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پوشش د رمانی و دارویی شما

)(HMO D-SNP

تحت Anthem MediBlue Full Dual Advantage

مقدمه دفت رچه راهنمای اعضا
در این دفترچه راهنمای اعضا ،که به آن گواهی پوشش هم میگوییم ،اطالعاتی درباره پوشش شما در
طرح ما تا  31دسامبر  2023ارائه شده است .خدمات مراقبت سالمت ،سالمت رفتاری (سالمت روان و
اختالل سوءمصرف مواد) ،پوشش داروهای نسخهای و خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت در آن توضیح
داده شدهاند .خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت به شما کمک میکنند تا بجای مراجعه به آسایشگاه یا
بیمارستان ،در منزل خود بمانید .واژههای کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل آخر
دفترچه راهنمای اعضا آمده است.
این یک مدرک مهم قانونی است .آن را در جای امنی نگه دارید.
در این دفترچه راهنمای اعضا ،منظور از «ما» یا «طرح ما»،
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPاست.
ATTENTION: If you speak If you speak English, Spanish, Chinese, Vietnamese, Tagalog,
Korean, Armenian, Persian, Russian, Arabic, Cambodian, language assistance services,
free of charge, are available to you. Call 1-833-707-3129 (TTY: 711), Monday through
Friday from 8 a.m. to 8 p.m. The call is free.

?
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میتوانید این سند را بهصورت رایگان به فرمتهای دیگر ،مانند چاپ درشت ،خط بریل ،یا
نسخه صوتی دریافت کنید .روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8صبح تا  8شب با شماره
) 1-833-707-3129 (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است .اگر میخواهید این
درخواست را بهعنوان درخواست دائمی ثبت کنید ،هنگام تماس به ما اطالع دهید .این بدین معنی
است که ما هر سال این اسناد را به فرمت و زبان درخواستی شما ارسال میکنیم .همچنین
میتوانید برای تغییر یا لغو درخواست دائمی خود با ما تماس بگیرید .میتوانید مدارک خود را
بهصورت آنالین در آدرس  shop.anthem.com/medicare/caنیز پیدا کنید.
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بیانیههای س لب مسئولیت

?

❖

 Anthem Blue Crossیک طرح  HMO D-SNPاست که با  Medicareو همچنین برنامه
 California Medicaidقرارداد دارد .ثبتنام در  Anthem Blue Crossبستگی به تمدید
قرارداد دارد Anthem Blue Cross .نام تجاری  Blue Cross of Californiaاست که
دارنده مجوز مستقل  Blue Cross Associationمیباشد Anthem .یک عالمت تجاری
ثبتشده متعلق به  Anthem Insurance Companies, Inc.است.

❖

این فهرست کامل نیست .اطالعات مربوط به مزایای ذکر شده در این سند خالصهای کوتاه
است و توضیح کامل مزایا نمیباشد .برای اطالعات بیشتر ،با طرح تماس بگیرید یا دفترچه
راهنمای اعضای طرح )Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP
را بخوانید.

❖

استفاده از داروهای مخدر برای درمان درد بهمدت بیش از هفت روز ،خطرات جدی مانند
اعتیاد ،اوردوز یا حتی مرگ دربردارد .اگر دردتان ادامه دارد ،با پزشک خود درباره
درمانهای جایگزین کمخطرتر صحبت کنید .برخی گزینههایی که میتوانید از پزشکتان
بپرسید عبارتند از :داروهای غیرمخدر ،طب سوزنی یا فیزیوتراپی ،در صورتی که برایتان
مناسب باشند .برای اطالع از اینکه طرحتان چگونه این گزینهها را پوشش میدهد ،با مرکز
خدمات اعضا به شماره ) 1-833-707-3129 (TTY: 711تماس بگیرید.

❖

پوشش تحت ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPپوشش
سالمت مورد نیاز برای واجد شرایط بودن موسوم به «حداقل پوشش ضروری» است .این
پوشش ،الزامات مسئولیت مشترک فردی بر اساس قانون «محافظت از بیمار و درمان
مقرونبهصرفه» ( )ACAرا برآورده میکند .برای اطالعات بیشتر در مورد الزامات
مسئولیت مشترک فردی ،به وبسایت خدمات درآمد داخلی ( )IRSبه نشانی
 www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Familiesمراجعه کنید.
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فصل  :1شروع بهعنوان عضو
مقدمه
این فصل شامل اطالعاتی درباره ) Anthem MediBlue Dual Advantage (HMO D-SNPاست؛
طرح سالمتی که همه خدمات  Medicareرا پوشش میدهد و تمام خدمات  Medi-Calرا هماهنگ
میکند .این فصل همچنین درباره آنچه باید انتظار داشته باشید و اینکه چه اطالعات دیگری را از ما
دریافت خواهید کرد به شما اطالعرسانی میکند .واژههای کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا
در فصل آخر دفترچه راهنمای اعضا آمده است.
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 .Aبه ط رح ما خوش آمدید
طرح ما به افرادی که واجد شرایط  Medicareو  Medi-Calهستند خدمات میدهد .این طرح متشکل از
پزشکان ،بیمارستانها ،داروخانهها ،ارائهدهندگان خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت ،ارائهدهندگان سالمت
رفتاری و سایر ارائهدهندگان میباشد .ما همچنین از وجود هماهنگکنندگان درمان و تیمهای درمانی که
به شما در مدیریت خدمات و ارائهدهندگان کمک میکنند ،برخوردار است .همه آنها با همکاری یکدیگر
درمان مورد نیازتان را به شما ارائه میدهند.
 Anthem Blue Crossبهمدت بیش از  75سال به ساکنان  Californiaخدمت کرده است .ما در
 Anthem Blue Crossبه ارائه مراقبتهای بهتر به اعضای خود ،ارائه ارزش بیشتر به مشتریان و
کمک به بهبود سالمت جوامع متعهد هستیم.
 .Bاطالعاتی دربار ه  Medicareو Medi-Cal
Medicare .B1

 Medicareیک بیمه درمانی دولتی برای این افراد است:
• افراد حداقل  65ساله،
• برخی افراد زیر  65سال که برخی معلولیتها دارند ،و
• افراد مبتال به مرحله نهایی بیماری کلیوی (نارسایی کلیه) .
Medi-Cal .B2

 Medi-Calنام برنامه  California Medicaidاست Medi-Cal .تحت نظارت ایالت عمل میکند و
بودجهاش از دولت ایالتی و فدرال تأمین میشود Medi-Cal .به افراد کمدرآمد و با منابع مالی محدود
کمک میکند تا بتوانند هزینه خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت ( )LTSSو همچنین هزینههای پزشکی خود
را پرداخت کنند .این برنامه خدمات و داروهایی را که  Medicareپوشش نمیدهد تأمین میکند.
هر ایالت تصمیم میگیرد که :
• چهچیزی بهعنوان درآمد و منابع محسوب میشود،
• چه کسی واجد شرایط است،
• چه خدماتی تحت پوشش است ،و
• هزینه خدمات چقدر است.

?
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ایالتها تا زمانی که قوانین فدرال را رعایت کنند میتوانند تصمیم بگیرند چگونه برنامههای خود را
اجرا کنند.
 Medicareو ایالت  Californiaطرح ما را تصویب کردهاند .میتوانید با توجه به شرایط زیر از خدمات
 Medicareو  Medi-Calاستفاده کنید:
• ما قصد ارائه این طرح را داریم ،و
•  Medicareو ایالت  Californiaبه ما امکان ادامه ارائه این طرح را دادهاند.
حتی اگر در آینده طرح ما ارائه نشود ،شما همچنان واجد شرایط دریافت خدمات  Medicareو
 Medi-Calهستید.

 .Cم زایای طرح ما
شما تمام خدمات تحت پوشش  Medicareو  Medi-Calدر طرح ،مانند داروهای نسخهای را ،دریافت
خواهید کرد .برای پیوستن به این طرح سالمت هزینه اضافی پرداخت نمیکنید.
به شما کمک خواهیم کرد استفاده بهینهتری از مزایای  Medicareو  Medi-Calداشته باشید .برخی از
این مزایا عبارتند از:
• میتوانید برای همه نیازهای درمانی خود با ما همکاری کنید.
• یک تیم درمان دارید که در تشکیل آن همکاری خواهید کرد .تیم درمان میتواند شامل
خود شما ،مراقب ،پزشکان ،پرستاران ،مشاوران ،یا دیگر متخصصان سالمت باشد.
• به یک هماهنگکننده درمان دسترسی دارید .او شخصی است که با شما ،طرح ما و تیم
درمان شما همکاری دارد تا در ایجاد برنامه درمان کمک کند.
• میتوانید درمانتان را با کمک تیم درمان و هماهنگکننده درمان خود مدیریت کنید.
• تیم درمان و هماهنگکننده درمان برای تهیه برنامه درمانی که پاسخگوی نیازمندیهای
پزشکی شما باشد با شما همکاری خواهند کرد .تیم درمان به شما در هماهنگ کردن
خدمات مورد نیازتان کمک میکند .بهطور مثال ،تیم درمان اطمینان حاصل میکند که :
 oپزشکان شما از همه داروهایی که مصرف میکنید مطلع باشند تا مطمئن شوند که
داروهای مناسبی مصرف میکنید و بتوانند عوارض جانبی احتمالی آنها را کاهش دهند.
 oدر صورت نیاز ،نتیجه آزمایشهای شما در اختیار همه پزشکان و سایر
ارائهدهندگان قرار گیرد.
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اعضای جدید ) : Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدر بیشتر موارد ،اولین
روز از ماه پس از درخواست ثبتنام در )Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP
برای مزایای  Medicareدر ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPثبتنام
خواهید شد .تا یک ماه ،همچنان میتوانید خدمات  Medi-Calرا از طرح سالمت  Medi-Calقبلی خود
دریافت کنید .پس از آن ،خدمات  Medi-Calرا از طریق Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPدریافت خواهید کرد .هیچ خأل و شکافی در پوشش  Medi-Calوجود ندارد .لطفا اگر
سؤالی دارید ،روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8صبح تا  8شب با ما به شماره 1-833-707-3129
) (TTY: 711تماس بگیرید.

 .Dمحدود ه خدماتی طرح ما
محدوده خدماتی ما شهرستانهای  Los Angelesو  Santa Claraرا دربرمیگیرد.
فقط افرادی که در محدوده خدماتی زندگی میکنند میتوانند به طرح ما بپیوندند.
در صورت خارج شدن از محدوده خدماتی ما ،دیگر نمیتوانید عضو این طرح باشید .برای اطالعات
بیشتر درباره اثرات نقلمکان کردن به خارج از محدوده خدماتی به فصل  8دفترچه راهنمای اعضا
مراجعه کنید.

 .Eآنچه شما را واج د شرای ط عضویت طرح میکند
با توجه به شرایط زیر واجد شرایط داشتن طرح ما خواهید بود:
• در محدوده خدماتی ما زندگی کنید (افراد زندانی حتی اگر بهصورت فیزیکی در محدوده
جغرافیایی تحت پوشش زندگی کنند ،ساکن در این محدوده در نظر گرفته نمیشوند) ،و
• هنگام ثبتنام  21سال یا بیشتر سن داشته باشید ،و
• هر دو بیمه بخش  Medicare Aو بخش  Medicare Bرا داشته باشید ،و
• در حال حاضر واجد شرایط  Medi-Calباشید ،و
• شهروند ایاالت متحده باشید یا بهطور قانونی در ایاالت متحده حضور داشته باشید.
برای اطالعات بیشتر با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
لطفا توجه داشته باشید :اگر واجد شرایط بودن خود را از دست بدهید اما بهطور منطقی انتظار
رود که ظرف سه ماه مجددا واجد شرایط میشوید ،همچنان واجد شرایط عضویت در طرح ما
هستید (فصل  ،4بخش  Aبه شما درباره پوشش و تقسیم هزینه در این دوره میگوید که به آن
تداوم واجدیت شرایط میگویند).
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 .Fدر ابت دای پیوستن به طرح سالمت بای د چه انتظاراتی داشت
هنگام شروع عضویت در طرح ،یک ارزیابی خطر سالمت ( )HRAظرف  90روز پس تاریخ ثبتنام از
شما انجام میشود.
ما ملزم به انجام  HRAبرای شما هستیم .این  HRAمبنای ایجاد برنامه درمانی شما است .این HRA
شامل سواالتی برای شناسایی نیازهای پزشکی ،سالمت رفتاری و عملکردی و  LTSSشما خواهد بود.

برای انجام  HRAبا شما تماس خواهیم گرفت HRA .را میتوانیم بهصورت حضوری ،تماس تلفنی یا
پستی هم انجام دهیم.
اطالعات بیشتری درباره این  HRAبرای شما ارسال خواهیم کرد.
اگر طرح ما برایتان جدید است ،در صورتیکه پزشک فعلی شما عضو شبکه ما نباشد ،میتوانید تا مدتی
مشخص همچنان به وی مراجعه کنید .این عمل را تداوم درمان مینامیم .اگر عضو شبکه ما نیستند،
میتوانید در صورت دارا بودن کلیه شرایط زیر ،مجوزهای مربوط به ارائهدهندگان و خدمات فعلی خود
در هنگام ثبتنام را تا  12ماه حفظ کنید:
• شما ،نماینده ،یا ارائهدهنده شما از ما درخواست کنید که همچنان از ارائهدهندگان فعلی
استفاده کنید.
• ما تشخیص میدهیم که شما رابطه فعلی با ارائهدهنده مراقبتهای اولیه یا خدماتدهنده
تخصصی (با برخی موارد استثنا) داشتهاید .منظور ما از «رابطه فعلی» به این معنی است
که شما در  12ماه قبل از تاریخ عضویت اولیه خود در طرح ما ،حداقل یکبار برای
ویزیتهای غیراورژانسی به یکی از ارائهدهندگان خارج از شبکه مراجعه کرده باشید.
 oما این رابطه فعلی را با بررسی سوابق پزشکی شما که در اختیار داریم و یا
اطالعاتی که به ما میدهید مشخص میکنیم.
 oما برای پاسخ به درخواست شما  30روز فرصت داریم .میتوانید از ما بخواهید که
سریعتر تصمیمگیری کنیم و در آن صورت ما باید ظرف  15روز پاسخ بدهیم.
 oشما یا ارائهدهنده تان باید مستندات مربوط به رابطه فعلی را نشان دهید و هنگام انجام
درخواستتان ،باید با شرایط خاصی موافقت کنید.
توجه  :این درخواست را فقط میتوانید برای خدمات تجهیزات بادوام پزشکی ( ،)DMEحملونقل ،یا سایر
خدمات جانبی که تحت پوشش طرح ما نیستند ارائه دهید .نمیتوانید این درخواست را برای ارائهدهندگان
 ،DMEحملونقل یا سایر ارائهدهندگان فرعی ارائه دهید.
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بعد از اینکه دوره تداوم درمان خاتمه پیدا کرد ،الزم است که از پزشکان و سایر ارائهدهندگان داخل
شبکه ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPاستفاده کنید ،مگر اینکه با پزشک
خارج از شبکه شما به توافق برسیم .ارائهدهنده شبکه ارائهدهندهای است که با طرح سالمت همکاری
دارد .برای اطالعات بیشتر درباره دریافت مراقبت ،به فصل  3دفترچه راهنمای اعضا
مراجعه کنید.

 .Gتیم درمان و برنامه درمان شما
 .G1تیم درمان
تیم درمان میتواند به شما کمک کند درمان مورد نیاز خود را همچنان دریافت کنید .تیم درمان میتواند
متشکل از پزشک ،هماهنگکننده درمان ،یا هر شخص مرتبط با خدمات درمانی باشد که انتخاب میکنید.
هماهنگکننده درمان شخصی است که برای کمک به شما در مدیریت خدمات درمانی مورد نیازتان
آموزش دیده است .با ثبتنام در طرح ما ،یک هماهنگکننده درمان دریافت میکنید .این شخص همچنین
شما را به سایر منابع اجتماعی که ممکن است طرح ما ارائه نکند ارجاع میدهد و با تیم درمانی برای
هماهنگی مراقبت شما همکاری خواهد کرد .برای اطالعات بیشتر درباره هماهنگکننده درمان و تیم
درمان ،با ما به شمارههای مندرج در پایین صفحه تماس بگیرید.
 .G2برنامه درمان
تیم درمان برای تهیه برنامه درمان با شما همکاری میکند .برنامه درمان به شما و پزشکان شما درباره
خدمات مورد نیازتان و چگونگی دریافت آنها اطالع میدهد .این برنامه شامل نیازهای پزشکی ،سالمت
رفتاری و نیازهای  LTSSاست.
تیم درمان شامل موارد زیر است:
• اهداف خدمات درمانی شما.
• زمان دریافت خدمات مورد نیاز.
تیم درمان پس از ارزیابی خطر سالمت با شما مالقات میکند .با شما درباره خدماتی که نیاز دارید
صحبت خواهند کرد .همچنین به شما درباره خدماتی که ممکن است بخواهید درباره دریافت آنها فکر
کنید اطالع میدهند .برنامه درمان بر اساس نیازهایتان طراحی میشود .تیم درمان شما حداقل سالی یک
بار برای بهروزرسانی برنامه درمانیتان با شما کار میکند.
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 .Hحق بیمه ماهانه
طرح ما حق بیمه ماهانه ندارد.

 .Iدفت رچه راهنمای اعضا
این دفترچه راهنمای اعضا بخشی از قرارداد ما با شما است .به این معنی که ما باید از همه مقررات
مندرج در این سند پیروی کنیم .اگر فکر میکنید که کاری برخالف این مقررات انجام دادهایم ،میتوانید
در مورد تصمیم ما درخواست تجدیدنظر کنید .برای اطالعات درباره درخواست تجدیدنظر ،به فصل 9
دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید یا با ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227تماس بگیرید.
میتوانید با مرکز خدمات اعضا به شمارههای مندرج در پایین صفحه تماس بگیرید و یک نسخه از
دفترچه راهنمای اعضا را درخواست کنید .همچنین میتوانید به دفترچه راهنمای اعضا در وبسایت ما
به نشانی اینترنتی پایین صفحه مراجعه کنید یا آن را دانلود کنید.
این قرارداد برای ماههای بین  1ژانویه و  31دسامبر  2023که در طرح ما ثبتنام کردهاید دارای
اعتبار است.

