործել, զանգահարեք Անդամների սպասարկման
կենտրոն՝ էջի ստորև գտնվող համարներով:

F. Բժշկական խնամք
Այս բաժինը բացատրում է, թե ինչ անել, եթե բժշկական խնամքի համար
ապահովագրություն ստանալու հետ կապված խնդիրներ ունեք, կամ եթե ցանկանում եք, որ
մենք փոխհատուցենք ձեզ ձեր խնամքի համար:
Այս բաժինը վերաբերում է բժշկական խնամքի և ծառայությունների ձեր նպաստներին,
որոնք նկարագրված են ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 4-ում։ Այս բաժնի մնացած մասում
մենք սովորաբար օգտագործում ենք «բժշկական խնամքի ապահովագրություն» կամ
«բժշկական խնամք»: «Բժշկական խնամք» տերմինը ներառում է բժշկական
ծառայություններ և պարագաներ, ինչպես նաև Medicare Մաս B դեղատոմսով դեղեր, որոնք
սովորաբար ձեր բժշկի կամ բուժաշխատողի կողմից տրամադրվող դեղեր են: Մաս B
դեղատոմսով դուրս գրվող դեղի նկատմամբ կարող են կիրառվել տարբեր կանոններ:
Երբ դրանք կիրառվեն, մենք բացատրում ենք, թե ինչպես են Մաս B դեղատոմսով դուրս
գրվող դեղերի կանոնները տարբերվում բժշկական ծառայությունների և ապրանքների
կանոններից:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

F1. Այս բաժնից օգտվելը
Այս բաժինը բացատրում է, թե ինչ կարող եք անել հետևյալ իրավիճակներից որևէ մեկում.
1. Դուք կարծում եք, որ մենք ապահովագրում ենք ձեզ անհրաժեշտ բժշկական խնամքը,
սակայն այն չեք ստանում:
Ինչ կարող եք անել. Դուք կարող եք մեզ խնդրել՝ ձեզ համար ապահովագրական
որոշում կայացնել: Տե՛ս Բաժին F2:
2. Մենք չենք հաստատել այն բժշկական խնամքը, որը ցանկանում է տրամադրել ձեր
բժիշկը կամ այլ բուժօգնության մատակարարը, և դուք կարծում եք, որ մենք պետք
է դա անենք:
Ինչ կարող եք անել. Դուք կարող եք բողոքարկել մեր որոշումը։ Տե՛ս Բաժին F3:
3. Դուք ստացել եք բժշկական խնամք, որը կարծում եք, որ մենք ապահովագրում ենք, բայց
մենք չենք վճարելու:
Ինչ կարող եք անել. Դուք կարող եք բողոքարկել չվճարելու մեր որոշումը: Տե՛ս
Բաժին F5:
4. Դուք ստացել և վճարել եք բժշկական խնամքի համար, որը կարծում էիք, որ մենք
ապահովագրում ենք, և ցանկանում եք, որ մենք ձեզ փոխհատուցենք:
Ինչ կարող եք անել. Դուք կարող եք խնդրել մեզ՝ ձեզ հետ վճարել։ Տե՛ս Բաժին F5:
5. Մենք նվազեցրել կամ դադարեցրել ենք ձեր ապահովագրությունը որոշակի բժշկական
խնամքի համար, և դուք կարծում եք, որ մեր որոշումը կարող է վնասել ձեր
առողջությանը:
6. Դուք խնամքի մատուցման հետաձգումներ եք ունենում կամ չեք կարողանում բժիշկ
գտնել:
Ինչ կարող եք անել. Դուք կարող եք բողոքարկել բժշկական խնամքը նվազեցնելու կամ
դադարեցնելու մեր որոշումը: Տես Բաժին F4:

•

?

Եթե ապահովագրությունը նախատեսված է հիվանդանոցային խնամքի, տնային
առողջության պահպանման, հմուտ բուժքույրական հաստատության խնամքի կամ
Ամբուլատոր վերականգնողական համալիր հաստատության (CORF)
ծառայությունների համար, ապա կիրառվում են հատուկ կանոններ: Ավելին
իմանալու համար տե՛ս Բաժին H կամ Բաժին I:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Բոլոր այլ իրավիճակների համար, որոնք կապված են որոշակի բժշկական խնամքի
ձեր ապահովագրության կրճատման կամ դադարեցման հետ, օգտագործեք այս
բաժինը (Բաժին F) որպես ձեր ուղեցույց:

F2. Ապահովագրական որոշում խնդրելը
Երբ ապահովագրական որոշումը ներառում է ձեր բժշկական խնամքն, այն կոչվում
է «ինտեգրված կազմակերպության որոշում»:
Դուք, ձեր բժիշկը կամ ձեր ներկայացուցիչը կարող եք մեզանից ապահովագրական որոշում
խնդրել հետևյալ կերպ.

•
•
•

Զանգահարեք՝ 1-844-469-6831 (TTY: 711)։
Ֆաքս՝ 1-877-664-1504
Գրավոր՝
Anthem Blue Cross
Coverage Determinations
P.O. Box 60007
Los Angeles, CA 60060-0007

Ստանդարտ ապահովագրական որոշում
Երբ մենք ձեզ տալիս ենք մեր որոշումը, մենք օգտագործում ենք «ստանդարտ»
վերջնաժամկետները, եթե չենք համաձայնել օգտագործել «արագ» վերջնաժամկետները:
Ստանդարտ ապահովագրական որոշումը նշանակում է մենք ձեզ պատասխան ենք տալիս
հետևյալի վերաբերյալ՝

•

•

Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ը (HMO D-SNP) կորոշի սովորական նախնական
հաստատումները 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, երբ Anthem MediBlue
Full Dual Advantage-ը (HMO D-SNP) կստանա որոշում կայացնելու համար անհրաժեշտ
տեղեկատվությունը, սակայն ոչ ուշ, քան 14 օրացուցային օրվա ընթացքում,
երբ Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ը (HMO D-SNP) կստանա ձեր հարցումը:
Medicare Մաս B դեղատոմսով դուրս գրվող դեղ՝ ձեր հարցումը ստանալուց հետո 72
ժամվա ընթացքում:

Բժշկական ապրանքի կամ ծառայության համար մեզ կարող է ևս 14 օրացուցային օր
պահանջվել, եթե ավելի շատ ժամանակ խնդրեք, կամ եթե մեզ անհրաժեշտ լինեն լրացուցիչ
տեղեկություններ, որոնք կարող են նպաստավոր լինել ձեզ համար (օրինակ՝
արտացանցային մատակարարների բժշկական գրառումները): Եթե որոշում կայացնելու
համար մեզ լրացուցիչ օրեր պահանջվեն, մենք ձեզ գրավոր կտեղեկացնենք: Մենք չենք
կարող լրացուցիչ օրեր վերցնել, եթե ձեր խնդրանքը վերաբերում է Medicare Մաս B
դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերին:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Եթե կարծում եք, որ մենք չպետք է վերցնենք լրացուցիչ օրեր, կարող եք «արագ բողոք»
ներկայացնել լրացուցիչ օրեր վերցնելու մեր որոշման վերաբերյալ: Երբ դուք արագ բողոք եք
ներկայացնում, մենք ձեր բողոքին պատասխանում ենք 24 ժամվա ընթացքում: Բողոք
ներկայացնելու գործընթացը տարբերվում է ապահովագրական որոշումների և
բողոքարկման գործընթացից: Բողոք ներկայացնելու մասին լրացուցիչ տեղեկությունների
համար, ներառյալ արագ բողոքը, տե՛ս Բաժին K:
Արագ ապահովագրական որոշում
«Արագ ապահովագրական որոշման» իրավական տերմինն է
«արագացված որոշումը»:
Երբ դուք խնդրում եք մեզ ապահովագրական որոշում կայացնել ձեր բժշկական
խնամքի վերաբերյալ, և ձեր առողջությունը պահանջում է արագ արձագանք, խնդրեք
մեզ կայացնել «արագ ապահովագրական որոշում»: Արագ ապահովագրական
որոշումը նշանակում է, որ մենք ձեզ պատասխան կտանք հետևյալի մասին.

•

Բժշկական ծառայություն կամ ապրանք՝ ձեր հարցումը ստանալուց հետո 72 ժամվա
ընթացքում:

•

Medicare Մաս B դեղատոմսով դուրս գրվող դեղ՝ ձեր հարցումը ստանալուց հետո
24 ժամվա ընթացքում:

Բժշկական ապրանքի կամ ծառայության համար մեզ կարող է ևս 14 օրացուցային օր
պահանջվել, եթե հայտնաբերենք, որ բացակայում են ձեզ համար օգտակար
տեղեկություններ (օրինակ՝ բժշկական գրառումներ արտացանցային մատակարարից) կամ,
եթե ձեզ ժամանակ է անհրաժեշտ՝ վերանայման համար մեզ տեղեկատվություն ստանալու
համար: Եթե որոշում կայացնելու համար մեզ լրացուցիչ օրեր պահանջվեն, մենք ձեզ
գրավոր կտեղեկացնենք: Մենք չենք կարող լրացուցիչ ժամանակ հատկացնել, եթե ձեր
խնդրանքը վերաբերում է Medicare Մաս B դեղատոմսով դուրս գրվող դեղին:
Եթե կարծում եք, որ մենք չպետք է լրացուցիչ օրեր տրամադրենք ապահովագրական
որոշում կայացնելու համար, կարող եք «արագ բողոք» ներկայացնել լրացուցիչ օրեր
վերցնելու մեր որոշման վերաբերյալ: Բողոք ներկայացնելու մասին լրացուցիչ
տեղեկությունների համար, ներառյալ արագ բողոքը, տե՛ս Բաժին K: Որոշումը կայացնելուն
պես կզանգահարենք ձեզ:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Արագ ապահովագրական որոշում ստանալու համար դուք պետք է բավարարեք
երկու պահանջ.

•

Դուք ապահովագրություն եք խնդրում բժշկական օգնության համար, որը դուք
չեք ստացել: Դուք չեք կարող արագ ապահովագական որոշում խնդրել ձեր արդեն
իսկ մատուցված բժշկական խնամքի համար վճարման վերաբերյալ:

•

Ստանդարտ ժամկետների օգտագործումը կարող է լուրջ վնաս հասցնել ձեր
առողջությանը կամ վնասել ձեր գործունակությանը:

Մենք ավտոմատ կերպով ձեզ արագ ապահովագրական որոշում ենք տալիս, եթե ձեր բժիշկն
ասի, որ ձեր առողջությունը դա պահանջում է: Եթե դուք խնդրում եք առանց ձեր բժշկի
աջակցության, մենք որոշում ենք, թե արդյոք դուք արագ ապահովագրական որոշում
եք ստանում:
Եթե մենք որոշենք, որ ձեր առողջությունը չի համապատասխանում արագ
ապահովագրական որոշման պահանջներին, մենք ձեզ դրա մասին նամակ ենք ուղարկում,
և փոխարենը մենք օգտագործում ենք ստանդարտ ժամկետները: Նամակում ասվում է.
•

Մենք ավտոմատ կերպով ձեզ արագ ապահովագրական որոշում ենք տալիս,
եթե ձեր բժիշկը դա խնդրի:

•

Ինչպես կարող եք «արագ բողոք» ներկայացնել մեր որոշման վերաբերյալ՝ արագ
ապահովագրական որոշման փոխարեն ձեզ ստանդարտ ապահովագրական
որոշում տալու մասին: Բողոք ներկայացնելու մասին լրացուցիչ տեղեկությունների
համար, ներառյալ արագ բողոքը, տե՛ս Բաժին K:

Եթե մենք Ոչ ասենք ձեր խնդրանքի մի մասին կամ այն ամբողջությամբ մերժենք, մենք ձեզ
նամակ ենք ուղարկում՝ բացատրելով պատճառները:

•

Եթե ասենք Ոչ, դուք իրավունք ունեք բողոքարկել։ Եթե կարծում եք, որ մենք սխալ
ենք թույլ տվել, բողոքարկումը մեզանից պահանջելու պաշտոնական միջոց
է վերանայել մեր որոշումը և փոխել այն:

•

Եթե որոշեք բողոքարկել, դուք կանցնեք բողոքարկման գործընթացի 1-ին
մակարդակին (տե՛ս Բաժին F3):

Սահմանափակ հանգամանքներում մենք կարող ենք մերժել ապահովագրական որոշման
ձեր խնդրանքն, ինչը նշանակում է, որ մենք չենք վերանայելու խնդրանքը: Օրինակները,
երբ խնդրանքը մերժվելու է, ներառում են.

•

?

Եթե խնդրանքը թերի է,

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

•

Եթե ինչ-որ մեկը ձեր անունից խնդրանք է ներկայացնում, բայց իրավաբանորեն
իրավասու չէ դա անել, կամ

•

Եթե դուք խնդրում եք, որ ձեր խնդրանքը հետ կանչվի:

Եթե մենք մերժենք ապահովագրական որոշման խնդրանքը, մենք ձեզ ծանուցում
կուղարկենք՝ բացատրելով, թե ինչու է խնդրանքը մերժվել և ինչպես խնդրել մերժման
վերանայում: Այս վերանայումը կոչվում է բողոքարկում: Բողոքարկումները
քննարկվում են հաջորդ բաժնում:

F3. 1-ին մակարդակի բողոքարկում ներկայացնելը
Բողոքարկում սկսելու համար դուք, ձեր բժիշկը կամ ձեր ներկայացուցիչը պետք է կապվեք
մեզ հետ: Զանգահարեք մեզ՝ 1-833-707-3129։
Խնդրեք ստանդարտ բողոքարկում կամ արագ բողոքարկում գրավոր կամ զանգահարելով
մեզ՝ 1-833-707-3129։

•

Եթե ձեր բժիշկը կամ այլ դեղատոմս նշանակող խնդրում է շարունակել
ծառայությունը կամ ապրանքը, որը դուք արդեն ստանում եք ձեր բողոքարկման
ընթացքում, դուք կարող եք նրանց անվանել որպես ձեր ներկայացուցիչ՝ ձեր անունից
հանդես գալու համար:

•

Եթե ձեր բժշկից բացի որևէ մեկը ձեր փոխարեն բողոքարկում է, ներառեք
Ներկայացուցչի նշանակման ձևաթուղթ, որը լիազորում է այս անձին ներկայացնել
ձեզ: Ձևաթուղթը կարող եք ստանալ՝ այցելելով www.cms.gov/Medicare/CMSForms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf կամ մեր կայքում՝
shop.anthem.com/medicare/ca։

•

Մենք կարող ենք ընդունել բողոքարկման խնդրանքն առանց ձևաթղթի, բայց մենք
չենք կարող սկսել կամ ավարտել մեր վերանայումը, մինչև չստանանք այն: Եթե մենք
չստանանք ձևաթուղթը ձեր բողոքարկման խնդրանքը ստանալուց հետո
44 օրացուցային օրվա ընթացքում.

o Մենք կմերժենք ձեր խնդրանքը և
o Մենք ձեզ գրավոր ծանուցում կուղարկենք՝ բացատրելով ձեր իրավունքը՝
խնդրելով Անկախ վերանայման կազմակերպությանը վերանայել ձեր
բողոքարկումը մերժելու մեր որոշումը:
Բողոքարկման համար պետք է դիմեք մեր որոշման մասին նամակը ստանալուց հետո
60 օրացուցային օրվա ընթացքում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Եթե դուք բաց եք թողնում վերջնաժամկետը և բավարար պատճառ ունեք այն բաց թողնելու
համար, մենք կարող ենք ձեզ ավելի շատ ժամանակ տրամադրել ձեր բողոքարկումը
ներկայացնելու համար: Բավարար պատճառների օրինակներ են այնպիսի բաներ, ինչպիսիք
են՝ դուք լուրջ հիվանդություն եք ունեցել կամ մենք ձեզ սխալ տեղեկատվություն ենք տվել
վերջնաժամկետի վերաբերյալ: Բացատրեք, թե ինչու է ձեր բողոքարկումն ուշանում, երբ
բողոքարկում եք:
Դուք իրավունք ունեք մեզանից պահանջել ձեր բողոքարկման մասին տեղեկատվության
անվճար պատճենը: Դուք և ձեր բժիշկը կարող եք նաև մեզ ավելի շատ տեղեկություններ
տրամադրել՝ ձեր բողոքարկմանն աջակցելու համար:
Եթե ձեր առողջական վիճակը դա պահանջում է, դիմեք արագ բողոքարկման համար
«Արագ բողոքարկման» իրավական տերմինն է «արագացված վերանայում»:

•

Եթե դուք բողոքարկեք ձեր չստացած խնամքի ապահովագրության մասին մեր
կայացրած որոշումը, դուք և/կամ ձեր բժիշկը որոշում եք՝ արդյոք դուք արագ
բողոքարկման կարիք ունեք:

•

Արագ բողոքարկման գործընթացը նույնն է, ինչ արագ ապահովագրական որոշման
դեպքում: Արագ բողոքարկում խնդրելու համար հետևեք Բաժին F2-ի արագ
ապահովագրական որոշում խնդրելու հրահանգներին:

•

Եթե ձեր բժիշկը մեզ ասի, որ ձեր առողջությունը դա պահանջում է, մենք ձեզ արագ
բողոքարկում կտրամադրենք:

Եթե մենք ձեզ ասենք, որ դադարեցնում կամ կրճատում ենք ծառայությունները կամ
ապրանքները, որոնք դուք արդեն ստանում եք, դուք կարող եք շարունակել ստանալ
այդ ծառայությունները կամ ապրանքները ձեր բողոքարկման ընթացքում:

?

•

Եթե մենք որոշենք փոխել կամ դադարեցնել ձեր ստացած ծառայության կամ
ապրանքի ապահովագրությունը, մենք ձեզ ծանուցում կուղարկենք նախքան
գործողություն կատարելը:

•

Եթե համաձայն չեք մեր որոշման հետ, կարող եք 1-ին մակարդակի բողոքարկում
ներկայացնել:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Մենք շարունակում ենք ապահովագրել ծառայությունը կամ ապրանքը, եթե դուք
խնդրեք 1-ին մակարդակի բողոքարկում մեր նամակում նշված ամսաթվից
10 օրացուցային օրվա ընթացքում կամ մինչև գործողության նախատեսվող ուժի մեջ
մտնելու ամսաթիվը, որը որ ավելի ուշ լինի:

o Եթե դուք համապատասխանում եք այս վերջնաժամկետին, դուք կստանաք
ծառայությունը կամ ապրանքը առանց փոփոխության, քանի դեռ սպասում եք ձեր
1-ին մակարդակի բողոքարկմանը։

o Դուք նաև կստանաք բոլոր մյուս ծառայությունները կամ ապրանքները
(որոնք ձեր բողոքարկման առարկան չեն) առանց փոփոխության:

o Եթե դուք չբողոքարկեք մինչև այս ժամկետներն, ապա ձեր ծառայությունը կամ
դեղորայքը չեն շարունակվի մինչ դուք սպասում եք ձեր բողոքարկման որոշմանը:
Մենք կուսումնասիրենք ձեր բողոքը և կտանք մեր պատասխանը:

•

Երբ մենք ուսումնասիրում ենք ձեր բողոքարկումը, մենք ևս մեկ անգամ ուշադիր
ուսումնասիրում ենք բժշկական խնամքի ապահովագրման ձեր խնդրանքի
վերաբերյալ բոլոր տեղեկությունները:

•

Մենք ստուգում ենք՝ արդյոք հետևել ենք բոլոր կանոններին, երբ Ոչ ասացինք
ձեր խնդրանքին:

•

Մենք լրացուցիչ տեղեկություններ ենք հավաքում, եթե դրա կարիքն ունենք:
Լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար մենք կարող ենք կապվել ձեզ կամ
ձեր բժշկի հետ:

Արագ բողոքարկման վերջնաժամկետներ կան:

•

Երբ մենք օգտագործում ենք արագ ժամկետները, մենք պետք է ձեզ պատասխան
տանք ձեր բողոքարկումը ստանալուց հետո 72 ժամվա ընթացքում: Մենք ավելի
շուտ կտանք մեր պատասխանը, եթե ձեր առողջական վիճակը թույլ չի տալիս
երկար սպասել:

Եթե մենք ձեզ չպատասխանենք 72 ժամվա ընթացքում, մենք պետք է ձեր հարցումն
ուղարկենք բողոքարկման գործընթացի 2-րդ մակարդակ: Անկախ վերանայման
կազմակերպությունն այնուհետև վերանայում է այն: Այս գլխում ավելի ուշ մենք ձեզ
պատմում ենք այս կազմակերպության մասին և բացատրում 2-րդ մակարդակի
բողոքարկման գործընթացը:

•

?

Եթե մենք «Այո» ասենք ձեր խնդրանքի մի մասի կամ ամբողջի համար, մենք պետք
է թույլատրենք կամ տրամադրենք ապահովագրությունը, որը մենք համաձայնել ենք
տրամադրել ձեր բողոքարկումը ստանալուց հետո 72 ժամվա ընթացքում:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Եթե մենք «Ոչ» ասենք ձեր խնդրանքի մի մասի կամ ամբողջի համար, մենք ձեր
բողոքարկումն ուղարկում ենք Անկախ վերանայման կազմակերպությանը՝ 2-րդ
մակարդակի բողոքարկման համար:

Կան ստանդարտ բողոքարկման վերջնաժամկետներ:

•

Երբ մենք օգտագործում ենք ստանդարտ վերջնաժամկետները, մենք պետք է ձեզ
մեր պատասխանը տանք 30 օրացուցային օրվա ընթացքում այն բանից հետո,
երբ մենք կստանանք ձեր չստացած ծառայությունների ապահովագրության ձեր
բողոքարկումը:

•

Եթե ձեր խնդրանքը վերաբերում է Medicare Մաս B դեղատոմսով դուրս գրվող դեղին,
որը դուք չեք ստացել, մենք ձեզ մեր պատասխանը տալիս ենք ձեր բողոքարկումը
ստանալուց հետո 7 օրացուցային օրվա ընթացքում կամ ավելի շուտ, եթե ձեր
առողջությունը դա պահանջում է:

Եթե մենք ձեզ պատասխան չտանք մինչև վերջնաժամկետը, մենք պետք է ձեր խնդրանքն
ուղարկենք բողոքարկման գործընթացի 2-րդ մակարդակին: Անկախ վերանայման
կազմակերպությունն այնուհետև վերանայում է այն: Այս գլխում ավելի ուշ մենք ձեզ
պատմում ենք այս կազմակերպության մասին և բացատրում 2-րդ մակարդակի
բողոքարկման գործընթացը:
Եթե մենք «Այո» ասենք ձեր խնդրանքի մի մասի կամ ամբողջի համար, մենք պետք
է լիազորենք կամ տրամադրենք այն ապահովագրությունը, որը մենք համաձայնել ենք
տրամադրել ձեր բողոքարկումը ստանալուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում,
կամ 7 օրացուցային օրվա ընթացքում, եթե ձեր խնդրանքը նախատեսված է Medicare
Մաս B դեղատոմսով դուրս գրվող դեղի համար:
Եթե մենք «Ոչ» ասենք ձեր խնդրանքի մի մասի կամ ամբողջի համար, դուք ունեք
բողոքարկման լրացուցիչ իրավունքներ.
Եթե մենք ասենք Ոչ ձեր խնդրանքի մի մասի կամ ամբողջի համար, մենք ձեզ նամակ
կուղարկենք:

?

•

Եթե ձեր խնդիրը կապված է Medicare ծառայության կամ ապրանքի
ապահովագրության հետ, նամակը ձեզ կասի, որ մենք ձեր գործն ուղարկել ենք
Անկախ վերանայման կազմակերպությանը՝ 2-րդ մակարդակի բողոքարկման
համար:

•

Եթե ձեր խնդիրը կապված է Medi-Cal ծառայության կամ ապրանքի
ապահովագրության հետ, նամակը ձեզ կասի, թե ինչպես ինքներդ ներկայացնել 2րդ մակարդակի բողոքարկում:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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F4. 2-րդ մակարդակի բողոքարկում կատարելը
Եթե մենք ասենք Ոչ ձեր 1-ին մակարդակի բողոքարկման մի մասի կամ ամբողջի համար,
մենք ձեզ նամակ կուղարկենք: Այս նամակը ձեզ կտեղեկացնի՝ արդյոք Medicare, Medi-Cal
կամ երկու ծրագրերը սովորաբար ապահովագրում են ծառայությունը կամ ապրանքը:

•

Եթե ձեր խնդիրը կապված է ծառայության կամ ապրանքի հետ, որը Medicare
սովորաբար ապահովագրում է, մենք ձեր գործն ավտոմատ կերպով ուղարկում ենք
բողոքարկման գործընթացի 2-րդ մակարդակ, հենց որ 1-ին մակարդակի
բողոքարկումն ավարտվի:

•

Եթե ձեր խնդիրը կապված է ծառայության կամ ապրանքի հետ, որը Medi-Cal
սովորաբար ապահովագրում է, կարող եք ինքներդ 2-րդ մակարդակի բողոքարկում
ներկայացնել: Նամակում ասվում է, թե ինչպես դա անել: Մենք նաև լրացուցիչ
տեղեկություններ կներառենք ավելի ուշ այս գլխում: Մենք ավտոմատ կերպով 2-րդ
մակարդակի բողոքարկում չենք ներկայացնում ձեզ համար Medi-Cal-ի
ծառայությունների կամ ապրանքների համար:

•

Եթե ձեր խնդիրը կապված է ծառայության կամ ապրանքի հետ, որը և՛ Medicare-ը,
և՛ Medi-Cal-ը կարող են ապահովագրել, դուք ավտոմատ կերպով ստանում եք 2-րդ
մակարդակի բողոքարկում Անկախ վերանայման կազմակերպությունից: Դուք կարող
եք նաև նահանգից Արդար լսում խնդրել:

Եթե ձեր 1-ին մակարդակի բողոքարկումը ներկայացրել եք նպաստների
շարունակականության համար, ապա բողոքարկվող ծառայության, ապրանքի կամ դեղի ձեր
նպաստները կարող են շարունակվել նաև 2-րդ մակարդակի ընթացքում: Տե՛ս Բաժին F3-ը՝
1-ին մակարդակի բողոքարկումների ընթացքում ձեր նպաստները շարունակելու մասին
տեղեկությունների համար:

?

•

Եթե ձեր խնդիրը կապված է ծառայության հետ, որը սովորաբար ապահովագրվում
է միայն Medicare-ի կողմից, ապա այդ ծառայության ձեր նպաստները չեն
շարունակվում Անկախ վերանայման կազմակերպության մոտ 2-րդ մակարդակի
բողոքարկման գործընթացում:

•

Եթե ձեր խնդիրը կապված է ծառայության հետ, որը սովորաբար ապահովագրվում
է միայն Medi-Cal-ի կողմից, ապա այդ ծառայության ձեր նպաստները կշարունակվեն,
եթե դուք 2-րդ մակարդակի բողոքարկում ներկայացնեք մեր որոշման նամակը
ստանալուց հետո 10 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Երբ ձեր խնդիրը կապված է ծառայության կամ ապրանքի հետ, որը սովորաբար
ապահովագրում է Medicare-ը
Անկախ վերանայման կազմակերպությունը վերանայում է ձեր բողոքարկումը: Դա Medicare
ի կողմից վարձված անկախ կազմակերպություն է:
«Անկախ վերանայման կազմակերպության» պաշտոնական անվանումն է «Անկախ
վերանայման իրավաբանական անձ», որը երբեմն կոչվում է «IRE»:

•

Այս կազմակերպությունը կապված չէ մեզ հետ և պետական մարմին չէ: Medicare-ն
ընտրել է ընկերությունը որպես Անկախ վերանայման կազմակերպություն, և
Medicare-ը վերահսկում է նրանց աշխատանքը:

•

Մենք ձեր բողոքարկման մասին տեղեկությունները (ձեր «գործի նյութերը»)
ուղարկում ենք այս կազմակերպությանը: Դուք իրավունք ունեք անվճար պատճենել
ձեր գործի նյութերը:

•

Դուք իրավունք ունեք Անկախ վերանայման կազմակերպությանը տրամադրել
լրացուցիչ տեղեկություններ՝ ձեր բողոքարկմանն աջակցելու համար:

•

Անկախ վերանայման կազմակերպության վերանայողներն ուշադիր ուսումնասիրում
են ձեր բողոքարկման հետ կապված բոլոր տեղեկությունները:

Եթե դուք արագ բողոքարկում եք ունեցել 1-ին մակարդակում, դուք նաև արագ
բողոքարկում ունեք 2-րդ մակարդակում:

•

Եթե դուք արագ բողոքարկում եք ունեցել մեզ 1-ին մակարդակում, դուք ավտոմատ
կերպով արագ բողոքարկում եք ստանում 2-րդ մակարդակում: Անկախ վերանայման
կազմակերպությունը պետք է ձեզ պատասխան տա ձեր 2-րդ մակարդակի
բողոքարկմանը ձեր բողոքարկումը ստանալուց հետո 72 ժամվա ընթացքում:

Եթե դուք ստանդարտ բողոքարկում եք ունեցել 1-ին մակարդակում, ապա ունեք նաև
ստանդարտ բողոքարկում 2-րդ մակարդակում:

?

•

Եթե դուք ստանդարտ բողոքարկում եք ունեցել 1-ին մակարդակում, դուք
ավտոմատ կերպով ստանում եք ստանդարտ բողոքարկում 2-րդ մակարդակում:

•

Եթե ձեր խնդրանքը վերաբերում է բժշկական ապրանքին կամ ծառայությանը,
Անկախ վերանայման կազմակերպությունը պետք է ձեզ պատասխան տա ձեր 2-րդ
մակարդակի բողոքարկմանը ձեր բողոքարկումը ստանալուց հետո 30 օրացուցային
օրվա ընթացքում:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Եթե ձեր խնդրանքը վերաբերում է Medicare Մաս B դեղատոմսով դեղին, Անկախ
վերանայման կազմակերպությունը պետք է ձեզ պատասխան տա ձեր 2-րդ
մակարդակի բողոքարկմանը ձեր բողոքարկումը ստանալուց հետո 7 օրացուցային
օրվա ընթացքում:

Անկախ վերանայման կազմակերպությունը տալիս է ձեզ իրենց պատասխանը գրավոր
և բացատրում պատճառները:

•

•

•

Եթե Անկախ վերանայման կազմակերպությունն «Այո» է ասում բժշկական ապրանքի
կամ ծառայության մի մասին կամ ամբողջովին, մենք պետք է անհապաղ
իրականացնենք որոշումը՝
o

Լիազորենք բժշկական խնամքի ապահովագրությունը 72 ժամվա ընթացքում կամ

o

Ծառայությունը մատուցեք 14 օրացուցային օրվա ընթացքում այն բանից հետո,
երբ մենք կստանանք Անկախ վերանայման կազմակերպության որոշումը
ստանդարտ խնդրանքների կամ

o

Տրամադրեք ծառայությունը 72 ժամվա ընթացքում այն օրվանից, երբ մենք
կստանանք Անկախ վերանայման կազմակերպության որոշումն արագացված
խնդրանքների համար:

Եթե Անկախ վերանայման կազմակերպությունն ասի «Այո» Medicare Մաս B
դեղատոմսով դեղերի մի մասին կամ ամբողջությամբ, մենք պետք է լիազորենք կամ
տրամադրենք վիճարկվող Medicare Մաս B դեղատոմսով դուրս գրվող դեղը.
o

72 ժամվա ընթացքում այն բանից հետո, երբ մենք կստանանք Անկախ
վերանայման կազմակերպության որոշումը ստանդարտ խնդրանքիների կամ

o

24 ժամվա ընթացքում այն օրվանից, երբ մենք ստանում ենք Անկախ վերանայման
կազմակերպության որոշումն արագացված խնդրանքիների վերաբերյալ:

Եթե Անկախ վերանայման կազմակերպությունն ասի «Ոչ» ձեր բողոքարկման մի
մասի կամ ամբողջի համար, դա նշանակում է, որ նրանք համաձայն են, որ մենք
չպետք է հաստատենք ձեր խնդրանքը (կամ ձեր խնդրանքի մի մասը) բժշկական
խնամքի ապահովագրման համար: Սա կոչվում է «որոշումը ուժի մեջ թողնել» կամ
«բողոքը մերժել»:

Եթե ձեր գործը համապատասխանում է պահանջներին, դուք որոշում եք, թե արդյոք
ցանկանում եք շարունակել ձեր բողոքարկումը:
Բողոքարկման գործընթացում 2-րդ մակարդակից հետո կա երեք լրացուցիչ մակարդակ՝
ընդհանուր առմամբ հինգ մակարդակ:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Եթե ձեր 2-րդ մակարդակի բողոքարկումը մերժվում է, և դուք բավարարում եք
բողոքարկման գործընթացը շարունակելու պահանջները, դուք պետք է որոշեք՝ անցնել
3-րդ մակարդակ և երրորդ բողոքարկում կատարել: Մանրամասները, թե ինչպես դա անել,
ներկայացված են գրավոր ծանուցման մեջ, որը դուք ստանում եք ձեր 2-րդ մակարդակի
բողոքարկումից հետո:
Վարչական իրավունքի դատավորը կամ փաստաբան արբիտրը վարում է 3-րդ մակարդակի
բողոքարկումը: 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ մակարդակների բողոքարկումների մասին լրացուցիչ
տեղեկությունների համար տե՛ս Բաժին J:
Երբ ձեր խնդիրը կապված է ծառայության կամ ապրանքի հետ, որը սովորաբար
ապահովագրվում է Medi-Cal-ի կողմից
Medi-Cal-ի ծառայությունների և ապրանքների համար 2-րդ մակարդակի բողոքարկում
ներկայացնելու երկու եղանակ կա. (1) Բողոք ներկայացնել կամ Անկախ բժշկական
վերանայում խնդրել կամ (2) Նահանգային լսում:
(1) Անկախ բժշկական վերանայում
Դուք կարող եք բողոք ներկայացնել կամ խնդրել Անկախ բժշկական վերանայում (IMR)
California Կառավարվող առողջապահական խնամքի վարչության (DMHC) Օգնության
կենտրոնից: Բողոք ներկայացնելով՝ DMHC-ը կվերանայի մեր որոշումը և որոշում կկայացնի:
IMR-ը մատչելի է Medi-Cal-ի ցանկացած ապահովագրված ծառայության կամ ապրանքի
համար, որը բժշկական է իր բնույթով: IMR-ը ձեր գործի վերանայումն է այնպիսի բժիշկների
կողմից, ովքեր չեն մտնում մեր ծրագրի մեջ: Եթե IMR-ը որոշվի ձեր օգտին, մենք պետք է
տրամադրենք ձեզ ձեր ուզած ծառայությունը կամ ապրանքը: Դուք ոչինչ չեք վճարում
IMR-ի համար:
Կարող եք բողոք ներկայացնել կամ դիմել IMR-ի համար, եթե մեր ծրագիրը.

?

•

Մերժում, փոխում կամ հետաձգում է Medi-Cal-ի ծառայությունը կամ բուժումը, քանի
որ մեր ծրագիրը որոշում է, որ դա բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ չէ:

•

Չի ապահովագրի Medi-Cal-ի փորձարարական կամ հետազոտական բուժումը լուրջ
բժշկական վիճակի համար:

•

Չի վճարի շտապ կամ հրատապ Medi-Cal ծառայությունների համար, որոնք դուք
արդեն ստացել եք:

•

Չի լուծել ձեր 1-ին մակարդակի բողոքարկումը Medi-Cal ծառայության վերաբերյալ
30 օրացուցային օրվա ընթացքում ստանդարտ բողոքարկման կամ 72 ժամվա
ընթացքում՝ արագ բողոքարկման համար:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

ՆՇՈՒՄ. Եթե ձեր մատակարարը բողոք է ներկայացրել ձեզ համար, բայց մենք չենք ստացել
ձեր Ներկայացուցչի նշանակման ձևաթուղթն, ապա ձեզ հարկավոր է մեզ կրկին
ներկայացնել ձեր բողոքարկումը, նախքան կարող եք Կառավարվող առողջապահական
խնամքի վարչությանը դիմել 2-րդ մակարդակի IMR-ի համար:
Դուք իրավունք ունեք և՛ IMR-ի, և՛ Նահանգային լսումների, բայց ոչ, եթե նույն հարցի
վերաբերյալ արդեն Նահանգային լսում եք ունեցել:
Սովորաբար, դուք պետք է բողոքարկումը ներկայացնեք մեզ՝ նախքան IMR խնդրելը:
Մեր ծրագրի Մակարդակ 1 բողոքարկման գործընթացի վերաբերյալ լրացուցիչ
տեղեկությունների համար ծանոթացեք էջ 231-ին: Եթե համաձայն չեք մեր որոշման հետ,
կարող եք բողոք ներկայացնել DMHC-ին կամ IMR խնդրել DMHC-ի Օգնության կենտրոնից:
Եթե ձեր բուժումը մերժվել է, քանի որ այն էքսպերիմենտալ կամ հետազոտական էր, դուք
չպետք է մասնակցեք մեր ծրագրի բողոքարկման գործընթացին՝ մինչև չդիմեք IMR-ի համար:
Եթե ձեր խնդիրը հրատապ է կամ ձեր առողջությանը սպառնացող անմիջական և լուրջ
վտանգ է պարունակում, կամ եթե դուք ուժեղ ցավ ունեք, կարող եք այն անմիջապես
ներկայացնել DMHC-ի ուշադրությանն՝ առանց նախապես մեր բողոքարկման գործընթացն
անցնելու:
IMR-ի համար կարող եք դիմել 6 ամսվա ընթացքում՝ ձեր բողոքարկման մասին գրավոր
որոշումը ստանալուց հետո: DMHC-ն կարող է ընդունել ձեր դիմումը 6 ամիս հետո հարգելի
պատճառներով, օրինակ՝ դուք ունեցել եք բժշկական խնդիր, որը խանգարել է ձեզ խնդրել
IMR 6 ամսվա ընթացքում, կամ դուք մեզանից պատշաճ ծանուցում չեք ստացել IMR
գործընթացի մասին:
IMR-ի համար հարցում ներկայացնելու համար.

?

•

Լրացրեք Անկախ բժշկական վերանայման/Բողոքի դիմումի ձևը, որը մատչելի
է հետևյալ հղումով՝
www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx
կամ զանգահարեք DMHC-ի Օգնության կենտրոն՝ 1-888-466-2219։ TTY-ից
օգտվողները պետք է զանգահարեն՝ 1-877-688-9891։

•

Եթե ունեք դրանք, կցեք նամակների կամ այլ փաստաթղթերի պատճենները
ծառայության կամ ապրանքի մասին, որը մենք մերժել ենք: Սա կարող է արագացնել
IMR-ի գործընթացը: Ուղարկեք փաստաթղթերի պատճենները, այլ ոչ
բնօրինակները: Օգնության կենտրոնը չի կարող վերադարձնել որևէ փաստաթուղթ:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Լրացրեք Լիազորված օգնականի ձևաթուղթը, եթե ինչ-որ մեկն օգնում է ձեզ IMR-ի
հարցում: Ձևը կարող եք գտնել
www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx
կայքում կամ զանգահարեք Բաժանմունքի օգնության կենտրոն՝ 1-888-466-2219։
TTY-ից օգտվողները պետք է զանգահարեն՝ 1-877-688-9891։

•

Փոստով կամ ֆաքսով ուղարկեք ձեր ձևաթղթերը և այլ կից փաստաթղթեր
հետևյալ հասցեով՝
Help Center
Department of Managed Health Care
980 Ninth Street, Suite 500
Sacramento, CA 95814-2725
ՖԱՔՍ՝ 916-255-5241

Եթե դուք իրավասու եք IMR-ի համար, ապա DMHC-ը կվերանայի ձեր գործը և 7 օրվա
ընթացքում ձեզ նամակ կուղարկի`տեղեկացնելով, որ դուք իրավասու եք IMR-ի համար: Ձեր
դիմումը և օժանդակ փաստաթղթերը ձեր ծրագրից ստանալուց հետո IMR որոշումը
կկայացվի 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: Դուք պետք է ստանաք IMR որոշումը լրացված
դիմումը ներկայացնելուց հետո 45 օրացուցային օրվա ընթացքում:
Եթե ձեր գործը հրատապ է, և դուք իրավասու եք IMR-ի համար, DMHC-ն կվերանայի ձեր
գործը և ձեզ նամակ կուղարկի 2 օրացուցային օրվա ընթացքում՝ տեղեկացնելով, որ դուք
իրավասու եք IMR-ի համար։ Ձեր դիմումը և օժանդակ փաստաթղթերը ձեր ծրագրից
ստանալուց հետո IMR որոշումը կկայացվի 3 օրացուցային օրվա ընթացքում: Դուք պետք
է ստանաք IMR որոշումը լրացված հայտի ներկայացումից հետո 7 օրացուցային օրվա
ընթացքում: Եթե IMR-ի արդյունքները չեն բավարարում ձեզ, դուք դեռևս կարող եք դիմել
Նահանգային լսման համար:
IMR-ը կարող է ավելի երկար տևել, եթե DMHC-ն չստանա ձեզանից կամ ձեր բուժող բժշկից
անհրաժեշտ բոլոր բժշկական գրառումները։ Եթե դուք այցելում եք բժշկի, որը ձեր
առողջապահական ծրագրի ցանցում չէ, կարևոր է, որ դուք այդ բժշկից ստանաք և ուղարկեք
մեզ ձեր բժշկական գրառումները: Ձեր առողջապահական ծրագրից պահանջվում է ձեր
բժշկական գրառումների պատճենները ստանալ ցանցում աշխատող բժիշկներից:
Եթե DMHC-ն որոշի, որ ձեր գործը չի համապատասխանում IMR-ին, DMHC-ն կվերանայի
ձեր գործը սպառողների բողոքների իր կանոնավոր գործընթացի միջոցով: Ձեր բողոքը պետք
է լուծվի լրացված հայտը ներկայացնելու պահից 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: Եթե ձեր
բողոքը անհետաձգելի է, այն ավելի շուտ կլուծվի:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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(2) Նահանգային լսում
Դուք կարող եք նահանգային լսում խնդրել Medi-Cal-ի ապահովագրված ծառայությունների
և ապրանքների համար: Եթե ձեր բժիշկը կամ այլ մատակարար խնդրում է ծառայություն
կամ ապրանք, որը մենք չենք հաստատի, կամ մենք չենք շարունակի վճարել ծառայության
կամ ապրանքի համար, որը դուք արդեն ունեք, և մենք ոչ ասացինք ձեր 1-ին մակարդակի
բողոքարկմանը, դուք Նահանգային լսում խնդրելու իրավունք ունեք։
Շատ դեպքերում դուք ունեք 120 օր Նահանգային լսումներ խնդրելու համար այն բանից
հետո, երբ «Ձեր լսման իրավունքները» ծանուցումը փոստով ուղարկվի ձեզ:
ՆՇՈՒՄ․ Եթե դուք նահանգային լսումներ եք խնդրում, քանի որ մենք ձեզ ասել ենք, որ
ծառայությունը, որը ներկայումս ստանում եք, կփոխվի կամ կդադարեցվի, դուք ավելի քիչ
օրեր ունեք ձեր խնդրանքը ներկայացնելու համար, եթե ցանկանում եք շարունակել ստանալ
այդ ծառայությունը, մինչ սպասում եք ձեր Նահանգային լսումներին: Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար կարդացեք «Իմ նպաստները կշարունակվե՞ն 2-րդ մակարդակի
բողոքարկումների ժամանակ», էջ <213>:
Նահանգային լսում խնդրելու երկու եղանակ կա.
1. Կարող եք լրացնել "Նահանգային լսման խնդրանքի" ձևաթուղթը՝ գործողության
ծանուցման հետևի մասում: Դուք պետք է տրամադրեք բոլոր պահանջվող
տեղեկություններն, ինչպիսիք են ձեր լրիվ անունը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ծրագրի
կամ վարչաշրջանի անվանումը, որը ձեր դեմ գործողություն է իրականացրել,
ներգրավված օգնության ծրագիր(ներ)ը և մանրամասն պատճառը, թե ինչու եք լսում
ցանկանում: Ապա պետք է ձեր խնդրանքն ուղարկեք հետևյալ եղանակներից
մեկի միջոցով.

•

Վարչաշրջանի բարեկեցության վարչություն՝ ծանուցման վրա նշված
հասցեով։

•

California Department of Social Services
State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, California 94244-2430

•

?

Նահանգային լսումների բաժանմունք հետևյալ ֆաքսի համարներով՝
916-651-5210 կամ 916-651-2789։

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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2. Կարող եք զանգահարել Սոցիալական ծառայությունների California բաժանմունք
1-800-952-5253 հեռախոսահամարով: TTY-ից օգտվողները պետք է զանգահարեն՝
1-800-952-8349։ Եթե որոշել եք խնդրել Նահանգային լսում հեռախոսով, դուք պետք
է տեղյակ լինեն, որ հեռախոսագծերը շատ զբաղված են:
Medi-Cal-ի ծառայությունների և ապրանքների համար 2-րդ մակարդակի բողոքարկում
ներկայացնելու երկու եղանակ կա. (1) Բողոք ներկայացնել կամ Անկախ բժշկական
վերանայում խնդրել կամ (2) Նահանգային լսում:
Արդար լսումների գրասենյակը ձեզ տալիս է իր որոշումը գրավոր և բացատրում պատճառները:

•

Եթե Արդար լսումների գրասենյակն ասի «Այո» բժշկական ապրանքի կամ
ծառայության խնդրանքի մի մասին կամ ամբողջությամբ, մենք պետք է
լիազորենք կամ տրամադրենք ծառայությունը կամ ապրանքը նրանց որոշումը
ստանալուց հետո 72 ժամվա ընթացքում:

•

Եթե Արդար լսումների գրասենյակն ասի «Ոչ» ձեր բողոքարկման մի մասի
կամ ամբողջի համար, դա նշանակում է, որ նրանք համաձայնում են, որ մենք
չպետք է հաստատենք ձեր խնդրանքը (կամ ձեր խնդրանքի մի մասը)
բժշկական խնամքի ապահովագրման համար: Սա կոչվում է «որոշումը ուժի
մեջ թողնել» կամ «բողոքը մերժել»:

Եթե Անկախ վերանայման կազմակերպության կամ Արդար լսումների գրասենյակի որոշումը
«Ոչ» է ձեր ամբողջ խնդրանքի կամ դրա մի մասի համար, դուք ունեք բողոքարկման
լրացուցիչ իրավունքներ:
Եթե ձեր 2-րդ մակարդակի բողոքարկումն ուղարկվել է Անկախ վերանայման
կազմակերպությանը, դուք կարող եք կրկին բողոքարկել միայն այն դեպքում, եթե ձեր ուզած
ծառայության կամ ապրանքի դոլարային արժեքը համապատասխանում է որոշակի
նվազագույն գումարին: Վարչական իրավունքի դատավորը կամ փաստաբան արբիտրը
վարում է 3-րդ մակարդակի բողոքարկումը: Անկախ վերանայման կազմակերպությունից
ստացված նամակը բացատրում է բողոքարկման լրացուցիչ իրավունքները, որոնք դուք
կարող եք ունենալ:
Նամակը, որը դուք ստանում եք Արդար լսումների գրասենյակից, նկարագրում
է բողոքարկման հաջորդ տարբերակը:
2-րդ մակարդակից հետո ձեր բողոքարկման իրավունքների մասին լրացուցիչ
տեղեկությունների համար տե՛ս Բաժին J:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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F5. Վճարումների հետ կապված խնդիրներ
Մենք թույլ չենք տալիս մեր ցանցային մատակարարներին ձեզ հաշիվ ներկայացնել
ապահովագրված ծառայությունների և ապրանքների համար: Սա ճիշտ է, նույնիսկ, եթե
մենք վճարենք մատակարարին պակաս, քան մատակարարը գանձում է ապահովագրված
ծառայության կամ ապրանքի համար: Դուք երբեք պարտավոր չեք վճարել ցանկացած հաշվի
մնացորդի համար:
Եթե դուք հաշիվ եք ստանում ապահովագրված ծառայությունների և ապրանքների համար,
ուղարկեք հաշիվը մեզ: Դուք չպետք է ինքներդ վճարեք հաշիվը: Մենք ուղղակիորեն
կկապվենք մատակարարի հետ և հոգ կտանենք այդ խնդրի մասին: Եթե դուք վճարում եք
հաշիվը, կարող եք փոխհատուցում ստանալ, եթե հետևել եք ծառայություններ կամ
ապրանքներ ստանալու կանոններին:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 7:
Այն նկարագրում է իրավիճակներ, երբ ձեզ կարող է անհրաժեշտ լինել խնդրել մեզ
փոխհատուցել ձեզ կամ վճարել այն հաշիվը, որը ստացել եք մատակարարից: Նաև ասվում
է, թե ինչպես ուղարկել մեզ վճարումը կատարելու համար փաստաթղթերը:
Եթե դուք խնդրում եք ձեզ հետ վճարել, դուք ապահովագրական որոշում եք խնդրում:
Մենք կստուգենք՝ արդյոք այն ծառայությունը կամ ապրանքը, որի համար վճարել եք,
ապահովագրված է, և արդյոք հետևել եք ձեր ապահովագրությունն օգտագործելու
բոլոր կանոններին:

?

•

Եթե ծառայությունը կամ ապրանքը, որի համար վճարել եք, ապահովագրված է,
և դուք հետևել եք բոլոր կանոններին, մենք կուղարկենք ձեզ (կամ ձեր
մատակարարին) վճարումը ծառայության կամ ապրանքի համար ձեր խնդրանքը
ստանալուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում։

•

Եթե դուք դեռ չեք վճարել ծառայության կամ ապրանքի համար, մենք վճարումը
կուղարկենք անմիջապես մատակարարին: Երբ մենք ուղարկում ենք վճարումը,
դա նույնն է, ինչ ասեք «Այո» ապահովագրական որոշման ձեր խնդրանքին:

•

Եթե ծառայությունը կամ ապրանքն ապահովագրված չէ, կամ դուք չեք հետևել բոլոր
կանոններին, մենք ձեզ նամակ կուղարկենք՝ տեղեկացնելով, որ չենք վճարելու
ծառայության կամ ապրանքի համար և կբացատրենք, թե ինչու:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Եթե համաձայն չեք չվճարելու մեր որոշման հետ, կարող եք բողոքարկել: Հետևեք
բողոքարկման գործընթացին, որը նկարագրված է Բաժին F3-ում: Երբ հետևում եք այս
հրահանգներին, նկատի ունեցեք.

•

Եթե դուք բողոքարկում եք, որ մենք ձեզ փոխհատուցենք, մենք պետք է ձեզ
պատասխան տանք ձեր բողոքարկումը ստանալուց հետո 30 օրացուցային
օրվա ընթացքում:

•

Եթե դուք խնդրում եք մեզ փոխհատուցել ձեր ստացած և ձեր համար վճարած
բժշկական օգնության համար, դուք չեք կարող արագ բողոքարկում խնդրել:

Եթե ձեր բողոքարկման մեր պատասխանը «Ոչ» է, և Medicare սովորաբար ապահովագրում
է ծառայությունը կամ ապրանքը, մենք ձեր գործը կուղարկենք Անկախ վերանայման
կազմակերպությանը: Մենք ձեզ նամակ կուղարկենք, եթե դա տեղի ունենա:

•

Եթե Անկախ վերանայման կազմակերպությունը չեղարկի մեր որոշումը և ասի,
որ մենք պետք է վճարենք ձեզ, մենք պետք է վճարումն ուղարկենք ձեզ կամ
մատակարարին 30 օրացուցային օրվա ընթացքում: Եթե ձեր բողոքարկման
պատասխանը «Այո» է 2-րդ մակարդակից հետո բողոքարկման գործընթացի
ցանկացած փուլում, մենք պետք է վճարումն ուղարկենք ձեզ կամ բուժօգնության
մատակարարին 60 օրացուցային օրվա ընթացքում:

•

Եթե Անկախ վերանայման կազմակերպությունն ասի «Ոչ» ձեր բողոքարկմանը, դա
նշանակում է, որ նրանք համաձայն են, որ մենք չպետք է հաստատենք ձեր
խնդրանքը: Սա կոչվում է «որոշումը ուժի մեջ թողնել» կամ «բողոքը մերժել»: Դուք
կստանաք նամակ, որտեղ կբացատրվեն բողոքարկման լրացուցիչ իրավունքները,
որոնք դուք կարող եք ունենալ: Բողոքարկման լրացուցիչ մակարդակների մասին
լրացուցիչ տեղեկությունների համար տես Բաժին J:

Եթե ձեր բողոքարկման մեր պատասխանը «Ոչ» է, և Medi-Cal սովորաբար ապահովագրում
է ծառայությունը կամ ապրանքը, կարող եք ինքներդ 2-րդ մակարդակի բողոքարկում
ներկայացնել: Մենք ավտոմատ կերպով ձեզ համար 2-րդ մակարդակի բողոքարկում չենք
ներկայացնում: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս Բաժին F4:

G. Medicare Մաս D դեղատոմսով դուրս գրվող դեղեր
Որպես ծրագրի անդամ՝ ձեր նպաստների մեջ մտնում է բազմաթիվ դեղատոմսով դուրս
գրվող դեղերի ապահովագրություն: Դրանցից շատերը Medicare Մաս D դեղերն են: Կան մի
քանի դեղեր, որոնք Medicare Մաս D-ն չի ապահովագրում, որոնք Medi-Cal-ը կարող
է ապահովագրել: Այս բաժինը վերաբերվում է միայն Մաս D-ի հետ կապված

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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բողոքարկումներին: Այս բաժնի մնացած հատվածում մենք կասենք «դեղ»՝ ամեն անգամ
«Մաս D դեղ» ասելու փոխարեն:
Ապահովագրվելու համար դեղը պետք է օգտագործվի բժշկականորեն ընդունված
ցուցումների համար: Դա նշանակում է, որ դեղը հաստատված է Սննդամթերքի և դեղերի
վարչության (FDA) կողմից կամ աջակցվում է որոշակի բժշկական ուղեցույցներով:
Բժշկականորեն ընդունված ցուցումների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար
տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 5։

G1. Մաս D ապահովագրական որոշումներ և բողոքարկումներ
Ահա ապահովագրական որոշումների օրինակներ, որոնք խնդրում եք մեզ ընդունել ձեր
Մաս D դեղերի վերաբերյալ.