 .Jسایر اطالعات مهمی که از ما دریافت خواهید کرد
سایر اطالعات مهمی که در اختیارتان قرار میدهیم عبارتند از کارت  IDعضویت شما ،اطالعات
درباره نحوه دسترسی به فهرست راهنمای ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها ،و اطالعاتی درباره نحوه
دسترسی به فهرست داروهای تحت پوشش است.
 .J1کارت  IDطرح شما
در طرح ما ،شما یک کارت برای استفاده از خدمات  Medicareو  Medi-Calتحت پوشش طرح ما
دارید که شامل خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت ،برخی خدمات سالمت رفتاری و نسخهها نیز میشود.
باید این کارت را هنگام دریافت خدمات یا نسخههای بخش  Dنشان دهید .این یک نمونه کارت ID
عضویت است:
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اگر کارت  IDعضویت شما آسیب دیده ،گم شده یا به سرقت رفته است ،فورا با مرکز خدمات اعضا به
شماره های مندرج در پایین صفحه تماس بگیرید .ما کارت جدیدی برای شما ارسال خواهیم کرد.
مادامیکه عضو طرح ما هستید ،نیازی به استفاده از کارت قرمز ،سفید و آبی  Medicareندارید .این
کارت را در جای امنی نگه دارید ،ممکن است در آینده به آن نیاز پیدا کنید .اگر کارت  Medicareرا به
جای کارت  IDعضویت خود نشان دهید ،ارائهدهنده ممکن است به جای طرح ما ،برای Medicare
صورتحساب صادر کند و شما ممکن است صورتحساب دریافت کنید .اگر از ارائهدهنده صورتحساب
دریافت کردهاید ،برای اطالع از اینکه چه باید کنید ،به فصل  7دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
به خاطر داشته باشید ،برای دسترسی به خدمات زیر به کارت  Medi-Calیا کارت  IDمزایا ( )BICخود
نیاز دارید:
• برای خدمات سالمت روان تخصصی که ممکن است از طرح سالمت روانی شهرستان () MHP
دریافت کنید ،نیاز به کارت  Medi-Calبرای دسترسی به آن خدمات خواهید داشت.
 .J2فهرست راهنمای ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها
فهرست راهنمای ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها فهرستی از اسامی داروخانههای موجود در شبکه
طرح ما است .تا وقتی عضو طرح هستید ،باید برای دریافت خدمات تحت پوشش ،به ارائهدهندگان شبکه
مراجعه کنید.
میتوانید با مرکز خدمات اعضا به شمارههای مندرج در پایین صفحه تماس بگیرید و یک نسخه از
فهرست راهنمای ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها را درخواست کنید .همچنین میتوانید به فهرست
راهنمای ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها به نشانی shop.anthem.com/medicare/ca
مراجعه نمایید.
فهرست راهنمای ارائهدهندگان و داروخانهها شامل فهرستی از متخصصان خدمات سالمت (از جمله
پزشکان ،پرستاران و روانشناسان) ،مراکز (مانند بیمارستانها و کلینیکها ) و ارائهدهندگان خدمات
پشتیبانی (مانند خدمات مرکز مراقبت روزانه بزرگساالن و ارائهدهندگان خدمات سالمت در منزل) است
که شما به عنوان عضو طرح ما میتوانید به آنها دسترسی داشته باشید .ما همچنین داروخانههایی که
میتوانید داروهای نسخهای خود را از آنها دریافت کنید فهرست کردهایم.
تعریف ارائهدهندگان شبکه
• ارائهدهندگان شبکه ما شامل موارد زیر هستند:
 oپزشکان ،پرستاران ،و سایر متخصصان خدمات سالمت که میتوانید بهعنوان عضو
برنامه ما به آنها مراجعه کنید؛
 oکلینیکها ،بیمارستانها ،مرکز پرستاری و دیگر اماکنی که در طرح ما خدمات
درمانی ارائه میدهند؛ و
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 ،LTSS oخدمات سالمت رفتاری ،نهادهای سالمت در خانه ،تأمینکنندگان تجهیزات
بادوام پزشکی ،و دیگر ارائهکنندگانی که خدمات و محصوالتی ارائه میدهند که شما
از طریق  Medicareیا  Medi-Calدریافت میکنید.
ارائهدهندگان شبکه پذیرفتهاند که هزینه کامل خدمات را از ما دریافت کنند.
تعریف داروخانههای شبکه
• منظور از داروخانههای شبکه داروخانههایی هستند که پذیرفتهاند نسخههای اعضای
طرح ما را ارائه دهند .برای یافتن داروخانه شبکه مورد نظر برای استفاده به فهرست
راهنمای ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها مراجعه کنید.
• به غیر از موارد اضطراری ،اگر مایلید که طرح ما هزینه نسخه شما را بپردازد باید به
یکی از داروخانههای موجود در شبکه ما مراجعه کنید.
برای اطالعات بیشتر ،با مرکز خدمات اعضا به شمارههای مندرج در پایین صفحه تماس بگیرید .از
طریق مرکز خدمات اعضا و وبسایت ما میتوانید جدیدترین اطالعات مربوط به تغییرات ایجادشده در
ارائهدهندگان و داروخانههای شبکه ما را دریافت کنید.
تجهیزات بادوام پزشکی (:)DME
به همراه این دفترچه راهنمای اعضا ،فهرستی از تجهیزات بادوام پزشکی را برای شما ارسال کردهایم.
این فهرست اطالعاتی را در مورد برند و سازنده  DMEکه پرداخت هزینه آن برعهده ما است ،در
اختیار شما قرار خواهد داد .فهرست جدیدترین برندها ،تولیدکنندگان و عرضهکنندگان در وبسایت ما به
نشانی مندرج در پایین صفحه نیز موجود است .برای اطالعات بیشتر درباره لوازم  ،DMEبه فصل  3و
 4دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
 .J3فهرست داروهای تحت پوشش
این طرح دارای فهرست داروهای تحت پوشش است .به اختصار آن را «فهرست دارویی» مینامیم .این
فهرست شامل داروهای نسخهای تحت پوشش طرح ما میباشد.
این فهرست دارو همچنین مقررات و محدودیتهای هر دارو ،مثل محدودیت در مقداری که میتوانید
دریافت کنید ،را مشخص میکند .برای اطالعات بیشتر ،به فصل  5دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
هر ساله ما اطالعاتی درباره نحوه دسترسی به فهرست دارویی را برای شما ارسال میکنیم ،اما ممکن
است در طول سال تغییراتی در آن صورت بگیرد .برای دریافت بهروزترین اطالعات در مورد
داروهای تحت پوشش ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید یا به وبسایت ما مراجعه کنید (به اطالعات
پایین صفحه مراجعه کنید) .
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 .J4شرح مزایا
وقتی از مزایای داروهای نسخهای بخش  Dاستفاده میکنید ،خالصهای برای اطالع و رصد هزینه
داروهای نسخهای بخش  Dبرای شما ارسال میکنیم .این خالصه شرح مزایا ( )EOBنامیده میشود.
 EOBاطالعاتی درباره مبلغ کلی که شما یا شخص دیگری از جانب شما خرج داروهای نسخهای
بخش  Dکردهاید ،و مبلغ کلی که ما برای هر داروی نسخهای بخش  Dشما در طول آن ماه پرداخت
کردهایم ارائه میدهد EOB .اطالعات بیشتری درباره داروهایی که مصرف میکنید ،میدهد .در فصل 6
دفترچه راهنمای اعضا اطالعات بیشتری درباره  EOBو اینکه چگونه میتواند به شما در نگه داشتن
حساب داروهای تحت پوششتان کمک کند ،ارائه داده شده است.
همچنین میتوانید درخواست  EOBکنید .برای دریافت یک نسخه ،با مرکز خدمات اعضا به شمارههای
مندرج در پایین صفحه تماس بگیرید.

 .Kبه روز نگه داشتن سوابق عضویت
میتوانید سوابق عضویت خود را با مطلع کردن ما از هر گونه تغییر در اطالعاتتان بهروز نگه دارید.
ما به این اطالعات نیاز داریم تا مطمئن شویم که اطالعات صحیح شما را در سوابق خود داریم.
ارائهدهندگان و داروخانههای شبکه نیز به اطالعات صحیح در مورد شما نیاز دارند .آنها از پرونده
عضویت شما برای اطالع از خدمات و داروهای دریافتیتان و هزینه آنها برای شما استفاده میکنند.
در صورت وقوع هر یک از موارد زیر ،فورا به ما اطالع دهید:
• تغییر در نام ،نشانی ،یا شماره تلفن خود.
• تغییر در هر پوشش بیمه درمانی دیگر ،مانند بیمه از جانب کارفرمای خود ،کارفرمای
همسرتان ،یا کارفرمای همخانه قانونی ،یا جبران خسارت کارگران.
• هرگونه تعهد پرداخت خسارت ،مانند جبران خسارت برای تصادف با اتومبیل.
• بستری شدن در آسایشگاه یا بیمارستان.
• دریافت مراقبهای درمانی از بیمارستان یا اورژانس.
• تغییر مراقب شما (یا هر فردی که مسئول نگهداری از شماست)
• شرکت در پژوهش بالینی( .توجه  :الزامی نیست که درباره پژوهش بالینی که در آن
حضور دارید یا بخشی از آن هستید به ما اطالع دهید ،اما توصیه میکنیم که این کار را
انجام دهید).
در صورت تغییر هر یک از اطالعات ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
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 .K1حفظ حریم خصوصی اطالعات شخصی سالمت ( )PHIشما
اطالعات موجود در سوابق عضویت شما ممکن است شامل اطالعات شخصی سالمت ( )PHIباشد .ما
طبق قوانین ایالتی و فدرال ملزم هستیم که  PHIشما را خصوصی نگه داریم .ما از  PHIشما محافظت
میکنیم .برای جزئیات بیشتر درباره نحوه حفاظت  PHIشما توسط ما ،به فصل  8دفترچه راهنمای
اعضامراجعه کنید.
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مقدمه
این فصل اطالعات تماس با منابع مهم را به شما ارائه میدهد که میتواند به شما در پاسخ به
سواالتتان درباره طرح ما و مزایای درمانیتان کمک کند .همچنین میتوانید از این فصل برای
دریافت اطالعات مربوط به نحوه تماس با هماهنگکننده درمان و سایر افرادی که به نمایندگی از
شما اقدام میکنند استفاده کنید .واژههای کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل
آخر دفترچه راهنمای اعضا آمده است.
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 .Aمرک ز خدمات اعضا
 1-833-707-3129این تماس رایگان است.

تلفن

بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا
جمعه (به جز تعطیالت) .
ما به افرادی که به زبان انگلیسی صحبت نمیکنند ،خدمات مترجم شفاهی
رایگان ارائه میدهیم.
TTY

 711این تماس رایگان است.
این شماره برای افرادی است که مشکل شنوایی یا گفتاری دارند .برای تماس با
این شماره به تجهیزات خاص تلفنی نیاز دارید.
بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا
جمعه (به جز تعطیالت) .

مکاتبه

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

وبسایت

shop.anthem.com/medicare/ca

برای کمک در موارد زیر با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید:
• سوال درباره طرح
• سوال درباره مطالبات یا صورتحساب
• تصمیمات درباره پوشش مراقبتهای درمانی شما
 oمنظور از تصمیم درباره بیمه درمانی شما تصمیمی است در مورد:
– مزایا و خدمات تحت پوشش شما یا
– مبلغی که ما برای خدمات درمانی شما پرداخت میکنیم.
 oدر صورت داشتن سؤال درباره تصمیم پوشش مراقبت سالمت خود با ما تماس بگیرید.
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 oبرای اطالعات بیشتر در مورد تصمیمات درباره بیمه درمانی ،به فصل  9دفترچه
راهنمای اعضا مراجعه کنید.
• تجدیدنظر درباره مراقبتهای سالمت شما
 oتجدیدنظر عبارت است از روش رسمی درخواست از ما برای بررسی تصمیمی که
درباره پوشش بیمه شما گرفتهایم و درخواست برای تغییر آن در صورتی که فکر
میکنید اشتباه کردهایم یا مخالف تصمیم هستید.

 oبرای اطالعات بیشتر درباره درخواست تجدیدنظر ،به فصل  9دفترچه راهنمای
اعضا مراجعه کنید.
• شکایات در مورد مراقبتهای سالمت شما
 oشما میتوانید از ما یا هر ارائهدهندهای (عضو شبکه یا خارج از شبکه ) شکایت کنید.
ارائهدهنده شبکه ارائهدهندهای است که با طرح ما همکاری دارد .همچنین میتوانید
در مورد کیفیت خدمات درمانی که از ما دریافت کردهاید به «سازمان بهبود کیفیت»
شکایت کنید (به بخش  Fمراجعه کنید) .
 oمیتوانید با ما به شماره

1-833-707-3129

تماس بگیرید و شکایت خود را توضیح دهید.

 oاگر شکایت شما به تصمیم پوششدهی خدمات درمانیتان مربوط میشود ،میتوانید
درخواست تجدیدنظر کنید (به بخش باال – بخش Fمراجعه کنید) .
 oمیتوانید شکایت خود از طرح ما را نزد  Medicareمطرح کنید .میتوانید از
فرم آنالین قابل دسترس در آدرس
 www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspxاستفاده کنید .یا
میتوانید برای دریافت کمک با شماره )1-800-MEDICARE (1-800-633-4227
تماس بگیرید.
 oمیتوانید شکایت خود از طرح ما را با برنامه بازرس حقوقی به شماره
 1-888-452-8609مطرح کنید.
 oبرای اطالعات بیشتر درباره نحوه طرح شکایت از مراقبتهای سالمت به فصل 9

دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.

•

تصمیمات درباره داروهای تحت پوشش Medicare

 oمنظور از تصمیم پوشش بیمه درباره داروهای  Medicareتصمیمی است در مورد:
– مزایا و داروهای تحت پوشش  Medicareیا
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– مبلغی که برای داروهای  Medicareشما پرداخت میکنیم.
 oداروهایی که تحت پوشش  Medicareنیستند ،مانند داروهای بدون نیاز به نسخه
( )OTCو برخی ویتامینها ،ممکن است از طریق  Medi-Cal Rxتحت پوشش قرار
بگیرند .برای اطالعات بیشتر ،لطفا به وبسایت Medi-Cal Rx
) (medi-calrx.dhcs.ca.gov/مراجعه نمایید .همچنین میتوانید با مرکز خدمات
پشتیبانی  Medi-Cal Rxبه شماره  1-800-977-2273تماس بگیرید.
 oبرای اطالعات بیشتر درباره تصمیم درمورد پوشش بیمه داروهای نسخهای
 ،Medicareبه فصل  9دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
•

درخواست تجدیدنظر برای داروهای Medicare

 oتجدیدنظر روشی برای درخواست از ما برای تغییر تصمیم پوشش بیمه است.
 oبرای اطالعات بیشتر درباره درخواست تجدیدنظر درمورد پوشش بیمه داروهای
نسخهای  ،Medicareبه فصل  9دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
•

شکایت درباره داروهای Medicare

 oشما میتوانید از ما یا هر داروخانهای شکایت کنید .این شامل شکایت در مورد
داروهای نسخهای  Medicareهم میشود.
 oاگر شکایت شما درباره تصمیمی در مورد پوشش بیمه داروهای نسخهای Medicare

باشد ،میتوانید درخواست تجدیدنظر کنید( .به بخش باال مراجعه کنید) .
 oمیتوانید شکایت خود از طرح ما را نزد  Medicareمطرح کنید .میتوانید از فرم
آنالین قابل دسترس در آدرس
 www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspxاستفاده کنید .یا
میتوانید برای دریافت کمک با شماره )1-800-MEDICARE (1-800-633-4227
تماس بگیرید.
 oبرای اطالعات بیشتر درباره طرح شکایت درمورد پوشش بیمه داروهای نسخهای
 ،Medicareبه فصل  9دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
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• پرداخت هزینه برای مراقبتهای درمانی یا داروهای  Medicareکه برایشان پرداخت کردهاید
 oبرای اطالعات بیشتر درباره اینکه چگونه از ما بازپرداخت بگیرید یا پرداخت صورتحسابی
که دریافت کردهاید را بخواهید ،به فصل  7دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
 oاگر از ما بخواهید صورتحسابی را پرداخت کنیم و ما بخشی از درخواست شما را
نپذیریم ،شما میتوانید برای این تصمیم ما درخواست تجدیدنظر کنید .به فصل 9
دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره 1-833-707-3129
) (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی
21
 shop.anthem.com/medicare/caمراجعه کنید.

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدفترچه راهنمای اعضا

فصل  :2شماره تلفنها و منابع مهم

 .Bهماهنگکنند ه درمان
در  ،Anthem MediBlue Full Dual Advantageهماهنگکننده درمان قبل از یک رویداد
مرتبط با سالمت ،در جریان آن و پس از آن به شما کمک خواهد کرد.
وقتی عضو  Anthem MediBlue Full Dual Advantageمیشوید ،یک هماهنگکننده درمان
به شما اختصاص داده میشود.
• هماهنگکننده درمان شخص اصلی است که با شما ،طرح سالمت و خدماتدهندگان مراقبتی شما
همکاری میکند تا اطمینان حاصل کند که مراقبت مورد نیاز خود را دریافت میکنید.
• هماهنگکننده درمان با شما در تماس خواهد بود تا اطمینان حاصل کند هر آنچه نیاز
دارید را دریافت میکنید.
• اگر در بیمارستان پذیرش شوید ،هماهنگکننده درمان میتواند در زمینه ترتیب دادن
خدماتی که میتواند بهبود در خانه را امکانپذیر نماید ،به شما کمک کند.
• اگر احساس میکنید که میتوانید از کمک هماهنگکننده درمان استفاده کنید ،میتوانید با مرکز
خدمات اعضا تماس بگیرید و درخواست صحبت با هماهنگکننده درمان را مطرح کنید.
• اگر با هماهنگکننده درمان خود راحت نیستید ،میتوانید روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت
 8صبح تا  8شب با مرکز خدمات اعضا به شماره) 1-833-707-3129 (TTY: 711تماس بگیرید
و هماهنگکننده درمانی انتخاب کنید که بتواند نیازهای شما را برآورده کند.
تلفن

 1-833-707-3129این تماس رایگان است.
دوشنبه تا جمعه از  8صبح تا  8شب.
ما به افرادی که به زبان انگلیسی صحبت نمیکنند ،خدمات مترجم شفاهی
رایگان ارائه میدهیم.