•

Դուք մեզ խնդրում եք բացառություն անել, այդ թվում՝ խնդրելով մեզ.

o Ապահովագրել Մաս D դեղը, որը մեր ծրագրի Դեղերի ցանկում չէ կամ
o Մի կողմ դնել դեղերի մեր ապահովագրության սահմանափակումը
(օրինակ՝ ձեր կողմից ստացվող քանակի սահմանափակումները)

•

Դուք մեզ հարցնում եք, թե արդյոք դեղն ապահովագրված է ձեզ համար
(օրինակ, երբ ձեր դեղը գտնվում է մեր ծրագրի Դեղերի ցանկում, բայց մենք
պետք է այն հաստատենք ձեզ համար, նախքան այն ապահովագրենք):

ՆՇՈՒՄ. Եթե ձեր դեղատունը ձեզ ասում է, որ ձեր դեղատոմսը չի կարող լրացվել այնպես,
ինչպես գրված է, դեղատունը ձեզ գրավոր ծանուցում է տալիս՝ բացատրելով, թե ինչպես
կապվել մեզ հետ ապահովագրական որոշում խնդրելու համար:
Ձեր Մաս D դեղերի վերաբերյալ ապահովագրական նախնական որոշումը կոչվում
է «ապահովագրական որոշում»:

•

Դուք մեզ խնդրում եք վճարել ձեր արդեն գնած դեղի համար: Սա նշանակում
է խնդրել ապահովագրական որոշում վճարման մասին։

Եթե համաձայն չեք մեր կողմից ընդունված ապահովագրական որոշման հետ, կարող եք
բողոքարկել մեր որոշումը: Այս բաժինը պատմում է ձեզ, թե ինչպես խնդրել
ապահովագրական որոշումներ, և թե ինչպես բողոքարկել: Օգտագործեք ստորև բերված
աղյուսակը՝ ձեզ օգնելու համար:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Այս իրավիճակներից որո՞ւմ եք դուք գտնվում:
Ձեզ անհրաժեշտ է
դեղ, որը չկա մեր
Դեղերի ցանկում
կամ պետք է, որ
մենք մի կողմ դնենք
կանոն կամ
սահմանափակում
մեր կողմից
ապահովագրված
դեղի վերաբերյալ:

Դուք ցանկանում եք,
որ մենք
ապահովագրենք
մեր Դեղերի ցանկից
մի դեղ, և կարծում
եք, որ
համապատասխանո
ւմ եք ծրագրի
կանոններին կամ
սահմանափակումն
երին (օրինակ՝
նախապես
հաստատում
ստանալը) ձեզ
անհրաժեշտ դեղի
համար:

Դուք ցանկանում եք
խնդրել մեզ
փոխհատուցել ձեզ
դեղի համար, որը
դուք արդեն ստացել
և վճարել եք:

Մենք ձեզ ասել ենք,
որ մենք չենք
ապահովագրելու
կամ վճարելու դեղի
համար այնպես,
ինչպես դուք եք
ցանկանում:

Դուք կարող եք
դիմել մեզ, որպեսզի
մենք բացառություն
անենք:
(Սա ապահովագրա
կան որոշման
տեսակ է):

Կարող եք մեզանից
ապահովագրական
որոշում խնդրել:

Դուք կարող եք
խնդրել մեզ
փոխհատուցել
ձեզ: (Սա
ապահովագրական
որոշման տեսակ է):

Դուք կարող եք
բողոքարկում
ներկայացնել:
(Սա նշանակում է,
որ դուք խնդրում եք
մեզ վերանայել):

Սկսեք Բաժին G2
ից, ապա տե՛ս
Բաժիններ G3 և G4:

Տե՛ս Բաժին G4։

Տե՛ս Բաժին G4։

Տե՛ս Բաժին G5։

G2. Մաս D-ի բացառություններ
Եթե մենք չենք ապահովագրում դեղն այնպես, ինչպես դուք կցանկանաք, կարող եք խնդրել
մեզ «բացառություն» անել: Եթե մենք մերժենք բացառության ձեր խնդրանքը, դուք կարող եք
բողոքարկել մեր որոշումը:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Երբ դուք բացառություն եք խնդրում, ձեր բժիշկը կամ այլ դեղատոմս նշանակող պետք
է բացատրի բժշկական պատճառները, թե ինչու է ձեզ անհրաժեշտ այդ բացառությունը:
Մեր Դեղերի ցանկում չգրանցված դեղի ապահովագրման կամ դեղամիջոցի
սահմանափակումը վերացնելու խնդրանքը երբեմն կոչվում է «դեղացանկային
բացառություն» խնդրելը:
Ահա մի քանի բացառությունների օրինակներ, որոնք դուք կամ ձեր բժիշկը կամ այլ
դեղատոմս նշանակող կարող եք խնդրել մեզանից.
1. Դեղերի ծածկում չգտնվող դեղի ապահովագրությունը

•

Եթե մենք համաձայնենք բացառություն անել և ապահովագրել դեղը, որը մեր Դեղերի
ցանկում չէ, դուք վճարում եք $0:

•

Դուք չեք կարող բացառություն ստանալ դեղի համար պահանջվող
համավճարի գումարից:

2. Ապահովագրված դեղից սահմանափակում հանելը

•

Լրացուցիչ կանոններ կամ սահմանափակումներ են կիրառվում մեր Դեղերի
ցանկի որոշ դեղերի նկատմամբ (մանրամասն տեղեկությունների համար
տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 5):

•

Որոշ դեղերի համար լրացուցիչ կանոններն ու սահմանափակումները ներառում են.

o Պահանջ՝ օգտագործել դեղի ջեներիկ տարբերակը՝ ապրանքանիշային
անվամբ դեղի փոխարեն:

o Նախապես հաստատում ստանալ, նախքան մենք կհամաձայնենք
ապահովագրել դեղը ձեզ համար: (Սա կոչվում է «նախօրոք լիազորում»:)

o Պահանջ՝ նախ փորձել մեկ այլ դեղ, նախքան մենք կհամաձայնենք
ապահովագրել ձեր խնդրած դեղը: (Սա կոչվում է «փուլային թերապիա»:)

o Քանակի սահմանափակումներ: Որոշ դեղերի համար կան սահմանափակումներ
այն դեղի քանակի վերաբերյալ, որը դուք կարող եք ունենալ:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

G3. Կարևոր բաներ, որոնք պետք է իմանալ բացառություն խնդրելու մասին
Ձեր բժիշկը կամ այլ դեղատոմս նշանակողը պետք է ասի մեզ բժշկական
պատճառները։
Ձեր բժիշկը կամ այլ դեղատոմս նշանակող պետք է մեզ հայտարարություն տա՝ բացատրելով
բացառություն խնդրելու բժշկական պատճառները: Ավելի արագ որոշում կայացնելու համար
ներառեք այս բժշկական տեղեկատվությունը ձեր բժշկից կամ այլ դեղատոմս նշանակողից,
երբ դուք բացառություն եք խնդրում:
Մեր Դեղերի ցանկը հաճախ ներառում է մեկից ավելի դեղեր՝ կոնկրետ վիճակի բուժման
համար: Սրանք կոչվում են "այլընտրանքային" դեղեր: Եթե այլընտրանքային դեղը նույնքան
արդյունավետ է, որքան ձեր խնդրած դեղը և չի առաջացնի ավելի շատ կողմնակի
ազդեցություններ կամ այլ առողջական խնդիրներ, մենք սովորաբար չենք հաստատում ձեր
բացառության հայտը: Եթե դուք մեզանից պահանջում եք մակարդակի բացառություն, մենք
սովորաբար չենք հաստատում ձեր բացառության հարցումը, եթե բոլոր այլընտրանքային
դեղերը ցածր ծախսերի բաշխման մակարդակ(ներ)ում ձեզ համար ավելի նպաստավոր չեն
լինի կամ կարող են առաջացնել անբարենպաստ ռեակցիա կամ այլ վնաս:
Մենք կարող ենք «Այո» կամ «Ոչ» ասել ձեր խնդրանքին:

•

Եթե մենք ասենք «Այո» ձեր բացառության խնդրանքին, բացառությունը սովորաբար
տևում է մինչև օրացուցային տարվա ավարտը: Սա կգործի այնքան, քանի դեռ ձեր
բժիշկը շարունակում ձեզ նշանակել դեղը, և այդ դեղը շարունակում է անվտանգ և
արդյունավետ լինել ձեր վիճակը բուժելու համար:

•

Եթե մենք ասենք «Ոչ» ձեր բացառության խնդրանքին, դուք կարող եք բողոքարկել:
Տե՛ս Բաժին G5՝ բողոքարկում ներկայացնելու մասին տեղեկությունների համար,
եթե ասենք «Ոչ»։

Հաջորդ բաժինը պատմում է ձեզ, թե ինչպես ապահովագրական որոշում խնդրել, ներառյալ
բացառությունը:

G4. Ապահովագրական որոշում, ներառյալ բացառություն խնդրելը

?

•

Խնդրեք ձեր ուզած ապահովագրության որոշումը՝ զանգահարելով 1-833-293-0661,
գրելով կամ ֆաքսով ուղարկելով մեզ: Դուք, ձեր ներկայացուցիչը կամ ձեր բժիշկը
(կամ այլ դեղատոմս նշանակող) կարող եք անել դա: Ներառեք ձեր անունը,
կոնտակտային տվյալները և հայցի մասին տեղեկությունները:

•

Դուք կամ ձեր բժիշկը (կամ այլ դեղատոմս նշանակող) կամ ձեր անունից գործող մեկ
ուրիշը կարող եք ապահովագրական որոշում խնդրել: Կարող եք նաև դիմել
փաստաբանի օգնությանը՝ ձեր անունից գործելու համար:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

•

Տե՛ս Բաժին E3՝ պարզելու համար, թե ինչպես նշանակել մեկին որպես ձեր
ներկայացուցիչ:

•

Ձեզ հարկավոր չէ գրավոր թույլտվություն տալ ձեր բժշկին կամ այլ դեղատոմս
նշանակողին՝ ձեր անունից ապահովագրական որոշում խնդրելու համար:

•

Եթե ցանկանում եք խնդրել մեզ փոխհատուցել ձեզ դեղի համար, տե՛ս ձեր Անդամի
տեղեկագրքի Գլուխ 7-ը:

•

Եթե դուք բացառություն եք խնդրում, տվեք մեզ «աջակցող հայտարարություն»:
Աջակցող հայտարարությունը ներառում է ձեր բժշկի կամ այլ դեղատոմս նշանակողի
բժշկական պատճառները բացառության խնդրանքի համար:

•

Ձեր բժիշկը կամ այլ նշանակող կարող է ֆաքսով կամ փոստով ուղարկել մեզ
աջակցող հայտարարությունը: Նրանք կարող են նաև մեզ հայտնել հեռախոսով, ապա
հայտարարությունը ֆաքսով կամ փոստով ուղարկել:

Եթե ձեր առողջությունը դա պահանջում է, խնդրեք մեզ «արագ ապահովագական
որոշում» կայացնել:
Մենք օգտագործում ենք «ստանդարտ վերջնաժամկետները», եթե չհամաձայնվենք
օգտագործել «արագ վերջնաժամկետներ»:

•

Ստանդարտ ապահովագրական որոշումը նշանակում է, որ մենք ձեզ պատասխան
ենք տալիս ձեր բժշկի հայտարարությունը ստանալուց հետո 72 ժամվա ընթացքում:

•

Արագ ապահովագրական որոշում նշանակում է, որ մենք ձեզ պատասխան ենք
տալիս ձեր բժշկի հայտարարությունը ստանալուց հետո 24 ժամվա ընթացքում:
«Արագ ապահովագրական որոշումը» կոչվում է «ապահովագրության
արագացված որոշում»:

Դուք կարող եք արագ ապահովագրական որոշում ստանալ, եթե՝

?

•

Դա դեղի համար է, որը դուք չեք ստացել: Դուք չեք կարող արագ ապահովագրական
որոշում ստանալ, եթե խնդրում եք մեզ փոխհատուցել ձեզ արդեն գնած
դեղի համար:

•

Ձեր առողջությունը կամ գործելու կարողությունը լրջորեն կվնասվի, եթե մենք
օգտագործենք ստանդարտ վերջնաժամկետներ:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Եթե ձեր բժիշկը կամ այլ դեղատոմս նշանակող մեզ ասի, որ ձեր առողջությունը պահանջում
է արագ ապահովագրական որոշում, մենք կհամաձայնենք և կտանք այն: Մենք ձեզ նամակ
կուղարկենք, որը ձեզ կասի.

•

Եթե դուք արագ ապահովագրական որոշում եք խնդրում առանց ձեր բժշկի կամ այլ
նդեղատոմս նշանակող բժշկի աջակցության, մենք որոշում ենք, թե արդյոք դուք
արագ ապահովագրական որոշում եք ստանում:

•

Եթե մենք որոշենք, որ ձեր առողջական վիճակը չի համապատասխանում արագ
ապահովագրական որոշման պահանջներին, փոխարենը մենք կօգտագործենք
ստանդարտ վերջնաժամկետները:

Մենք ձեզ նամակ կուղարկենք, որը ձեզ կտեղեկացնի դրա մասին. Նամակում նաև կասվի,
թե ինչպես բողոքել մեր որոշման վերաբերյալ:
Դուք կարող եք արագ բողոք ներկայացնել և ստանալ պատասխան 24 ժամվա ընթացքում:
Բողոքների, ներառյալ արագ բողոքների վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների համար
տե՛ս Բաժին K:
Արագ ապահովագրական արագ որոշման վերջնաժամկետները

?

•

Եթե մենք օգտագործում ենք արագ վերջնաժամկետները, մենք պետք է ձեզ
պատասխան տանք ձեր խնդրանքը ստանալուց հետո 24 ժամվա ընթացքում: Եթե
դուք բացառություն եք խնդրում, մենք ձեզ մեր պատասխանը կտանք ձեր բժշկի
աջակցող հայտարարությունը ստանալուց հետո 24 ժամվա ընթացքում: Մենք ձեզ
ավելի շուտ ենք պատասխանում, եթե ձեր առողջությունը դա պահանջում է:

•

Եթե մենք չներկայացնենք մինչև այս վերջնաժամկետը, մենք ձեր խնդրանքն
կուղարկենք բողոքարկման գործընթացի 2-րդ մակարդակ՝ Անկախ վերանայման
կազմակերպության կողմից վերանայման համար: Տե՛ս Բաժին G6՝ 2-րդ մակարդակի
բողոքարկման մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար:

•

Եթե մենք ասենք «Այո» ձեր խնդրանքի մի մասին կամ ամբողջի համար, մենք ձեզ
ապահովագրություն կտրամադրենք ձեր խնդրանքը կամ ձեր բժշկի աջակցող
հայտարարությունը ստանալուց հետո 24 ժամվա ընթացքում:

•

Եթե մենք ասենք «Ոչ» ձեր խնդրանքի մի մասի կամ ամբողջի համար, մենք ձեզ
նամակ կուղարկենք՝ նշելով պատճառները: Նամակը նաև կտեղեկացնի ձեզ,
թե ինչպես կարող եք բողոքարկել:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Ձեր չստացած դեղի վերաբերյալ ստանդարտ ապահովագրական որոշման
վերջնաժամկետները

•

Եթե մենք օգտագործում ենք ստանդարտ վերջնաժամկետներ, մենք պետք է ձեզ
պատասխան տանք ձեր խնդրանքը ստանալուց հետո 72 ժամվա ընթացքում: Եթե
դուք բացառություն եք խնդրում, մենք ձեզ մեր պատասխանը կտանք ձեր բժշկի
աջակցող հայտարարությունը ստանալուց հետո 72 ժամվա ընթացքում: Մենք ձեզ
ավելի շուտ ենք պատասխանում, եթե ձեր առողջությունը դա պահանջում է:

•

Եթե մենք չներկայացնենք մինչև այս վերջնաժամկետը, մենք ձեր խնդրանքն
կուղարկենք բողոքարկման գործընթացի 2-րդ մակարդակ՝ Անկախ վերանայման
կազմակերպության կողմից վերանայման համար:

•

Եթե մենք ասենք «Այո» ձեր խնդրանքի մի մասի կամ ամբողջի համար, մենք ձեզ
ապահովագրություն կտրամադրենք ձեր խնդրանքը կամ ձեր բժշկի կողմից
բացառության համար աջակցող հայտարարությունը ստանալուց հետո 72 ժամվա
ընթացքում:

•

Եթե մենք ասենք «Ոչ» ձեր խնդրանքի մի մասի կամ ամբողջի համար, մենք ձեզ
նամակ կուղարկենք՝ նշելով պատճառները: Նամակը նաև կտեղեկացնի ձեզ,
թե ինչպես կարող եք բողոքարկել:

Ձեր արդեն գնած դեղի վերաբերյալ ստանդարտ ապահովագրական որոշման
վերջնաժամկետները

?

•

Մենք մեր պատասխանը կտանք ձեր խնդրանքը ստանալուց հետո 14 օրացուցային
օրվա ընթացքում:

•

Եթե մենք չներկայացնենք մինչև այս վերջնաժամկետը, մենք ձեր խնդրանքն
կուղարկենք բողոքարկման գործընթացի 2-րդ մակարդակ՝ Անկախ վերանայման
կազմակերպության կողմից վերանայման համար:

•

Եթե մենք ասենք «Այո» ձեր խնդրանքի մի մասի կամ ամբողջի համար, մենք ձեզ
հետ կվճարենք 14 օրացուցային օրվա ընթացքում:

•

Եթե մենք ասենք «Ոչ» ձեր խնդրանքի մի մասի կամ ամբողջի համար, մենք ձեզ
նամակ կուղարկենք՝ նշելով պատճառները: Նամակը նաև կտեղեկացնի ձեզ, թե
ինչպես կարող եք բողոքարկել:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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G5. 1-ին մակարդակի բողոքարկում ներկայացնելը
Մեր ծրագրին ուղղված Մաս D դեղերի ապահովագրության որոշման
բողոքարկումը կոչվում է ծրագրի «վերաորոշում»:

•

Սկսեք ձեր ստանդարտ կամ արագ բողոքարկումը՝ զանգահարելով 1-833-707-3129,
գրելով կամ ֆաքսով ուղարկելով մեզ։ Դուք, ձեր ներկայացուցիչը կամ ձեր բժիշկը
(կամ այլ դեղատոմս նշանակող) կարող եք անել դա: Ներառեք ձեր անունը,
կոնտակտային տվյալները և ձեր հայցի վերաբերյալ տեղեկությունները:

•

Դուք պետք է բողոքարկեք 60 օրացուցային օրվա ընթացքում այն նամակի օրվանից,
որը մենք ուղարկել ենք ձեզ մեր որոշումը հայտնելու համար:

•

Եթե դուք բաց եք թողնում վերջնաժամկետը և բավարար պատճառ ունեք այն բաց
թողնելու համար, մենք կարող ենք ձեզ ավելի շատ ժամանակ տրամադրել ձեր
բողոքարկումը ներկայացնելու համար: Բավարար պատճառների օրինակներ են
այնպիսի բաներ, ինչպիսիք են՝ դուք լուրջ հիվանդություն եք ունեցել կամ մենք ձեզ
սխալ տեղեկատվություն ենք տվել վերջնաժամկետի վերաբերյալ: Բացատրեք, թե
ինչու է ձեր բողոքարկումն ուշանում, երբ բողոքարկում եք:

•

Դուք իրավունք ունեք մեզանից պահանջել ձեր բողոքարկման մասին
տեղեկատվության անվճար պատճենը: Դուք և ձեր բժիշկը կարող եք նաև մեզ ավելի
շատ տեղեկություններ տրամադրել՝ ձեր բողոքարկմանն աջակցելու համար:

Եթե ձեր առողջական վիճակը պահանջում է, արագ բողոքարկում խնդրեք։
Արագ բողոքարկումը կոչվում է նաև «արագացված վերաորոշում»:

•

Եթե դուք բողոքարկում եք մեր կայացրած որոշումը մի դեղի վերաբերյալ, որը դուք
չեք ստացել, դուք և ձեր բժիշկը կամ այլ դեղատոմս նշանակող բժիշկը որոշում եք,
թե արդյոք դուք արագ բողոքարկման կարիք ունեք:

•

Արագ բողոքարկման պահանջները նույնն են, ինչ արագ ապահովագրական
որոշման պահանջները: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս Բաժին G4:

Մենք ուսումնասիրում ենք ձեր բողոքարկումը և տալիս ենք մեր պատասխանը։

•

?

Մենք վերանայում ենք ձեր բողոքարկումը և ևս մեկ անգամ ուշադիր ուսումնասիրում
ենք ձեր ապահովագրական հայտի վերաբերյալ բոլոր տեղեկությունները:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

•

Մենք ստուգում ենք, թե արդյոք հետևել ենք կանոններին, երբ Ոչ ասացինք ձեր
խնդրանքին:

•

Մենք կարող ենք կապվել ձեզ, ձեր բժշկի կամ այլ դեղատոմս նշանակողի հետ
լրացուցիչ տեղեկությունների համար:

1-ին մակարդակի արագ բողոքարկման վերջնաժամկետները

•

Եթե մենք օգտագործում ենք արագ վերջնաժամկետները, մենք պետք է ձեզ
պատասխան տանք ձեր բողոքարկումը ստանալուց հետո 72 ժամվա ընթացքում:

•

Մենք ձեզ ավելի շուտ ենք պատասխանում, եթե ձեր առողջությունը դա պահանջում
է:

Եթե մենք ձեզ չպատասխանենք 72 ժամվա ընթացքում, մենք պետք է ձեր հարցումն
ուղարկենք բողոքարկման գործընթացի 2-րդ մակարդակ: Այնուհետև Անկախ վերանայման
կազմակերպությունը վերանայում է այն: Վերանայման կազմակերպության և 2-րդ
մակարդակի բողոքարկման գործընթացի մասին տեղեկությունների համար տե՛ս Բաժին G6:

•

Եթե մենք ասենք Այո ձեր խնդրանքի մի մասի կամ ամբողջի համար, մենք պետք
է տրամադրենք այն ապահովագրությունը, որը համաձայնվել ենք տրամադրել ձեր
բողոքարկումը ստանալուց հետո 72 ժամվա ընթացքում:

•

Եթե մենք ասենք Ոչ ձեր խնդրանքի մի մասի կամ ամբողջի համար, մենք ձեզ նամակ
կուղարկենք, որը կբացատրի պատճառները և կասի, թե ինչպես կարող
եք բողոքարկել:

1-ին մակարդակի ստանդարտ բողոքարկման վերջնաժամկետները

•

Եթե մենք օգտագործում ենք ստանդարտ վերջնաժամկետները, մենք պետք է ձեզ մեր
պատասխանը տանք 7 օրացուցային օրվա ընթացքում այն բանից հետո, երբ մենք
կստանանք ձեր բողոքարկումը դեղի համար, որը դուք չեք ստացել:

•

Մենք ձեզ ավելի շուտ ենք տալիս մեր որոշումը, եթե դուք չեք ստացել դեղը, և ձեր
առողջական վիճակը պահանջում է դա: Եթե կարծում եք, որ ձեր առողջությունը դա
պահանջում է, խնդրեք արագ բողոքարկել:

Եթե մենք ձեզ որոշում չտանք 7 օրացուցային օրվա ընթացքում, մենք պետք է ձեր խնդրանքն
ուղարկենք բողոքարկման գործընթացի 2-րդ մակարդակ: Այնուհետև Անկախ վերանայման
կազմակերպությունը վերանայում է այն: Վերանայման կազմակերպության և 2-րդ
մակարդակի բողոքարկման գործընթացի մասին տեղեկությունների համար տե՛ս Բաժին G6:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
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որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Եթե մենք ասենք Այո ձեր խնդրանքի մի մասի կամ ամբողջի համար.

•

Մենք պետք է տրամադրենք ապահովագրությունը, որը մենք պայմանավորվել ենք
տրամադրել այնքան արագ, որքան պահանջում է ձեր առողջությունը, բայց ոչ ուշ,
քան ձեր բողոքարկումը ստանալուց հետո 7 օրացուցային օրվա ընթացքում:

•

Մենք պետք է ձեզ վճարենք ձեր գնած դեղի համար ձեր բողոքարկումը ստանալուց
հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Եթե մենք ասենք Ոչ ձեր խնդրանքի մի մասի կամ ամբողջի համար.

•

Մենք ձեզ նամակ կուղարկենք, որը բացատրում է պատճառները և ասում, թե
ինչպես կարող եք բողոքարկել:

•

Մենք պետք է ձեզ պատասխան տանք ձեր գնած դեղի համար ձեզ փոխհատուցելու
մասին ձեր բողոքարկումը ստանալուց հետո 14 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Եթե 14 օրացուցային օրվա ընթացքում ձեզ որոշում չտանք, մենք պետք է ձեր խնդրանքն
ուղարկենք բողոքարկման գործընթացի 2-րդ մակարդակ։ Այնուհետև Անկախ վերանայման
կազմակերպությունը վերանայում է այն: Վերանայման կազմակերպության և 2-րդ
մակարդակի բողոքարկման գործընթացի մասին տեղեկությունների համար տե՛ս Բաժին G6:

•

Եթե մենք ասենք Այո ձեր խնդրանքի մի մասի կամ ամբողջի համար, մենք պետք է
վճարենք ձեզ ձեր խնդրանքը ստանալուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:

•

Եթե մենք ասենք Ոչ ձեր խնդրանքի մի մասի կամ ամբողջի համար, մենք ձեզ նամակ
կուղարկենք, որը կբացատրի պատճառները և կասի, թե ինչպես կարող եք բողոքարկել:

G6. 2-րդ մակարդակի բողոքարկում կատարելը
Եթե մենք ասենք Ոչ ձեր 1-ին մակարդակի բողոքարկմանը, դուք կարող եք ընդունել մեր
որոշումը կամ այլ բողոքարկում ներկայացնել: Եթե որոշեք մեկ այլ բողոքարկում
ներկայացնել, դուք օգտագործում եք 2-րդ մակարդակի բողոքարկման գործընթացը: Անկախ
վերանայման կազմակերպությունը վերանայում է մեր որոշումը, երբ մենք Ոչ ենո ասում ձեր
առաջին բողոքարկմանը: Այս կազմակերպությունն է որոշում, թե արդյոք մենք պետք է
փոխենք մեր որոշումը:
«Անկախ վերանայման կազմակերպության» պաշտոնական անվանումն է «Անկախ
վերանայման իրավաբանական անձ», որը երբեմն կոչվում է «IRE»:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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2-րդ մակարդակի բողոքարկում անելու համար դուք, ձեր ներկայացուցիչը կամ ձեր բժիշկը
կամ այլ դեղատոմս նշանակող պետք է գրավոր դիմեք Անկախ վերանայման
կազմակերպությանը և խնդրեք վերանայել ձեր գործը:

•

Եթե մենք ասենք Ոչ ձեր 1-ին մակարդակի բողոքարկմանն, ապա նամակը, որը մենք
ուղարկում ենք ձեզ, ներառում է հրահանգներ, թե ինչպես կարելի է 2-րդ մակարդակի
բողոքարկում ներկայացնել Անկախ վերանայման կազմակերպությանը:
Հրահանգները ներկայացնում են տալիս, թե ով կարող է 2-րդ մակարդակի
բողոքարկում ներկայացնել, ինչ ժամկետներ պետք է հետևեք և ինչպես կապվել
կազմակերպության հետ:

•

Երբ դուք բողոքարկում եք Անկախ վերանայման կազմակերպությանը, մենք ձեր
բողոքարկման մասին մեր ունեցած տեղեկություններն ուղարկում ենք
կազմակերպությանը: Այս տեղեկատվությունը կոչվում է ձեր «գործի նյութերը»:
Դուք իրավունք ունեք անվճար պատճենելու ձեր գործի նյութերը:

•

Դուք իրավունք ունեք Անկախ վերանայման կազմակերպությանը տրամադրել
լրացուցիչ տեղեկություններ՝ ձեր բողոքարկմանն աջակցելու համար:

Անկախ վերանայման կազմակերպությունը վերանայում է ձեր Մաս D-ի 2-րդ մակարդակի
բողոքարկումը և ձեզ գրավոր պատասխան է տալիս: Անկախ վերանայման
կազմակերպության մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս Բաժին F4:
2-րդ մակարդակի արագ բողոքարկման վերջնաժամկետները
Եթե ձեր առողջությունը դա պահանջում է, խնդրեք Անկախ վերանայման
կազմակերպությունից արագ բողոքարկում խնդրեք:

•

Եթե նրանք համաձայնեն արագ բողոքարկմանը, նրանք պետք է ձեզ պատասխան
տան ձեր բողոքարկման հարցումը ստանալուց հետո 72 ժամվա ընթացքում:

•

Եթե նրանք ասեն Այո ձեր խնդրանքի մի մասի կամ ամբողջի համար, մենք պետք
է տրամադրենք հաստատված դեղի ապահովագրությունն Անկախ վերանայման
կազմակերպության որոշումը ստանալուց հետո 24 ժամվա ընթացքում։

2-րդ մակարդակի ստանդարտ բողոքարկման վերջնաժամկետները
Եթե դուք ունեք 2-րդ մակարդակի ստանդարտ բողոքարկում, Անկախ վերանայման
կազմակերպությունը պետք է ձեզ պատասխան տա.

?

•

7 օրացուցային օրվա ընթացքում այն բանից հետո, երբ նրանք կստանան ձեր
բողոքարկումը մի դեղի համար, որը դուք չեք ստացել:

•

14 օրացուցային օրվա ընթացքում բողոքը ստանալուց հետո՝ ձեր գնած դեղի
փոխհատուցման համար:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Եթե Անկախ վերանայման կազմակերպությունն ասում է Այո ձեր խնդրանքի մի մասի կամ
ամբողջի համար.

•

Մենք պետք է տրամադրենք դեղերի հաստատված ապահովագրությունն Անկախ
վերանայման կազմակերպության որոշումը ստանալուց հետո 72 ժամվա ընթացքում:

•

Մենք պետք է փոխհատուցենք ձեզ ձեր գնած դեղի համար Անկախ վերանայման
կազմակերպության որոշումը ստանալուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Եթե Անկախ վերանայման կազմակերպությունն ասում է Ոչ ձեր բողոքարկմանը, դա
նշանակում է, որ նրանք համաձայն են ձեր խնդրանքը չհաստատելու մեր որոշման
հետ: Սա կոչվում է «որոշումը ուժի մեջ թողնել» կամ «բողոքը մերժել»:
Եթե Անկախ վերանայման կազմակերպությունն ասում է Ոչ ձեր 2-րդ մակարդակի
բողոքարկմանը, դուք իրավունք ունեք 3-րդ մակարդակի բողոքարկման, եթե ձեր
պահանջած դեղերի ապահովագրության դոլարային արժեքը համապատասխանում է
դոլարի նվազագույն արժեքին: Եթե ձեր կողմից պահանջվող դեղերի ապահովագրության
դոլարային արժեքը պակաս է պահանջվող նվազագույնից, դուք չեք կարող այլ
բողոքարկում ներկայացնել: Այդ դեպքում 2-րդ մակարդակի բողոքարկման որոշումը
վերջնական է: Անկախ վերանայման կազմակերպությունը ձեզ նամակ կուղարկի, որը
կհայտնի ձեզ 3-րդ մակարդակի բողոքարկումը շարունակելու համար անհրաժեշտ դոլարի
նվազագույն արժեքը:
Եթե ձեր հարցման դոլարային արժեքը համապատասխանում է պահանջին, դուք ընտրում
եք, թե արդյոք ցանկանում եք շարունակել ձեր բողոքարկումը:

•

Բողոքարկման գործընթացում 2-րդ մակարդակից հետո կա երեք լրացուցիչ մակարդակ:

•

Եթե Անկախ վերանայման կազմակերպությունն ասում է Ոչ ձեր 2-րդ մակարդակի
բողոքարկմանը, և դուք բավարարում եք բողոքարկման գործընթացը շարունակելու
պահանջը, դուք.
o

Որոշում եք, թե արդյոք ցանկանում եք 3-րդ մակարդակի բողոքարկում
ներկայացնել:

o

3-րդ մակարդակի բողոքարկում ներկայացնելու վերաբերյալ մանրամասների
համար տե՛ս Անկախ վերանայման կազմակերպության կողմից 2-րդ մակարդակի
բողոքարկումից հետո ուղարկված նամակը:

Վարչական իրավունքի դատավորը կամ փաստաբան արբիտրը զբաղվում է 3-րդ
մակարդակի բողոքարկումներով: 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ մակարդակի բողոքարկումների մասին
տեղեկությունների համար տե՛ս Բաժին J։

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

H. Մեզ խնդրելն ապահովագրել ավելի երկար հիվանդանոցում մնալը
Երբ դուք ընդունվում եք հիվանդանոց, դուք իրավունք ունեք ստանալ բոլոր
հիվանդանոցային ծառայությունները, որոնք մենք ապահովագրում ենք, որոնք անհրաժեշտ
են ձեր հիվանդությունը կամ վնասվածքն ախտորոշելու և բուժելու համար: Մեր ծրագրի
հիվանդանոցային ապահովագրության մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս
ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 4:
Ձեր ապահովագրված հիվանդանոցում գտնվելու ընթացքում ձեր բժիշկը և հիվանդանոցի
անձնակազմն աշխատում են ձեզ հետ՝ նախապատրաստվելու այն օրվան, երբ դուք լքեք
հիվանդանոցը: Նրանք նաև օգնում են կազմակերպել խնամքը, որը ձեզ կարող է անհրաժեշտ
լինել հեռանալուց հետո:

•

Հիվանդանոցիս հեռանալու օրը կոչվում է «դուրս գրման օր»:

•

Ձեր բժիշկը կամ հիվանդանոցի անձնակազմը կասեն ձեր դուրս գրման օրը:

Եթե կարծում եք, որ ձեզ շատ շուտ են խնդրում հեռանալ հիվանդանոցից կամ մտահոգված
եք հիվանդանոցից դուրս գալուց հետո ձեր խնամքի համար, կարող եք խնդրել ավելի երկար
մնալ հիվանդանոցում: Այս բաժնում նկարագրված է, թե ինչպես կարող եք դիմել։

H1. Ձեր Medicare իրավունքների մասին իմանալը
Հիվանդանոց ընդունվելուց հետո երկու օրվա ընթացքում հիվանդանոցում գտնվող որևէ
մեկը, օրինակ՝ բուժքույրը կամ գործի աշխատողը, ձեզ գրավոր ծանուցում կտա, որը կոչվում
է «Կարևոր հաղորդագրություն Medicare-ից ձեր իրավունքների մասին»: Medicare ունեցող
յուրաքանչյուր ոք ստանում է այս ծանուցման պատճենը, երբ նա ընդունվում է հիվանդանոց:
Եթե ծանուցումը չստանաք, խնդրեք հիվանդանոցի որևէ աշխատակցի այն տրամադրել: Եթե
օգնության կարիք ունեք, զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ էջի ներքևում
գտնվող համարներով: Կարող եք նաև զանգահարել՝ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227),
օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր: TTY-ից օգտվողները կարող են զանգահարել՝ 1-877-486-2048։

•

Ուշադիր կարդացեք ծանուցումը և հարցեր տվեք, եթե չեք հասկանում:
Ծանուցումը պատմում է ձեզ ձեր իրավունքների մասին՝ որպես հիվանդանոցային
հիվանդ, ներառյալ՝

o Ստանալ Medicare-ի կողմից ապահովագրված ծառայություններ հիվանդանոցում
գտնվելու ընթացքում և դրանից հետո: Դուք իրավունք ունեք իմանալ, թե որ
ծառայություններն են դրանք, ով է վճարելու դրանց համար և որտեղ կարող եք
ստանալ դրանք:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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o Մասնակցել ցանկացած որոշման՝ կապված ձեր հիվանդանոցում մնալու օրերի
քանակության հետ:

o Իմանալ, թե ուր պետք է ուղարկեք հիվանդանոցում բուժօգնության որակի հետ
կապված ձեր մտահոգությունները:

o Բողոքարկեք, եթե կարծում եք, որ շատ շուտ եք դուրս գրվում հիվանդանոցից:
•

Ստորագրեք ծանուցումը՝ ցույց տալու համար, որ ստացել եք այն և հասկանում եք
ձեր իրավունքները:

o Դուք կամ ձեր անունից գործող որևէ մեկը կարող եք ստորագրել ծանուցումը:
o Ծանուցումը ստորագրելը միայն ցույց է տալիս, որ դուք ստացել եք ձեր
իրավունքների մասին տեղեկությունները: Ստորագրելը չի նշանակում դուք
համաձայնում եք դուրս գրման ամսաթվին, որը կարող է ասել ձեզ ձեր բժիշկը
կամ հիվանդանոցի անձնակազմը:

•

Պահեք ստորագրված ծանուցագրի ձեր պատճենը, որպեսզի
անհրաժեշտության դեպքում ստանաք տեղեկատվությունը:

Եթե դուք ստորագրեք ծանուցումը հիվանդանոցից դուրս գալու օրվանից ավելի քան երկու օր
առաջ, դուք կստանաք ևս մեկ օրինակ՝ նախքան դուրս գրվելը:
Դուք կարող եք նախօրոք դիտել ծանուցման պատճենը, եթե՝

•

Զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ էջի ներքևում գտնվող
համարներով

•

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

•

Այցելեք www.cms.gov/Medicare/Medicare-General
Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices։

H2. 1-ին մակարդակի բողոքարկում ներկայացնելը
Եթե ցանկանում եք, որ մենք ավելի երկար ժամանակով ապահովագրենք ձեր ստացիոնար
հիվանդանոցային ծառայությունները, բողոքարկեք: Որակի բարելավման
կազմակերպությունը վերանայում է 1-ին մակարդակի բողոքարկումը՝ պարզելու, թե արդյոք
ձեր պլանավորված դուրսգրման ամսաթիվը համապատասխանում է բժշկական
տեսանկյունից:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Որակի բարելավման կազմակերպությունը բժիշկների և առողջապահության այլ
մասնագետների խումբ է, որը վճարվում է դաշնային կառավարության կողմից: Այս
փորձագետները ստուգում և օգնում են բարելավել որակը Medicare ունեցող մարդկանց
համար։ Դրանք մեր ծրագրի մաս չեն կազմում:
California-ում Որակի բարելավման կազմակերպությունը Livanta-ի շահառու և Ընտանիքի
կենտրոնացված խնամքի որակի բարելավման կազմակերպությունն է (BFCC-QIO)։
Զանգահարեք նրանց 1-877-588-1123 հեռախոսահամարով, երկուշաբթիից ուրբաթ,
8:00 a.m.-ից մինչև 6:00 p.m.-ը: TTY-ից օգտվողները պետք է զանգահարեն՝ 1-855-887-6668։
Կոնտակտային տվյալները նաև նշված են ծանուցման մեջ՝ «Կարևոր հաղորդագրություն
Medicare-ից ձեր իրավունքների մասին» և Գլուխ 2-ում:
Զանգահարեք Որակի բարելավման կազմակերպություն նախքան հիվանդանոցից դուրս
գալը և ոչ ուշ, քան ձեր պլանավորված դուրսգրման օրը:

?

•

Եթե զանգահարեք նախքան դուրս գալը, կարող եք մնալ հիվանդանոցում ձեր
պլանավորված դուրսգրման ամսաթվից հետո՝ առանց դրա համար վճարելու,
մինչ սպասում եք ձեր բողոքարկման վերաբերյալ Որակի բարելավման
կազմակերպության որոշմանը:

•

Եթե դուք չեք զանգահարում բողոքարկելու համար, և որոշում եք մնալ
հիվանդանոցում ձեր պլանավորված դուրսգրման ամսաթվից հետո, թերևս ստիպված
կլինեք վճարել հիվանդանոցային խնամքի բոլոր ծախսերը։

•

Եթե բաց եք թողնում ձեր բողոքարկման վերաբերյալ Որակի բարելավման
կազմակերպության հետ կապվելու վերջնաժամկետը, փոխարենն անմիջապես
բողոքարկեք մեր ծրագրին: Տե՛ս Բաժին G4 մեզ բողոքարկելու մասին
տեղեկությունների համար:

•

Քանի որ հիվանդանոցում մնալն ապահովագրված է և՛ Medicare-ի, և՛ Medi-Cal-ի
կողմից, եթե Որակի բարելավման կազմակերպությունը չի լսի ձեր հիվանդանոցում
մնալը շարունակելու ձեր խնդրանքը, կամ կարծում եք, որ ձեր իրավիճակը հրատապ
է, ձեր առողջությանն անմիջական և լուրջ վտանգ է սպառնում, կամ դուք ուժեղ ցավ
եք զգում, դուք կարող եք նաև բողոք ներկայացնել կամ խնդրել California
Կառավարվող առողջապահական խնամքի վարչությանը (DMHC) Անկախ բժշկական
վերանայում անցկացնելու վերաբերյալ: Պարզելու, թե ինչպես կարող եք գանգատ
ներկայացնել կամ DMHC-ից Անկախ բժշկական վերանայում խնդրել, խնդրում ենք
այցելել Բաժին F4, էջ 235։

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Օգնություն խնդրեք, եթե դրա կարիքն ունեք: Եթե ցանկացած պահի հարցեր կամ օգնության
կարիք ունեք.

•

Զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ էջի ներքևում գտնվող
համարներով:

•

Զանգահարեք Առողջության ապահովագրության խորհրդատվության և շահերի
պաշտպանության ծրագիր (HICAP)՝ 1-800-434-0222 հեռախոսահամարով:

Արագ վերանայում խնդրեք։ Գործեք արագ և կապվեք Որակի բարելավման
կազմակերպության հետ՝ խնդրելու արագ վերանայել ձեր հիվանդանոցից դուրսգրումը:
«Արագ վերանայման» իրավական տերմինն է «անհապաղ վերանայում» կամ
«արագացված վերանայում»:
Ինչ է տեղի ունենում արագ վերանայման ժամանակ

•

Որակի բարելավման կազմակերպության վերանայողները հարցնում են ձեզ կամ ձեր
ներկայացուցչին, թե ինչու եք կարծում, որ ապահովագրությունը պետք է
շարունակվի պլանավորված դուրսգրման ամսաթվից հետո: Ձեզանից չի
պահանջվում հայտարարություն գրել, բայց կարող եք դա անել:

•

Վերանայողներն ուսումնասիրում են ձեր բժշկական տվյալները, խոսում են ձեր
բժշկի հետ և վերանայում են հիվանդանոցի և մեր ծրագրի տրամադրած
տեղեկությունները:

•

Ձեր բողոքարկման մասին վերանայողների կողմից մեր ծրագրին հայտնելու օրվան
հաջորդող օրվա մինչև կեսօր դուք կստանաք ևս մեկ ծանուցում, որը կբացատրի, թե
ինչու է ձեր բժիշկը, հիվանդանոցը, և մենք կարծում, որ դա ճիշտ դուրս գրման
ամսաթիվն է, որը բժշկական տեսանկյունից համապատասխան է:
Այս գրավոր բացատրության իրավական տերմինը «Դուրս գրելու մանրամասն
ծանուցումն է»: Նմուշը կարող եք ստանալ՝ զանգահարելով Անդամների
սպասարկման կենտրոն՝ էջի ներքևի համարներով կամ 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227)հեռախոսահամարով, օրը 24 ժամ, շաբաթական 7 օր։ (TTY-ից
օգտվողները պետք է զանգահարեն՝ 1-877-486-2048)։ Դուք կարող եք նաև հղում
կատարել առցանց ծանուցման օրինակին՝ www.cms.gov/Medicare/Medicare
General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices։

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Որակի բարելավման կազմակերպությունն իրեն անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները
ստանալուց հետո մեկ ամբողջ օրվա ընթացքում տալիս է ձեր բողոքարկման պատասխանը:
Եթե Որակի բարելավման կազմակերպությունն ասի Այո ձեր բողոքարկմանը.

•

Մենք կտրամադրենք ձեր ապահովագրված ստացիոնար հիվանդանոցային
ծառայություններն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ծառայություններն անհրաժեշտ
են բժշկական տեսանկյունից:

Եթե Որակի բարելավման կազմակերպությունն ասի Ոչ ձեր բողոքարկմանը.

•

Նրանք կարծում են, որ ձեր ծրագրված դուրսգրման ամսաթիվը բժշկական
տեսանկյունից համապատասխան է:

•

Ձեր ստացիոնար հիվանդանոցային ծառայությունների մեր ապահովագրությունը
կավարտվի Որակի բարելավման կազմակերպության կողմից ձեր բողոքարկման
պատասխանը ստանալու օրվան հաջորդող օրը կեսօրին:

•

Հնարավոր է, որ դուք ստիպված լինեք վճարել հիվանդանոցային խնամքի ամբողջ
արժեքը, որը դուք ստանում եք կեսօրից հետո, այն օրվանից, երբ Որակի
բարելավման կազմակերպությունը կպատասխանի ձեր բողոքարկմանը:

•

Դուք կարող եք 2-րդ մակարդակի բողոքարկում ներկայացնել, եթե Որակի
բարելավման կազմակերպությունը մերժի ձեր 1-ին մակարդակի բողոքարկումը և
դուք մնաք հիվանդանոցում ձեր պլանավորված դուրսգրման ամսաթվից հետո:

H3. 2-րդ մակարդակի բողոքարկում կատարելը
2-րդ մակարդակի բողոքարկման համար դուք խնդրում եք Որակի բարելավման
կազմակերպությանը ևս մեկ անգամ դիտարկել ձեր 1-ին մակարդակի բողոքարկման
վերաբերյալ իրենց կայացրած որոշումը: Զանգահարեք նրանց՝ 1-877-588-1123։
Դուք պետք է խնդրեք այս վերանայումը 60 օրացուցային օրվա ընթացքում այն օրվանից, երբ
Որակի բարելավման կազմակերպությունը Ոչ ասաց ձեր 1-ին մակարդակի բողոքարկմանը:
Դուք կարող եք խնդրել այս վերանայումը միայն, եթե հիվանդանոցում մնաք այն ամսաթվից
հետո, երբ ձեր ապահովագրությունն ավարտվեց:
Որակի բարելավման կազմակերպության վերանայողները կանոն հետևյալը.

?

•

Եվս մեկ անգամ ուշադիր կուսումնասիրեն ձեր բողոքարկման հետ կապված բոլոր
տեղեկությունները:

•

Կհայտնեն ձեզ իրենց որոշումը ձեր 2-րդ մակարդակի բողոքարկման
վերաբերյալ ձեր երկրորդ վերանայման խնդրանքը ստանալուց հետո 14
օրացուցային օրվա ընթացքում:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Եթե Որակի վերանայման կազմակերպությունն ասի Այո ձեր բողոքարկմանը՝

•

Մենք պետք է փոխհատուցենք ձեզ հիվանդանոցային խնամքի ծախսերի մեր բաժինն
այն օրվան հաջորդող օրվա կեսօրից, երբ Որակի բարելավման կազմակերպությունը
մերժեց ձեր 1-ին մակարդակի բողոքարկումը:

•

Մենք կտրամադրենք ձեր ապահովագրված ստացիոնար հիվանդանոցային
ծառայություններն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ծառայություններն անհրաժեշտ են
բժշկական տեսանկյունից:

Եթե որակի վերանայման կազմակերպությունն ասի Ոչ ձեր բողոքարկմանը.

•

Նրանք համաձայն են ձեր 1-ին մակարդակի բողոքարկման վերաբերյալ իրենց
որոշման հետ և չեն փոխի այն:

•

Նրանք ձեզ նամակ կտան, որտեղ ասվում է, թե ինչ կարող եք անել, եթե ցանկանում
եք շարունակել բողոքարկման գործընթացը և 3-րդ մակարդակի բողոքարկում
ներկայացնել:

•

Դուք կարող եք նաև բողոք ներկայացնել կամ DMHC-ից Անկախ բժշկական
վերանայում խնդրել ձեր հիվանդանոցում մնալը շարունակելու համար: Պարզելու,
թե ինչպես կարող եք գանգատ ներկայացնել կամ DMHC-ից Անկախ բժշկական
վերանայում խնդրել, խնդրում ենք այցելել Բաժին E4, էջ 226:

Վարչական իրավունքի դատավորը կամ փաստաբան արբիտրը զբաղվում է 3-րդ
մակարդակի բողոքարկումներով: 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ մակարդակների բողոքարկումների
մասին տեղեկությունների համար տե՛ս Բաժին J:

H4. 1-ին մակարդակի այլընտրանքային բողոքարկում ներկայացնելը
1-ին մակարդակի բողոքարկման համար Որակի բարելավման կազմակերպության հետ
կապվելու վերջնաժամկետը 60 օրվա ընթացքում է կամ ոչ ուշ, քան հիվանդանոցից ձեր
պլանավորված դուրսգրման ամսաթիվը: Եթե բաց եք թողնում 1-ին մակարդակի
բողոքարկման վերջնաժամկետը, կարող եք օգտագործել «Այլընտրանքային բողոքարկման»
գործընթացը:
Կապվեք Անդամների սպասարկման կենտրոնի հետ էջի ներքևի համարներով և խնդրեք մեզ
«արագ վերանայում» ձեր հիվանդանոցից դուրս գրման ամսաթվի վերաբերյալ:
«Արագ վերանայման» կամ «արագ բողոքարկման» իրավական տերմինը
«արագացված բողոքարկումն է»:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

•

Մենք ուսումնասիրում ենք ձեր՝ հիվանդանոցում գտնվելու մասին բոլոր
տեղեկությունները:

•

Մենք ստուգում ենք, որ առաջին որոշումը եղել է արդար և հետևել է կանոններին:

•

Մենք օգտագործում ենք արագ վերջնաժամկետներ՝ ստանդարտ վերջնաժամկետների
փոխարեն, և ձեր որոշումը տալիս ենք 72 ժամվա ընթացքում, երբ դուք արագ
վերանայում եք խնդրել:

Եթե մենք ասենք Այո ձեր արագ բողոքարկմանը.

•

Մենք համաձայն ենք, որ դուք պետք է հիվանդանոցում լինեք դուրս գրման
օրվանից հետո:

•

Մենք կտրամադրենք ձեր ապահովագրված ստացիոնար հիվանդանոցային
ծառայություններն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ծառայություններն անհրաժեշտ են
բժշկական տեսանկյունից:

•

Մենք ձեզ փոխհատուցում ենք ձեր ստացած խնամքի ծախսերի մեր բաժինն այն
օրվանից, երբ մենք ասացինք, որ ձեր ապահովագրությունը կավարտվի:

Եթե մենք ասենք Ոչ ձեր արագ բողոքարկմանը.

?

•

Մենք համաձայն ենք, որ ձեր պլանավորված դուրսգրման ամսաթիվը բժշկական
տեսանկյունից համապատասխան էր:

•

Ձեր ստացիոնար հիվանդանոցային ծառայությունների մեր ապահովագրությունն
ավարտվում է այն ամսաթվից, երբ մենք ձեզ ասացինք:

•

Այս ամսաթվից հետո մենք չենք վճարի ծախսերի որևէ բաժին:

•

Հնարավոր է՝ ստիպված լինեք վճարել հիվանդանոցային խնամքի ամբողջ արժեքը,
որը ստացել եք դուրս գրման պլանավորված ամսաթվից հետո, եթե շարունակեք մնալ
հիվանդանոցում:

•

Մենք ձեր բողոքարկումը կուղարկենք Անկախ վերանայման
կազմակերպությանը՝ համոզվելու, որ մենք հետևել ենք բոլոր կանոններին:
Երբ մենք դա անենք, ձեր գործն ավտոմատ կերպով կանցնի 2-րդ մակարդակի
բողոքարկման գործընթաց:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

H5. 2-րդ մակարդակի այլընտրանքային բողոքարկում ներկայացնելը
Մենք ուղարկում ենք ձեր 2-րդ մակարդակի բողոքարկման տեղեկություններն Անկախ
վերանայման կազմակերպությանը ձեր 1-ին մակարդակի բողոքարկմանը «Ոչ» ասելուց
հետո 24 ժամվա ընթացքում: Մենք դա անում ենք ավտոմատ կերպով: Ձեզ ոչինչ պետք
չէ անել։
Եթե կարծում եք, որ մենք չենք պահպանել այս վերջնաժամկետը կամ որևէ այլ
վերջնաժամկետ, կարող եք բողոք ներկայացնել: Բողոքներ ներկայացնելու մասին
տեղեկությունների համար տե՛ս Բաժին K:
Անկախ վերանայման կազմակերպությունն արագ վերանայում է ձեր բողոքարկումը: Նրանք
ուշադիր ուսումնասիրում են ձեր հիվանդանոցից դուրս գրվելու մասին բոլոր
տեղեկությունները և սովորաբար պատասխանում են ձեզ 72 ժամվա ընթացքում:
Եթե Անկախ վերանայման կազմակերպությունն ասի Այո ձեր բողոքարկմանը․

•

Մենք ձեզ փոխհատուցում ենք ձեր ստացած խնամքի ծախսերի մեր բաժինն այն
օրվանից, երբ մենք ասացինք, որ ձեր ապահովագրությունը կավարտվի:

•

Մենք կտրամադրենք ձեր ապահովագրված ստացիոնար հիվանդանոցային
ծառայություններն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ծառայություններն անհրաժեշտ
են բժշկական տեսանկյունից:

Եթե Անկախ վերանայման կազմակերպությունն ասի Ոչ ձեր բողոքարկմանը․

•

Նրանք համաձայն են, որ հիվանդանոցից դուրս գրվելու ձեր պլանավորված
ամսաթիվը բժշկական տեսանկյունից համապատասխան էր:

•

Նրանք ձեզ նամակ կտան, որտեղ ասվում է, թե ինչ կարող եք անել, եթե ցանկանում
եք շարունակել բողոքարկման գործընթացը և 3-րդ մակարդակի բողոքարկում
ներկայացնել:

Վարչական իրավունքի դատավորը կամ փաստաբան արբիտրը զբաղվում է 3-րդ
մակարդակի բողոքարկումներով: 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ մակարդակների բողոքարկումների
մասին տեղեկությունների համար տե՛ս Բաժին J:
Դուք կարող եք նաև բողոք ներկայացնել կամ DMHC-ից Անկախ բժշկական վերանայում
խնդրել ձեր հիվանդանոցում մնալը շարունակելու համար: Պարզելու, թե ինչպես կարող եք
գանգատ ներկայացնել կամ DMHC-ից Անկախ բժշկական վերանայում խնդրել, խնդրում ենք
այցելել Բաժին F4, էջ 235: Դուք կարող եք Անկախ բժշկական վերանայում խնդրել՝ ի լրումն
3-րդ մակարդակի բողոքարկման կամ դրա փոխարեն:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

I. Մեզ խնդրելը շարունակել ապահովագրել որոշակի բժշկական
ծառայություններ
Այս բաժինը միայն երեք տեսակի ծառայությունների մասին է, որոնք դուք կարող
եք ստանալ.

•
•
•

Առողջապահական ծառայություններ տնային պայմաններում
Հմուտ բուժքույրական խնամք հմուտ բուժքույրական խնամքի հաստատությունում
Վերականգնողական խնամք որպես ամբուլատոր խնամք Medicare-ի կողմից
հաստատված Ամբուլատոր վերականգնողական համալիր հաստատությունում
(CORF): Սա սովորաբար նշանակում է, որ դուք բուժում եք ստանում հիվանդության
կամ դժբախտ պատահարի համար, կամ վերականգնվում եք լուրջ
վիրահատությունից հետո:

Այս երեք տեսակի ծառայություններից որևէ մեկի դեպքում դուք իրավունք ունեք ստանալ
ապահովագրված ծառայություններ այնքան ժամանակ, որքան բժիշկն ասում է, որ դրանք
ձեզ անհրաժեշտ են:
Երբ մենք որոշենք դադարեցնել դրանցից որևէ մեկի ապահովագրությունը, մենք պետք է
ասենք ձեզ մինչև ձեր ծառայությունների ավարտը: Երբ այդ ծառայության համար ձեր
ապահովագրությունն ավարտվի, մենք կդադարենք վճարել դրա համար:
Եթե կարծում եք, որ մենք շատ շուտ ենք դադարեցնում ձեր խնամքի ապահովագրությունը,
կարող եք բողոքարկել մեր որոշումը: Այս բաժնում նկարագրված է, թե ինչպես կարող եք
դիմել բողոքարկման համար:

I1. Նախօրոք ծանուցում նախքան ձեր ապահովագրության ավարտը
Մենք ձեզ գրավոր ծանուցում կուղարկենք, որ դուք կստանաք ձեր խնամքի համար
վճարումը դադարեցնելուց առնվազն երկու օր առաջ: Սա կոչվում է «Medicare-ի
չապահովագրման մասին ծանուցում»: Ծանուցումը ձեզ տեղեկացնում է այն ամսաթվի
մասին, երբ մենք կդադարեցնենք ձեր խնամքը և ինչպես բողոքարկել մեր որոշումը:
Դուք կամ ձեր ներկայացուցիչը պետք է ստորագրեք ծանուցումը` ցույց տալու համար, որ
ստացել եք այն: Ծանուցումը ստորագրելը ցույց է տալիս միայն, որ դուք ստացել եք
տեղեկությունները: Ստորագրելը չի նշանակում, որ դուք համաձայն եք մեր որոշման հետ:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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I2. 1-ին մակարդակի բողոքարկում ներկայացնելը
Եթե կարծում եք, որ մենք շատ շուտ ենք դադարեցնում ձեր խնամքի ապահովագրությունը,
կարող եք բողոքարկել մեր որոշումը: Այս բաժինը ձեզ պատմում է 1-ին մակարդակի
բողոքարկման գործընթացի և անելիքների մասին:

•

Պահպանեք վերջնաժամկետները․ Վերջնաժամկետները կարևոր են: Հասկացեք
և հետևեք վերջնաժամկետներին, որոնք վերաբերում են այն գործերին, որոնք դուք
պետք է անեք: Մեր ծրագիրը նույնպես պետք է հետևի վերջնաժամկետներին: Եթե
կարծում եք, որ մենք չենք հետևում մեր ժամկետներին, կարող եք բողոք
ներկայացնել: Բողոքների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար
տե՛ս Բաժին K:

•

Օգնություն խնդրեք, եթե դրա կարիքը ունեք: Եթե ցանկացած պահի հարցեր ունեք
կամ օգնության կարիք ունեք.

o Զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ էջի ներքևում գտնվող
համարներով:

o Զանգահարեք Առողջության ապահովագրության խորհրդատվության և շահերի
պաշտպանության ծրագիր (HICAP)՝ 1-800-434-0222 հեռախոսահամարով:

•

Կապվեք Որակի բարելավման կազմակերպության հետ:

o Տե՛ս Բաժին H2 կամ տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 2՝ Որակի
բարելավման կազմակերպության (QIO) և նրանց հետ կապվելու եղանակների
մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար։

o Խնդրեք նրանց ուսումնասիրել ձեր բողոքարկումը և որոշել՝ արդյոք պետք
է փոխել մեր ծրագրի որոշումը:

•

Գործեք արագ և խնդրեք «արագ բողոքարկում: Հարցրեք Որակի բարելավման
կազմակերպությանը, թե արդյոք բժշկական տեսանկյունից մեր կողմից տեղին
է դադարեցնել ձեր բժշկական ծառայությունների ապահովագրությունը:

Այս կազմակերպության հետ կապվելու ձեր վերջնաժամկետը

•

?