TTY

 TTY: 711این تماس رایگان است.
این شماره برای افرادی است که مشکل شنوایی یا گفتاری دارند .برای تماس با
این شماره به تجهیزات خاص تلفنی نیاز دارید.
دوشنبه تا جمعه از  8صبح تا  8شب.

?

مکاتبه

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

وبسایت

shop.anthem.com/medicare/ca
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برای کمک در موارد زیر با هماهنگکننده درمان خود تماس بگیرید:
• سؤال درباره مراقبتهای سالمتتان
• سوال درباره دریافت خدمات سالمت رفتاری (سالمت روان و اختالل سوءمصرف مواد)
• سوال درباره حملونقل
• سؤال در مورد خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت ()LTSS
 LTSSشامل خدمات اجتماعمحور بزرگساالن ( )CBASو مراکز پرستاری ( )NFاست.
خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت ( ) LTSSانواع خدمات و پشتیبانیهایی هستند که به افراد سالمند
و معلوالن کمک میکند تا نیازهای روزانه خود برای دریافت کمک را برآورده کنند و کیفیت
زندگی خود را بهبود بخشند .نمونهها عبارتند از کمک به استحمام ،لباس پوشیدن و سایر
فعالیتهای اساسی زندگی روزمره و مراقبت از خود ،و همچنین پشتیبانی در زمینه کارهای
روزمره مانند شستن لباسها ،خرید و حملونقل.
 LTSSمعموال در خانه و اجتماع ،همچنین در مراکزی مانند مراکز پرستاری ارائه میشود.
برای واجد شرایط بودن برای این برنامهها ،باید معیارهای خاص واجدیت شرایط را داشته باشید.
برای دریافت جزئیات و کمک برای درخواست ،با هماهنگکننده درمان خود تماس بگیرید.
گاهی میتوانید برای مراقبتهای سالمت روزانه و نیازمندیهای زندگی کمک دریافت کنید.
ممکن است بتوانید این خدمات را دریافت کنید:
• خدمات اجتماعمحور بزرگساالن (،)CBAS
• مراقبت توسط پرستار حرفهای،
• فیزیوتراپی،
• کاردرمانی،
• گفتاردرمانی،
• خدمات پزشکی اجتماعی ،و
• مراقبت سالمت در منزل.

?
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 .Cخط مشاوره پرستا ری
خط تلفنی مشاوره پرستاری برای رسیدگی به سواالت و نگرانیهای سالمتی شما در دسترس میباشد.
خط مشاوره پرستاری میتواند در کاهش نگرانیهایتان یا در تعیین اینکه آیا باید به پزشک مراجعه کنید
یا خیر به شما کمک کند .گاهی در ساعات پایانی شب ،در آخر هفته یا در ایام تعطیالت برخی
سؤالهای مرتبط با سالمت برای شما به وجود میآید .در هر روز و ساعتی ،میتوانید با خط مشاوره
پرستاری تماس بگیرید و با یک پرستار صحبت کنید .اگر درمورد سالمت یا مراقبت سالمت خود
سؤالی دارید ،میتوانید با خط مشاوره پرستاری تماس بگیرید:
تلفن

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

TTY

 711این تماس رایگان است.
این شماره برای افرادی است که مشکل شنوایی یا گفتاری دارند .برای تماس با
این شماره به تجهیزات خاص تلفنی نیاز دارید.
 24ساعت شبانهروز و  7روز هفته در دسترس است

?
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 .Dخط بحران سالمت رفتاری
تلفن

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

TTY

 711این تماس رایگان است.
این شماره برای افرادی است که مشکل شنوایی یا گفتاری دارند .برای تماس با
این شماره به تجهیزات خاص تلفنی نیاز دارید.
 24ساعت شبانهروز و  7روز هفته در دسترس است

برای دریافت کمک در موارد زیر باخط بحران سالمت رفتاری تماس بگیرید:
سؤال درباره خدمات سالمت رفتاری و سوءمصرف مواد
 oغربالگری
 oارزیابی
 oارجاع
 oمشاوره بحران
برای سؤاالت مربوط به خدمات سالمت روان تخصصی خود ،به بخش  Kمراجعه کنید.

?
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)(HICAP

برنامه مشاوره و حمایت بیمه سالمت ( )HICAPبه اعضای  Medicareمشاوره رایگان درباره
بیمه سالمت ارائه میدهد .مشاوران  HICAPهمچنین میتوانند به سؤاالت شما پاسخ دهند و به
شما کمک کند بدانید که در رابطه با مشکل خود چهکاری باید انجام دهید HICAP .در همه
شهرستانها مشاوران آموزشدیدهای دارد و این خدمات رایگان است.
 HICAPارتباطی با هیچ شرکت بیمه یا طرح سالمتی ندارد.
تلفن

1-800-824-0780

روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8:30صبح تا  4:30عصر
مکاتبه
وبسایت

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

برای دریافت کمک در موارد زیر ،با  HICAPتماس بگیرید:
•

سؤال درباره طرح ما یا Medicare

• مشاوران  HICAPهمچنین میتوانند به سؤاالت شما درباره تغییر طرح خود پاسخ بدهند
و در این زمینهها به شما کمک کنند:
 oدرک حقوق خود،
 oدرک گزینههای پیش روی شما در طرح،
 oشکایتهای مربوط به مراقبت سالمت یا درمان ،و
 oبرطرف ساختن مشکالت مربوط بهصورتحسابهای شما.
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 .Fسازمان بهبود کیفی ت ()QIO
ایالت ما سازمانی به نام «سازمان بهبود کیفیت مراقبتهای خانوادهمحور و عضومحور
 )BFCC-QIO( »Livantaدارد .این سازمان متشکل است از گروهی از پزشکان و دیگر افراد
حرفهای در امور درمانی که در ارتقاء کیفیت مراقبتهای سالمت اعضای  Medicareکمک
میکنند Livanta .ارتباطی با طرح بیمه ما ندارد.
تلفن

1-877-588-1123

TTY

مکاتبه

وبسایت

 1-855-887-6668این شماره برای افرادی است که مشکل شنوایی یا گفتاری
دارند .برای تماس با این شماره به تجهیزات خاص تلفنی نیاز دارید.
Livanta LLC BFCC-QIO
10820 Guilford Road, Suite 202
Annapolis Junction, MD 20701-1105
www.livantaqio.com

برای دریافت کمک ،با «سازمان بهبود کیفیت مراقبتهای خانوادهمحور و عضومحور
 )BFCC-QIO( »Livantaتماس بگیرید:
• سؤال درباره حقوق مراقبت سالمت
• در موارد زیر شما میتوانید درباره خدمات مراقبتی که دریافت کردهاید شکایت کنید:
 oبا کیفیت درمان دریافتی مشکل دارید،
 oاگر فکر میکنید مدت زمان بستری شدن در بیمارستان بسیار زود تمام شده است ،یا
 oمعتقد هستید مراقبتهای سالمت در منزل شما ،مراقبتهای مرکز پرستاری حرفهای ،یا
مرکز جامع توانبخشی سرپایی ( )CORFپیش از موعد به پایان میرسند.
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Medicare .G
 Medicareبرنامه بیمه درمانی فدرال است برای افراد  65سال یا بیشتر ،برخی افراد زیر 65

سال مبتال به ناتواناییها و افرادی که مبتال به مرحله نهایی بیماری کلیوی هستند (نارسایی دائمی
کلیه و نیازمند به دیالیز یا پیوند کلیه) .
نهاد فدرال مسئول « ،Medicareمراکز خدمات  Medicareو Centers for ( » Medicaid
 )Medicare & Medicaid Servicesیا  CMSمیباشد.

تلفن

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

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

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

وبسایت

medicare.gov
این وبسایت رسمی  Medicareاست .اطالعات بهروزی درباره Medicare

در اختیار شما قرار میدهد .همچنین حاوی اطالعاتی است درباره
بیمارستانها ،خانه سالمندان ،پزشکها ،آژانسهای مراقبت در خانه ،مراکز
دیالیز ،مراکز توانبخشی بستری و آسایشگاهها.
شامل وبسایتها و شماره تلفنهای مفید است .همچنین شامل اسنادی است که
میتوانید از رایانه خود چاپ کنید.
اگر به رایانه دسترسی ندارید ،کتابخانه محلی شما یا مرکز امور سالمندان
ممکن است بتوانند به شما در مراجعه به این وبسایت با استفاده از رایانه خود
کمک کنند .یا میتوانید با  Medicareبه شماره تلفن باال تماس بگیرید و بگویید
به چهچیزی نیاز دارید .آنها اطالعات موردنظرتان را در وبسایت پیدا و آنها
را با شما بررسی میکنند.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
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Medi-Cal .H
 Medi-Calبرنامه  Medicaidدر  Californiaاست .این یک برنامه بیمه سالمت عمومی است که
خدمات مراقبتهای درمانی مورد نیاز را برای افراد کمدرآمد ،از جمله خانوادههای دارای
فرزند ،سالمندان ،معلوالن ،کودکان پرورشگاهی ،زنان باردار ،و افراد مبتال به بیماریهای
خاص مانند سل ،سرطان سینه یا /HIVایدز ارائه میکند Medi-Cal .تحت حمایت مالی دولت
ایالتی و فدرال است.

تلفن

1‐844‐580‐7272

دوشنبه تا جمعه 8 ،صبح تا  6عصر.
TTY

1‐800‐430‐7077

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

وبسایت

?

CA Department of Health Care Services
Health Care Options
P.O. Box 989009
West Sacramento, CA 95798-9850
www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
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 .Iدفتر بازرس حقو قی
دفتر بازرس حقوقی بهعنوان وکیلی از طرف شما کار میکند .آنها میتوانند به پرسشهای شما
در زمینه مشکالت یا شکایتهای شما پاسخ دهند و به شما در درک اینکه چه اقدامی باید انجام
دهید کمک کنند .دفتر بازرس حقوقی همچنین در مورد مشکالت مرتبط با خدمات یا
صورتحسابها به شما کمک میکند .دفتر بازرس حقوقی بهطور خودکار در شکایتها
جانبداری نمیکند .آنها همه طرفها را بیطرفانه و بیغرض در نظر میگیرند .وظیفه آنها
کمک به ایجاد راهحلهای منصفانه برای مشکالت دسترسی به مراقبتهای درمانی است .خدمات
آنها رایگان است.
تلفن

1-888-452-8609

این تماس رایگان است .دوشنبه تا جمعه ،بین ساعت  8:00صبح تا
 5:00عصر.
TTY

711

این تماس رایگان است.
مکاتبه

?

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

ایمیل

MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.gov

وبسایت

www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/
MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx
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 .Jخدمات اجتماعی شهرستان
اگر در رابطه با مزایای شهرستان  Los Angelesیا  Santa Claraمشکلی دارید ،با سازمان
خدمات اجتماعی محلی شهرستان خود تماس بگیرید.
LOS ANGELES

تلفن

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

مکاتبه

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

وبسایت

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

تلفن

 1-877-962-3633این تماس رایگان است.
دوشنبه تا جمعه از  8صبح تا  5عصر.

مکاتبه
وبسایت

?

1888 Senter Road
San Jose, CA 95112
www.sccgov.org/sites/ssa/Pages/default.aspx
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 .Kطرح تخصصی سالمت روان شهرستان
اگر واجد شرایط معیارهای پزشکی الزم باشید ،خدمات تخصصی سالمت روان  Medi-Calاز
طریق بیمه سالمت روان شهرستان ( ) MHPبرای شما موجود است.
 1-800-854-7771این تماس رایگان است.

تلفن

در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته ،حتی روزهای تعطیل ما به افرادی که
به زبان انگلیسی صحبت نمیکنند ،خدمات مترجم شفاهی رایگان ارائه میدهیم.
TTY

 711این تماس رایگان است.
این شماره برای افرادی است که مشکل شنوایی یا گفتاری دارند .برای تماس با
این شماره به تجهیزات خاص تلفنی نیاز دارید.
در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته

برای دریافت کمک در موارد زیر ،با طرح سالمت روان تخصصی شهرستان خود تماس بگیرید:
• سؤال درباره خدمات سالمت رفتاری که شهرستان ارائه میدهد
 oارزیابی صالحیت
 oارجاع
 oقرارهای مالقات
 oاطالعات کلی درباره خدمات در دسترس

?
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) (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی
32
 shop.anthem.com/medicare/caمراجعه کنید.

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدفترچه راهنمای اعضا

 .Lسازمان مراقبتهای سالمت مدیریتشد ه

فصل  :2شماره تلفنها و منابع مهم

California

«سازمان مراقبتهای سالمت مدیریتشده  )DMHC( »Californiaمسئول تنظیم طرحهای
سالمت است .مرکز پشتیبانی  DMHCبرای درخواست تجدیدنظر یا شکایت علیه خدمات
 Medi-Calمیتواند به شما کمک کند.
تلفن

1-888-466-2219

کارکنان  DMHCروزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8:00صبح تا
 6:00عصر در خدمت شما هستند.
TDD

1-877-688-9891

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

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

فکس

1-916-255-5241

وبسایت

?

www.dmhc.ca.gov
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 .Mسایر منابع
برنامه «بازرس حقوقی اتحاد مصرفکنندگان سالمت» ( )HCAبرای کمک به افرادی که در
تالش برای دریافت یا حفظ پوشش سالمت و حل مشکالت طرح سالمت خود هستند ،کمک
رایگان ارائه میدهد.
اگر مشکلی درخصوص موارد زیر دارید:
•

Medi-Cal

•

Medicare

• طرح سالمت
•

دسترسی به خدمات Medicare

• درخواست تجدیدنظر از خدمات تأییدنشده ،داروها ،تجهیزات بادوام پزشکی (،)DME
خدمات بهداشت روان و غیره.
• صورتحساب پزشکی
• ( IHSSخدمات پشتیبانی خانگی )
 Health Consumer Allianceبه شکایات ،تجدیدنظرخواهیها و جلسات دادرسی کمک میکند.
شماره تماس  1-888-804-3536 ،Health Consumer Allianceاست.

?
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فصل  :3استفاده از پوشش طرح برای مراقبت از سالمت خود و سایر خدمات
تحت پوشش
مقدمه
این فصل حاوی شروط و قواعد خاصی است که باید برای دریافت مراقبتهای درمانی و سایر
خدمات تحت پوشش طرح ما از آنها مطلع باشید .این فصل همچنین در مورد هماهنگکننده
درمان  ،چگونگی دریافت خدمات مراقبتی از انواع مختلف ارائهدهندگان و تحت برخی شرایط
خاص (از جمله از خدماتدهندگان یا داروخانههای خارج از شبکه) ،آنچه باید در صورت
دریافت مستقیم صورتحساب برای خدمات تحت پوشش ما انجام دهید ،و قوانین مربوط به استفاده
از تجهیزات پزشکی بادوام ( )DMEاطالعاتی را در اختیار شما قرار میدهد .واژههای کلیدی و
تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل آخر دفترچه راهنمای اعضا آمده است.
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 .Aاطالعات م ربوط به خدمات و ارائهدهندگان
خدمات شامل خدمات مراقبت سالمت (از قبیل ویزیت پزشک و درمان پزشکی) ،خدمات و
پشتیبانیهای بلندمدت ( ،)LTSSتجهیزات ،خدمات بهداشت رفتاری (شامل سالمت رفتاری و سالمت)،
داروهای نسخهای و بدون نیاز به نسخه ،لوازم و دیگر خدمات میشوند .خدمات تحت پوشش شامل
همه خدماتی است که طرح ما پوشش میدهد .مراقبتهای درمانی ،خدمات بهداشت رفتاری ،و خدمات
و پشتیبانیهای بلندمدت ( )LTSSدر فصل  4دفترچه راهنمای اعضا موجود است .داروهای نسخهای و
بدون نیاز به نسخه تحت پوشش در فصل  5دفترچه راهنمای اعضا موجود است.
ارائهدهندگان عبارتند از پزشکان ،پرستاران و سایر افرادی که به شما خدمات و درمان ارائه
میکنند .ارائهدهندگان همچنین شامل بیمارستانها ،آژانسهای خدمات سالمت در منزل،
کلینیکها ،و دیگر اماکنی میشوند که به شما خدمات مراقبتهای درمانی ،خدمات بهداشت
رفتاری ،لوازم پزشکی ،و خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت ( ) LTSSارائه میدهند.
ارائهدهندگان شبکه به ارائهدهندگانی گفته میشود که با طرح ما همکاری دارند .این
ارائهدهندگان توافق میکنند که مبلغ پرداختشده توسط ما را بهعنوان کل مبلغ قابل پرداخت در
نظر بگیرند .ارائهدهندگان شبکه صورتحساب خود بابت خدماتی که به شما ارائه میدهند را
مستقیما به ما ارسال میکنند .وقتی از یکی از خدماتدهندگان عضو شبکه استفاده میکنید،
معموال هیچ مبلغی برای خدمات تحت پوشش پرداخت نمیکنید.

 .Bقوانین دریافت خدمات تحت پوش ش طرح ما
طرح ما خدمات  Medicareو کلیه خدمات  Medi-Calرا پوشش میدهد یا هماهنگ میکند .این
مورد شامل خدمات سالمت رفتاری و خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت ( ) LTSSاست.
وقتی شما مقررات را رعایت کنید ،طرح ما خدمات مراقبتهای درمانی ،خدمات سالمت رفتاری
و  LTSSرا هماهنگ میکند .برای تحت پوشش قرار گرفتن توسط برنامه :
• خدمات درمانی که دریافت میکنید باید جزو مزایای برنامه باشد .به این معنی که آن را در
جدول مزایای موجود در فصل  4دفترچه راهنمای اعضا گنجاندهایم.
• خدمات باید دارای ضرورت پزشکی باشند .منظور از دارای ضرورت پزشکی ،خدمات
مهمی است که منطقی هستند و از جان محافظت میکنند .خدمات دارای ضرورت پزشکی
برای جلوگیری از بیماری جدی یا ناتوان شدن افراد مورد نیاز است و با درمان بیماری یا
جراحت ،درد شدید را کاهش میدهد.
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• برای خدمات پزشکی ،باید ارائهدهنده مراقبتهای اولیه ( )PCPداخل شبکه داشته باشید که
درمان را تجویز کند یا به شما بگوید که از ارائهدهنده دیگری استفاده کنید .شما باید
بهعنوان عضو این برنامه ،یک ارائهدهندۀ مراقبتهای اولیه عضو شبکه را انتخاب کنید.

 oدر بیشتر موارد ،قبل از استفاده از سایر ارائهدهندگان که  PCPشما نیست یا
استفاده از سایر ارائهدهندگان شبکه طرح ما  PCP ،شبکه شما باید به شما تأییدیه
بدهد .به این ارجاع میگویند .اگر تأییدیه دریافت نکنید ،ممکن است خدمات را
پوشش ندهیم .برای استفاده از برخی متخصصان مانند متخصص زنان نیازی به
ارجاع ندارید.
 oاگر  PCPرا انتخاب میکنید که عضو یک گروه پزشکی یا انجمن مستقل طبابت
( ) IPAاست ،متخصصان ،ارائهدهندگان فرعی و بیمارستانهای در دسترس شما
ممکن است فقط محدود به آنهایی باشند که با آن  IPAیا گروه پزشکی PCP
قرارداد دارند .برای استفاده از خدمات اضطراری یا فوری یا مراجعه به
متخصص زنان نیازی به دریافت ارجاع از ارائهدهندۀ مراقبتهای اولیه خود
ندارید .از خدمات دیگری نیز میتوانید بدون نیاز به ارجاع توسط  PCPخود
استفاده کنید (برای اطالعات بیشتر درباره این موضوع ،به بخش  D1این فصل
مراجعه نمایید).
• باید خدمات خود را از ارائهدهندگان شبکه دریافت کنید .معموال ،خدمات دریافتی از
ارائهدهندهای که با طرح سالمت ما کار نمیکند را پوشش نمیدهیم .این بدان معنی است که
باید برای خدمات دریافتی از ارائهدهندگان خارج از شبکه ،هزینه کامل را به ارائهدهنده
پرداخت کنید .این امر شامل موارد زیر نمیشود:
 oما خدمات اضطراری یا فوری ارائهشده توسط ارائهدهندگان خارج از شبکه را
پوشش میدهیم (برای اطالعات بیشتر درباره این موضوع ،به بخش  Hاین فصل
مراجعه نمایید) .
 oاگر به خدمات درمانی نیاز دارید که طرح ما پوشش میدهد اما ارائهدهندگان ما
نمیتوانند آن را به شما ارائه دهند ،میتوانید آن مراقبتها را از ارائهدهندگان
خارج از شبکه دریافت کنید ،با این حال ،ممکن است به مجوز قبلی نیاز باشد .در
این وضعیت ،درمان را بدون هیچ هزینهای برای شما پوشش خواهیم داد.
 oما خدمات دیالیزی را که هنگام حضور کوتاهمدت در خارج از محدوده خدماتی ،یا
وقتی ارائهدهنده شما موقتا در دسترس نیست دریافت میکنید پوشش میدهیم.
میتوانید این خدمات را از یک مرکز دیالیز دارای مجوز  Medicareدریافت کنید.
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 oهنگام پیوستن به طرح ما ،میتوانید تقاضا کنید که همچنان به ارائهدهندگان فعلی
خود مراجعه کنید .به استثنا برخی موارد ،اگر برای ما ثابت شود که شما از قبل به
این ارائهدهنده مراجعه میکردهاید ،باید این درخواست را تأیید کنیم .به فصل 1
دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید .اگر درخواست شما را مورد تائید قرار دهیم،
میتوانید تا  12ماه به استفاده از ارائهدهنده فعلی خود ادامه دهید .طی آن مدت،
هماهنگکننده درمان با شما تماس خواهد گرفت تا به شما در پیدا کردن
ارائهدهندگان در شبکه کمک کند .پس از  12ماه ،در صورتیکه به استفاده از
ارائهدهندگان خدماتی که خارج از شبکه ما بوده ادامه دهید ما دیگر خدمات شما را
پوشش نمیدهیم.
اعضای جدید ) :Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدر بیشتر موارد ،اولین
روز از ماه پس از درخواست ثبتنام در Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPبرای مزایای  Medicareدر Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPثبتنام خواهید شد .تا یک ماه ،همچنان میتوانید خدمات  Medi-Calرا از طرح
سالمت  Medi-Calقبلی خود دریافت کنید .پس از آن ،خدمات  Medi-Calرا از طریق
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدریافت خواهید کرد .هیچ خأل و شکافی
در پوشش  Medi-Calوجود ندارد .لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز
کریسمس و روز شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به
جز تعطیالت) با ما به شماره ) 1-833-707-3129 (TTY: 711تماس بگیرید .اگر سؤالی دارید ،این
تماس رایگان است.

 .Cهماهنگکنند ه درمان
 .C1هماهنگکننده درمان کیست
هماهنگکننده درمان یک پزشک یا فرد آموزشدیده دیگر است که برای طرح ما و برای ارائه
خدمات مدیریت پرونده به شما کار میکند .مدیران پرونده با بیماران برای دریافت مراقبتهای
مورد نیاز برای حفظ سالمت آنها همکاری میکنند.
یک مدیر پرونده در این زمینهها به بیماران کمک میکند:
• درک وضعیت سالمت فعلی خود
• ایجاد یک برنامه درمانی فقط برای آنها
• دریافت مراقبتهای الزم آنها از مزایای تحت پوشش و منابع جامعه
• مشارکت آنها در مدیریت سالمت خود
• همکاری با کادر درمانی مانند یک تیم
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• دستیابی به اهدافشان برای دستیابی به سالمت
 .C2چگونه میتوانید با هماهنگکننده درمان خود تماس بگیرید
از طریق تماس با مرکز خدمات اعضا ،با هماهنگکننده درمان تماس بگیرید .در بسیاری مواقع،
هماهنگکننده درمان میتواند اطالعات تماس مستقیم خود را در اختیار شما بگذارد.
 .C3چگونه میتوانید هماهنگکننده درمان خود را تغییر دهید
اگر ترجیح میدهید با هماهنگکننده درمان دیگری مالقات کنید ،با مرکز خدمات اعضا تماس
بگیرید و این دغدغه را در میان بگذارید و هماهنگکننده درمان دیگری درخواست کنید.

 .Dدریافت خدمات درمانی ا ز ارائهدهندگان
 .D1دریافت خدمات درمانی از ارائهدهنده مراقبتهای اولیه
باید یک ارائهدهنده مراقبتهای اولیه ( ) PCPرا برای ارائه و مدیریت مراقبت خود انتخاب کنید.
اگر  PCPرا انتخاب میکنید که عضو یک گروه پزشکی یا انجمن مستقل طبابت ( )IPAاست،
متخصصان ،ارائهدهندگان فرعی و بیمارستانهای در دسترس شما ممکن است فقط محدود به
آنهایی باشند که با آن  IPAیا گروه پزشکی  PCPقرارداد دارند.
تعریف  PCPو آنچه که  PCPبرای شما انجام میدهد
 PCPشما ارائهدهنده اصلی خدمات درمانی شماست .شما برای چکآپهای منظم ،به  PCPخود
مراجعه میکنید .اگر بیمار شوید PCP ،شما اولین کسی است که با او تماس میگیرید .او
داروهایی برایتان تجویز میکند و در صورت لزوم ،شما را به متخصصان یا سایر ارائهدهندگان
ارجاع میدهد.
 PCPشما میتواند یکی از این افراد باشد:
• پزشک خانواده
• متخصص زنان/زایمان
• متخصص ارائهدهنده مراقبتهای اولیه
• سازمان منطقهای سالمت یا کلینیکهای مشابه
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گزینههای  PCPشما
رابطه شما با PCPتان مهم است .پس هنگام انتخاب  ،PCPسعی کنید به دالیل زیر فکر کنید تا
بهتر تصمیم بگیرید .هنگام انتخاب  ،PCPباید:
• ارائهدهندهای را که در حال حاضر استفاده میکنید انتخاب کنید ،یا
• ارائهدهندهای انتخاب کنید که فرد مورد اعتماد شما پیشنهاد کرده است ،یا
• ارائهدهندهای انتخاب کنید که به منزل شما نزدیک است.
هنگام ثبت نام در ) ،Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبا استفاده از
فهرست ارائهدهندگان خدمات و داروخانههای ما یک  PCPانتخاب خواهید کردPCP .ها بر اساس شهر
و شهرستان فهرست شدهاند ،بنابراین میتوانید گزینهای که به محل سکونت یا کار شما نزدیک است را
پیدا کنید .این فهرست همچنین به شما نشان میدهد که در مطب  PCPچه زبانهایی صحبت میشود.
اگر برای انتخاب  PCPبه کمک نیاز دارید ،بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به
جز کریسمس و روز شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه
(به جز تعطیالت) با مرکز خدمات اعضا به شماره ) 1-833-707-3129 (TTY: 711تماس بگیرید .این
تماس رایگان است.
وقتی  PCPخود را انتخاب میکنید ،در واقع بیمارستان(ها) و شبکه(های) تخصصی مرتبط با آن PCP
را هم انتخاب میکنید .وقتی یک  PCPانتخاب میکنید ،به متخصصان ،بیمارستانها و سایر
خدماتدهندگانی ارجاع داده میشوید که با  PCPو/یا گروه پزشکی شما مرتبط هستند.

نام و شماره تلفن مطب  PCPشما روی کارت عضویتتان چاپ میشود.
برای کمک به انتخاب  ،PCPمیتوانید بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز
کریسمس و روز شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به
جز تعطیالت) با مرکز خدمات اعضا به شماره) 1-833-707-3129 (TTY: 711تماس بگیرید .این
تماس رایگان است.
امکان تغییر  PCPخود
شما میتوانید در هر زمان ،به هر دلیل PCP ،خود را تغییر دهید .همچنین ممکن است PCP
شما شبکه بیمه ما را ترک کند .اگر  PCPفعلی شما شبکه ما را ترک کند ،ما میتوانیم به شما
در پیدا کردن یک  PCPجدید در شبکهمان کمک کنیم.
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برای تغییر  ،PCPبین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
مرکز خدمات اعضا به شماره ) 1-833-707-3129 (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است.
هنگام تماس ،حتما به مرکز خدمات اعضا بگویید که از متخصصانی استفاده میکنید یا خدمات تحت
پوشش دیگری دریافت میکنید که مستلزم تأیید  PCPشماست .برخی از این خدمات میتواند خدمات
مراقبت درمانی در خانه و تجهیزات بادوام پزشکی باشد.
در اولین روز ماه بعد از درخواستتان ،میتوانید از  PCPخود استفاده کنید .بهعنوان مثال ،اگر 13
سپتامبر درخواست تغییر  PCPخود را دادهاید ،میتوانید از  1اکتبر ،استفاده از پزشک جدید خود را

شروع کنید.
ما کارت  IDعضویت طرح  Anthem Blue Cross Cal MediConnectجدیدی برایتان ارسال
میکنیم که نام و شماره تلفن  PCPجدید روی آن درج شده است.
خدماتی که میتوانید بدون نیاز به اخذ تأییدیه از  PCPخود دریافت کنید
در اکثر مواقع ،پیش از استفاده از ارائهدهندگان دیگر نیاز به کسب تأییدیه از  PCPخود دارید.
به این تأییدیه ارجاع میگویند .شما میتوانید خدماتی مانند موارد زیر را بدون نیاز به دریافت
تأییدیه از ارائهدهندۀ مراقبتهای اولیه خود دریافت کنید:
• خدمات اضطراری از ارائهدهندگان داخل و خارج از شبکه.
• نیاز فوری به خدمات ارائهدهندگان عضو شبکه.
• نیاز فوری به خدمات ارائهدهندگان خارج از شبکه وقتی دسترسی به ارائهدهنده
عضو شبکه برای شما ممکن نیست (بهطور مثال ،اگر خارج از محدوده خدماتی
طرح ما هستید یا در آخر هفته ).
توجه  :خدمات ضروری باید فوری و دارای ضرورت پزشکی باشند.
• خدمات دیالیز کلیه از یک مرکز دیالیز مورد تأیید  Medicareوقتی خارج از
محدوده خدماتی طرح ما هستید .پیش از ترک محدوده خدماتی با مرکز خدمات
اعضا تماس بگیرید .ما میتوانیم به شما در انجام دیالیز ،وقتی خارج از محدوده
هستید کمک کنیم.
• واکسن آنفلوآنزا ،واکسنهای کووید 19-همچنین واکسنهای هپاتیت ب و واکسنهای
ذاتالریه مادامیکه از یک ارائهدهنده شبکه دریافت شوند.
• مراقبتهای سالمت معمول زنان و تنظیم خانواده .این شامل معاینه سینه ،غربالگری
ماموگرافی (عکسبرداری اشعه ایکس از سینه) ،آزمایشهای پاپاسمیر ،و معاینات
رحم در صورتی میباشد که از ارائهدهنده شبکه دریافت شوند.
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• عالوه بر این ،اگر شما واجد شرایط دریافت خدمات از ارائهدهندگان سالمت و
بهداشت مخصوص سرخپوستان هستید ،میتوانید بدون داشتن ارجاع از این
ارائهدهندگان استفاده کنید.
 .D2دریافت خدمات درمانی از متخصصان و سایر ارائهدهندگان شبکه
متخصص ،پزشکی است که برای یک بیماری خاص یا بخشی از بدن مراقبت درمانی ارائه
میکند .متخصصان انواع متعددی دارند؛ از جمله :
• انکولوژیستها به بیماران مبتال به سرطان درمان ارائه میدهند.
• متخصص قلب به بیماران قلبی درمان ارائه میدهند.
• ارتوپد به بیماران مبتال به مشکالت استخوان ،مفصل ،یا ماهیچه درمان ارائه
میدهند.
اگر نیاز به درمان تخصصی دارید PCP ،تان شما را به پزشک یا سایر خدماتدهندگان مرتبط
که میتوانند درمان مورد نیازتان را فراهم کنند ارجاع خواهد داد.
• برای برخی خدمات ،ممکن است نیاز به مجوز قبلی داشته باشید .مجوز قبلی یعنی قبل از
دریافت خدمات یا داروی خاص باید اجازه ما را دریافت کنید .پزشک یا سایر
ارائهدهندگان سالمت شما برای خدماتی که فکر میکنند نیاز دارید ،مجوز قبلی
درخواست خواهند کرد .برای اطالع از اینکه کدام خدمات نیاز به دریافت مجوز قبلی
دارند ،به جدول مزایا در فصل  4مراجعه کنید.
•  PCPشما ممکن است فقط با برخی بیمارستانها یا گروههای متخصصان همکاری داشته
باشد .به همین دلیل باید قبل از استفاده از متخصص ،از  PCPخود ارجاع بگیرید .اگر
درباره متخصصان یا بیمارستانهایی که  PCPشما با آنها همکاری دارد سؤالی دارید،
با  PCPخود یا مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
این بسیار مهم است که قبل از استفاده از متخصص طرفقرارداد طرح
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPیا دریافت خدمات تخصصی
(به استثنا خدمات فوقالذکر در بخش  ،)Dارجاع (تأییدیه قبلی ) بگیرید .اگر قبل از دریافت
خدمات از متخصص ،ارجاع (اجازه قبلی) دریافت نکردهاید ،ممکن است مجبور شوید که هزینه
این خدمات را خودتان بپردازید .برای اطالع از اینکه کدام خدمات به ارجاع و/یا مجوز قبلی
نیاز دارند ،لطفا به بخش  Dمراجعه کنید.
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اگر نظر متخصص بر مراجعه مجدد شما برای ادامه درمان باشد ،ابتدا مطمئن شوید که ارجاع
(تأییدیه قبلی) که از  PCPخود ،متخصص بیماریهای پرخطر ،پرستار متخصص یا متخصص
گرفتهاید ،ویزیتهای بیشتر نزد آن متخصص را پوشش میدهد .در غیر اینصورت ،باید ارجاع
(تأییدیه قبلی) دیگری برای ویزیتهای آتی نزد متخصص بگیرید.
افزون بر اینPCP ،ها معموال به متخصصان و بیمارستانهای خاصی ارجاع میدهند؛ بنابراین،
 PCPانتخابی شما معموال مشخص میکند که باید به کدام متخصص و بیمارستان مراجعه کنید.
اگر متخصص طرفقرارداد یا مرکز خاصی را ترجیح میدهید ،ابتدا مطمئن شوید که  PCPشما
بیماران را به آن متخصص یا بیمارستان ارجاع میدهد.
 .D3وقتی ارائهدهنده از طرح ما خارج شود
ممکن است ارائهدهنده شبکه مورد استفاده شما از طرح ما خارج شود .اگر یکی از ارائهدهندگان شما
طرح ما را ترک کند ،شما حقوق و حمایتهایی دارید که در زیر خالصه میشود:
• با وجود این که تغییراتی در شبکه ارائهدهندگان ما طی سال صورت میگیرد ،ما
باید به شما امکان دسترسی بیوقفه به ارائهدهندگان صالحیتدار را بدهیم.
• ما در تالشی با حسن نیت ،حداقل از  30روز پیش به شما اطالع خواهیم داد تا برای
انتخاب ارائهدهنده جدید وقت داشته باشید.
• ما به شما در انتخاب یک ارائهدهنده صالحیتدار برای مدیریت امور درمانی شما
کمک خواهیم کرد.
• اگر در حال انجام مداوای پزشکی باشید ،از این حق برخوردار هستید که بخواهید
وقفهای در درمانتان ایجاد نشود ،و ما در این راستا با شما همکاری میکنیم.
• اگر نتوانیم متخصص شبکه صالحیتدار در دسترس شما را پیدا کنیم ،باید یک
متخصص خارج از شبکه را برای ارائه مراقبت از شما ترتیب دهیم.
• اگر گمان میکنید که ما ارائهدهنده شما را با یک ارائهدهنده صالحیتدار جایگزین
نکردهایم یا امور درمانی شما را به خوبی مدیریت نمیکنیم ،از این حق برخوردار
هستید که درخصوص کیفیت مراقبت ،شکایت ،شکوائیه ،یا هر دو را به سازمان
بهبود کیفیت ( )QIOارائه کنید( .برای اطالعات بیشتر به فصل  9مراجعه کنید).
اگر پی ببرید که ارائهدهنده شما میخواهد طرح ما را ترک کند ،با ما تماس بگیرید .ما میتوانیم
به شما در یافتن یک ارائهدهنده جدید برای مدیریت امور درمانیتان کمک کنیم .بین ساعات
 8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز شکرگزاری) در هفت روز
هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با مرکز خدمات اعضا
به شماره  1-833-707-3129 (TTY: 711),تماس بگیرید .این تماس رایگان است.
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 .D4ارائهدهندگان خارج از شبکه
در بیشتر موارد ،اگر از ارائهدهندگان خارج از شبکه درمان دریافت کنید ،درمان شما را پوشش
نمیدهیم .این یعنی از ارائهدهندهای درمان دریافت کردهاید که عضو شبکه طرح ما نیست .در
برخی موارد ،درمان ارائهشده توسط ارائهدهندگان خارج از شبکه را نیز پوشش میدهیم .در
موارد زیر ،درمان ارائهشده توسط ارائهدهندگان خارج از شبکه را نیز پوشش میدهیم:
• اگر در شرایط اورژانسی هستید یا درمان فوری نیاز دارید .برای اطالعات بیشتر و
آگاهی از اینکه خدمات اورژانسی یا فوری چیست ،به بخش مراقبت اوژانسی یا فوری
در «جدول مزایا» در فصل  4مراجعه کنید.
• اگر نیاز به درمان پزشکی دارید که از نظر  ،Medicareطرح ما باید آن را پوشش دهد
اما هیچ کدام از ارائهدهندگان شبکهمان این نوع درمان را ارائه نمیدهند .در این
صورت PCP ،یا متخصص شما باید «مجوز قبلی» بگیرند .این یعنی
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPباید قبل از اینکه درمان
را دریافت کنید ،این را تأیید کند .اگر از قبل تأییدیه بگیرید ،مبلغی که پرداخت میکنید
همان مبلغی است که برای دریافت درمان از ارائهدهندگان عضو شبکه پرداخت میشود.
بسیار مهم است که قبل از استفاده از ارائهدهنده خارج از شبکه ،از  ،PCPمتخصص یا
متخصص بیماریهای پرخطر ارجاع بگیرید .در صورت عدم دریافت تأییدیه قبل از
دریافت خدمات از ارائهدهنده خارج از شبکه ،ممکن است مجبور شوید که هزینه این
خدمات را خودتان بپردازید.
• دیالیز کلیه از یک مرکز دیالیز مورد تأیید  Medicareوقتی برای مدت کوتاهی خارج از
محدوده خدماتی بیمه هستید.
اگر از ارائهدهنده خارج از شبکه استفاده میکنید ،وی باید واجد شرایط مشارکت در Medicare
و/یا  Medi-Calباشد.
• ما نمیتوانیم به ارائهدهنده خارج از شبکهای که واجد شرایط مشارکت در Medicare
و/یا  Medi-Calنیست مبلغی پرداخت کنیم.