Դուք պետք է դիմեք Որակի բարելավման կազմակերպությանը, որպեսզի սկսեք ձեր
բողոքարկումը մինչև մեր կողմից ուղարկված Medicare-ի չապահովագրման մասին
ծանուցման ուժի մեջ մտնելու օրվան նախորդող օրվա կեսօրը:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Եթե բաց եք թողնում Որակի բարելավման կազմակերպության հետ կապվելու
վերջնաժամկետը, փոխարենը կարող եք ձեր բողոքարկումն ուղղակիորեն ուղարկել
մեզ: Մանրամասների համար, թե ինչպես դա անել, տե՛ս Բաժին I4:

•

Եթե Որակի բարելավման կազմակերպությունը չի լսի ձեր խնդրանքը՝
շարունակելու ձեր առողջապահական ծառայությունների ապահովագրությունը,
կամ կարծում եք, որ ձեր իրավիճակն անհետաձգելի է կամ պարունակում է
անմիջական և լուրջ վտանգ ձեր առողջության համար, կամ եթե ուժեղ ցավ ունեք,
կարող եք բողոք ներկայացնել California Կառավարվող առողջապահական խնամքի
վարչությանը (DMHC) և նրանցից Անկախ բժշկական վերանայում խնդրել:
Պարզելու, թե ինչպես կարող եք գանգատ ներկայացնել կամ DMHC-ից Անկախ
բժշկական վերանայում խնդրել, խնդրում ենք այցելել Բաժին F4, էջ 235:
Գրավոր ծանուցման իրավական տերմինն է «Medicare-ի չապահովագրման մասին
ծանուցում»: Նմուշ ստանալու համար զանգահարեք Անդամների սպասարկման
կենտրոն՝ էջի ներքևի համարներով կամ զանգահարեք Medicare՝ 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227), օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր: TTY-ից օգտվողները պետք է
զանգահարեն՝ 1-877-486-2048։ Կամ ստացեք պատճենն առցանց՝
www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices։

Ինչ է տեղի ունենում արագ բողոքարկման ժամանակ

?

•

Որակի բարելավման կազմակերպության վերանայողները հարցնում են ձեզ կամ
ձեր ներկայացուցչին, թե ինչու եք կարծում, որ ապահովագրությունը պետք է
շարունակվի: Ձեզանից չի պահանջվում հայտարարություն գրել, բայց կարող եք
դա անել:

•

Վերանայողներն ուսումնասիրում են ձեր բժշկական տեղեկությունները, զրուցում
ձեր բժշկի հետ և վերանայում այն տեղեկատվությունը, որը նրանց տվել է մեր
ծրագիրը:

•

Մեր ծրագիրը նաև ձեզ գրավոր ծանուցում է ուղարկում, որը բացատրում է ձեր
ծառայությունների ապահովագրությունը դադարեցնելու մեր պատճառները: Դուք
ծանուցումը ստանում եք մինչև օրվա վերջ, երբ վերանայողները մեզ տեղեկացնում
են ձեր բողոքարկման մասին:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Ծանուցման բացատրության իրավական տերմինն է «Չապահովագրելու մասին
մանրամասն բացատրություն»:

•

Վերանայողները ձեզ ասում են իրենց որոշումը իրենց անհրաժեշտ բոլոր
տեղեկությունները ստանալուց հետո մեկ օրվա ընթացքում:

Եթե Անկախ վերանայման կազմակերպությունն ասի Այո ձեր բողոքարկմանը՝

•

Մենք կտրամադրենք ձեր ապահովագրված ծառայություններն այնքան ժամանակ,
որքան դրանք բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ կլինեն:

Եթե Անկախ վերանայման կազմակերպությունն ասի Ոչ ձեր բողոքարկմանը՝

•

Ձեր ապահովագրությունն ավարտվում է այն օրը, երբ մենք ձեզ ասենք դրա մասին:

•

Մենք դադարում ենք վճարել այս խնամքի ծախսերի մեր բաժինը
ծանուցման ամսաթվին:

•

Դուք ինքներդ եք վճարում այս խնամքի ամբողջ արժեքը, եթե որոշեք շարունակել
տնային առողջության խնամքը, հմուտ բուժքույրական հաստատության խնամքը կամ
Ամբուլատոր վերականգնողական համալիր հաստատության (CORF)
ծառայությունները ձեր ապահովագրության ավարտից հետո։

•

Դուք որոշում եք, թե արդյոք ցանկանում եք շարունակել այս ծառայությունները և 2
րդ մակարդակի բողոքարկում ներկայացնել:

I3. 2-րդ մակարդակի բողոքարկում կատարելը
2-րդ մակարդակի բողոքարկման համար դուք խնդրում եք Որակի բարելավման
կազմակերպությանը ևս մեկ անգամ դիտարկել ձեր 1-ին մակարդակի բողոքարկման
վերաբերյալ իրենց կայացրած որոշումը: Զանգահարեք նրանց՝ 1-877-588-1123։
Դուք պետք է խնդրեք այս վերանայումը 60 օրացուցային օրվա ընթացքում այն օրվանից, երբ
Որակի բարելավման կազմակերպությունը Ոչ ասաց ձեր 1-ին մակարդակի բողոքարկմանը:
Դուք կարող եք խնդրել այս վերանայումը միայն, եթե շարունակեք խնամքը՝ խնամքի ձեր
ապահովագրության ավարտի օրվանից հետո:
Որակի բարելավման կազմակերպության վերանայողները.

•

?

Եվս մեկ անգամ ուշադիր կուսումնասիրեն ձեր բողոքարկման հետ կապված
բոլոր տեղեկությունները:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Կհայտնեն ձեզ իրենց որոշումը ձեր 2-րդ մակարդակի բողոքարկման վերաբերյալ
ձեր երկրորդ վերանայման խնդրանքը ստանալուց հետո 14 օրացուցային
օրվա ընթացքում:

Եթե Անկախ վերանայման կազմակերպությունն ասի «Այո» ձեր բողոքարկմանը՝

•

Մենք ձեզ փոխհատուցում ենք ձեր ստացած խնամքի ծախսերի մեր բաժինն այն
օրվանից, երբ մենք ասացինք, որ ձեր ապահովագրությունը կավարտվի:

•

Մենք ապահովագրություն կտրամադրենք խնամքի համար այնքան ժամանակ,
որքան դա բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ է:

Եթե Անկախ վերանայման կազմակերպությունն ասի «Ոչ» ձեր բողոքարկմանը․

•

Նրանք համաձայն են ձեր խնամքը դադարեցնելու մեր որոշման հետ և չեն փոխի այն:

•

Նրանք ձեզ նամակ կտան, որտեղ ասվում է, թե ինչ կարող եք անել, եթե
ցանկանում եք շարունակել բողոքարկման գործընթացը և 3-րդ
մակարդակի բողոքարկում ներկայացնել:

•

Դուք կարող եք նաև բողոք ներկայացնել և DMHC-ից Անկախ բժշկական վերանայում
խնդրել՝ շարունակելու ձեր առողջապահական ծառայությունների
ապահովագրությունը: Խնդրում ենք այցելել Բաժին F4, էջ 235՝ իմանալու, թե ինչպես
բողոք ներկայացնել և DMHC-ից Անկախ բժշկական վերանայում խնդրել: Դուք կարող
եք բողոք ներկայացնել և խնդրել Անկախ բժշկական վերանայում ի լրումն 3-րդ
մակարդակի բողոքարկման կամ դրա փոխարեն:

Վարչական իրավունքի դատավորը կամ փաստաբան արբիտրը զբաղվում է 3-րդ
մակարդակի բողոքարկումներով: 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ մակարդակների
բողոքարկումների մասին տեղեկությունների համար տե՛ս Բաժին J:

I4. 1-ին մակարդակի այլընտրանքային բողոքարկում ներկայացնելը
Ինչպես բացատրված է Բաժին I2-ում, դուք պետք է արագ գործեք և դիմեք Որակի
բարելավման կազմակերպությանը՝ ձեր 1-ին մակարդակի բողոքարկումը սկսելու համար:
Եթե բաց եք թողնում վերջնաժամկետը, կարող եք օգտագործել «Այլընտրանքային
բողոքարկման» գործընթացը:
Կապվեք Անդամների սպասարկման կենտրոնի հետ՝ էջի ներքևի համարներով և խնդրեք մեզ
«արագ վերանայում» անցկացնել:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

«Արագ վերանայման» կամ «արագ բողոքարկման» իրավական տերմինը
«արագացված բողոքարկումն է»:

•

Մենք դիտարկում ենք ձեր գործի վերաբերյալ բոլոր տեղեկությունները:

•

Մենք ստուգում ենք, որ առաջին որոշումն արդարացի է եղել և հետևել է
կանոններին, երբ սահմանել ենք ձեր ծառայությունների ապահովագրության
ավարտի ամսաթիվը:

•

Մենք օգտագործում ենք արագ վերջնաժամկետներ՝ ստանդարտ վերջնաժամկետների
փոխարեն, և ձեր որոշումը տալիս ենք արագ վերանայում խնդրելուց հետո 72 ժամվա
ընթացքում:

Եթե մենք ասենք Այո ձեր արագ բողոքարկմանը.

•

Մենք համաձայն ենք, որ ձեզ ավելի երկար ծառայություններ են պետք:

•

Մենք կտրամադրենք ձեր ապահովագրված ծառայություններն այնքան ժամանակ,
քանի դեռ ծառայություններն անհրաժեշտ են բժշկական տեսանկյունից:

•

Մենք համաձայնվում ենք փոխհատուցել ձեզ խնամքի ծախսերի մեր բաժինը, որը
դուք ստացել եք այն օրվանից, երբ մենք ասացինք, որ ձեր ապահովագրությունը
կավարտվի:

Եթե մենք ասենք Ոչ ձեր արագ բողոքարկմանը.

?

•

Այս ծառայությունների համար մեր ապահովագրությունն ավարտվում է այն
ամսաթվից, երբ մենք ձեզ ասացինք դրա մասին:

•

Այս ամսաթվից հետո մենք չենք վճարի ծախսերի որևէ բաժին:

•

Դուք վճարում եք այս ծառայությունների ամբողջ արժեքը, եթե շարունակեք դրանք
ստանալ այն ամսաթվից հետո, երբ մենք ձեզ ասացինք, որ մեր ապահովագրությունը
կավարտվի:

•

Մենք ձեր բողոքարկումը կուղարկենք Անկախ վերանայման կազմակերպությանը՝
համոզվելու, որ մենք հետևել ենք բոլոր կանոններին: Երբ մենք դա անենք, ձեր գործն
ավտոմատ կերպով կանցնի 2-րդ մակարդակի բողոքարկման գործընթաց:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

I5. 2-րդ մակարդակի այլընտրանքային բողոքարկում ներկայացնելը
2-րդ մակարդակի բողոքարկման ժամանակ,
Մենք ուղարկում ենք ձեր 2-րդ մակարդակի բողոքարկման տեղեկություններն Անկախ
վերանայման կազմակերպությանը 1-ին մակարդակի բողոքարկմանը Ոչ ասելուց հետո
24 ժամվա ընթացքում: Մենք դա անում ենք ավտոմատ կերպով: Ձեզ ոչինչ պետք չէ անել։
Եթե կարծում եք, որ մենք չենք պահպանել այս վերջնաժամկետը կամ որևէ այլ
վերջնաժամկետ, կարող եք բողոք ներկայացնել: Բողոքներ ներկայացնելու մասին
տեղեկությունների համար տե՛ս Բաժին K:
Անկախ վերանայման կազմակերպությունն արագ վերանայում է ձեր բողոքարկումը: Նրանք
ուշադիր ուսումնասիրում են ձեր հիվանդանոցից դուրս գրվելու մասին բոլոր
տեղեկությունները և սովորաբար պատասխանում են ձեզ 72 ժամվա ընթացքում:
Եթե Անկախ վերանայման կազմակերպությունն ասի Այո ձեր բողոքարկմանը․

•

Մենք ձեզ փոխհատուցում ենք ձեր ստացած խնամքի ծախսերի մեր բաժինն այն
օրվանից, երբ մենք ասացինք, որ ձեր ապահովագրությունը կավարտվի:

•

Մենք կտրամադրենք ձեր ապահովագրված ստացիոնար հիվանդանոցային
ծառայություններն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ծառայություններն անհրաժեշտ են
բժշկական տեսանկյունից:

Եթե Անկախ վերանայման կազմակերպությունն ասի Ոչ ձեր բողոքարկմանը․

•

Նրանք համաձայն են ձեր խնամքը դադարեցնելու մեր որոշման հետ և չեն փոխի այն:

•

Նրանք ձեզ նամակ կտան, որտեղ ասվում է, թե ինչ կարող եք անել, եթե ցանկանում
եք շարունակել բողոքարկման գործընթացը և 3-րդ մակարդակի բողոքարկում
ներկայացնել:

Դուք կարող եք նաև բողոք ներկայացնել և DMHC-ից Անկախ բժշկական վերանայում
խնդրել՝ շարունակելու ձեր առողջապահական ծառայությունների ապահովագրությունը:
Խնդրում ենք այցելել Բաժին F4, էջ 235՝ իմանալու, թե ինչպես բողոք ներկայացնել և
DMHC-ից Անկախ բժշկական վերանայում խնդրել: Դուք կարող եք բողոք ներկայացնել
և խնդրել Անկախ բժշկական վերանայում ի լրումն 3-րդ մակարդակի բողոքարկման կամ
դրա փոխարեն:
Վարչական իրավունքի դատավորը կամ փաստաբան արբիտրը զբաղվում է 3-րդ
մակարդակի բողոքարկումներով: 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ մակարդակների բողոքարկումների
մասին տեղեկությունների համար տե՛ս Բաժին J:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

J. Ձեր բողոքարկման անցումը 2-րդ մակարդակից այն կողմ
J1. Հաջորդ քայլերը Medicare-ի ծառայությունների և ապրանքների համար
Եթե դուք կատարել եք 1-ին մակարդակի բողոքարկում և 2-րդ մակարդակի բողոքարկում
Medicare-ի ծառայությունների կամ ապրանքների համար, և ձեր երկու բողոքարկումները
մերժվել են, դուք կարող եք լրացուցիչ մակարդակների բողոքարկման իրավունք ունենալ:
Եթե ձեր բողոքարկած Medicare ծառայության կամ ապրանքի դոլարային արժեքը չի
համապատասխանում որոշակի նվազագույն դոլարի գումարին, դուք այլևս չեք կարող
բողոքարկել: Եթե դոլարի արժեքը բավական բարձր է, կարող եք շարունակել բողոքարկման
գործընթացը: Նամակը, որը դուք կստանաք ձեր 2-րդ մակարդակի բողոքարկման
վերաբերյալ Անկախ վերանայման կազմակերպությունից, բացատրում է, թե ում հետ կապվել
և ինչ անել 3-րդ մակարդակի բողոքարկում խնդրելու համար:
3-րդ մակարդակի բողոքարկում
Բողոքարկման գործընթացի 3-րդ մակարդակը վարչական իրավունքի դատավորի (ALJ)
կողմից լսումն է: Որոշում կայացնող անձը ALJ կամ փաստաբան արբիտրն է, ով աշխատում
է դաշնային կառավարությունում:
Եթե ALJ-ը կամ փաստաբան արբիտրն ասի Այո ձեր բողոքարկմանը, մենք իրավունք ունենք
բողոքարկելու 3-րդ մակարդակի որոշումը, որը բարենպաստ է ձեզ համար:

•

Եթե մենք որոշենք բողոքարկել որոշումը, մենք ձեզ կուղարկենք 4-րդ մակարդակի
բողոքարկման խնդրանքի պատճենը` ցանկացած ուղեկցող փաստաթղթերով: Մենք
կարող ենք սպասել 4-րդ մակարդակի բողոքարկման որոշմանը, նախքան վիճելի
ծառայությունը լիազորելը կամ տրամադրելը:

•

Եթե մենք որոշենք չբողոքարկել որոշումը, մենք պետք է լիազորենք կամ
տրամադրենք ձեզ ծառայությունը ALJ-ի կամ փաստաբանի արբիտրի որոշումը
ստանալուց հետո 60 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Եթե ALJ-ն կամ փաստաբանի արբիտրն ասեն Ոչ ձեր բողոքարկմանը, բողոքարկման
գործընթացը կարող է ավարտված չլինել:

?

•

Եթե դուք որոշեք ընդունել ձեր բողոքարկումը մերժող այս որոշումը, բողոքարկման
գործընթացն ավարտվում է:

•

Եթե որոշեք չընդունել այս որոշումը, որը մերժում է ձեր բողոքարկումը, կարող եք
շարունակել վերանայման գործընթացի հաջորդ մակարդակում: Ձեր ստացած
ծանուցումը ձեզ կասի, թե ինչ անել 4-րդ մակարդակի բողոքարկման համար:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

4-րդ մակարդակի բողոքարկում
Medicare-ի Բողոքարկման խորհուրդը վերանայում է ձեր բողոքարկումը և ձեզ պատասխան
է տալիս: Խորհուրդը դաշնային կառավարության մի մասն է։
Եթե Խորհուրդն ասում է Այո ձեր 4-րդ մակարդակի բողոքարկմանը կամ մերժում է 3-րդ
մակարդակի բողոքարկման որոշումը վերանայելու մեր խնդրանքը, որը ձեռնտու է ձեզ, մենք
իրավունք ունենք 5-րդ մակարդակի բողոքարկում ներկայացնել:

•

Եթե մենք որոշենք բողոքարկել որոշումը, մենք ձեզ գրավոր կտեղեկացնենք:

•

Եթե մենք որոշենք չբողոքարկել որոշումը, մենք պետք է լիազորենք կամ
տրամադրենք ձեզ ծառայությունը Խորհրդի որոշումը ստանալուց հետո
60 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Եթե Խորհուրդն ասի Ոչ կամ մերժի վերանայման մեր խնդրանքը, բողոքարկման
գործընթացը կարող է չավարտվել:

•

Եթե դուք որոշեք ընդունել ձեր բողոքարկումը մերժող այս որոշումը, բողոքարկման
գործընթացն ավարտվում է:

•

Եթե որոշեք չընդունել այս որոշումը, որը մերժում է ձեր բողոքարկումը, կարող եք
շարունակել վերանայման գործընթացի հաջորդ մակարդակում: Ձեր ստացած
ծանուցումը ձեզ կասի, թե ինչ անել 5-րդ մակարդակի բողոքարկման համար:

5-րդ մակարդակի բողոքարկում
Դաշնային շրջանային դատարանի դատավորը կուսումնասիրի ձեր բողոքարկումը և ամբողջ
տեղեկատվությունը և կորոշի «Այո» կամ «Ոչ» ասել: Սա վերջնական որոշում է։ Դաշնային
շրջանային դատարանից դուրս բողոքարկման այլ մակարդակներ չկան:

J2. Medi-Cal-ի լրացուցիչ բողոքարկումներ
Դուք նաև բողոքարկման այլ իրավունքներ ունեք, եթե ձեր բողոքարկումը վերաբերում է
ծառայություններին կամ ապրանքներին, որոնք սովորաբար ապահովագրում է Medi-Cal-ը:
Արդար լսումների գրասենյակից ստացված նամակը ձեզ կասի, թե ինչ անել, եթե ցանկանում
եք շարունակել բողոքարկման գործընթացը:
Եթե ձեր կողմից հայցվող ապահովագրության դոլարային արժեքը համապատասխանում
է պահանջին, դուք ընտրում եք՝ արդյոք ցանկանում եք շարունակել ձեր բողոքարկումը:
•

?

Բողոքարկման գործընթացում 2-րդ մակարդակից հետո կա երեք լրացուցիչ
մակարդակ (ընդհանուր առմամբ բողոքարկման հինգ մակարդակ):

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

•

Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Եթե ձեր 2-րդ մակարդակի բողոքարկումը մերժվում է, և դուք բավարարում եք
բողոքարկման գործընթացը շարունակելու պահանջները, դուք պետք է որոշեք,
թե արդյոք ցանկանում եք անցնել 3-րդ մակարդակ և երրորդ բողոքարկումը
կատարել: Եթե որոշեք երրորդ բողոքարկումն անել, մանրամասները, թե ինչպես դա
անել, կգտնեք գրավոր ծանուցման մեջ, որը դուք ստացել եք ձեր երկրորդ
բողոքարկումից հետո:
3-րդ մակարդակի բողոքարկումը կատարվում է Վարչական իրավունքի դատավորի
կամ փաստաբան արբիտրի կողմից: Այս գլխի Բաժին J3 ավելին է պատմում
բողոքարկման գործընթացի 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ մակարդակների մասին։

J3. Մաս D դեղերի խնդրանքների բողոքարկման 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ
մակարդակները
Այս բաժինը կարող է հարմար լինել ձեզ համար, եթե դուք կատարել եք 1-ին մակարդակի
և 2-րդ մակարդակի բողոքարկում, և ձեր երկու բողոքարկումները մերժվել են:
Եթե ձեր բողոքարկած դեղի արժեքը համապատասխանում է որոշակի դոլարի չափին, դուք
կարող եք անցնել բողոքարկման լրացուցիչ մակարդակների: Ձեր 2-րդ մակարդակի
բողոքարկման գրավոր պատասխանը բացատրում է, թե ում հետ կապվել և ինչ անել 3-րդ
մակարդակի բողոքարկում խնդրելու համար:
3-րդ մակարդակի բողոքարկում
Բողոքարկման գործընթացի 3-րդ մակարդակը վարչական իրավունքի դատավորի (ALJ)
կողմից լսումն է: Որոշում կայացնող անձը ALJ կամ փաստաբան արբիտրն է, ով աշխատում
է դաշնային կառավարությունում:
Եթե ALJ-ը կամ փաստաբան արբիտրն ասում է Այո ձեր բողոքարկմանը.

•

Բողոքարկման գործընթացն ավարտվում է.

•

Մենք պետք է թույլատրենք կամ տրամադրենք դեղի հաստատված
ապահովագրությունը 72 ժամվա ընթացքում (կամ 24 ժամ՝ արագացված
բողոքարկման համար) կամ վճարում կատարենք ոչ ուշ, քան որոշումը ստանալուց
հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Եթե ALJ-ը կամ փաստաբան արբիտրն ասում է Ոչ ձեր բողոքարկմանը, բողոքարկման
գործընթացը կարող է ավարտված չլինել:

•

?