• اگر از ارائهدهندهای استفاده میکنید که واجد شرایط شرکت در بیمه  Medicareنیست،
باید هزینه کامل خدمات دریافتی را خودتان پرداخت کنید.
• ارائهدهندگان در صورتی که واجد شرایط همکاری با  Medicareنباشند باید به شما
اطالع دهند.
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره 1-833-707-3129
) (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی
45
 shop.anthem.com/medicare/caمراجعه کنید.

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدفترچه راهنمای اعضا

فصل  :3استفاده از پوشش طرح برای مراقبت از
سالمت خود و سایر خدمات تحت پوشش

 .Eخدمات سالمت رفتا ری (سالمت روان و اختالل سوءمصرف مواد)
شما به خدمات سالمت رفتاری دسترسی دارید که دارای ضرورت پزشکی و نیز تحت پوشش
 Medicareو  Medi-Calهستند .ما دسترسی به خدمات سالمت رفتاری تحت پوشش Medicare
را فراهم میکنیم .طرح ما خدمات سالمت رفتاری تحت پوشش  Medi-Calرا ارائه نمیکند ،اما
این خدمات از طریق سازمان سالمت روان شهرستان  )LACDMH( Los Angelesو سازمان
سالمت روان و سازمان خدمات الکل و موادمخدر شهرستان  Santa Claraدر دسترس شما
قرار میگیرد.
 .E1خدمات سالمت رفتاری ارائهشده  Medi-Calخارج از طرح
در صورتی که واجد شرایط دسترسی به خدمات تخصصی سالمت روان  Medi-Calباشید ،آنگاه
خدمات تخصصی سالمت روان  Medi-Calاز طریق طرح سالمت روان ( )MHPشهرستان
برای شما در دسترس خواهد بود .خدمات سالمت رفتاری تخصصی  Medi-Calارائهشده توسط
طریق سازمان سالمت روان شهرستان  )LACDMH( Los Angelesو سازمان سالمت روان و
سازمان خدمات الکل و موادمخدر شهرستان  Santa Claraشامل موارد زیر است:
• خدمات سالمت روان
• خدمات پشتیبانی دارویی
• درمان فشرده روزانه
• توانبخشی روزانه
• مداخله در مواقع بحرانی
• پایدارسازی وضعیت در مواقع بحرانی
• خدمات آسایشگاه بزرگساالن
• خدمات درمان موارد بحرانی در منزل
• امکانات سالمت روانپزشکی
• خدمات روانشناسی برای بیماران بستری
• مدیریت هدفمند پرونده
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خدمات «سیستم تحویل سازماندهیشده» طرح سالمت  Medi-Calیا طرح دارویی  Medi-Calاز
طریق سازمان سالمت روان شهرستان  )LACDMH( Los Angelesو سازمان سالمت روان و
سازمان خدمات الکل و موادمخدر شهرستان  Santa Claraارائه میشود ،چنانچه معیارهای
دریافت این خدمات را داشته باشید .خدمات دارویی  Medi-Calارائهشده توسط سازمان سالمت
روان شهرستان  )LACDMH( Los Angelesو سازمان سالمت روان و سازمان خدمات الکل و
موادمخدر شهرستان  Santa Claraشامل موارد زیر است:
• خدمات درمان سرپایی فشرده
• آسایشگاه سالمندان
• خدمات سرپایی بدون دارو
• خدمات ترک مواد مخدر
• خدمات نالترکسون برای ترک مواد مخدر شبه تریاک
خدمات سیستم تحویل سازماندهیشده  Drug Medi-Calعبارتند از:
• خدمات سرپایی فشرده و درمان سرپایی
• دارو برای درمان اعتیاد (که به آن «درمان به کمک دارو» نیز گفته میشود)
• آسایشگاهی/بستری
• مدیریت ترک اعتیاد
• خدمات ترک مواد مخدر
• خدمات بازیابی
• هماهنگی درمان
عالوه بر خدمات فوقالذکر ،ممکن است در صورت داشتن معیارها ،به خدمات سمزدایی با
بستری داوطلبانه هم دسترسی داشته باشید.
اگر فکر میکنید به هر یک از این خدمات نیاز دارید ،با مدیر پرونده یا  PCPخود صحبت کنید.
مدیر پرونده یا ارائهدهندهتان سؤاالتی از شما خواهند پرسید تا بدانند که به چه نوع خدماتی نیاز
دارید و به شما کمک کنند ارائهدهندهای انتخاب کنید .ممکن است برای دریافت این خدمات ،الزم
باشد که ارجاع یا مجوز قبلی (یعنی اجازه از ما) بگیرید .پس از دریافت ارجاع و/یا مجوز قبلی،
شما یا مدیر پروندهتان میتوانید وقت ویزیت پزشک بگیرید.
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 .Fخدمات حملونقل
 .F1حملونقل پزشکی در شرایط غیراورژانسی
اگر نیازهای پزشکی دارید که به شما اجازه استفاده از اتومبیل ،اتوبوس یا تاکسی را برای نوبت
مالقاتتان نمیدهد ،حق استفاده از حملونقل پزشکی غیراضطراری را دارید .حملونقل پزشکی
غیراضطراری را میتوان برای خدمات تحت پوشش مانند قرار مالقات پزشکی ،دندانپزشکی ،سالمت
روان ،سوءمصرف مواد و داروخانه ارائه کرد .در صورت نیاز به حملونقل پزشکی غیراضطراری،
میتوانید با  PCPخود صحبت کنید و از او درخواست کنید PCP .شما بهترین نوع حملونقل را برای
رفع نیازهای شما تعیین خواهد کرد .اگر به حملونقل پزشکی غیراضطراری نیاز دارید ،آنها با تکمیل
فرم و ارسال آن به ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبرای تأیید ،آن را
تجویز خواهند کرد .بسته به نیاز پزشکی شما ،تأییدیه بهمدت یک سال اعتبار دارد PCP .شما هر 12
ماه ،برای تأیید مجدد ،نیازتان به حملونقل پزشکی غیراضطراری را مجددا ارزیابی خواهد نمود.
حملونقل پزشکی غیراضطراری شامل آمبوالنس ،ون برانکارد ،ون دارای صندلی چرخدار یا
حملونقل هوایی است .زمانی که برای رفتن به نوبت ویزیت نیاز به حملونقل دارید،
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPامکان حملونقل تحت پوشش با کمترین
هزینه و مناسبترین حملونقل پزشکی غیراضطراری را برای نیازهای پزشکی شما فراهم میکند.
بهعنوان مثال ،اگر بتوانید از نظر فیزیکی یا پزشکی با ون دارای صندلی چرخدار تردد کنید،
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPهزینه آمبوالنس را پرداخت نخواهد
کرد .فقط در صورتی حق استفاده از حملونقل هوایی را دارید که شرایط پزشکی شما هر نوع حملونقل
زمینی را غیرممکن کند.
در شرایط زیر ،باید از حملونقل پزشکی غیراضطراری استفاده شود:
• طبق مجوز کتبی از سوی  PCPشما از نظر فیزیکی یا پزشکی به آن نیاز دارید زیرا نمیتوانید
از اتوبوس ،تاکسی ،اتومبیل یا ون برای رسیدن به نوبت ویزیت خود استفاده کنید.
• به دلیل ناتوانی جسمی یا ذهنی ،به کمک راننده برای رفتوآمد به محل سکونت ،وسیله
نقلیه یا محل درمان خود نیاز دارید.
برای درخواست حملونقل پزشکی که پزشکتان برای ویزیتهای روتین غیرفوری تجویز کرده
است ،حداقل  48ساعت (دوشنبه تا جمعه ) قبل از نوبت ویزیت ،با
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره 1-844-923-0744
) (TTY: 711تماس بگیرید .برای ویزیتهای فوری ،در اسرع وقت تماس بگیرید .هنگام تماس ،کارت
 IDعضویت خود را آماده کنید .همچنین میتوانید برای کسب اطالعات بیشتر تماس بگیرید.
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محدودیتهای حملونقل پزشکی
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPکمهزینهترین حملونقل پزشکی را
پوشش میدهد که نیازهای پزشکی شما را از خانه تا نزدیکترین ارائهدهندهای که ویزیت نزد او قابل
انجام است ،برطرف میکند .اگر  Medicareیا  Medi-Calخدمات را پوشش ندهند ،حملونقل پزشکی
ارائه نخواهد شد .اگر نوع ویزیت تحت پوشش  Medi-Calباشد اما نه از طریق طرح سالمت،
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شما در برنامهریزی حملونقل کمک
میکند .فهرستی از خدمات تحت پوشش در فصل  4این دفترچه ذکر شده است .حملونقل در خارج از
شبکه یا محدوده خدماتی ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPتحت پوشش
قرار نمیگیرد ،مگر اینکه مجوز قبلی آن صادر شده باشد.
 .F2حملونقل غیرپزشکی
مزایای حملونقل غیرپزشکی شامل رفتو آمد به قرار مالقات شما برای خدماتی است که ارائهدهنده شما
مجاز کرده است .در شرایط زیر ،میتوانید بدون هیچ هزینهای از این حملونقل برخوردار شوید:
• رفتو آمد به محل ویزیت برای خدماتی است که ارائهدهنده شما مجاز کرده است ،یا
• دریافت نسخه و لوازم مصرفی پزشکی.
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شما این امکان را میدهد که از
ماشین ،تاکسی ،اتوبوس یا سایر راههای عمومی/خصوصی برای رسیدن به قرار مالقات
غیرپزشکی خود برای خدماتی استفاده کنید که ارائهدهندهتان مجاز دانسته است.
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPاز شرکت حملونقل
 American Logisticsاستفاده میکند .ما کمهزینهترین نوع حملونقل غیرپزشکی متناسب با نیازهای
شما را پوشش میدهیم.
گاهی ممکن است هزینه استفاده از وسیله نقلیه شخصی که خودتان ترتیب دادهاید ،بازپرداخت شود.
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPباید این مورد را قبل از سوار شدن تأیید
کند و شما نیز باید علت اینکه نمیتوانید از روش دیگری مانند اتوبوس برای حملونقل استفاده کنید را به
ما بگویید .میتوانید از طریق تماس با مرکز خدمات اعضا ،به ما بگویید .نمیتوانید هزینهای بابت
رانندگی خودتان دریافت کنید.
بازپرداخت هزینه مسافت پیمودهشده مستلزم تمام موارد زیر است:
• گواهینامه رانندگی راننده
• شماره پالک ثبتی خودروی راننده
• گواهی بیمه خودروی راننده
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برای درخواست حملونقل برای خدماتی که مجوز آن داده شده است ،حداقل  48ساعت
(دوشنبه تا جمعه ) قبل از نوبت مالقات ،از  8صبح تا  8شب ،دوشنبه تا جمعه با
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره 1-844-923-0744
) (TTY: 711تماس بگیرید .برای ویزیتهای فوری ،در اسرع وقت تماس بگیرید .هنگام تماس ،کارت
 IDعضویت خود را آماده کنید .همچنین میتوانید برای کسب اطالعات بیشتر تماس بگیرید.
توجه  :سرخپوستان آمریکا میتوانند برای درخواست حملونقل غیرپزشکی با کلینیک درمانی
سرخپوستان محلی خود تماس بگیرند.
محدودیتهای حملونقل غیرپزشکی
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPکمهزینهترین حملونقل غیرپزشکی را
ارائه میدهد که نیازهای شما را از خانه تا نزدیکترین ارائهدهندهای که ویزیت نزد او قابل انجام است،
برطرف میکند .نمیتوانید خودتان رانندگی کنید یا مستقیما هزینهای بابت آن دریافت کنید.
حملونقل غیرپزشکی شامل موارد زیر نمیشود:
• برای دریافت خدمات نیاز به آمبوالنس ،ون برانکارد ،ون دارای صندلی چرخدار یا
سایر انواع حملونقل پزشکی غیراضطراری باشد.
• به دلیل شرایط جسمی یا پزشکی ،به کمک راننده برای رفتوآمد به محل سکونت ،وسیله
نقلیه یا محل درمان نیاز داشته باشید.
• روی صندلی چرخدار باشید و بدون کمک راننده ،نتوانید سوار وسیله نقلیه یا از آن پیاده شوید.
• این خدمات تحت پوشش  Medicareو یا  Medi-Calنیست.

 .Gخدمات تحت پوشش در وضعیت پزشکی اورژان سی  ،هنگام نیا ز فو ری  ،یا ه نگام
و قوع فاجعه
 .G1درمان در وضعیت پزشکی اورژانسی
وضعیت اورژانسی پزشکی وضعیتی با عالئمی مانند درد شدید یا صدمه شدید است .در این
حالت ،وضعیت به قدری بحرانی است که اگر فورا مراقبتهای پزشکی به عمل نیاید ،شما یا هر
فردی با آگاهی متوسط در زمینه سالمت و پزشکی میتواند انتظار موارد زیر را داشته باشد:
• خطر جدی برای سالمت شما یا جنین وجود داشته باشد؛ یا
• آسیب جدی به عملکرد بدن وارد شود؛ یا
• اختالل شدید در عملکرد اندام یا اعضای حیاتی بدن ایجاد شود؛ یا
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• در مورد زنان باردار در حال وضع حمل ،در شرایط زیر :
 oزمان کافی برای انتقال بیخطر شما به یک بیمارستان دیگر وجود نداشته باشد.
 oانتقال به یک بیمارستان دیگر ممکن باشد سالمت و ایمنی شما یا نوزاد به
دنیا نیامده شما را به خطر بیندازد.
در صورت بروز وضعیت اورژانسی:
• در اسرع وقت کمک بخواهید .با شماره  911تماس بگیرید یا از نزدیکترین بخش
اورژانس یا بیمارستان استفاده کنید .در صورت نیاز به آمبوالنس زنگ بزنید .نیازی
نیست از  PCPتأییدیه یا ارجاع دریافت کنید .نیازی به استفاده از ارائهدهنده شبکه
نیست .میتوانید هر زمان که نیاز دارید ،در هر کجای ایاالت متحده یا قلمروهای آن
در سراسر جهان ،از هر ارائهدهندهای با پروانه ایالتی معتبر ،مراقبتهای پزشکی
اورژانسی دریافت کنید.
• در اسرع وقت ،مورد اورژانسی خود را به طرح ما اطالع دهید .ما مورد
اضطراری شما را پیگیری خواهیم کرد .معموال شما یا شخص دیگر باید ظرف 48
ساعت در مورد درمان اضطراریتان ،از طریق تلفن به ما اطالع دهید .با این
وجود ،در صورت تأخیر در اطالع دادن به ما ،مبلغی برای خدمات اورژانسی
پرداخت نخواهید کرد .برای اطالعات بیشتر ،بین ساعات  8صبح تا  8شب از 1
اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز شکرگزاری) در هفت روز هفته و از 1
آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با مرکز خدمات اعضا به
شماره ) 1-833-707-3129 (TTY: 711تماس بگیرید .میتوانید این اطالعات را در
پشت کارت  IDعضویت خود پیدا کنید.
خدمات تحت پوشش در وضعیت پزشکی اورژانسی
می توانید در هر زمان که بخواهید ،در هر کجای ایاالت متحده یا قلمروهای آن ،تحت پوشش
مراقبتهای اورژانسی قرار گیرید .در صورت نیاز به آمبوالنس برای مراجعه به بخش
اورژانس ،طرح ما آن را پوشش میدهد .برای اطالعات بیشتر ،به جدول مزایا در فصل 4
مراجعه کنید.
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدر مواقعی که خارج از
ایاالت متحده هستید ،پوشش بیمه تکمیلی اورژانسی محدود ارائه میدهد .برای جزئیات بیشتر،
لطفا به جدول مزایا در فصل  4مراجعه کنید.
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پس از پایان یافتن وضعیت اورژانسی ،ممکن است برای بهبود حال خود به پیگیری خدمات
درمانی نیاز داشته باشید .ما پیگیری مراقبت شما را پوشش میدهیم .اگر خدمات اورژانسی خود
را از ارائهدهندهای خارج از شبکه دریافت کنید ،ما سعی خواهیم کرد از ارائهدهندگان عضو
شبکه بخواهیم در اسرع وقت درمان شما را بر عهده گیرند .در صورت نیاز به آمبوالنس برای
مراجعه به بخش اورژانس ،طرح ما آن را پوشش میدهد .برای اطالعات بیشتر ،به جدول مزایا
در فصل  4دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
اگر برای کمتر از شش ماه به خارج از ایاالت متحده سفر میکنید ،این طرح خدمات اورژانسی را
پوشش میدهد .پوشش محدود به  $100,000در سال برای خدمات اضطراری در سراسر جهان
است .این یک مزیت تکمیلی است .این مورد تحت پوشش برنامه  Federal Medicareنیست .شما
باید تمام هزینههای باالتر از  $100,000و تمام هزینههای بازگشت به محدوده خدماتی را بپردازید.
ممکن است بتوانید بیمه مسافرتی تکمیلی را از طریق نهاد مجاز خریداری کنید $0 .تعرفه سهم
بیمهشده برای هر ویزیت مراقبت فوری و تحت پوشش در سراسر جهان ،حملونقل زمینی
اورژانسی ،یا ویزیت در بخش اورژانس .اگر به مراقبت اورژانسی در خارج از ایاالت متحده یا
قلمرو آن نیاز دارید ،لطفا با برنامه  Blue Cross Blue Shield Global Coreبه شماره
) 1-800-810-BLUE (1-800-810-2583تماس بگیرید .یا با شماره  1-804-673-1177تماس
بگیرید .ما میتوانیم در  24ساعت شبانهروز ،هفت روز هفته و  365روز سال به شما کمک کنیم.
ارائهدهندگان مراقبت اضطراری به شما تصمیم میگیرند که چه زمانی وضعیت شما پایدار شده
و وضعیت پزشکی اورژانسی به پایان رسیده است .آنها به مراقبت از شما ادامه میدهند و در
صورت نیازتان به پیگیری درمان برای بهبود ،برای برنامهریزی آن با ما تماس خواهند گرفت.
طرح ما پیگیری درمان شما را پوشش میدهد .اگر خدمات اورژانسی خود را از ارائهدهندهای خارج
از شبکه دریافت کنید ،ما سعی خواهیم کرد از ارائهدهندگان عضو شبکه بخواهیم در اسرع وقت
درمان شما را بر عهده گیرند .اگر مراقبتهای اورژانسی را از بیمارستانی خارج از شبکه دریافت
کرده و پس از تثبیت وضعیت بیماری به مراقبتهای نیازمند بستری شدن احتیاج داشته باشید ،باید
مراقبتهای نیازمند بستری خود را در بیمارستان خارج از شبکه مجاز طرح دریافت نمایید و هزینه
شما همان تقسیم هزینهای است که در بیمارستان عضو شبکه پرداخت میکنید.
دریافت مراقبتهای اورژانسی درصورتیکه مورد اورژانسی نبوده باشد
گاهی تشخیص این که وضعیت شما اورژانسی است یا خیر امری دشوار است .ممکن است برای
یک مورد اورژانسی مراجعه کنید و سپس پزشک به شما بگوید که مورد مربوطه اورژانسی
نبوده است .مادامیکه دلیل منطقی داشته باشید که فکر کنید خطر جدی وجود داشته است ،ما
خدمات درمانی شما را پوشش خواهیم داد.
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پس از اینکه پزشک اعالم کند وضعیتتان اورژانسی نیست فقط در شرایط زیر خدمات اضافی
را تحت پوشش قرار خواهیم داد:
• از ارائهدهنده شبکه استفاده کنید یا
• مراقبتهای اضافی که دریافت کنید «درمان مورد نیاز فوری» محسوب میشوند و
شما برای دریافت آن مقررات را رعایت کنید (به بخش  H2مراجعه کنید).
 .G2درمان مورد نیاز فوری
درمان مورد نیاز فوری درمانی است که برای وضعیتی دریافت میکنید که اضطراری نیست اما
در اسرع وقت نیاز به رسیدگی دارد .بهطور مثال ،ممکن است مشکلی که از پیش داشتهاید
آشکار شود یا گلودرد شدیدی داشته باشید که در آخرهفته رخ دهد و نیاز به درمان داشته باشید.
درمان مورد نیاز فوری در محدوده خدماتی طرح ما
در اکثر موارد ،ما درمان مورد نیاز فوری را فقط در صورتی پوشش میدهیم که:
• این درمان را از ارائهدهندگان شبکه دریافت کنید و
• مقررات ذکرشده در این فصل را رعایت کنید.
با این وجود ،اگر مراجعه به ارائهدهنده شبکه ممکن یا منطقی نباشد ،ما درمان مورد نیاز فوری
که از ارائهدهندگان خارج از محدوده خدماتی ما دریافت کنید را پوشش میدهیم.
وقتی ارائهدهندگان شبکه بهطور موقت در دسترس نباشند ،خدمات مورد نیاز فوری میتواند
توسط ارائهدهندگان داخل یا خارج از شبکه ارائه شود .تقسیم هزینه برای خدمات مورد نیاز
فوری ارائهشده در خارج از شبکه مانند خدمات ارائهشده در شبکه است .خدمات مورد نیاز
فوری در سراسر جهان تحت پوشش قرار میگیرد.
درمان مورد نیاز فوری خارج از محدوده خدماتی طرح ما
وقتی شما خارج از محدوده خدماتی طرح ما هستید ،ممکن است نتوانید درمان را از یک
ارائهدهندگان شبکه دریافت کنید .در این صورت ،طرح ما درمان مورد نیاز فوری که از هر
ارائهدهندهای دریافت کنید را پوشش میدهد.
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اگر برای کمتر از شش ماه به خارج از ایاالت متحده سفر میکنید ،این طرح خدمات اورژانسی
را پوشش میدهد .پوشش محدود به  $100,000در سال برای خدمات اضطراری در سراسر
جهان است .این یک مزیت تکمیلی است .این مورد تحت پوشش برنامه Federal Medicare
نیست .شما باید تمام هزینههای باالتر از  $100,000و تمام هزینههای بازگشت به محدوده
خدماتی را بپردازید .ممکن است بتوانید بیمه مسافرتی تکمیلی را از طریق نهاد مجاز خریداری
کنید $0 .تعرفه سهم بیمهشده برای خدمات مورد نیاز فوری و تحت پوشش در سراسر جهان.
اگر به مراقبت فوری در خارج از ایاالت متحده یا قلمروهای آن نیاز دارید ،لطفا با برنامه
 Blue Cross Blue Shield Global Coreبه شماره )1-800-810-BLUE (1-800-810-2583
تماس بگیرید .یا با شماره  1-804-673-1177تماس بگیرید .ما میتوانیم در  24ساعت
شبانهروز 7 ،روز هفته و  365روز سال به شما کمک کنیم .خدمات اضافی ممکن است مطابق
با مزایا و دستورالعملهای  Medi-Calپوشش داده شود.
 .G3خدمات درمانی هنگام وقوع فجایع
اگر فرماندار ایالت شما ،وزیر بهداشت و خدمات انسانی یا رئیسجمهور ایالت متحده آمریکا در
منطقه جغرافیایی شما اعالم وضعیت اضطراری یا فاجعه کنند ،شما همچنان میتوانید از خدمات
درمانی طرح ما بهرهمند شوید.
برای اطالعات درباره چگونگی دریافت مراقبتهای مورد نیاز طی فاجعه اعالمشده به وبسایت
ما مراجعه کنید.shop.anthem.com/medicare/ca :
اگر هنگام وقوع بالیای طبیعی نتوانید از ارائهدهنده شبکه استفاده کنید ،میتوانید از ارائهدهندگان
خارج از شبکه بهصورت رایگان خدمات درمانی دریافت کنید .اگر طی دوران فاجعه اعالمشده
نتوانید به داروخانه عضو شبکه مراجعه کنید ،میتوانید داروهای نسخهای خود را از داروخانه خارج
از شبکه تهیه کنید .برای اطالعات بیشتر ،به فصل  5دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.

 .Hاگر بابت خدمات تحتپوش ش طرح برا ی شما مستقیما صورتحسا ب صادر شو د
چه باید کرد
اگر ارائهدهنده به جای طرح برای شما صورتحساب ارسال کرد ،باید از ما بخواهید که
صورتحساب را پرداخت کنیم.
نباید خودتان صورتحساب را پرداخت کنید .در صورتی که پرداخت کنید ،شاید نتوانیم آن را به
شما بازپرداخت کنیم.
اگر برای خدمات پزشکی تحت پوشش صورتحساب دریافت کردهاید ،برای اطالع از اینکه چه
باید کنید ،به فصل  7دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
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 .H1اگر خدمات ،تحت پوشش طرح ما نباشد چه باید کرد
طرح ما همه خدمات زیر را پوشش میدهد:
• خدماتی که بهعنوان ضرورت پزشکی تشخیص داده شود ،و

• خدماتی که در جدول مزایای طرح فهرست شدهاند (به فصل  4دفترچه راهنمای
اعضا مراجعه کنید) و
• خدماتی که آنها را بر اساس قوانین طرح دریافت میکنید.
اگر خدماتی دریافت کنید که تحت پوشش طرح نباشند ،خودتان هزینه کامل آن را میپردازید.
شما از این حق برخوردار هستید که از ما درباره اینکه چه خدمات و درمانهایی تحت پوشش هستند
سوال کنید .از این حق نیز برخوردار هستید که نسخه کتبی این را بخواهید .اگر ما بگوییم که خدمات
دریافتی شما را پوشش نمیدهیم ،میتوانید در مورد تصمیم ما درخواست تجدیدنظر کنید.
فصل  9دفترچه راهنمای اعضا توضیح میدهد که اگر میخواهید اقالم یا خدمات پزشکی خاصی
را تحت پوشش قرار دهیم ،چهکاری انجام دهید .همچنین به شما درباره چگونگی
تجدیدنظرخواهی در خصوص تصمیم ما اطالعاتی میدهد .برای آگاهی بیشتر از حقوقی که
برای تجدیدنظرخواهی دارید ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
ما برای برخی از خدمات تا حد خاصی پرداخت میکنیم .اگر شما از این حد بگذرید ،خودتان
مابقی هزینه را برای دریافت اینگونه خدمات پرداخت میکنید .برای آگاهی از محدودیتهای
مزایا و این که تا چه اندازه از مزایا استفاده کردهاید با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.

 .Iپوش ش خدمات درمانی در پژوهش بالینی
 .I1تعریف پژوهش بالینی
پژوهش تحقیقاتی بالینی (که به آن کارآزمایی بالینی نیز گفته میشود) روشی است که پزشکان از
طریق آن انواع جدید داروها یا مراقبتهای درمانی را آزمایش میکنند .پژوهش بالینی مورد تأیید
 Medicareمعموال از داوطلبان میخواهد که در پژوهش شرکت کنند.
وقتی  Medicareپژوهشی که میخواهید در آن شرکت کنید را تأیید کند ،یکی از افرادی که
روی آن پژوهش کار میکند با شما تماس میگیرد .آن شخص پژوهش را برای شما شرح میدهد
و صالحیت شما برای شرکت در آن را بررسی میکند .در صورت واجد شرایط بودن طبق
معیارهای الزم ،میتوانید در آن پژوهش شرکت کنید .الزم است آنچه را که باید در پژوهش
انجام دهید درک کنید و بپذیرید.
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حین شرکت در پژوهش میتوانید عضو طرح ما باقی بمانید .در این صورت ،طرح ما همچنان
خدمات و مراقبتی را که ربطی به تحقیقات ندارند تحت پوشش قرار میدهد.
اگر میخواهید در پژوهش بالینی موردتأیید  Medicareشرکت کنید ،نیازی به تأیید ما یا
ارائهدهنده مراقبتهای اولیه شما نیست .ارائهدهندگانی که در قالب بخشی از پروژه تحقیقاتی به
شما خدمات مراقبتی ارائه میدهند نباید الزاما از ارائهدهندگان شبکه باشند.
توصیه میکنیم که قبل از شروع شرکت در پژوهش بالینی ،به ما اطالع دهید.
اگر قصد دارید که در پژوهش بالینی شرکت کنید ،شما یا هماهنگکننده درمان شما باید با مرکز
خدمات اعضا تماس بگیرید و به ما اطالع دهید که قصد دارید در پژوهش بالینی شرکت کنید.
 .I2پرداخت بابت خدمات هنگام شرکت در پژوهش بالینی
اگر برای پژوهش بالینی موردتأیید  Medicareداوطلب شوید ،هزینهای برای خدمات تحت
پوشش پژوهش پرداخت نمیکنید Medicare .هزینه خدمات تحت پوشش تحقیقات و هزینههای
معمول مربوط به مراقبتهای درمانی شما را پرداخت میکند .وقتی به پژوهش بالینی میپیوندید،
برای اکثر موارد و خدماتی که بهعنوان مشارکت در آن مطالعه دریافت میکنید تحت پوشش
قرار میگیرید .این موارد عبارتند از :
• اتاق و بستری در بیمارستان که اگر در پروژه پژوهشی نبودید  Medicareهزینه
آنها را پرداخت میکرد.
• عمل یا فرایند پزشکی که بخشی از مطالعه تحقیقاتی است.
• درمان هر نوع عوارض جانبی و مشکالتی که در رابطه با درمان جدید پیش بیاید.
اگر جزو پژوهشی هستید که موردتأیید  Medicareنیست ،خودتان هر هزینه مربوط به شرکت
در آن پژوهش را پرداخت میکنید.
 .I3اطالعات بیشتر درباره پژوهشهای بالینی
با مطالعه بخش « Medicareو پژوهشهای بالینی»
( )Medicare & Clinical Research Studiesدر وبسایت Medicare
()www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf

میتوانید اطالعات بیشتری درباره پیوستن به پژوهش بالینی کسب کنید .همچنین میتوانید در
 24ساعت شبانهروز و  7روز هفته با ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227تماس بگیرید.
کاربران  TTYباید با شماره  1-877-486-2048تماس بگیرند.
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 .Jخدمات درمانی در مؤسسه درمانی غیرپزشک ی مذهبی چطو ر تحت پوش ش
قرار میگیرند
 .J1تعریف مؤسسه درمانی غیرپزشکی مذهبی
مؤسسه درمانی غیرپزشکی مذهبی مکانی است که خدماتی را ارائه میدهد که معموال آن را در
بیمارستان یا مرکز پرستاری حرفهای دریافت میکنید .اگر دریافت خدمات از بیمارستان یا مرکز
پرستاری حرفهای خالف عقاید مذهبی شما است ،ما هزینه دریافت خدمات در یک مؤسسه
درمانی غیرپزشکی مذهبی را پرداخت میکنیم .این مزایا فقط برای خدمات بستری
بخش ( Medicare Aخدمات درمانی غیرپزشکی) است.
 .J2دریافت مراقبت از مؤسسه درمانی غیرپزشکی مذهبی
برای دریافت خدمات از مؤسسه درمانی غیرپزشکی مذهبی ،باید یک سند حقوقی امضا کنید که
در آن گفته شود با دریافت خدمات درمانی که «غیرمنتظره» است مخالف هستید.
• درمان پزشکی «غیرمنتظره» هر نوع مراقبتی است که داوطلبانه است و طبق
قانون فدرال ،ایالتی یا محلی الزامی نیست .
• درمان پزشکی «متعارف» هر نوع مراقبتی است که داوطلبانه نیست و طبق قانون
فدرال ،ایالتی یا محلی الزامی است .
برای اینکه طرح ما خدماتی را که از مؤسسه درمانی غیرپزشکی مذهبی دریافت میکنید پوشش
دهد ،الزم است که آن مؤسسه معیارهای زیر را داشته باشد:
• مؤسسه ارائهدهنده خدمات باید مورد تأیید  Medicareباشد.
• پوشش خدمات تحت طرح ما محدود به جنبههای غیرمذهبی خدمات درمانی میشود.
• اگر این خدمات را در مرکز این مؤسسه دریافت میکنید:
 oباید عارضه پزشکیای داشته باشید که به موجب آن قادر به دریافت خدمات
تحت پوشش برای بستری در بیمارستان یا مرکز پرستاری حرفهای باشید.
 oباید پیش از پذیرش در این مؤسسه از ما تأییدیه دریافت کنید ،در غیر این
صورت اقامت شما در آنجا پوشش داده نخواهد شد.
محدودیت پوشش بستری بیمارستانی  Medicareاعمال میشود .برای اطالعات بیشتر ،لطفا
جدول مزایا در فصل  4را ببینید.
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()DME