Եթե դուք որոշեք ընդունել ձեր բողոքարկումը մերժող այս որոշումը, բողոքարկման
գործընթացն ավարտվում է:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Եթե որոշեք չընդունել այս որոշումը, որը մերժում է ձեր բողոքարկումը, կարող եք
շարունակել վերանայման գործընթացի հաջորդ մակարդակում: Ձեր ստացած
ծանուցումը ձեզ կասի, թե ինչ անել 4-րդ մակարդակի բողոքարկման համար:

4-րդ մակարդակի բողոքարկում
Medicare-ի Բողոքարկման խորհուրդը վերանայում է ձեր բողոքարկումը և ձեզ պատասխան
է տալիս: Խորհուրդը դաշնային կառավարության մի մասն է։
Եթե Խորհուրդն ասում է Այո ձեր բողոքարկմանը․

•
•

Բողոքարկման գործընթացն ավարտվում է.
Մենք պետք է թույլատրենք կամ տրամադրենք դեղի հաստատված
ապահովագրությունը 72 ժամվա ընթացքում (կամ 24 ժամ՝ արագացված
բողոքարկման համար) կամ վճարում կատարենք ոչ ուշ, քան որոշումը ստանալուց
հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում:

Եթե Խորհուրդն ասում է Ոչ ձեր բողոքարկմանը, բողոքարկման գործընթացը կարող
է չավարտվել:

•

Եթե դուք որոշեք ընդունել ձեր բողոքարկումը մերժող այս որոշումը, բողոքարկման
գործընթացն ավարտվում է:

•

Եթե որոշեք չընդունել այս որոշումը, որը մերժում է ձեր բողոքարկումը, կարող եք
շարունակել վերանայման գործընթացի հաջորդ մակարդակում: Ձեր ստացած
ծանուցումը ձեզ կասի, թե ինչ անել 5-րդ մակարդակի բողոքարկման համար:

5-րդ մակարդակի բողոքարկում
Դաշնային շրջանային դատարանի դատավորը կուսումնասիրի ձեր բողոքարկումը և ամբողջ
տեղեկատվությունը և կորոշի «Այո» կամ «Ոչ» ասել: Սա վերջնական որոշում է։ Դաշնային
շրջանային դատարանից դուրս բողոքարկման այլ մակարդակներ չկան:

K. Ինչպես բողոք ներկայացնել
K1. Ինչ տեսակի խնդիրների համար կարող եք բողոք ներկայացնել
Բողոքի գործընթացն օգտագործվում է միայն որոշ տեսակի խնդիրների համար, օրինակ՝
խնդիրներ՝ կապված խնամքի որակի, սպասման ժամանակի, խնամքի համակարգման
և հաճախորդների սպասարկման հետ: Ահա բողոքի գործընթացում լուծվող խնդիրների
տեսակների օրինակներ:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Բողոք
Ձեր բժշկական խնամքի որակը

Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Օրինակ

• Դուք դժգոհ եք խնամքի որակից, ինչպիսին
է հիվանդանոցում ստացած խնամքը:

Ձեր գաղտնիության հանդեպ
հարգանքը

Անհարգալից վերաբերմունք,
հաճախորդների վատ
սպասարկում կամ այլ
բացասական վարքագիծ

• Դուք կարծում եք, որ ինչ-որ մեկը չի հարգել ձեր
գաղտնիության իրավունքը կամ կիսվել է ձեր մասին
գաղտնի տեղեկություններով:

• Բուժօգնության մատակարարը կամ նրա
անձնակազմը կոպիտ կամ անհարգալից է եղել
ձեր հանդեպ:

• Մեր անձնակազմը ձեզ վատ է վերաբերվել:
• Դուք կարծում եք, որ ձեզ դուրս են մղում
մեր ծրագրից։

Մատչելիություն և լեզվական
աջակցություն

• Դուք չեք կարողանում ֆիզիկապես կապվել
բուժօգնության ծառայությունների և
հաստատությունների հետ բժշկի կամ
մատակարարի գրասենյակում:

• Ձեր բժիշկը կամ մատակարարը թարգմանիչ չի
տրամադրում այն ոչ անգլերեն լեզվի համար, որը
դուք խոսում եք (օրինակ՝ ամերիկյան ժեստերի
լեզուն կամ իսպաներենը):

• Ձեր մատակարարը ձեզ չի տալիս այլ ողջամիտ
հարմարություններ, որոնց կարիքն ունեք և
խնդրում եք:
Սպասման ժամանակներ

• Դուք դժվարանում եք ժամադրություն ստանալ
կամ շատ երկար եք սպասում այն ստանալու
համար:

• Բժիշկները, դեղագործները կամ
առողջապահական այլ մասնագետները,
Անդամների սպասարկման կենտրոնը կամ
ծրագրի այլ աշխատակիցները ստիպում են ձեզ
շատ երկար սպասել:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Բողոք
Մաքրությունը

Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Օրինակ

• Դուք կարծում եք, որ կլինիկան, հիվանդանոցը
կամ բժշկի գրասենյակը մաքուր չէ:

Տեղեկությունները, որոնք դուք
ստանում եք մեզանից

• Դուք կարծում եք, որ չեք ստացել ծանուցումը կամ
նամակը, որը պետք է ստանայիք մեզանից:

• Դուք կարծում եք, որ մեր ուղարկած գրավոր
տեղեկատվությունը չափազանց դժվար է
հասկանալ:
Ապահովագրական
որոշումների կամ
բողոքարկումների հետ
կապված ժամանակացույցերը

• Դուք կարծում եք, որ մենք չենք
համապատասխանում ապահովագրական
որոշում կայացնելու կամ ձեր բողոքարկումը
պատասխանելու մեր վերջնաժամկետներին:

• Դուք կարծում եք, որ ձեր օգտին
ապահովագրական կամ բողոքարկման որոշում
ստանալուց հետո մենք չենք պահպանում
ծառայությունը հաստատելու կամ տրամադրելու
կամ որոշակի բժշկական ծառայությունների
համար ձեզ հետ վճարելու ժամկետները:

• Դուք չեք կարծում, որ մենք ձեր գործը
ժամանակին ուղարկել ենք Անկախ վերանայման
կազմակերպությանը:
Կան տարբեր տեսակի բողոքներ Դուք կարող եք ներկայացնել ներքին և/կամ արտաքին
բողոք: Ներքին բողոքը ներկայացվում և վերանայվում է մեր ծրագրում: Արտաքին բողոքը
ներկայացվում և վերանայվում է մեր ծրագրին չփոխկապակցված կազմակերպության
կողմից: Եթե ձեզ անհրաժեշտ է օգնություն ներքին և/ կամ արտաքին գանգատի համար,
ապա կարող եք զանգահարել` 1-833-707-3129:
«Բողոքի» իրավական տերմինը «գանգատն» է։
«Բողոք ներկայացնելու» իրավական տերմինը «գանգատ ներկայացնելն է»:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
277

Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

K2. Ներքին բողոքներ
Ներքին բողոք ներկայացնելու համար զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն՝
1-833-707-3129։ Դուք կարող եք բողոք ներկայացնել ցանկացած ժամանակ, բացառությամբ
այն դեպքերի, երբ խոսքը վերաբերում է Մաս D դեղին: Եթե բողոքը վերաբերում է Մաս D
դեղին, դուք պետք է այն ներկայացնեք 60 օրացուցային օրվա ընթացքում այն խնդրից, որի
մասին ցանկանում եք բողոքել:

•

Եթե ձեզանից պահանջվեն այլ բաներ, Անդամների սպասարկման կենտրոնը
կտեղեկացնի ձեզ:

•

Կարող եք նաև գրել ձեր բողոքը և ուղարկել մեզ: Եթե բողոքը ներկայացնում եք
գրավոր կերպով, մենք նույնպես կպատասխանենք գրավոր կերպով:

•

Medicare Մաս D-ի հետ կապված բողոքները պետք է ներկայացվեն 60 օրացուցային
օրվա ընթացքում այն խնդրից հետո, որի մասին ցանկանում եք բողոքել:

•

Medicare Մաս C-ի կամ խնամքի որակի հետ կապված բողոքների ներկայացման
սահմանափակում չկա:
«Արագ բողոքի» իրավական տերմինն է «արագացված գանգատ»:

Հնարավորության դեպքում մենք ձեզ անմիջապես կպատասխանենք։ Եթե մեզ զանգահարում
եք բողոքի համար, ապա մենք կարող ենք պատասխան տալ նույն հեռախոսազանգի
ընթացքում: Եթե ձեր առողջական վիճակը պահանջում է արագ պատասխան, ապա մենք
դա կանենք:

?

•

Բողոքների մեծ մասին մենք պատասխանում ենք 30 օրացուցային օրվա
ընթացքում: Եթե մենք որոշում չընդունենք 30 օրացուցային օրվա ընթացքում, քանի
որ մեզ անհրաժեշտ են լրացուցիչ տեղեկություններ, մենք ձեզ գրավոր ծանուցում
ենք: Մենք նաև տրամադրում ենք կարգավիճակի թարմացում և պատասխանը
ստանալու գնահատված ժամանակը:

•

Եթե դուք բողոք եք ներկայացնում, քանի որ մենք մերժել ենք «արագ
ապահովագրական որոշման» կամ «արագ բողոքարկման» ձեր խնդրանքը, մենք
ավտոմատ կերպով ձեզ «արագ բողոք» ենք տալիս և պատասխանում ձեր բողոքին
24 ժամվա ընթացքում:

•

Եթե դուք բողոք եք ներկայացնում, քանի որ մենք լրացուցիչ ժամանակ
պահանջեցինք ապահովագրական որոշում կայացնելու կամ բողոքարկելու համար,
մենք ավտոմատ կերպով ձեզ «արագ բողոք» ենք տալիս և պատասխանում ձեր
բողոքին 24 ժամվա ընթացքում:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Եթե մենք համաձայն չենք ձեր բողոքի մի մասի կամ ամբողջի հետ, մենք ձեզ կասենք
և կներկայացնենք մեր պատճառները: Մենք պատասխանում ենք՝ անկախ նրանից,
թեհամաձայն ենք բողոքի հետ, թե ոչ։

K3. Արտաքին բողոքներ
Medicare
Դուք կարող եք տեղեկացնել Medicare-ին ձեր բողոքի մասին կամ ուղարկել այն Medicare-ին:
Medicare-ի բողոքի ձևաթուղթը հասանելի է հետևյալ հասցեով՝
www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx։
Ձեզ հարկավոր չէ բողոք ներկայացնել Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)
մինչև Medicare-ին բողոք ներկայացնելը:
Medicare-ը լուրջ է վերաբերվում ձեր բողոքներին և օգտագործում է այս տեղեկատվությունը
Medicare ծրագրի որակը բարելավելու համար:
Եթե ունեք որևէ այլ կարծիք կամ մտահոգություն, կամ եթե կարծում եք, որ
առողջապահական ծրագիրը չի լուծում ձեր խնդրին, կարող եք նաև զանգահարել
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)։ TTY-ից օգտվողները կարող են զանգահարել
1-877-486-2048։ Զանգն անվճար է:
Medi-Cal
Դուք կարող եք բողոք ներկայացնել California Առողջապահական խնամքի
ծառայությունների վարչության (DHCS) Medi-Cal Կառավարվող խնամքի Օմբուդսմենին՝
զանգահարելով՝ 1-888-452-8609։ TTY-ից օգտվողները կարող են զանգահարել՝ 711:
Զանգահարեք երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 8:00 a.m.-ից մինչև 5:00 p.m.-ը։
Դուք կարող եք բողոք ներկայացնել California Առողջապահական խնամքի
ծառայությունների վարչությանը (DMHC)։ DMHC-ը պատասխանատու է
առողջապահական ծրագրերի կարգավորման համար: Դուք կարող եք զանգահարել
DMHC Օգնության կենտրոն Medi-Cal-ի ծառայությունների վերաբերյալ բողոքների
հարցում օգնության համար: Դուք կարող եք կապվել DMHC-ի հետ, եթե օգնության
կարիք ունեք հրատապ խնդրի հետ կապված կամ այն բողոքի հետ, որը անմիջական
և լուրջ վտանգ է ներկայացնում ձեր առողջությանը, եթե ծանր ցավ ունեք, եթե
համաձայն չեք ձեր բողոքի վերաբերյալ մեր ծրագրի որոշման հետ, կամ եթե մեր
ծրագիրը չի լուծել ձեր բողոքը 30 օրացուցային օր հետո:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Ահա Օգնության կենտրոնից օգնություն ստանալու երկու եղանակ.

•

Զանգահարեք՝ 1-888-466-2219։ Այն անձիք, ովքեր խուլ են, ունեն լսողության խնդիրներ,
խոսքի խանգարում, կարող են օգտվել անվճար TTY հեռախոսահամարից՝
1-877-688-9891: Զանգն անվճար է:

•

Այցելեք Կառավարվող առողջապահական խնամքի բաժանմունքի կայքը՝
(www.dmhc.ca.gov)։

Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ
Դուք կարող եք բողոք ներկայացնել Առողջապահության և մարդկային ծառայությունների
վարչության Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ, եթե կարծում եք, որ ձեր հանդեպ
արդարացի չեն վերաբերվել: Օրինակ, դուք կարող եք բողոք ներկայացնել
հաշմանդամության հասանելիության կամ լեզվական օգնության վերաբերյալ: Զանգահարեք
Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ 1-800-368-1019 հեռախոսահամարով։ TTY-ից
օգտվողները պետք է զանգահարեն՝ 1-800-537-7697։ Լրացուցիչ տեղեկությունների համար
կարող եք այցելել՝ www.hhs.gov/ocr:
Կարող եք նաև դիմել Քաղաքացիական իրավունքների տեղական գրասենյակ՝ հետևյալ
հասցեով.
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services 90 7th Street, Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն՝ 1-800-368-1019 TTY: 1-800-537-7697
Էլ. հասցե՝ ocrmail@hhs.gov
Դուք կարող եք նաև որոշակի իրավունքներ ունենալ Ամերիկայի հաշմանդամների
իրավունքների պաշտպանության օրենքի և համապատասխան օրենքի շրջանակներում,
որոնք վերաբերում են դաշնային ֆինանսավորում ստացող կազմակերպություններին և
ցանկացած այլ կանոն, որը կիրառվում է որևէ այլ պատճառով: Դուք կարող եք անվճար կապ
հաստատել նահանգի օմբուդսմենի հետ՝ 1-888-452-8609 կամ TDD/TTY 1-800-735-2929
(California-ի կոմուտատորային ծառայություն), երկուշաբթիից ուրբաթ ժամը 8 a.m.-ից մինչև
5 p.m.-ը։ Դուք կարող եք մուտք գործել կայք հետևյալ հասցեով՝
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx։

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 9. Ինչ պետք է անեք,
եթե խնդիր կամ գանգատ
ունեք (ապահովագրական
որոշումներ,
բողոքարկումներ, բողոքներ)

Որակի բարելավման կազմակերպություն
Երբ ձեր բողոքը վերաբերում է խնամքի որակին, դուք ունեք երկու ընտրություն.

•

Դուք կարող եք խնամքի որակի վերաբերյալ ձեր բողոքը ներկայացնել անմիջապես
Որակի բարելավման կազմակերպությանը:

•

Դուք կարող եք ձեր բողոքը ներկայացնել Որակի բարելավման կազմակերպությանը
և մեր ծրագրին: Եթե դուք բողոք եք ներկայացնում Որակի բարելավման
կազմակերպությանը, մենք աշխատում ենք նրանց հետ ձեր բողոքը լուծելու համար:

Որակի բարելավման կազմակերպությունը գործող բժիշկների և առողջապահական այլ
փորձագետների խումբ է, որը վճարվում է դաշնային կառավարության կողմից՝ ստուգելու և
բարելավելու Medicare-ի հիվանդներին տրամադրվող խնամքը: Որակի բարելավման
կազմակերպության մասին ավելին իմանալու համար այցելեք ձեր Անդամի տեղեկագրքի
Բաժին H2 կամ Գլուխ 2:
California-ում Որակի բարելավման կազմակերպությունը կոչվում է Livanta: Նրանց
հեռախոսահամարն է՝ 1-877-588-1123։

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 10. Մեր ծրագրին ձեր անդամակցության դադարեցումը
Ներածություն
Այս գլուխը բացատրում է, թե ինչպես կարող եք դադարեցնել ձեր անդամակցությունը մեր
ծրագրին և ձեր առողջության ապահովագրման տարբերակներին՝ մեր ծրագրից դուրս
գալուց հետո: Եթե դուրս գաք մեր ծրագրից, դուք դեռ կլինեք Medicare և Medi-Cal
ծրագրերում, քանի դեռ իրավասու եք: Հիմնական տերմինները և դրանց սահմանումները
հայտնվում են այբբենական կարգով ձեր Անդամների տեղեկագրքի վերջին գլխում:

Բովանդակություն
A. Երբ կարող եք դադարեցնել ձեր անդամակցությունը մեր ծրագրին ................................. 283
B. Ինչպես դադարեցնել ձեր անդամակցությունը մեր ծրագրին ............................................ 284
C. Ինչպես ստանալ Medicare և Medi-Cal ծառայություններ .................................................. 285
C1. Ձեր Medicare ծառայությունները ................................................................................. 285
C2. Ձեր Medi-Cal ծառայությունները.................................................................................. 288
D. Ինչպես ստանալ ձեր բժշկական ծառայություններն ու դեղերը մինչև մեր ծրագրին
ձեր անդամակցության ավարտը ........................................................................................ 289
E. Այլ իրավիճակներ, երբ ավարտվում է ձեր անդամակցությունը մեր ծրագրին................. 289
F.Առողջության հետ կապված ցանկացած պատճառով մեր ծրագրից դուրս գալու
պահանջի դեմ կանոններ.................................................................................................... 290
G. Ձեր իրավունքը՝ բողոք ներկայացնելու, եթե մենք դադարեցնենք ձեր
անդամակցությունը մեր ծրագրին...................................................................................... 291

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 10․ Մեր ծրագրին
ձեր անդամակցության
դադարեցումը

A. Երբ կարող եք դադարեցնել ձեր անդամակցությունը մեր ծրագրին
Medicare ունեցող մարդկանց մեծամասնությունը կարող է դադարեցնել իրենց
անդամակցությունը տարվա որոշակի ժամանակահատվածում: Քանի որ դուք ունեք
Medi-Cal, դուք կարող եք դադարեցնել ձեր անդամակցությունը մեր ծրագրին կամ անցնել այլ
ծրագրի մեկ անգամ հետևյալ Գրանցման հատուկ ժամանակաշրջաններից յուրաքանչյուրի
ընթացքում.

•
•
•

Հունվարից մարտ
Ապրիլից հունիս
Հուլիսից սեպտեմբեր

Ի հավելումն այս երեք Գրանցման հատուկ ժամանակաշրջանների, դուք կարող եք
դադարեցնել ձեր անդամակցությունը մեր ծրագրին յուրաքանչյուր տարի հետևյալ
ժամանակահատվածներում.

•

Տարեկան գրանցման ժամանակաշրջան, որը տևում է հոկտեմբերի 15-ից
դեկտեմբերի 7-ըֈ Եթե այս ժամանակահատվածում ընտրեք նոր ծրագիր, ապա
ձեր անդամակցությունը մեր ծրագրին կավարտվի դեկտեմբերի 31-ին, իսկ ձեր
անդամակցությունը նոր ծրագրին կսկսվի հունվարի 1-ից:

•

Medicare Advantage Անդամակցության բաց ժամանակաշրջան, որը տևում
է հունվարի 1-ից մարտի 31-ը: Եթե այս ժամանակահատվածում ընտրեք նոր
ծրագիր, ապա նոր ծրագրին ձեր անդամակցությունը կսկսվի հաջորդ ամսվա
առաջին օրը:

Կարող են լինել այլ իրավիճակներ, երբ դուք իրավասու եք փոփոխություն կատարել ձեր
անդամակցության մեջ: Օրինակ, երբ.

•

Դուք տեղափոխվել եք մեր սպասարկման տարածքից,

•

Medi-Cal-ի կամ Լրացուցիչ օգնության ձեր իրավասությունը փոխվել է, կամ

•

Եթե դուք վերջերս եք տեղափոխվել, ներկայումս խնամք եք ստանում կամ
պարզապես տեղափոխվել եք ծերանոցից կամ երկարաժամկետ խնամքի
հիվանդանոցից:

Ձեր անդամակցությունն ավարտվում է ամսվա վերջին օրը, երբ մենք ստանում ենք ձեր
ծրագիրը փոխելու ձեր խնդրանքը: Օրինակ, եթե մենք ստանանք ձեր խնդրանքը հունվարի
18-ին, ապա ձեր ապահովագրությունը մեր ծրագրի հետ կավարտվի հունվարի 31-ին: Ձեր
նոր ապահովագրությունն սկսվում է հաջորդ ամսվա առաջին օրվանից (այս օրինակում՝
փետրվարի 1-ին):

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Եթե դուք դուրս գաք մեր ծրագրից, կարող եք տեղեկատվություն ստանալ ձեր՝

•

Medicare-ի տարբերակների մասին Բաժին C1 աղյուսակում:

•

Medi-Cal ծառայությունների մասին Section C2-ումֈ

Կարող եք ստանալ լրացուցիչ տեղեկություններ անդամակցությունը դադարեցնելու
վերաբերյալ զանգահարելով՝

•

Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ էջի ներքևում գտնվող համարներով:

•

Medicare՝ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օրֈ TTY-ից
օգտվողները պետք է զանգահարեն՝ 1-877-486-2048ֈ

•

California Առողջության ապահովագրության խորհրդատվության և շահերի
պաշտպանության ծրագիր (HICAP)՝ 1-800-434-0222, երկուշաբթիից ուրբաթ,
8 a.m.-ից մինչև 5 p.m.ֈ Լրացուցիչ տեղեկությունների կամ ձեր տարածքում
տեղական HICAP գրասենյակ գտնելու համար այցելեք www.aging.ca.gov/HICAP/ֈ

•

Health Care Options՝ 1-844-580-7272, երկուշաբթիից ուրբաթ, 8 a.m.-ից մինչև 6 p.m.ֈ
TTY օգտագործողները պետք է զանգահարեն 1-800-430-7077ֈ

•

Medi-Cal Կառավարվող խնամքի Օմբուդսմեն՝ 1-888-452-8609, երկուշաբթիից
ուրբաթ, 8 a.m.-ից մինչև 5 p.m. կամ էլ․նամակ
MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.govֈ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ․ Եթե դուք ընդգրված եք դեղերի կառավարման ծրագրում, դուք չեք կարող
փոխել ծրագիրըֈ Դեղերի կառավարման ծրագրերի մասին տեղեկությունների համար տե՛ս
ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 5:

B. Ինչպես դադարեցնել ձեր անդամակցությունը մեր ծրագրին
Դուք ունեք հետևյալ տարբերակները, եթե ցանկանում եք լքել մեր ծրագիրը.

•

?

Զանգահարեք Medicare՝ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), օրը 24 ժամ, շաբաթը
7 օրֈ TTY օգտվողները (խուլ, լսողական կամ խոսքի խնդիրներ ունեցող մարդիկ)
պետք է զանգահարեն 1-877-486-2048 հեռախոսահամարով: Երբ զանգահարում եք
1-800-MEDICARE, կարող եք նաև գրանցվել Medicare-ի մեկ այլ առողջապահական
կամ դեղերի ծրագրում: Մեր ծրագրից դուրս գալուց ձեր Medicare ծառայությունները
ստանալու վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ներկայացված են 286-288 էջերի
գծապատկերում:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Զանգահարեք Health Care Options at 1-844-580-7272, երկուշաբթիից ուրբաթ,
8 a.m.-ից մինչև 6 p.m.ֈ TTY օգտագործողները պետք է զանգահարեն
1-800-430-7077ֈ

•

Ստորև բերված Բաժին C ներառում է քայլեր, որոնք դուք կարող եք ձեռնարկել
այլ ծրագրին անդամագրվելու համար, ինչը նույնպես կավարտի ձեր
անդամակցությունը մեր ծրագրին:

C. Ինչպես ստանալ Medicare և Medi-Cal ծառայություններ
Դուք ունեք ընտրություն ձեր Medicare և Medi-Cal ծառայությունները ստանալու վերաբերյալ,
եթե որոշեք լքել մեր ծրագիրը:

C1. Ձեր Medicare ծառայությունները
Ստորև թվարկված ձեր Medicare ծառայությունները ստանալու երեք տարբերակ ունեք:
Ընտրելով այս տարբերակներից մեկը՝ դուք ավտոմատ կերպով դադարեցնում եք ձեր
անդամակցությունը մեր ծրագրին:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 10․ Մեր ծրագրին
ձեր անդամակցության
դադարեցումը

1. Կարող եք փոխել՝

Ահա, թե ինչ է պետք անել.

Medicare-ի մեկ այլ առողջապահական
ծրագիր, օրինակ՝ Medicare Advantage
ծրագիր կամ, եթե բավարարում եք
համապատասխանության պահանջները
և ապրում եք սպասարկման տարածքում,
Տարեցների համապարփակ խնամքի
ծրագիր (PACE)ֈ

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

• California Առողջության
ապահովագրության
խորհրդատվության և շահերի
պաշտպանության ծրագիր (HICAP)՝
1-800-434-0222, երկուշաբթիից
ուրբաթ, 8 a.m.-ից մինչև 5 p.m.ֈ
Լրացուցիչ տեղեկությունների կամ
ձեր տարածքում տեղական HICAP
գրասենյակ գտնելու համար այցելեք
www.aging.ca.gov/HICAP/ֈ
ԿԱՄ
Անդամակցեք Medicare-ի նոր ծրագրին:
Դուք ավտոմատ կերպով դուրս կգրվեք
մեր Medicare ծրագրից, երբ սկսվի ձեր
նոր ծրագրի ապահովագրությունը: Ձեր
Medi-Cal ծրագիրը կարող է փոխվելֈ

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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ձեր անդամակցության
դադարեցումը

2. Կարող եք փոխել՝

Ահա, թե ինչ է պետք անել.

Օրիգինալ Medicare-ի՝ առանձին
Medicare դեղատոմսով դուրս գրվող
դեղերի ծրագրով

Զանգահարեք Medicare՝
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), օրը
24 ժամ, շաբաթը 7 օրֈ TTY-ից
օգտվողները պետք է զանգահարեն՝
1-877-486-2048ֈ
Եթե օգնության կամ լրացուցիչ
տեղեկությունների կարիք ունեք.

• California Առողջության
ապահովագրության
խորհրդատվության և շահերի
պաշտպանության ծրագիր (HICAP)՝
1-800-434-0222, երկուշաբթիից
ուրբաթ, 8 a.m.-ից մինչև 5 p.m.ֈ
Լրացուցիչ տեղեկությունների կամ
ձեր տարածքում տեղական HICAP
գրասենյակ գտնելու համար այցելեք
www.aging.ca.gov/HICAP/ֈ
ԿԱՄ
Անդամակցեք Medicare-ի նոր ծրագրին:
Դուք ավտոմատ կերպով դուրս կգրվեք
մեր ծրագրից, երբ սկսվի ձեր Original
Medicare ապահովագրությունը:
Ձեր Medi-Cal ծրագիրը չի փոխվի:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
287

Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ԱՆԴԱՄԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

Գլուխ 10․ Մեր ծրագրին
ձեր անդամակցության
դադարեցումը

3. Կարող եք փոխել՝

Ահա, թե ինչ է պետք անել.

Օրիգինալ Medicare-ի՝ առանց առանձին
Medicare դեղատոմսով դուրս գրվող
դեղերի ծրագրի

Զանգահարեք Medicare՝
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), օրը
24 ժամ, շաբաթը 7 օրֈ TTY-ից
օգտվողները պետք է զանգահարեն՝
1-877-486-2048ֈ

ՆՇՈՒՄ․ Եթե դուք անցնում եք Original
Medicare-ին և չեք գրանցվում Medicare-ի
դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի
առանձին ծրագրում, Medicare-ը կարող է
գրանցել ձեզ դեղերի ծրագրում, եթե դուք
Medicare-ին չասեք, որ չեք ցանկանում
միանալ:
Դուք պետք է դադարեցնեք դեղատոմսով
դուրս գրվող դեղերի
ապահովագրությունը միայն այն
դեպքում, եթե գործատուից,
արհմիությունից կամ որևէ այլ աղբյուրից
դեղերի ապահովագրություն եք ստանում:
California Առողջության
ապահովագրության խորհրդատվության
և շահերի պաշտպանության ծրագիր
(HICAP)՝ 1-800-434-0222, երկուշաբթիից
ուրբաթ, 8 a.m.-ից մինչև 5 p.m.ֈ
Լրացուցիչ տեղեկությունների կամ ձեր
տարածքում տեղական HICAP
գրասենյակ գտնելու համար այցելեք
www.aging.ca.gov/HICAP/ֈ

Եթե օգնության կամ լրացուցիչ
տեղեկությունների կարիք ունեք.

• California Առողջության
ապահովագրության
խորհրդատվության և շահերի
պաշտպանության ծրագիր (HICAP)՝
1-800-434-0222, երկուշաբթիից
ուրբաթ, 8 a.m.-ից մինչև 5 p.m.ֈ
Լրացուցիչ տեղեկությունների կամ
ձեր տարածքում տեղական HICAP
գրասենյակ գտնելու համար այցելեք
www.aging.ca.gov/HICAP/.
Դուք ավտոմատ կերպով դուրս կգրվեք
մեր ծրագրից, երբ սկսվի ձեր Original
Medicare ապահովագրությունը:
Ձեր Medi-Cal ծրագիրը չի փոխվի:

C2. Ձեր Medi-Cal ծառայությունները
Մեր ծրագրից դուրս գալուց հետո Medi-Cal ծառայություններ ստանալու վերաբերյալ
հարցերի դեպքում զանգահարեք Health Care Options՝ 1-844-580-7272, երկուշաբթիից
ուրբաթ, 8 a.m.-ից մինչև 6 p.m.ֈ TTY օգտագործողները պետք է զանգահարեն
1-800-430-7077ֈ Հարցրեք, թե ինչպես է մեկ այլ ծրագրին միանալը կամ Original Medicare-ին
վերադառնալն ազդում ձեր Medi-Cal-ի ապահովագրությունը ստանալու վրա:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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D. Ինչպես ստանալ ձեր բժշկական ծառայություններն ու դեղերը մինչև
մեր ծրագրին ձեր անդամակցության ավարտը
Եթե դուրս գաք մեր ծրագրից, կարող է ժամանակ պահանջվի, մինչև ձեր անդամակցությունն
ավարտվի և սկսվի ձեր նոր Medicare և Medi-Cal ապահովագրությունը: Այս ընթացքում դուք
շարունակում եք ստանալ ձեր դեղատոմսով դեղերը և առողջապահական խնամքը մեր
ծրագրի միջոցով, մինչև սկսվի ձեր նոր ծրագիրը:

•

Օգտվեք մեր ցանցային դեղատներից, ներառյալ մեր փոստով դեղատների
ծառայություններից՝ ձեր դեղատոմսերը լրացնելու համար:

•

Եթե դուք հոսպիտալացվել եք Anthem MediBlue Full Dual Advantage-ի (HMO D-SNP)
ձեր անդամակցության ավարտի օրը, մեր ծրագիրը կփոխհատուցի ձեր
հիվանդանոցում մնալը մինչև դուրս գրվելը:

E. Այլ իրավիճակներ, երբ ավարտվում է ձեր անդամակցությունը
մեր ծրագրին
Սրանք այն դեպքերն են, երբ մենք պետք է դադարեցնենք ձեր անդամակցությունը
մեր ծրագրին՝

•

Եթե ձեր Medicare-ի Մաս A և Մաս B ապահովագրության մեջ ընդմիջում կա:

•

Եթե դուք այլևս իրավասու չեք Medi-Cal-ի համար: Մեր ծրագիրը նախատեսված է
միայն այն մարդկանց համար, ովքեր իրավասու են և՛ Medicare-ի, և՛ Medi-Cal-ի
համար: Նահանգը կամ Medicare և Medicaid ծառայությունների կենտրոնները (CMS)
կարող են ձեզ ապանդամագրել, եթե պարզվի, որ դուք իրավասու չեք ծրագրին
մասնակցելու համար:

•

Եթե տեղափոխվեք մեր սպասարկման տարածքից դուրս:

•

Եթե մեր սպասարկման տարածքից դուրս եք գտնվում վեց ամսից ավել:

o Եթե դուք տեղափոխվում եք կամ երկար ճանապարհորդում եք, զանգահարեք
Անդամների սպասարկման կենտրոն՝ պարզելու, թե այն վայրը, որտեղ
տեղափոխվում կամ ճանապարհորդում եք, գտնվում է մեր ծրագրի սպասարկման
տարածքում:

o Տե՛ս ձեր Անդամի ձտեղեկագրքի Գլուխ 4՝ մեր այցելուների կամ
ճանապարհորդների նպաստների միջոցով խնամք ստանալու մասին
տեղեկությունների համար, երբ դուք հեռու եք մեր ծրագրի սպասարկման
տարածքից:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
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•

Եթե քրեական հանցագործություն պատճառով բանտ եք տեղափոխվում:

•

Եթե խաբում կամ պահում եք տեղեկություններն այն մասին, որ ստանում եք
դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերի ապահովագրությունն այլ ապահովագրական
ընկերությունից:

•

Եթե դուք Միացյալ Նահանգների քաղաքացի չեք կամ օրինականորեն ներկա չեն
Միացյալ Նահանգներում:

o Դուք պետք է լինեք Միացյալ Նահանգների քաղաքացի կամ օրինական կարգով
գտնվեք Միացյալ Նահանգներում, որպիսի կարողանաք մեր ծրագրի անդամ լինել:

o Medicare և Medicaid ծառայությունների կենտրոնները ծանուցում են մեզ, եթե դուք
իրավասու չեք այս հիմքով անդամ մնալ:

o Եթե դուք չեք բավարարում այս պահանջը, մենք պետք է ապանդամագրենք ձեզ:
Մենք կարող ենք ձեզ ստիպել լքել մեր ծրագիրը հետևյալ պատճառներով միայն այն
դեպքում, եթե նախ թույլտվություն ստանանք Medicare-ից և Medi-Cal-ից.