 .K1دریافت  DMEبهعنوان عضو طرح ما
 DMEشامل اقالم ضروری پزشکی به سفارش ارائهدهنده از قبیل صندلی چرخدار ،عصا،
سیستمهای تشک الکتریکی ،لوازم دیابت ،تختهای بیمارستانی که توسط ارائهدهنده برای استفاده
در منزل تهیه میشود ،پمپهای تزریق وریدی ( ،) IVدستگاههای تولید صدا ،تجهیزات و لوازم
اکسیژن ،نبوالیزر و واکر است.
برخی اجناس ،مانند پروتز ،همیشه در مالکیت شما باقی میماند.
در این بخش ،در مورد  DMEکه اجاره میکنید ،توضیح میدهیم .در برنامه
 ،Original Medicareافرادی که برخی انواع خاص  DMEرا اجاره میکنند ،پس از پرداخت
سهم بیمهشده کاال بهمدت  13ماه ،مالک آن میشوند .بهعنوان عضو طرح ما ،صرفنظر از
مدت زمانی که این تجهیزات را اجاره کردهاید ،مالک آنها نخواهید بود.
حتی اگر قبل از پیوستن به طرح ،تا  12ماه متوالی تحت  DME ،Medicareداشتید ،مالک
تجهیزات نخواهید بود .
 .K2مالکیت  DMEاگر بیمه خود را به  Original Medicareتغییر دهید
اگر در زمانی که تحت پوشش طرح بودید مالکیت اقالم  DMEرا دریافت نکردید ،پس از تغییر
به  ،Original Medicareباید  13پرداخت متوالی جدید برای مالکیت آن اقالم انجام دهید.
پرداختهایی که در زمان حضور در طرح انجام دادهاید در این  13پرداخت متوالی حساب
نمیشود.
اگر قبل از ملحق شدن به طرح ،کمتر از  13پرداخت برای  DMEمربوطه تحت
 Original Medicareانجام داده باشید ،پرداختهای قبلی جزو  13پرداخت متوالی محسوب
نمیشوند .پس از بازگشت به  ،Original Medicareباید  13پرداخت متوالی جدید برای مالکیت
آن اقالم انجام دهید .هیچ استثنائی در این مورد برای زمانی که به Original Medicare
بازمیگردید وجود ندارد.
 .K3مزایای تجهیزات اکسیژن برای اعضای طرح ما
اگر واجدشرایط دریافت تجهیزات اکسیژن تحتپوشش  Medicareهستید و عضو طرح ما
هستید ،ما موارد زیر را پوشش میدهیم:
• اجاره تجهیزات اکسیژن
• دریافت اکسیژن و منبع اکسیژن
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• لولهها و لوازم جانبی مربوطه برای دریافت اکسیژن و منبع اکسیژن
• تعمیر و نگهداری تجهیزات اکسیژن
تجهیزات اکسیژن وقتی دیگر از نظر پزشکی برای شما الزم نیست یا اگر طرح ما را ترک
میکنید ،باید به مالک برگردانده شود.
 .K4تجهیزات اکسیژن وقتی طرح خود را به  Original Medicareتغییر میدهید
وقتی تجهیزات اکسیژن به لحاظ پزشکی ضروری باشند و شما طرح را ترک کنید و بیمه خود را
به  Original Medicareتغییر دهید ،آن را از تأمینکننده بهمدت  36ماه اجاره میکنید.
پرداختیهای اجاره ماهیانه شما ،تجهیزات اکسیژن و خدمات و لوازمی را که در باال توضیح
داده شد ،پوشش میدهد.
اگر تجهیزات اکسیژن پس از اینکه  36ماه آن را اجاره کردید ،ضرورت پزشکی داشته باشند،
تأمینکننده باید موارد زیر را فراهم کند:
• تجهیزات اکسیژن ،لوازم ،و خدمات برای  24ماه دیگر.
• تجهیزات و لوازم اکسیژن در صورت ضرورت پزشکی تا  5سال.
اگر تجهیزات اکسیژن پس از پایان  5سال ،هنوز هم ضرورت پزشکی داشته باشد:
• تأمینکننده دیگر ملزم به تأمین آن نیست و میتوانید تجهیزات جایگزین را از تأمینکننده
دیگری دریافت کنید.
• دوره  5ساله جدید دیگری آغاز میشود.
• از تأمینکننده بهمدت  36ماه اجاره میکنید.
• آنگاه تأمینکننده شما تجهیزات اکسیژن ،لوازم و خدمات را بهمدت  24ماه دیگر تأمین میکند.
• تا زمانیکه ضرورت پزشکی همچنان وجود داشته باشد ،هر  5سال یک دوره جدید
دیگر آغاز میشود.
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فصل  :4جدول مزایا
مقدمه
این فصل در مورد خدمات تحت پوشش طرح ما و هر گونه محدودیت یا ممنوعیت در زمینه آن خدمات
اطالعاتی در اختیار شما قرار میدهد .این فصل همچنین درباره انواع مزایایی که تحت پوشش این طرح
نیستند به شما اطالعرسانی میکند .واژههای کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل آخر
دفترچه راهنمای اعضا آمده است.
اعضای جدید ):Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP
در بیشتر موارد ،اولین روز از ماه پس از درخواست ثبتنام در
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبرای مزایای  Medicareدر
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPثبتنام خواهید شد .تا یک ماه،
همچنان میتوانید خدمات  Medi-Calرا از طرح سالمت  Medi-Calقبلی خود دریافت کنید .پس
از آن ،خدمات  Medi-Calخود را از طریق  Anthem Medi-Calدریافت خواهید کرد .هیچ
خأل و شکافی در پوشش  Medi-Calوجود ندارد .لطفا اگر سؤالی دارید ،با ما به شماره
) 1-844-309-6996 (TTY: 711تماس بگیرید.
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 .Aخدمات تحت پوشش
این فصل در مورد خدمات تحت پوشش طرح ما اطالعاتی در اختیار شما قرار میدهد .همچنین از
خدماتی مطلع میشوید که تحتپوشش نیستند .اطالعات در مورد مزایای دارویی در فصل  5آمده است.
این فصل همچنین محدودیتهای برخی از خدمات را توضیح میدهد.
چون از  Medi-Calکمک میگیرید ،تا زمانی که از قوانین طرح پیروی میکنید ،بابت خدمات تحت
پوشش مبلغی پرداخت نمیکنید .برای اطالعات درباره قوانین طرح ،به فصل  3دفترچه راهنمای اعضا
مراجعه کنید.
اگر برای دانستن اینکه کدام خدمات تحتپوشش هستند نیاز به کمک دارید ،با مرکز خدمات اعضا به
شماره ) 1-844-309-6996 (TTY: 711تماس بگیرید.

 .Bقوانین م ربوط به ارائهدهن دگانی که هزینه خدمات را از شما دریافت میکنند
ما به ارائهدهندگان داخل شبکه خود اجازه نمیدهیم بابت خدمات تحت پوشش از شما هزینهای دریافت
کنند .پرداخت به ارائهدهندگان بهصورت مستقیم توسط ما انجام میشود و بدین ترتیب شما از پرداخت
هرگونه هزینهای بینیاز هستید .حتی وقتی ما به ارائهدهنده مبلغی کمتر از آنچه او بابت خدماتی مطالبه
میکند پرداخت میکنیم نیز این امر صادق است.
شما هرگز نباید بابت خدمات تحت پوشش ،صورتحسابی از ارائهدهنده دریافت کنید .اگر صورتحساب
دریافت کردید ،به فصل  7دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید یا با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.

 .Cدربار ه جدول مزایای طرح ما
جدول مزایا نشاندهنده خدماتی است که طرح ما هزینه آنها را میپردازد .در این جدول ،خدمات تحت
پوشش به ترتیب حروف الفبا فهرست و شرح داده شدهاند.
زمانی هزینه خدمات مندرج در جدول مزایا را پرداخت میکنیم که قوانین زیر رعایت شده باشند .شما
برای خدماتی که در جدول مزایا فهرست شده است مبلغی پرداخت نمیکنید ،مشروط بر آن که واجد
شرایط زیر باشید.
• ما باید خدمات تحت پوشش  Medicareو  Medi-Calرا مطابق با قوانین اعالمشده از
سوی  Medicareو  Medi-Calارائه کنیم.
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• این خدمات (شامل خدمات مراقبت پزشکی ،سالمت رفتاری و مصرف مواد ،خدمات و
پشتیبانیهای بلندمدت ،لوازم ،تجهیزات و داروها ) باید «دارای ضرورت پزشکی»
باشند .منظور از «دارای ضرورت پزشکی» خدمات ،لوازم ،یا داروهایی است که برای
پیشگیری ،تشخیص یا درمان عارضه پزشکی یا حفظ وضعیت فعلی سالمت خود نیاز
دارید .این شامل مراقبتهایی است که مانع از مراجعه شما به بیمارستان یا خانه سالمندان
میشود .همچنین به این معنی است که خدمات ،لوازم یا داروها با استانداردهای
پذیرفتهشده پزشکی مطابقت دارند.
• این خدمات از سوی یکی از اعضای ارائهدهنده شبکه به شما عرضه میشود .ارائهدهنده
شبکه ارائهدهندهای است که با ما همکاری دارد .در بیشتر موارد ،در صورت استفاده
شما از ارائهدهنده خارج از شبکه ،بازپرداخت هزینههایتان را تقبل نمیکنیم  .فصل 3
دفترچه راهنمای اعضا اطالعات بیشتری در مورد استفاده از ارائهدهندگان عضو شبکه
و خارج از شبکه در اختیارتان قرار خواهد داد.
• شما یک ارائهدهندۀ مراقبتهای اولیه ( ) PCPیا یک تیم درمانی دارید که به شما خدمات
ارائه میدهند و مراقبتهای درمانی شما را مدیریت میکنند .در اکثر مواقع ،پیش از این
که شما بتوانید از ارائهدهندهای که  PCPشما نیست یا از خدمات سایر خدماتدهندگان
در شبکه استفاده کنید  PCPشما باید به شما یک تأییدیه بدهد .به این ارجاع میگویند .در
فصل  3دفترچه راهنمای اعضا اطالعات بیشتری درباره دریافت ارجاع و زمانی که نیاز
به دریافت ارجاع نیست ذکر شده است.
• درمان را باید از ارائهدهندگان وابسته به گروه پزشکی  PCPخود دریافت کنید .برای
اطالعات بیشتر ،به فصل  3دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
• برخی از خدمات فهرستشده در جدول مزایا را فقط در صورتی پوشش میدهیم که
پزشک شما یا دیگر ارائهدهنده ابتدا از ما تأییدیه گرفته باشد .به این مجوز قبلی گفته
میشود .ما خدمات تحت پوششی را که نیاز به مجوز قبلی دارند در جدول مزایا با یک
یادداشت مشخص میکنیم.
• اگر در دوره 3ماهه طرح ما هستید که تداوم واجدیت شرایط تلقی میشود ،ما به ارائه
تمام مزایای  Medicareتحت پوشش طرح  Medicare Advantageادامه خواهیم داد .با
این حال ،در طول این دوره ،به پوشش مزایای  Medicaidکه در طرح ایالتی
 Medicaidمربوطه گنجانده شدهاند ،ادامه نخواهیم داد .مبالغ تقسیم هزینه Medicare
برای مزایای اولیه و تکمیلی  Medicareدر این دوره تغییر نمیکند.
•  Anthem ،Medicareرا برای ارائه این مزایا و/یا سهم بیمهشده/بیمه مشترک کمتر بهعنوان
بخشی از برنامه «طراحی بیمه ارزشمحور» تأیید کرد .این برنامه به  Medicareامکان
میدهد راههای جدیدی را برای بهبود طرحهای  Medicare Advantageامتحان کند.
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اطالعات مهم درباره مزایا برای همه اعضای شرکتکننده در خدمات برنامهریزی سالمت و
تندرستی ()WHP
از آنجا که ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدر برخی از
مزایای «طراحی بیمه مبتنی بر ارزش» شرکت میکند (مزایا در جدول مزایای پزشکی با
پانوشت مشخص شدهاند) ،شما واجد شرایط خدمات  WHPزیر ،از جمله خدمات برنامهریزی
مراقبت احتیاطی ( ،)ACPخواهید بود:
منبعی آنالین برای برنامهریزی مراقبت احتیاطی به نام ® .MyDirectivesاین منبع به شما
کمک میکند تا دستورالعملهای احتیاطی ایجاد کنید که در آن میتوانید عناصر زیر را
ترکیب کنید • :وصیتنامه در زمان حیات – تصمیمگیری در مورد درمانهای پزشکی که
میخواهید یا نمیخواهید دریافت کنید • وکالتنامه پزشکی – تعیین یک یا چند کارگزار
مراقبتهای بهداشتی که اگر قادر به تصمیمگیری نباشید ،برای شما تصمیمات پزشکی بگیرند
• فرم اهدای عضو • و موارد دیگر ،از جمله اظهاریههای ترجیح مذهبی  -میتوانید یک
برنامه درمان دیجیتالی جدید در ® MyDirectivesایجاد کنید یا ،اگر قبال این اسناد را آماده
کردهاید ،میتوانید آنها را بارگذاری کنید تا بتوان آنها را راحتتر با کسانی که ممکن است
نیاز به دسترسی به آن داشته باشند به اشتراک گذاشت MyDirectives® .در  24ساعت
شبانهروز و هفت روز هفته در دسترس شما و ارائهدهندگان پزشکی تعیینشده شما است .با
تغییر وضعیت سالمت یا خواستههایتان ،میتوانید در هر زمان اطالعات جدیدی اضافه
کنید - .برای شروع ،وارد پورتال عضو Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPشوید و به داشبورد برنامهها ( ) Programs Dashboardبروید و
برنامههای دستورالعمل احتیاطی ( )Advance Directive Programsرا انتخاب کنید .این
گزینه شما را به ® MyDirectivesهدایت میکند تا حساب کاربری جدید ایجاد کنید یا حساب
موجود خود را پیوند دهید - .شرکت در هر برنامهای که شامل برنامهریزی سالمت و
مراقبتهای بهداشتی یا برنامهریزی مراقبت احتیاطی میشود ،داوطلبانه است و شما مختار
هستید که در هر زمان ،خدمات را رد کنید.
اطالعات مهم درباره مزایا برای همه ثبتنامکنندگان :از آنجا که برای پرداخت
هزینههای برنامه داروهای نسخهای  ،Medicareمانند حق بیمه ،فرانشیزها ،و بیمه
مشترک ،کمک اضافی (" )"Extra Helpدریافت میکنید ،واجد شرایط دریافت سایر
مزایای تکمیلی هدفمند و/یا کاهش تقسیم هزینه هدفمند هستید .اعضای این طرح هیچ
هزینهای برای داروهای تحت پوشش بخش  Dدر تمام مراحل پوشش بخش  Dپرداخت
نخواهند کرد.
• همه خدمات پیشگیرانه رایگان هستند .این عالمت سیب
جدول مزایا مشاهده خواهید کرد.

?

را کنار خدمات پیشگیرانه در
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• پشتیبانیهای اجتماعی :پشتیبانیهای اجتماعی ممکن است در برنامه درمان فردی شما
قابل ارائه باشد .از نظر پزشکی ،پشتیبانیهای اجتماعی خدمات یا ترتیبات جایگزین
مناسب و مقرونبهصرفه هستند .این خدمات برای اعضا اختیاری است .اگر واجد شرایط
باشید ،این خدمات ممکن است به شما کمک کند زندگی مستقلتری داشته باشید .آنها
جایگزین مزایایی که در حال حاضر تحت  Medi-Calدریافت میکنید نمیشوند.
نمونههایی از پشتیبانی اجتماعی که ارائه میدهیم عبارتند از:
 oانتقال اجتماعی به خانه  :برای اعضایی که در مراکز پرستاری ( )NFزندگی
میکنند و میخواهند به طرز امنی به جامعه منتقل شوند و برای انجام این کار به
کمک نیاز دارند
 oتوانبخشی روزانه  :آموزش مهارت در مدیریت مالی ،حمایت از اشتغال،
مهارتهای زندگی روزمره و غیره برای تضمین ثبات در جامعه
 oایجاد تغییرات در خانه که میتواند به ماندن یک عضو در خانه کمک کند ،مانند
سطح شیبدار و میلههای کمکی دوش حمام
 oودیعه مسکن  :تکمیل پرداخت سپردههای تضمینی ،سپردههای آب و برق و سایر
انواع پرداختها برای به دست آوردن مسکن؛ عضو باید در خدمات راهنمایی
در جابجایی مسکن نیز شرکت کند
 oخدمات اجاره مسکن و معاش :پس از اسکان ،حمایت از عضو برای ماندن در خانه
 oراهنمایی و جابجایی مسکن :تکمیل طرح پشتیبانی مسکن برای شناسایی موانع
مسکن ،کمک به جستجوی مسکن ،همکاری با صاحبخانه و هرگونه فعالیت
دیگر برای تسهیل پیدا کردن مسکن
 oاستراحت فرجهای :اسکان حداکثر  90روزه افرادی که بیخانمان هستند یا
دارای شرایط زندگی ناپایدار هستند و برای بهبودی در محیط زندگی معمول خود
بسیار بیمار یا ضعیف هستند و نیاز به نظارت بالینی دارند (مدیریت پزشکی،
کمک در فعالیتهای زندگی روزمره ( ،))ADLاما لزوما به سطح مراقبت مرکز
پرستاری ( )NFنیاز ندارند
 oوعدههای غذایی متناسب پزشکی یا غذاهای حمایتی پزشکی :حداکثر دو وعده
غذایی در روز یا کوپن برای غذای سالم برای اعضایی که نیاز بالینی به رژیم
غذایی خاص دارند و هیچ منبع کمکی دیگری برای تهیه وعدههای غذایی ندارند
 oگذار یا انتقال از مرکز پرستاری به مراکز زندگییاری ( :)ALFاعضای جامعه
که به خاطر اسکان در مراکز پرستاری ( )NFدر معرض خطر هستند یا در
حال حاضر در  NFزندگی میکنند و کمک به آنها در یافتن  ALFبرای زندگی
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 oمراقبت فردی  :ساعات مراقبت شخصی تکمیلی برای افرادی که منتظر شروع
خدمات پشتیبانی خانگی ( )IHSSهستند یا عالوه بر  IHSSمنتظر شرایط خاص
دسترسپذیری محیطی هستند:
 oاستراحت فرجهای :برای اعضای دارای مراقب غیررسمی که بدون استراحت،
احتماال قادر به ارائه مراقبت غیررسمی نیستند
 oاسکان کوتاهمدت بعد از بستری در بیمارستان :اسکان حداکثر  180روزه
افرادی که بیخانمان هستند و نیاز به نظارت بالینی دارند؛ خدمات راهنمایی در
جابجایی مسکن به عضو ارائه میشود
 oمرکز هوشیاری  :کوتاهمدت ،حداکثر  24ساعته ،اسکان افراد مست تا زمانی که
هوشیار شوند به جای انتقال به اورژانس یا زندان ،و ارتباط دادن آنها با خدمات
اختالل سوءمصرف مواد ()SUD
 oدرمان آسم :تضمین ایمنی در خانه برای جلوگیری از تشدید آسم
• اگر به کمک نیاز دارید یا میخواهید بدانید کدام پشتیبانیهای اجتماعی ممکن است برای
شما در دسترس باشد ،با ) 1-844-309-6996 (TTY: 711یا ارائهدهنده مراقبتهای
درمانی خود تماس بگیرید.