•

Եթե դուք միտումնավոր կերպով մեզ սխալ տեղեկություններ եք տալիս, երբ
անդամագրվում եք մեր ծրագրին և այդ նազդում են մեր ծրագրին ձեր
իրավասության վրա:

•

Եթե դուք շարունակաբար ձեզ պահում եք այնպես, որ խանգարիչ է և մեզ համար
դժվարացնում է ձեզ և մեր ծրագրի այլ անդամների բժշկական օգնություն
ցուցաբերելը:

•

Եթե դուք թույլ եք տալիս մեկ ուրիշին օգտագործել ձեր ծրագրի նույնականացման
քարտը բժշկական օգնություն ստանալու համար: (Medicare-ը կարող է խնդրել
Գլխավոր տեսուչին հետաքննել ձեր գործը, եթե մենք դադարեցնենք ձեր
անդամակցությունը այս պատճառով:)

F.Առողջության հետ կապված ցանկացած պատճառով մեր ծրագրից
դուրս գալու պահանջի դեմ կանոններ
Մենք չենք կարող ձեզ խնդրել լքել մեր ծրագիրը ձեր առողջության հետ կապված որևէ
պատճառով: Եթե կարծում եք, որ մենք խնդրում ենք ձեզ լքել մեր ծրագիրն առողջության
հետ կապված պատճառներով, զանգահարեք Medicare՝ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227):
TTY-ից օգտվողները պետք է զանգահարեն՝ 1-877-486-2048ֈ Կարող եք զանգահարել օրը
24 ժամ, շաբաթը 7 օրֈ

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 10․ Մեր ծրագրին
ձեր անդամակցության
դադարեցումը

G. Ձեր իրավունքը՝ բողոք ներկայացնելու, եթե մենք դադարեցնենք ձեր
անդամակցությունը մեր ծրագրին
Եթե մենք դադարեցնենք ձեր անդամակցությունը մեր ծրագրին, մենք պետք է գրավոր
տեղեկացնենք ձեզ անդամակցությունը դադարեցնելու պատճառների մասին: Մենք պետք
է նաև բացատրենք, թե ինչպես կարող եք գանգատ կամ բողոք ներկայացնել ձեզ
անդամակցությունը դադարեցնելու մեր որոշման դեմ: Դուք կարող եք նաև դիմել ձեր
Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 9-ին բողոք ներկայացնելու մասին տեղեկությունների համար:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ըֈ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 11. Իրավական ծանուցումներ
Ներածություն
Այս գլուխը ներառում է իրավական ծանուցումներ, որոնք վերաբերում են մեր ծրագրին ձեր
անդամակցությանը: Հիմնական տերմինները և դրանց սահմանումները հայտնվում են
այբբենական կարգով ձեր Անդամի տեղեկագրքի վերջին գլխում:

Բովանդակություն
A. Ծանուցում օրենքների մասին ............................................................................................. 293
B. Խտրականության բացառման ծանուցում........................................................................... 293
C. Ծանուցում Medicare-ի՝ որպես երկրորդ վճարողի և Medi-Cal-ի՝ որպես վերջին
միջոցի վճարողի մասին...................................................................................................... 295

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 11․ Իրավական ծանուցումներ

A. Ծանուցում օրենքների մասին
Այս Անդամի տեղեկագրքին շատ օրենքներ են վերաբերվում: Այս օրենքները կարող են ազդել
ձեր իրավունքների և պարտականությունների վրա, նույնիսկ եթե օրենքները ներառված կամ
բացատրված չեն Անդամի տեղեկագրքում: Հիմնական օրենքները, որոնք կիրառվում են
Medicare և Medi-Cal ծրագրերի մասին դաշնային և նահանգային օրենքներն են: Կարող են
կիրառվել նաև այլ դաշնային և նահանգային օրենքներ։

B. Խտրականության բացառման ծանուցում
Յուրաքանչյուր ընկերություն կամ գործակալություն, որն աշխատում է Medicare-ի և
Medi-Cal-ի հետ, պետք է ենթարկվի օրենքներին, որոնք պաշտպանում են ձեզ
խտրականությունից կամ անարդար վերաբերմունքից: Մենք ձեր հանդեպ խտրականություն
չենք դրսևորում կամ այլ կերպ չենք վերաբերվում ձեր տարիքի, հայցերի պատմության,
մաշկի գույնի, էթնիկ պատկանելության, ապահովագրության վկայության, սեռի,
գենետիկական տեղեկատվության, ծառայության տարածքում գտնվող աշխարհագրական
դիրքի, առողջական վիճակի, բժշկական պատմության, մտավոր կամ ֆիզիկական
հաշմանդամության, ազգային ծագման, ռասայի, կրոնի, սեռի կամ սեռական կողմնորոշման
պատճառով։ Բացի այդ, մենք ապօրինի խտրականություն չենք դրսևորում, չենք բացառում
մարդկանց կամ այլ կերպ չենք վերաբերվում նրանց՝ ծագման, էթնիկական խմբի,
գենդերային ինքնության, ամուսնական կարգավիճակի կամ բժշկական վիճակի պատճառով:
Եթե ցանկանում եք ավելի շատ տեղեկություններ իմանալ կամ մտահոգություններ ունեք
խտրականության կամ անարդար վերաբերմունքի վերաբերյալ.

?

•

Զանգահարեք Առողջապահության և մարդկային ծառայությունների
վարչության, Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ՝ 1-800-368-1019:
TTY օգտվողները կարող են զանգահարել 1-800-537-7697: Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար կարող եք նաև այցելել www.hhs.gov/ocr կայքը:

•

Զանգահարեք Առողջապահական ծառայությունների վարչության,
Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ՝ 1-916-440-7370: TTY
օգտվողները կարող են զանգահարել 711 (Հեռահաղորդակցության
կոմուտատորային ծառայություն):

•

Էլեկտրոնային նամակ ուղարկեք CivilRights@dhcs.ca.gov հասցեին:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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•

Գլուխ 11․ Իրավական ծանուցումներ

Լրացրեք բողոքի ձևաթուղթը կամ նամակ ուղարկեք հետևյալ հասցեով.
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
Բողոքի ձևաթղթերը հասանելի են հետևյալ հասցեով՝
www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx

Եթե կարծում եք, որ խտրականության եք ենթարկվել և ցանկանում եք խտրականության
վերաբերյալ բողոք ներկայացնել, դիմեք Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ: Եթե
կարծում եք, որ ձեր նկատմամբ անարդար են վարվել կամ ձեր իրավունքները չեն հարգվել
ձեր ռասայի, հաշմանդամության, կրոնի, սեռի, առողջության, ազգային պատկանելության,
դավանանքի (համոզմունքների), տարիքի, սեռական կողմնորոշման կամ ազգային ծագման
պատճառով, դուք պետք է զանգահարեք Առողջապահության և մարդկային
ծառայությունների վարչության, Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ՝
1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697), կամ զանգահարեք ձեր տեղական Քաղաքացիական
իրավունքների գրասենյակ:
Եթե ձեր գանգատը վերաբերում է Medi-Cal ծրագրի խտրականությանը, կարող եք
նաև բողոք ներկայացնել Առողջապահական ծառայությունների վարչության
Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակ հեռախոսով, գրավոր կամ
էլեկտրոնային եղանակով.

•

Հեռախոսով՝ Զանգահարեք 1-916-440-7370։ Եթե չեք կարող լավ խոսել կամ
լսել, զանգահարեք 711 (եռահաղորդակցության կոմուտատորային
ծառայություն)։

•

Գրավոր՝ Լրացրեք բողոքի ձևաթուղթը կամ նամակ ուղարկեք հետևյալ
հասցեով.
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

Բողոքի ձևաթղթերը հասանելի են հետևյալ հասցեով՝
dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx։

•

?

Էլեկտրոնային եղանակով՝ Էլեկտրոնային նամակ ուղարկեք
CivilRights@dhcs.ca.gov հասցեով

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 11․ Իրավական ծանուցումներ

Եթե դուք հաշմանդամություն ունեք և ձեզ անհրաժեշտ է օգնություն բուժօգնության
ծառայություններին կամ մատակարարին հասանելիություն ունենալու համար,
զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն: Եթե ունեք որևէ բողոք, օրինակ՝
անվասայլակով հասանելիության խնդիր, Անդամների սպասարկման կենտրոննները կարող
են օգնել:

C.Ծանուցում Medicare-ի՝ որպես երկրորդ վճարողի և Medi-Cal-ի՝
որպես վերջին միջոցի վճարողի մասին
Երբեմն մեկ ուրիշը պետք է նախ վճարի այն ծառայությունների համար, որոնք մենք
տրամադրում ենք ձեզ: Օրինակ, եթե դուք ավտովթարի եք ենթարկվել կամ եթե վնասվածք
եք ստացել աշխատանքի ժամանակ, ապա ապահովագրությունը կամ աշխատողների
փոխհատուցումը պետք է նախ և առաջ վճարի:
Մենք իրավունք և պատասխանատվություն ունենք հավաքագրելու ապահովագրված
Medicare ծառայությունների համար, որոնց համար Medicare-ն առաջին վճարողը չէ:
Մենք հետևում ենք դաշնային և նահանգային օրենքներին և կանոնակարգերին, որոնք
վերաբերում են երրորդ անձանց իրավական պատասխանատվության անդամներին
տրամադրվող առողջապահական ծառայությունների համար: Մենք ձեռնարկում ենք բոլոր
ողջամիտ միջոցները, որպեսզի համոզվենք, որ Medi-Cal-ը վերջին միջոցի վճարողն է:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 12․ Կարևոր բառերի սահմանումները
Ներածություն
Այս գլուխը ներառում է հիմնական տերմինները, որոնք օգտագործվում են ձեր Անդամի
տեղեկագրքում իրենց սահմանումներով: Տերմինները դասավորված են այբբենական
կարգով: Եթե չեք կարողանում գտնել տերմին, որը փնտրում եք կամ, եթե ձեզ անհրաժեշտ
է ավելի շատ տեղեկություններ, քան ներառված է սահմանման մեջ, ապա դիմեք Անդամների
սպասարկման կենտրոն:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 12․ Կարևոր բառերի
սահմանումները

Ազատ վաճառքի (OTC) դեղեր․ Ազատ վաճառքի դեղերը դեղեր կամ դեղամիջոցներ են,
որոնք անձը կարող է գնել առանց բժշկի դեղատոմսի:
Ամբուլատոր վերականգնողական համալիր հաստատություն (CORF)՝ Հաստատություն,
որը հիմնականում տրամադրում է վերականգնողական ծառայություններ՝ հիվանդությունից,
վթարից կամ խոշոր վիրահատությունից հետո: Այն տրամադրում է մի շարք
ծառայություններ, այդ թվում՝ ֆիզիկական թերապիա, սոցիալական կամ հոգեբանական
ծառայություններ, շնչառական թերապիա, մասնագիտական թերապիա, խոսքի թերապիա և
տնային միջավայրի գնահատման ծառայություններ:
Ամբուլատոր վիրաբուժական կենտրոն․ Հաստատություն, որը տրամադրում է ամբուլատոր
վիրաբուժական ծառայություններ այն հիվանդներին, ովքեր հիվանդանոցային խնամքի
կարիք չունեն և ում բուժօգնությունը 24 ժամից ավելին չպետք է տևի:
Անդամ (մեր ծրագրի անդամ կամ ծրագրի անդամ). Medicare-ի և Medi-Cal-ի անդամ,
ով իրավասու է ստանալ ապահովագրված ծառայություններ, ով գրանցվել է մեր ծրագրին
և ում գրանցումը հաստատվել է Medicare և Medicaid ծառայությունների կենտրոնների
(CMS) և նահանգի կողմից:

Անդամի տեղեկագիրք և բացահայտման տեղեկություններ․ Այս փաստաթուղթն, ինչպես
նաև ձեր անդամագրման ձևաթուղթը և ցանկացած այլ կից փաստաթուղթ, որը բացատրում
է ձեր ապահովագրությունն, այն, ինչ մենք պետք է անենք, ձեր իրավունքները և ինչ պետք
է անեք դուք՝ որպես մեր ծրագրի անդամ:
Անդամների սպասարկման կենտրոն․ Մեր ծրագրի բաժինը, որը պատասխանատու
է անդամակցության, նպաստների, բողոքների և բողոքարկումների վերաբերյալ ձեր
հարցերին պատասխանելու համար: Անդամների սպասարկման կենտրոնի մասին
լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 2:
Անկախ բժշկական վերանայում (IMR)․ Եթե մենք մերժում ենք բժշկական ծառայությունների
կամ բուժման ձեր խնդրանքը, դուք կարող եք բողոքարկել: Եթե դուք համաձայն չեք մեր
որոշման հետ, և ձեր խնդիրը վերաբերում է Medi-Cal ծառայությանը, ներառյալ DME-ի
պարագաներն ու դեղերը, կարող եք IMR խնդրել California Կառավարվող առողջապահական
խնամքի վարչությունից: IMR-ը դա ձեր գործի վերանայումն է այնպիսի բժիշկների կողմից,
ովքեր չեն մտնում մեր ծրագրի մեջ: Եթե IMR որոշումը ձեր օգտին է, մենք պետք է ձեզ
տրամադրենք ձեր պահանջած ծառայությունը կամ բուժումը: Դուք ոչինչ չեք վճարում
IMR-ի համար:
Անհատականացված բուժման ծրագիր (ICP կամ բուժման ծրագիր)․ Ծրագիր, թե ինչ
ծառայություններ եք ստանալու և ինչպես եք դրանք ստանալու: Ձեր ծրագիրը կարող
է ներառել բժշկական ծառայություններ, վարքագծային առողջության ծառայություններ
և երկարաժամկետ ծառայություններ և աջակցություն:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Գլուխ 12․ Կարևոր բառերի
սահմանումները

Անձնական առողջության մասին տեղեկություններ (նաև կոչվում է Պաշտպանված
առողջապահական տեղեկություններ) (PHI) Ձեր և ձեր առողջության մասին
տեղեկություններն, ինչպիսիք են ձեր անունը, հասցեն, սոցիալական ապահովության
համարը, բժշկի այցելությունները և բժշկական պատմությունը: Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար, թե ինչպես ենք մենք պաշտպանում, օգտագործում և
բացահայտում ձեր PHI-ն, ինչպես նաև ձեր PHI-ի հետ կապված ձեր իրավունքները, տեսեք
մեր «Գաղտնիության գործելակերպի մասին ծանուցումը»:
Ապահովագրական որոշում․ Որոշում այն մասին, թե ինչ նպաստ ենք մենք ապահովագրում:
Սա ներառում է ապահովագրված դեղերի և ծառայությունների վերաբերյալ որոշումներ կամ
այն գումարը, որը մենք վճարում ենք ձեր առողջապահական ծառայությունների համար: Ձեր
Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 9-ը բացատրում է, թե ինչպես մեզանից ապահովագրական
որոշում խնդրել:
Ապահովագրված դեղեր․ Այս տերմինն օգտագործվում է, երբ նկատի ունենք դեղատոմսով
դուրս գրվող և առանց դեղատոմսի վաճառվող բոլոր դեղերը, որոնք ապահովագրված են մեր
ծրագրի կողմից:

Ապահովագրված դեղերի ցանկ (Դեղերի ցանկ)․ Դեղատոմսով դուրս գրվող և ազատ
վաճառքի (OTC) դեղերի ցանկ, որոնք մենք ապահովագրում ենք: Մենք ընտրում ենք այս
ցանկի դեղերը՝ բժիշկների և դեղագործների օգնությամբ: Դեղերի ցանկը ձեզ ասում
է, թե արդյոք կան կանոններ, որոնք դուք պետք է հետևեք ձեր դեղերը ստանալու համար:
Դեղերի ցանկը երբեմն կոչվում է «դեղացանկ»։
Ապահովագրված ծառայություններ․ Ընդհանուր տերմինը, որը մենք օգտագործում ենք,
նշանակում է բոլոր առողջապահական խնամքը, երկարաժամկետ ծառայություններն ու
աջակցությունը, պարագաները, դեղատոմսով և առանց դեղատոմսի դուրս գրվող դեղերը,
սարքավորումները և այլ ծառայություններ, որոնք ընդգրկում է մեր ծրագիրը:
Ապանդամագրում․ Մեր ծրագրին ձեր անդամակցության դադարեցման գործընթացը:
Ապանդամագրումը կարող է լինել կամավոր (ըստ ձեր ցանկության) կամ ոչ կամավոր
(ոչ ձեր ցանկությամբ):

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Առաջնային խնամքի մատակարար (PCP)․ Բժիշկը կամ այլ մատակարար, ում օգտագործում
եք առաջինն առողջական խնդիրների մեծ մասի համար: Նրանք համոզված են, որ դուք
ստանում եք այն խնամքը, որն անհրաժեշտ է առողջ մնալու համար:

•

Նրանք կարող են նաև խոսել այլ բժիշկների և բուժօգնության մատակարարների
հետ ձեր խնամքի մասին և ուղեգրել ձեզ իրենց մոտ:

•

Medicare-ի բազմաթիվ առողջապահական ծրագրերում դուք պետք է օգտագործեք
ձեր PCP, նախքան որևէ այլ բուժօգնության մատակարարից օգտվելը:

•

PCP-ներից խնամք ստանալու մասին տեղեկությունների համար տե՛ս ձեր Անդամի
տեղեկագրքի Գլուխ 3։

Առողջական ռիսկի գնահատում. Ձեր բժշկական պատմության և ընթացիկ վիճակի
վերանայում: Այն օգտագործվում է իմանալու ձեր առողջության մասին և ինչպես այն կարող
է փոխվել ապագայում:
Առողջապահական ծրագիր, Կազմակերպություն, որը բաղկացած է բժիշկներից,
հիվանդանոցներից, դեղատներից, երկարատև խնամքի ծառայությունների
մատակարարներից և այլ մատակարարներից: Այն նաև ունի խնամքի համակարգողներ,
որոնք կօգնեն ձեզ կառավարել ձեր բոլոր մատակարարներին և ծառայությունները: Նրանք
բոլորն աշխատում են միասին՝ ապահովելու ձեզ անհրաժեշտ խնամքը:
Առողջության ապահովագրության խորհրդատվության և շահերի պաշտպանության ծրագիր
(HICAP). Ծրագիր, որը տրամադրում է անվճար և օբյեկտիվ տեղեկատվություն
և խորհրդատվություն Medicare-ի վերաբերյալ: Ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 2-ը
բացատրում է, թե ինչպես կապվել HICAP-ի հետ:
Առօրյա կյանքում կատարվող գործողություններ (ADL)․ Այն ամենը, ինչ մարդիկ անում են
իրենց առօրյա կյանքում՝ ուտելը, սանհանգույցից օգտվելը, հագնվելը, լոգանք ընդունելը
կամ ատամները լվանալը:
Արտակարգ իրավիճակ․ Բժշկական արտակարգ իրավիճակ, երբ դուք կամ որևէ այլ անձ, որը
առողջապահության և բժշկության մասին միջին գիտելիքներ ունի, կարծում եք, որ ունեք
բժշկական ախտանիշներ, որոնք անհապաղ բժշկական օգնության կարիք ունեն՝ կանխելու
մահը, մարմնի մասի կորուստը կամ մարմնի ֆունկցիայի կորուստը կամ լուրջ խանգարումը։
Բժշկական ախտանշանները կարող են լինել լուրջ վնասվածքը կամ ուժեղ ցավը:
Արտացանցային դեղատուն․ Դեղատուն, որը չի համաձայնել աշխատել մեր ծրագրի հետ՝
համակարգելու կամ մեր ծրագրի անդամներին ապահովագրված դեղեր տրամադրելու
համար: Մեր ծրագիրը չի ընդգրկում այն դեղերի մեծ մասը, որոնք դուք ստանում
եքարտացանցային դեղատներից, եթե որոշակի պայմաններ չեն կիրառվում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Արտացանցային մատակարար կամ արտացանցային հաստատություն․՝ Մատակարաչ
կամ հաստատություն, որը աշխատող, պատկանող կամ շահագործվող չէ մեր ծրագրի
կողմից և պայմանագրով նախատեսված չէ մեր ծրագրի անդամներին ապահովագրված
ծառայություններ մատուցելու համար: Ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 3-ը բացատրում
է արտացանցային մատակարարներին կամ սարքավորումներին:
Բացառություն․ Թույլտվություն ստանալու ապահովագրություն մի դեղի համար, որը
սովորաբար ապահովագրված չէ, կամ թույլտվություն դեղն առանց որոշակի կանոնների
և սահմանափակումների օգտագործելու համար:
Բժշկական տեսակետից անհրաժեշտ․ Սա նկարագրում է ծառայությունները, պարագաները
կամ դեղերը, որոնք անհրաժեշտ են՝ կանխարգելելու, ախտորոշելու կամ բուժելու կամ ձեր
ընթացիկ առողջական վիճակը պահպանելու համար: Սա ներառում է խնամք, որը ձեզ
հետ է պահում հիվանդանոց կամ ծերանոց գնալուց: Դա նաև նշանակում է, որ
ծառայությունները, պարագաները կամ դեղերը համապատասխանում են բժշկական
պրակտիկայում ընդունված չափանիշներին:
Բողոք․ Գրավոր կամ բանավոր հայտարարագիր, որտեղ նշվում է, որ դուք խնդիր կամ
մտահոգություն ունեք ապահովագրված ծառայությունների կամ բուժօգնության հետ
կապված: Սրա մեջ մտնում են սպասարկման որակի, բուժօգնության որակի, մեր ցանցային
մատակարարների կամ ցանցային դեղատների հետ կապված մտահոգությունները: «Բողոք
ներկայացնելու» պաշտոնական տերմինն է՝ «գանգատ ներկայացնելը»։
Բողոքարկում․ Մեր գործողությունները բողոքարկելու եղանակ, երբ գտնում եք, որ մենք
սխալ ենք թույլ տվել: Բողոքարկման միջոցով դուք կարող եք դիմել մեզ՝ ապահովագրական
որոշումը փոխելու համար: Ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 9-ը բացատրում
է բողոքարկումները, ներառյալ՝ ինչպես բողոքարկել:
Բրենդային անվամբ դեղ․ Դեղատոմսով դուրս գրվող դեղ, որը պատրաստվում
և վաճառվում է այն ընկերության կողմից, որն ի սկզբանե պատրաստել է դեղը:
Բրենդային անվամբ դեղերը պարունակում են նույն բաղադրիչները, ինչ այդ նույն
դեղերի ջեներիկ տարբերակները: Ջեներիկ դեղերն արտադրվում և վաճառվում են
դեղեր արտադրող այլ ընկերությունների կողմից:
Բուժօգնության ծրագիր․ Տե՛ս «Անհատականացված խնամքի ծրագիր»:
Բուժօգնության ծրագրի կամընտիր ծառայություններ (CPO ծառայություններ)․
Լրացուցիչ ծառայություններ, որոնք կամընտիր են ձեր Անհատականացված
բուժօգնության ծրագրի (ICP) շրջանակներում: Այս ծառայությունները նախատեսված
չեն փոխարինելու երկարաժամկետ ծառայություններն ու աջակցությունները, որոնք
դուք լիազորված եք ստանալ Medi-Cal-ի շրջանակներում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Բուժօգնության թիմ․ Տե՛ս «Միջառարկայական խնամքի թիմ»:
Գանգատ․ Բողոք, որը դուք ներկայացնում եք մեր կամ մեր ցանցային
մատակարարների կամ դեղատների մասին: Սա ներառում է բողոք ձեր խնամքի
որակի կամ ձեր առողջապահական ծրագրի կողմից մատուցվող ծառայության որակի
վերաբերյալ:
Դեղերի մակարդակները․ Դեղերի խմբեր՝ մեր Դեղերի ցանկում։ Ջեներիկ,
ապրանքանիշային անվամբ կամ ազատ վաճառքի (OTC) դեղերը հանդիսանում են
դեղերի մակարդակների օրինակներ։ Դեղերի ցանկի յուրաքանչյուր դեղ գտնվում է
5 մակարդակներից մեկում:
Դեղորայքային թերապիայի կառավարում. Ծառայությունների առանձին խումբ կամ
ծառայությունների խումբ, որոնք տրամադրվում են բուժօգնության
մատակարարների, ներառյալ դեղագործների կողմից, հիվանդների համար
լավագույն թերապևտիկ արդյունքներ ապահովելու համար: Լրացուցիչ
տեղեկությունների համար տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 5:
Երկակի համապատասխան հատուկ կարիքների ծրագիր (D-SNP)․
Առողջապահական ծրագիր, որը սպասարկում է այն անհատներին, ովքեր իրավասու
են Medicare-ի և Medi-Cal-ի համար: Մեր ծրագիրը D-SNP է:
Երկարատև ծառայություններ և աջակցություն (LTSS) Երկարատև ծառայություններն
ու աջակցությունն օգնում են բարելավել երկարատև առողջական վիճակը: Այս
ծառայությունների մեծ մասը թույլ է տալիս ձեզ մնալ ձեր տանն, ուստի կարիք չեք
ունենում գնալ բուժքույրական կենտրոն կամ հիվանդանոց: LTSS-ն ներառում
է Համայնքի վրա հիմնված մեծահասակների ծառայությունները (CBAS) և
Բուժքույրական հաստատությունները (NF):
Երկարատև օգտագործման բժշկական սարքավորումներ (DME)․ Որոշ ապրանքներ,
որոնք ձեր բժիշկը պատվիրում է ձեր տանն օգտագործելու համար: Այս ապրանքների
օրինակներն են՝ հաշմանդամի սայլակները, հենակները, էլեկտրական ներքնակների
համակարգերը, դիաբետիկ պարագաները, մատակարարի կողմից պատվիրված
հիվանդանոցային մահճակալները՝ տանն օգտագործելու համար, ներերակային
ինֆուզիոն պոմպեր, խոսքի ստեղծման սարքեր, թթվածնի սարքավորումներ
և պաշարներ, նեբուլիզատորներ և քայլակներ:
Զգայուն ծառայություններ. Հոգեկան կամ վարքագծային առողջության, սեռական
և վերարտադրողական առողջության, ընտանիքի պլանավորման, սեռական ճանապարհով
փոխանցվող վարակների (ՍՍՎ), ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի, սեռական բռնության և աբորտների,
թմրամիջոցների օգտագործման խանգարման, սեռը հաստատող խնամքի և ինտիմ
գործընկերոջ բռնության հետ կապված ծառայություններ:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Լրացուցիչ օգնություն (“Extra Help”)․ Medicare ծրագիր, որն օգնում է սահմանափակ
եկամուտներով և ռեսուրսներով մարդկանց նվազեցնել Medicare Մաս D դեղատոմսով դեղերի
ծախսերն, ինչպիսիք են ապահովագները, նվազեցումները և համավճարները: Լրացուցիչ
օգնություն (“Extra Help”) կոչվում է նաև «Ցածր եկամուտների սուբսիդիա» կամ «LIS»:
Խնամքի համակարգող․ Մեկ հիմնական մարդ, ով աշխատում է ձեզ հետ, առողջապահական
ծրագրի և ձեր խնամքի մատակարարների հետ՝ համոզվելու, որ դուք ստանում եք ձեզ
անհրաժեշտ խնամքը:
Ծախսերի բաշխման օրական դրույքաչափ․ Դրույքաչափը, որը կարող է կիրառվել, երբ ձեր
բժիշկը ձեզ համար նշանակի որոշակի դեղերի մեկ ամսից պակաս պաշար, և ձեզանից
պահանջվում է վճարել համավճար: Ծախսերի բաշխման օրական դրույքաչափը
համավճարն է՝ բաժանված ամսվա մատակարարման օրերի քանակի վրա:
Ահա մի օրինակ. Ենթադրենք, ձեր դեղի համավճարը մեկ ամսվա պաշարի (30 օրվա
պաշար) համար կազմում է $1.35։ Սա նշանակում է, որ ձեր դեղի համար վճարվող գումարն
օրական $0.05-ից պակաս է: Եթե դուք ստանում եք դեղի 7 օրվա պաշար, ձեր վճարումը
կազմում է օրական $0.05-ից պակաս՝ բազմապատկած 7 օրով, իսկ ընդհանուր վճարման
դեպքում՝ $0.35-ից պակաս:
Ծախսերի բաշխում․ Ձեր առողջապահական ծախսերի այն մասը, որը դուք կարող եք
ստիպված լինել վճարել ամեն ամիս, նախքան ձեր նպաստների ուժի մեջ մտնելը: Ծախսերի
ձեր մասնաբաժնի չափը տատանվում է՝ կախված ձեր եկամուտից և ռեսուրսներից:
Ծերերի տուն կամ հաստատություն. Մի վայր, որը խնամք է տրամադրում այն մարդկանց,
ովքեր չեն կարողանում իրենց խնամքը ստանալ տանը, սակայն հիվանդանոցում գտնվելու
կարիք չունեն:
Ծրագիր տարեցների համընդհանուր խնամքի համար (PACE). Ծրագիր, որը ներառում
է Medicare-ի և Medi-Cal-ի նպաստները միասին 55 տարեկան և ավելի բարձր տարիքի
մարդկանց համար, ովքեր կարիք ունեն ավելի բարձր մակարդակի խնամքի՝ տանն
ապրելու համար:
Կազմակերպության որոշում. Մեր ծրագիրը կայացնում է կազմակերպության որոշում, երբ
մենք կամ մեր մատակարարներից մեկը որոշում է կայացնում այն մասին, թե արդյոք
ծառայություններն ապահովագրված են կամ որքան եք վճարում ապահովագրված
ծառայությունների համար: Կազմակերպության որոշումները կոչվում են
«ապահովագրական որոշումներ»: Ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 9-ը բացատրում
է ապահովագրական որոշումները:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
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California Առողջապահական խնամքի ծառայությունների վարչություն (DHCS)՝. California
նահանգային վարչություն, որը ղեկավարում է Medicaid ծրագիրը (հայտնի է որպես
Medi-Cal):
Կառավարվող առողջապահական խնամքի վարչություն (DMHC)․ California նահանգային
վարչությունը, որը պատասխանատու է առողջապահական ծրագրերի կարգավորման
համար: DMHC-ն օգնում է մարդկանց Medi-Cal-ի ծառայությունների վերաբերյալ
բողոքարկումներով և բողոքներով: DMHC-ն նաև իրականացնում է Անկախ բժշկական
վերանայումներ (IMR):
Համայնքային հիմքով մեծահասակների ծառայություններ (CBAS)․ Ամբուլատոր,
հաստատության վրա հիմնված սպասարկման ծրագիր, որը տրամադրում է հմուտ
բուժքույրական խնամք, սոցիալական ծառայություններ, մասնագիտական և խոսքի
թերապիաներ, անձնական խնամք, ընտանիքի/խնամակալի ուսուցում և աջակցություն, սննդի
ծառայություններ, տրանսպորտ և այլ ծառայություններ իրավասո անդամներին, որոնք
համապատասխանում են համապատասխան իրավասության չափանիշներին:
Հավելյալ ապահովության եկամուտ (SSI)․ Ամսական նպաստ, որը Սոցիալական
ապահովությունը վճարում է սահմանափակ եկամուտներ և ռեսուրսներ ունեցող մարդկանց,
ովքեր հաշմանդամ են, կույր կամ 65 և ավելի բարձր տարիքի: SSI նպաստները կապ չունեն
Սոցիալական ապահովության նպաստների հետ: SSI-ն ավտոմատ կերպով տրամադրում
է Medi-Cal ապահովագրությունը:
Հմուտ բուժքույրական հաստատության (SNF)․ Բուժքույրական հաստատություն՝
անձնակազմով և սարքավորումներով, որը տրամադրում է հմուտ բուժքույրական խնամք և,
շատ դեպքերում, հմուտ վերականգնողական ծառայություններ և այլ հարակից
առողջապահական ծառայություններ:
Հմուտ բուժքույրական հաստատության (SNF) խնամք․ Հմուտ բուժքույրական խնամքը և
վերականգնողական ծառայությունները մատուցվում են շարունակական, ամենօրյա
հիմունքներով, հմուտ բուժքույրական հաստատությունում: Հմուտ բուժքույրական
հաստատության խնամքի օրինակները ներառում են ֆիզիկական թերապիա կամ
ներերակային (IV) ներարկումներ, որոնք կարող են անել գրանցված բուժքույրը կամ բժիշկը:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Հոսփիս․ Խնամքի և աջակցության ծրագիր՝ օգնելու այն մարդկանց, ովքեր մահացու
կանխատեսում ունեն, հարմարավետ ապրելու համար: Մահացու կանխատեսումը
նշանակում է, որ մարդը ունի մահացու հիվանդություն և ակնկալվում է, որ կապրի վեց
ամիս կամ ավելի քիչ:

•
•

•

Այն անդամը, ով ունի մահացու կանխատեսում, իրավունք ունի ընտրելու հոսփիս:
Մասնագետների և խնամակալների հատուկ պատրաստված թիմն ամբողջությամբ
հոգ է տանում անձի համար՝ ներառյալ ֆիզիկական, էմոցիոնալ, սոցիալական և
հոգևոր կարիքները:
Մեզանից պահանջվում է ձեզ տրամադրել ձեր աշխարհագրական տարածքում
գտնվող հոսփիս մատակարարողների ցուցակը:

Հրատապ բուժօգնություն․ Բուժօգնություն, որը ստանում եք հանկարծակի հիվանդության,
վնասվածքի կամ վիճակի համար, որը արտակարգ իրավիճակ չէ, բայց անհապաղ խնամքի
կարիք ունի: Դուք կարող եք հրատապ անհրաժեշտ օգնություն ստանալ արտացանցային
մատակարարներից, երբ ցանցային մատակարարներն հասանելի չեն կամ չեք կարող
հասնել նրանց:
Մաս A․ Տե՛ս «Medicare Մաս A»:
Մաս B․ Տե՛ս «Medicare Մաս B»:
Մաս C. Տե՛ս «Medicare Մաս C»:
Մաս D. Տե՛ս «Medicare Մաս D»:
Մաս D-ի դեղեր․ Տե՛ս «Medicare Մաս D դեղեր»:
Մասնագետ․ Բժիշկ, որը մատուցում է բուժօգնություն որոշակի հատուկ հիվանդության կամ
մարմնի մասի համար:
Մասնագիտացված դեղատուն․ Մասնագիտացված դեղատների մասին ավելին իմանալու
համար տե՛ս ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 5-ը:
Միջճյուղային բուժօգնության թիմ (ICT կամ Բուժօգնության թիմ)․ Բուժօգնության թիմի մեջ
կարող են մտնել բժիշկները, բուժքույրերը, խորհրդատուները կամ այլ բուժաշխատողներ,
ովքեր ձեզ անհրաժեշտ ծառայություններ են մատուցում: Ձեր բուժօգնության թիմը նաև
օգնում է ձեզ խնամքի ծրագիր կազմել:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Մշակութային իրավասությունների ուսուցում․ Դասընթաց, որը լրացուցիչ ուսուցում է տալիս
մեր բուժօգնության մատակարարներին, որոնք օգնում են նրանց ավելի լավ հասկանալ ձեր
ծագումը, արժեքները և համոզմունքները՝ ծառայությունները հարմարեցնելու ձեր
սոցիալական, մշակութային և լեզվական կարիքներին:
Նախօրոք լիազորում Հաստատում, որը դուք պետք է ստանաք մեզանից, որպեսզի
կարողանաք ստանալ որոշակի ծառայություն կամ դեղ կամ օգտագործել ցանցից
արտացանցային մատակարար: Մեր ծրագիրը կարող է չապահովագրել ծառայությունը կամ
դեղը, եթե նախ հաստատում չստանաք:
Մեր ծրագիրն ընդգրկում է որոշ ցանցային բժշկական ծառայություններ միայն այն դեպքում,
եթե ձեր բժիշկը կամ ցանցային այլ մատակարարը նախօրոք լիազորում ստանա մեզանից:

•

Ապահովագրված ծառայությունները, որոնք մեր ծրագրի նախօրոք լիազորման
կարիք ունեն, նշված են ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 4-ում:

Մեր ծրագիրն ընդգրկում է որոշ դեղեր միայն այն դեպքում, եթե դուք նախօրոք լիազորում
ստանաք մեզանից:

•

Ապահովագրված դեղերը, որոնք մեր ծրագրերի նախօրոք լիազորման կարիք ունեն,
նշված են Ապահովագրված դեղերի ցանկում։

Նահանգային լսում․ Եթե ձեր բժիշկը կամ այլ մատակարար պահանջի Medi-Cal
ծառայություն, որը մենք չենք հաստատի, կամ մենք չենք շարունակի վճարել Medi-Cal
ծառայության համար, որը դուք արդեն ունեք, կարող եք Նահանգային լսում խնդրել։ Եթե
Նահանգային լսումը որոշվի ձեր օգտին, մենք պետք է տրամադրենք ձեզ ձեր ուզած
ծառայությունը:
Շտապ օգնության խնամք․ Ապահովագրված ծառայություններ, որոնք տրամադրվում են
շտապ օգնության ծառայություններ մատուցելու համար վերապատրաստված մատակարարի
կողմից և անհրաժեշտ են բժշկական կամ վարքագծային առողջության արտակարգ
իրավիճակների բուժման համար:
Որակի բարելավման կազմակերպություն (QIO). Բժիշկների և առողջապահական այլ
փորձագետների խումբ, որոնք օգնում են բարելավել Medicare-ի անդամների խնամքի որակը:
Դաշնային կառավարությունը վճարում է QIO-ին՝ հիվանդներին տրվող խնամքը ստուգելու և
բարելավելու համար: QIO-ի մասին տեղեկությունների համար տե՛ս ձեր Անդամի
տեղեկագրքի Գլուխ 2:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Պրոթեզներ և օրթեզներ․ Ձեր բժշկի կամ այլ բուժօգնության մատակարարի կողմից
պատվիրված բժշկական սարքեր, որոնք ներառում են, բայց չեն սահմանափակվում
հետևյալով՝ ձեռքի, մեջքի և պարանոցի բրեկետներ, արհեստական վերջույթներ,
արհեստական աչքեր, և սարքեր, որոնք անհրաժեշտ են մարմնի ներքին մասի կամ
գործառույթը փոխարինելու համար, ներառյալ ստոմիայի պարագաները և էնթերալ
և պարէնթերալ սնուցման թերապիան:
Ջեներիկ դեղ․ Դեղատոմսով դուրս գրվող դեղ, որը հաստատվել է դաշնային
կառավարության կողմից, որն օգտագործվում է ապրանքանիշային անվամբ դեղի փոխարեն:
Ջեներիկ դեղն ունի նույն բաղադրիչներն, ինչ ապրանքանիշային անվամբ դեղը:
Այն սովորաբար ավելի էժան է և աշխատում է նույնքան լավ, որքան ապրանքանիշային
անվամբ դեղը:
Սխալ/անպատշաճ հաշվի ներկայացում․ Իրավիճակը, երբ մատակարարը (օրինակ՝ բժիշկը
կամ հիվանդանոցը) ձեզ ավելի մեծ գումարի հաշիվ է ներկայացնում, քան ծառայությունների
համար ծախսերի բաշխման մեր գումարը: Զանգահարեք Անդամների սպասարկման
կենտրոն, եթե անհասկանալի հաշիվներ ստանաք:
Քանի որ մենք վճարում ենք ձեր ծառայությունների ամբողջ արժեքը, դուք չունեք ծախսերի
բաշխման պարտք: Մատակարարները չպետք է ձեզ նման ծառայությունների համար հաշիվ
ներկայացնեն:
Սպասարկման տարածք․ Աշխարհագրական տարածքը, որտեղ ծրագիրն ընդունում
է անդամներին, եթե այն սահմանափակում է անդամակցությունը՝ բնակության վայրի վրա
հիմնված: Այն ծրագրերի համար, որոնք սահմանափակում են, թե որ բժիշկներն ու
հիվանդանոցները կարող եք օգտագործել, դա ընդհանուր առմամբ այն տարածքն է, որտեղ
դուք կարող եք սովորական (ոչ շտապ օգնության) ծառայություններ ստանալ: Միայն
մարդիկ, ովքեր ապրում են մեր սպասարկման տարածքում, կարող են ստանալ մեր ծրագիրը:
Ստացիոնար․ Տերմին, որն օգտագործվում է, երբ դուք պաշտոնապես ընդունվում եք
հիվանդանոց՝ հմուտ բժշկական ծառայությունների համար: Եթե դուք պաշտոնապես
ընդունված չեք, դուք դեռ կարող եք համարվել ամբուլատոր հիվանդ՝ ստացիոնարի
փոխարեն, նույնիսկ եթե գիշերում եք:
Վարքագծային առողջություն․ Համապարփակ տերմին, որը վերաբերում է հոգեկան
առողջությանը և արգելված նյութերի օգտագործման հետևանքով առաջացած
խանգարումներին:
Վերականգնողական ծառայություններ․ Բուժում, որը դուք ստանում եք՝ օգնելու ձեզ
վերականգնվել հիվանդությունից, դժբախտ պատահարից կամ լուրջ վիրահատությունից
հետո: Վերականգնողական ծառայությունների մասին ավելին իմանալու համար տե՛ս ձեր
Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 4:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Տնային առողջության օգնական․ Անձը, ով ծառայություններ է մատուցում, որոնք կարիք
չունեն լիցենզավորված բուժքրոջ կամ թերապևտի հմտությունների, ինչպես օրինակ՝
անձնական խնամքի հետ կապված օգնությունը (օրինակ՝ լողանալը, զուգարանից օգտվելը,
հագնվելը կամ նշանակված վարժություններ կատարելը): Տնային առողջության
աօգնականները չունեն բուժքույրական լիցենզիա կամ թերապիա չեն տրամադրում:
Ցածր եկամուտներով մարդկանց սուբսիդիա (LIS). Տե՛ս «Լրացուցիչ օգնություն
(“Extra Help”)»:
Ցանցային դեղատուն․ Դեղատուն (դեղերի խանութ), որը համաձայնել է դեղատոմսեր
ընդունել մեր ծրագրի անդամների համար: Մենք դրանք անվանում ենք «ցանցային
դեղատներ», քանի որ նրանք համաձայնել են աշխատել մեր ծրագրի հետ: Շատ դեպքերում,
մենք ապահովագրում ենք ձեր դեղատոմսերը միայն մեր ցանցի դեղատներից մեկում
լրացվելիս:
Ցանցային մատակարար․ «Մատակարարն» ընդհանուր տերմին է, որը մենք օգտագործում
ենք բժիշկների, բուժքույրերի և այլ բուժաշխատողների համար, որոնք ձեզ ծառայություններ
և բուժօգնություն են տրամադրում: Տերմինը ներառում է նաև հիվանդանոցներ, տնային
առողջության գործակալություններ, կլինիկաներ և այլ վայրեր, որոնք տրամադրում են ձեզ
առողջապահական ծառայություններ, բժշկական սարքավորումներ և երկարաժամկետ
ծառայություններ և աջակցություն:

•
•

•

Նրանք լիցենզավորված կամ հավաստագրված են Medicare-ի և նահանգիկողմից
առողջապահական ծառայություններ մատուցելու համար:
Մենք նրանց անվանում ենք «ցանցային մատակարարներ», երբ նրանք համաձայնում
են աշխատել մեր առողջապահական ծրագրի հետ, ընդունում են մեր վճարումը
և անդամներից լրացուցիչ գումար չեն գանձում:
Քանի դեռ դուք մեր ծրագրի անդամ եք, դուք պետք է օգտվեք ցանցային
մատակարարների ծառայություններից՝ ապահովագրված ծառայություններ
ստանալու համար: Ցանցային մատակարարները նաև կոչվում են «ծրագրի
մատակարարներ»:

Ուղեգիր․ Ուղեգիրը ձեր առաջնային խնամքի մատակարարի (PCP) հաստատումն է՝ ձեր
PCP-ից տարբեր մատակարար օգտագործելու համար: Եթե նախ հաստատում չստանաք,
մենք կարող ենք չապահովագրել ծառայությունները: Որոշ մասնագետներից, օրինակ՝
կանանց առողջության մասնագետներից օգտվելու համար ուղեգիր պետք չէ: Ուղեգրերի
մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք գտնել ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 3-ում
և 4-ում:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
307

Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) ԱՆԴԱՄԻ ՁԵՌՆԱՐԿ

Գլուխ 12․ Կարևոր բառերի
սահմանումները

Փոստային պատվերի ծրագիր․ Որոշ ծրագրեր կարող են առաջարկել փոստով պատվերների
ծրագիր, որը թույլ է տալիս ստանալ մինչև 3 ամսվա մատակարարում ձեր ապահովագրված
դեղատոմսով դեղերի համար, որոնք ուղարկվում են անմիջապես ձեր տուն: Սա կարող է
լինել ծախսարդյունավետ և հարմար միջոց՝ ձեր կանոնավոր ընդունած դեղատոմսով դուրս
գրվող դեղերը լրացնելու համար:
Փուլային թերապիա. Ապահովագրության կանոն, որը պահանջում է, որ դուք փորձեք մեկ
այլ դեղ, նախքան մենք կապահովագրենք ձեր խնդրած դեղը:
Քանակական սահմանափակումներ․ Դեղի քանակի սահմանափակում, որը կարող է ձեզ
տրամադրվել: Մենք կարող ենք սահմանափակել դեղի քանակը, որը մենք ապահովագրում
ենք մեկ դեղատոմսի համար:
Օմբուդսմեն․ Գրասենյակ ձեր նահանգում, որն աշխատում է որպես իրավունքների
պաշտպան ձեր անունից: Նրանք կարող են պատասխանել հարցերին, եթե դուք ունեք խնդիր
կամ բողոք, և կարող են օգնել ձեզ հասկանալ, թե ինչ է պետք անել։ Օմբուդսմենի
ծառայություններն անվճար են: Լրացուցիչ տեղեկություններ կարող եք գտնել ձեր Անդամի
տեղեկագրքի Գլուխներ 2 և 9:
Medi-Cal․ Սա California Medicaid ծրագրի անվանումն է: Medi-Cal-ը ղեկավարվում
է նահանգի կողմից և վճարվում է նահանգի և դաշնային կառավարության կողմից:

•
•
•
•

Այն օգնում է սահմանափակ եկամուտներ և ռեսուրսներ ունեցող մարդկանց վճարել
երկարաժամկետ ծառայությունների և աջակցության և բժշկական ծախսերի համար:
Այն ապահովագրում է լրացուցիչ ծառայությունները և որոշ դեղեր, որոնք
ապահովագրված չեն Medicare-ի կողմից:
Medicaid ծրագրերը տարբերվում են նահանգից նահանգ, սակայն
առողջապահական ծախսերի մեծ մասն ապահովագրված է, եթե դուք
որակավորվում եք և՛ Medicare-ի, և՛ Medicaid-ի համար:
Medi-Cal-ի հետ կապվելու մասին տեղեկությունների համար տե՛ս ձեր
Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 2-ը։

Medi-Cal ծրագրեր․ Ծրագրեր, որոնք ներառում են միայն Medi-Cal-ի նպաստները, ինչպիսիք
են երկարաժամկետ ծառայություններն ու աջակցությունը, բժշկական սարքավորումները և
տրանսպորտը: Medicare-ի նպաստները առանձին են:
Medicare․ Առողջության ապահովագրության դաշնային ծրագիրը 65 տարեկան և ավելի
բարձր մարդկանց, 65-ից ցածր տարիքի որոշ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց և
երիկամների հիվանդության վերջնական փուլի հիվանդ մարդկանց համար (ընդհանուր
առմամբ նրանք, ովքեր ունեն մշտական երիկամային անբավարարություն, ովքեր դիալիզի
կամ երիկամի փոխպատվաստման կարիք ունեն): Medicare ունեցող մարդիկ կարող են
ստանալ իրենց Medicare-ի առողջության ապահովագրությունը Original Medicare-ի կամ
կառավարվող խնամքի ծրագրի միջոցով (տես «Առողջապահական ծրագիր»):

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Medicare և Medicaid ծառայությունների կենտրոններ (CMS). Medicare-ի համար
պատասխանատու դաշնային գործակալությունը: Ձեր Անդամի տեղեկագրքի Գլուխ 2-ը
բացատրում է, թե ինչպես կապվել CMS-ի հետ:
Medicare Advantage․ Medicare ծրագիր, որը նաև հայտնի է որպես «Medicare Մաս C» կամ
«MA», որն առաջարկում է MA ծրագրեր մասնավոր ընկերությունների միջոցով: Medicare-ը
վճարում է այս ընկերություններին ձեր Medicare նպաստներն ապահովագրելու համար:
Medicare-ի կողմից ապահովագրված ծառայություններ․ Ծառայություններ, որոնք
ապահովագրված են Medicare Մաս A-ով և Մաս B-ով: Medicare-ի բոլոր առողջապահական
ծրագրերը, ներառյալ մեր ծրագիրը, պետք է ապահովագրեն Medicare-ի Մաս A-ով և B-ով
ապահովագրված բոլոր ծառայությունները:
Medicare-Medi-Cal անդամ․ Անձ, ով համապատասխանում է Medicare-ի և Medi-Cal-ի
ապահովագրության պահանջներին: Medicare-Medi-Cal անդամը կոչվում է նաև «երկակի
իրավասու անհատ»:
Medicare Մաս A․ Medicare ծրագիրը, որն ընդգրկում է բժշկական առումով
ամենաանհրաժեշտ հիվանդանոցը, հմուտ բուժքույրական հաստատությունը, տնային
առողջությունը և հոսփիսային խնամքը:
Medicare Մաս B․ Medicare ծրագիրը, որն ընդգրկում է ծառայություններ (օրինակ՝
լաբորատոր թեստեր, վիրահատություններ և բժիշկների այցելություններ) և պարագաներ
(օրինակ՝ հաշմանդամի սայլակներ և քայլակներ), որոնք բժշկական առումով անհրաժեշտ են
հիվանդության կամ առողջական վիճակի բուժման համար: Medicare Մաս B-ը նաև
ներառում է բազմաթիվ կանխարգելիչ և զննման ծառայություններ:
Medicare Մաս C․ Medicare ծրագիրը, որը նաև հայտնի է որպես «Medicare Advantage» կամ
«MA», որը թույլ է տալիս առողջության ապահովագրական մասնավոր ընկերություններին
Medicare-ի նպաստներ տրամադրել Medicare Advantage ծրագրի միջոցով:
Medicare Մաս D․ Medicare դեղատոմսով դուրս գչվող դեղերի նպաստների ծրագիրը: Մենք
այս ծրագիրը կարճ անվանում ենք «Մաս D»: Մաս D-ն ընդգրկում է ամբուլատոր
դեղատոմսով դուրս գրվող դեղերը, պատվաստանյութերը և որոշ պարագաներ, որոնք չեն
ապահովագրվում Medicare Մաս A-ով կամ Մաս B-ով կամ Medi-Cal-ով: Մեր ծրագիրը
ներառում է Medicare Մաս D։
Medicare Մաս D դեղեր․ Դեղեր, որոնք ապահովագրված են Medicare Մաս D-ի ներքո:
Կոնգրեսը մասնավորապես բացառում է դեղերի որոշ կատեգորիաներ Մաս D-ի
ապահովագրությունից: Medi-Cal-ը կարող է ապահովագրել այդ դեղերից մի քանիսը:

?

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Original Medicare (ավանդական Medicare կամ վճարում ծառայության դիմաց Medicare)․
Կառավարությունն առաջարկում է Original Medicare։ Original Medicare-ի շրջանակներում
ծառայություններն ապահովագրվում են՝ բժիշկներին, հիվանդանոցներին
և առողջապահական այլ բուժօգնության մատակարարներին վճարելով Կոնգրեսի որոշած
գումարները:

•

•
•

?

Դուք կարող եք օգտագործել ցանկացած բժիշկ, հիվանդանոց կամ այլ
բուժօգնության մատակարար, որն ընդունում է Medicare-ը: Original Medicare-ը
բաղկացած է երկու մասից․ Մաս A (հիվանդանոցային ապահովագրություն) և Մաս
B (բժշկական ապահովագրում):
Original Medicare-ը հասանելի է ամենուր Միացյալ Նահանգներում:
Եթե դուք չեք ցանկանում լինել մեր ծրագրում, կարող եք ընտրել Original Medicare-ը:

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) Անդամների
սպասարկման կենտրոն
Տեսակ

Մանրամասներ

ԶԱՆԳԱՀԱՐԵՔ

1-833-707-3129 Այս համարին զանգերն անվճար են։
Երկուշաբթիից ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը:
Անդամների սպասարկման կենտրոնը տրամադրում
է թարգմանչի անվճար ծառայություններ անգլերեն
չիմացող մարդկանց համար:

TTY

711
Այս համարին զանգերն անվճար են։ Երկուշաբթիից
ուրբաթ օրերին, 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը:

?

ԳՐԵՔ

12900 Park Plaza Drive, Suite 150
Mailstop 6150
Cerritos, CA 90703-9329

ԿԱՅՔ

shop.anthem.com/medicare/ca

Եթե հարցեր ունեք, զանգահարեք Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)՝
1-833-707-3129 (TTY: 711), 8 a.m.-ից մինչև 8 p.m.-ը, շաբաթը յոթ օր (բացառությամբ
Գոհաբանության և Սուրբ Ծննդյան օրերի) հոկտեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը, և երկուշաբթիից
ուրբաթ (բացառությամբ տոն օրերից), ապրիլի 1-ից մինչև սեպտեմբերի 30-ը։ Զանգն անվճար է:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք shop.anthem.com/medicare/ca.
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