 .Dجدول م زایای ط رح ما
خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
غربالگری آنوریسم آئورت شکمی

مبلغی که باید بپردازید
$0

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

?
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مبلغی که باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
طب سوزنی  -تحت پوشش Medicare

$0

برای کمردرد مزمن
حداکثر  12ویزیت در  90روز برای دارندگان  Medicareتحت
شرایط زیر پوشش داده میشود :برای این مزیت ،کمردرد مزمن
بهصورت زیر تعریف میشود:
•  12هفته یا بیشتر طول بکشد؛
• خاص نباشد (هیچ دلیل سیستمیک قابل شناسایی نداشته باشد ،مثال
با بیماری متاستاتیک ،بیماری التهابی یا عفونی مرتبط نباشد)؛
• مربوط به جراحی نباشد؛ و
• مربوط به بارداری نباشد.
عالوه بر این ،اگر عالئم بهبودی نشان دهید ،هزینه  8جلسه طب
سوزنی اضافی را نیز برای درمان کمردرد مزمن پرداخت میکنیم.
نمیتوانید ساالنه بیش از  20جلسه درمان طب سوزنی برای
کمردرد مزمن دریافت کنید.
در صورت عدم بهبودی یا بدتر شدن ،درمانهای طب سوزنی تحت
پوشش  Medicareبرای کمردرد مزمن باید متوقف شود.
الزامات ارائهدهنده :پزشکان (مطابق تعریف بخش )1861(r)(1

قانون تأمین اجتماعی («قانون» )( ،میتوانند طب سوزنی را طبق
الزامات ایالتی مربوطه ارائه دهند.
دستیاران پزشک ( ،)PAپرستاران متخصص (/)NPمتخصصان
پرستاری بالینی (( )CNSمطابق تعریف بخش )1861(aa)(5
قانون) ،و پرسنل کمکی ممکن است در صورتی که تمام الزامات
ایالتی مربوطه را برآورده کنند و دارای مدرک کارشناسی ارشد یا
دکتری در طب سوزنی یا طب شرقی از دانشگاه مورد تأیید
کمیسیون اعتباربخشی در طب سوزنی و طب شرقی ()ACAOM؛ و
مجوز فعلی ،کامل ،فعال و نامحدود برای انجام طب سوزنی در
ایالت ،قلمرو ،یا سرزمینهای مشترکالمنافع ایاالت متحده (یعنی
پورتوریکو ) یا ناحیه کلمبیا باشند.
ادامه این مزایا در صفحه بعد

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند

مبلغی که باید بپردازید

طب سوزن ی  -تحت پوشش ( Medicareادامه)
پرسنل کمکی که طب سوزنی را ارائه میکنند ،طبق مقررات ما در
 42 CFR §§ 410.26و  ،410.27باید تحت نظارت یک پزشک،
 PAیا  NP/CNSباشند.
با ارائهدهنده خود صحبت کنید و ارجاع و/یا مجوز قبلی
دریافت کنید.
طب سوزنی  -تکمیلی
این طرح ویزیت نامحدود طب سوزنی تکمیلی در سال را
پوشش میدهد.
غربالگری و مشاوره سوءمصرف الکل

$0

ما هزینه یک بار غربالگری سوءمصرف مشروبات الکلی
( )SABIRTرا برای بزرگساالنی که سوءمصرف الکل داشته ولی
به آن وابسته نیستند را میپردازیم .این زنان باردار را نیز شامل
میشود.
اگر نتیجه غربالگری شما برای سوءمصرف الکل مثبت
باشد ،میتوانید ساالنه تا چهار جلسه مشاوره حضوری کوتاه
(اگر در طول مشاوره قادر و هوشیار باشید) با یک ارائهدهنده
مراقبتهای اولیه باصالحیت یا پزشکی در یک مرکز مراقبت اولیه
دریافت کنید.
مرکز هوشیاری  :کوتاهمدت ،حداکثر  24ساعته ،اسکان افراد
مست تا زمانی که هوشیار شوند به جای انتقال به اورژانس یا
زندان ،و ارتباط با خدمات اختالل سوءمصرف مواد ()SUD
با ارائهدهنده خود صحبت کنید و ارجاع و/یا مجوز قبلی
دریافت کنید.

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات آمبوالنس

مبلغی که باید بپردازید
$0

خدمات آمبوالنس تحت پوشش عبارتند از خدمات زمینی ،خدمات
آمبوالنس هوایی (هلیکوپتر) .آمبوالنس شما را به نزدیکترین
مرکز پزشکی که میتواند به شما خدمات ارائه کند منتقل مینماید.
وضعیت شما باید به قدری حاد باشد که سایر روشهای مراجعه به
مراکز پزشکی ،سالمت یا جان شما را به خطر بیندازد .خدمات
آمبوالنس برای سایر موارد باید از سوی ما تأیید شود.
در موارد غیراورژانسی ،ما ممکن است هزینه آمبوالنس را پرداخت
کنیم .وضعیت شما باید به قدری حاد باشد که سایر روشهای
مراجعه به مراکز پزشکی ،جان یا سالمت شما را به خطر بیندازد.
ویزیت ساالنه سالمت

$0

باید یک بار در سال چکآپ کامل شوید .این امر به منظور ایجاد یا
بهروزرسانی برنامه پیشگیری بر اساس عوامل خطرساز شما
صورت میپذیرد .هزینه این کار را برای یکبار در هر  12ماه
میپردازیم.
معاینه جسمی روتین ساالنه

$0

عالوه بر معاینه « »Welcome to Medicareیا ویزیت ساالنه
سالمت ،هر ساله تحت پوشش یک معاینه فیزیکی روتین قرار
میگیرید .این روتین جسمی شامل معاینه جامع و ارزیابی وضعیت
سالمت و بیماریهای مزمن شماست.
خدمات پیشگیری از آسم

$0

میتوانید آموزشهایی درباره آسم و ارزیابی محیط خانه را
درخصوص محرکهایی که معموال در منزل افراد مبتال به آسم یافت
میشود دریافت کنید.

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
سنجش تراکم استخوان

مبلغی که باید بپردازید
$0

ما هزینههای مربوط به آزمونهای مشخصی را برای کاربران واجد
شرایط (معموال افرادی که در معرض خطر از دست دادن تراکم
استخوان یا ابتال به پوکی استخوان قرار دارند) میپردازیم .این
آزمونها تراکم و کیفیت استخوان و همچنین از دست رفتن تراکم و
کیفیت استخوان را مشخص میکنند.
ما هزینه این خدمات را برای یکبار در هر  24ماه و در صورت
ضرورت پزشکی به دفعات بیشتر میپردازیم .ما هزینه پزشک
برای مشاهده نتایج و نظر دادن درباره آن را نیز میپردازیم.
غربالگری سرطان سینه (ماموگرافی)

$0

ما هزینه خدمات زیر را میپردازیم:
• یک ماموگرام اولیه بین  35و  39سالگی
•

یک معاینه غربالگری ماموگرام هر  12ماه برای زنان 40

سال به باال
• معاینه بالینی سینه هر  24ماه یکبار
خدمات توانبخشی قلبی

$0

ما هزینه خدمات توانبخشی قلبی ،مانند ورزش ،آموزش و
مشاوره را به عهده میگیریم .اعضا باید واجد برخی شرایط ارجاع
پزشک باشند.
برنامههای فشرده توانبخشی قلبی هم تحت پوشش ما قرار میگیرند؛
این برنامهها نسبت به برنامههای توانبخشی قلبی معمول از شدت
بیشتری برخوردار هستند.
با ارائهدهنده خود صحبت کنید و ارجاع و/یا مجوز قبلی
دریافت کنید.

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
ویزیت کاهش خطر بیماریهای قلبیعروقی (درمان بیماریهای قلبی )

مبلغی که باید بپردازید
$0

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

$0

هر پنج سال ( 60ماه ) یک بار هزینههای آزمایش خون
جهت تشخیص بیماریهای قلبیعروقی را میپردازیم .این
آزمایشها نقصهای افزایشدهنده خطر بیماریهای قلبی را نیز
جستجو میکنند.
غربالگری سرطان دهانه رحم و واژن

$0

ما هزینه خدمات زیر را میپردازیم:
•

برای همه زنان :آزمایشهای پاپاسمیر و سرطان رحم هر 24

ماه یک بار
• برای زنانی که احتمال بروز سرطان دهانه رحم یا واژن در آنها
زیاد است :هر  12ماه یک تست پاپاسمیر
• برای خانمهایی که در  3سال اخیر یک آزمایش پاپاسمیر
غیرعادی داشتهاند ،و در سن بچهدار شدن هستند :یک آزمایش
پاپاسمیر هر  12ماه یک بار
• برای خانمهای  30تا  65ساله :آزمایش پاپیلوماویروس
انسانی ( )HPVیا پاپاسمیر به عالوه آزمایش  HPVیکبار در
هر  5سال

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات کایروپراکتیک

مبلغی که باید بپردازید
$0

ما هزینه خدمات زیر را میپردازیم:
• دستکاری دستی ستون فقرات برای اصالح جابجایی جزئی.
خدمات اضافی ممکن است در دسترس باشد .برای کمک ،با
هماهنگکننده درمان خود تماس بگیرید.
با ارائهدهنده خود صحبت کنید و ارجاع و/یا مجوز قبلی
دریافت کنید.
غربالگری سرطان روده بزرگ

$0

ما برای افراد  50سال به باال هزینه خدمات زیر را میپردازیم:
•

سیگموئیدوسکوپی انعطافپذیر (یا غربالگری تنقیه باریم ) هر 48

ماه
• آزمایش خون مخفی در مدفوع ،هر  12ماه
• آزمایش خون مخفی در مدفوع یا آزمون ایمونوکمیکال مدفوع ،
هر  12ماه
• غربالگری روده و راستروده بر مبنای  ،DNAهر  3سال
• کولونوسکوپی هر ده سال یک بار (اما نه ظرف  48ماه بعد از
معاینه غربالگری سیگموئیدوسکوپی )
• کولونوسکوپی (یا غربالگری تنقیه باریم) برای افراد دارای
ریسک باالی سرطان روده ،هر  24ماه.

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات اجتماعمحور بزرگساالن ()CBAS

مبلغی که باید بپردازید
$0

 CBASیک برنامه خدمات سرپایی در مراکز درمانی است که مردم
بر اساس نوبت زمانی در آن شرکت میکنند .خدمات پرستاری
حرفهای ،خدمات اجتماعی ،انواع درمانها (شامل کاردرمانی،
فیزیوتراپی و گفتاردرمانی ) ،مراقبت شخصی ،آموزش و حمایت
خانواده/مراقب ،خدمات تغذیه ،حملونقل و سایر خدمات در قالب این
برنامه عرضه میشود .در صورت واجد شرایط بودن شما برای
 ،CBASهمه هزینههای آن را میپردازیم.
توجه  :اگر مراکز  CBASدر دسترس نباشد ،میتوانیم این خدمات
را بهصورت جداگانه ارائه کنیم.
مشاوره ترک سیگار و دخانیات

$0

اگر دخانیات مصرف میکنید ولی نشانهها و عالئم بیماریهای
مرتبط با دخانیات را ندارید و میخواهید یا نیاز دارید تا آن را
ترک کنید:
• ما هزینه دو تالش برای ترک در یک دوره  12ماهه را بهعنوان
خدمات پیشگیری پرداخت میکنیم .این خدمات برای شما رایگان
است .هر بار تالش میتواند تا سقف چهار ویزیت حضوری را
شامل شود.
اگر دخانیات مصرف میکنید و به بیماریهای ناشی از دخانیات
مبتال شدهاید یا داروهایی مصرف میکنید که دخانیات بر آنها تاثیر
میگذارد:
• ما هزینه دو مشاوره ترک سیگار را ظرف یک دوره  12ماهه
پرداخت میکنیم .هر بار مشاوره میتواند تا سقف چهار ویزیت
حضوری را شامل شود.
اگر باردار هستید ،میتوانید با کسب مجوز قبلی ،از جلسات مشاوره
ترک دخانیات به تعداد نامحدود بهرهمند شوید.

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات دندانپزشکی

$0

بهطور کلی ،خدمات پیشگیرانه دندانپزشکی (مانند جرمگیری ،معاینات
معمول دندانپزشکی ،و عکسبرداری اشعه ایکس دندان) تحت پوشش
 Original Medicareنیستند.
باید از ارائهدهندهای استفاده کنید که بخشی از شبکه پزشکی
) Anthem MediBlue Dual Advantage (HMO D-SNPاست.
میتوانید این ارائهدهندگان را در فهرست راهنمای ارائهدهنگان
خدمات پیدا کنید .برای اطالعات بیشتر ،با مرکز خدمات اعضا
تماس بگیرید.
خدمات دندانپزشکی  -تکمیلی
این طرح خدمات دندانپزشکی تکمیلیای که تحت پوشش
 Original Medicareنیست را ارائه میدهد .این طرح موارد زیر را
پوشش میدهد 2 :معاینه دهان و دندان 2 ،جرمگیری 1 ،عکسبرداری
دندان 1 ،فلورایددرمانی در هر سال.
خدمات دندانپزشکی پیشگیرانه فوق محدود به موارد زیر هستند:
  D0120ارزیابی دورهای دهان و دندان  D0150ارزیابی جامع دهان و دندان  D1110پروفیالکسی ،بزرگساالن  D0210سری کامل تصاویر رادیوگرافی ،داخل دهانی  D0330تصویر رادیوگرافی پانورامیک  D1208استعمال موضعی فلوراید ،به استثنای وارنیشاین طرح هر سال تا سقف  $1,500.00کمکهزینه خدمات جامع
دندانپزشکی تحت پوشش را پوشش میدهد.
هر مبلغی که در پایان سال تقویمی استفاده نشود منقضی میشود.
ادامه این مزایا در صفحه بعد

?
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مبلغی که باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات دندانپزشکی (ادامه )
کمکهزینه جامع دندانپزشکی ما را میتوان برای هرگونه خدمات
دندانپزشکی ،از جمله اما نه محدود به موارد زیر استفاده کرد:
معاینات تکمیلی ،جرمگیری و اشعه ایکس ،تمیز کردن عمیق دندانها،
فلورایددرمانی ،پرکردن و ترمیم ،روت کانال (ریشهدرمانی) ،تاج
دندان (روکش) ،بریج و ایمپلنت ،دندان مصنوعی ،کشیدن دندان ،و
خدمات دیگر.
برای اینکه در شبکه تحت پوشش قرار بگیرید ،باید از ارائهدهندهای
استفاده کنید که با پرسنل دندانپزشکی ما برای ارائه خدمات
دندانپزشکی تکمیلی قرارداد دارد .درمان ارائهشده توسط
ارائهدهندهای که بخشی از شبکه دندانپزشکی تکمیلی ما نیست ،تحت
پوشش قرار نمیگیرد.
با ارائهدهنده خود صحبت کنید و ارجاع و/یا مجوز قبلی
دریافت کنید.
ممکن است مزایای تکمیلی از طریق  Medi-Calقابل ارائه باشد.
برای اطالعات ،با هماهنگکننده درمان خود تماس بگیرید.
غربالگری افسردگی

$0

ما هر سال هزینه یک غربالگری افسردگی را میپردازیم.
غربالگری باید در مرکز مراقبتهای اولیه صورت گیرد که میتواند
درمان و ارجاع برای پیگیریهای بعدی بدهد.
غربالگری دیابت

$0

در صورت دارا بودن هر یک از موارد زیر ما هزینه این
غربالگری (شامل آزمایش قند خون ناشتا ) را میدهیم :
• فشار خون باال (پرفشاری )
• سابقه کلسترول و تریگلیسرید غیرعادی (دیس لیپیدمی)
ادامه این مزایا در صفحه بعد

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند

مبلغی که باید بپردازید

غربالگری دیابت (ادامه )
• چاقی مفرط
• سابقه قند خون باال (گلوکز )
در برخی موارد خاص مانند اضافه وزن همراه با سابقه خانوادگی
دیابت نیز هزینه آزمایشات پرداخت میشود.
بسته به نتیجه آزمایش ،از حداکثر دو آزمون غربالگری دیابت در
هر  12ماه برخوردار میشوید.
آموزش ،خدمات و تجهیزات مورد نیاز برای خودمدیریتی دیابت

$0

ما هزینه خدمات زیر را برایهمه بیماران دیابتی (صرف نظر از
اینکه انسولین مصرف میکنند یا خیر ) پرداخت میکنیم:
• لوازم مورد نیاز برای پایش قند خون ،عبارتند از:
 oدستگاه اندازهگیری قند خون
 oنوارهای آزمایش قند خون
 oالنست و سوزنهای آن
 oمحلولهای کنترل گلوکز برای بررسی دقت نوارهای آزمایش
و دستگاههای اندازهگیری
• برای افراد دیابتی مبتال به عوارض شدید پای دیابتی ،هزینه
خدمات زیر پرداخت میشود:
 oیک جفت کفش طبی با قالب سفارشی (شامل کفی) ،شامل
اندازه کردن ،دو جفت کفی اضافه در هر سال تقویمی ،یا
 oیک جفت کفش عمیق (کفش دیابتی) ،شامل اندازه کردن ،و
سه جفت کفی اضافه در هر سال (بدون احتساب کفیهای غیر
سفارشی و قابل تعویض که با این کفشها عرضه میشود)
• در برخی موارد ،هزینه آموزشهای الزم برای شما پرداخت
میشود تا دیابت را بهتر تحت کنترل داشته باشید .برای اطالعات
بیشتر با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات مامایی

$0

برای افراد باردار ،ما هزینه نه ویزیت نزد ماما در دوران قبل از
زایمان و پس از زایمان و همچنین حمایت در اتاق زایمان و هنگام
زایمان را پرداخت میکنیم.
تجهیزات پزشکی بادوام ( )DMEو لوازم مربوطه
برای تعریف «تجهیزات بادوام پزشکی ( »)DMEبه فصل آخر
دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
ما اقالم زیر را تحت پوشش قرار میدهیم:
• صندلی چرخدار ،شامل صندلی چرخدار برقی
• عصای زیربغل
• سیستمهای تشک برقی
• پد فشار خشک برای تشک
• تجهیزات مخصوص افراد دیابتی
• تختهای بیمارستانی که توسط یک خدماتدهنده برای استفاده در
منزل سفارش داده میشود
• پمپ و پل تزریق درونوریدی () IV
• پمپ انترال و لوازم
• دستگاههای تولید گفتار
• تجهیزات و ملزومات اکسیژن
• نبوالیزر یا بخارکننده
• واکر
• عصای خمیده استاندارد یا واکر و وسایل جایگزین
• نگهدارنده گردن (برای روی درب)

$0

این طرح هر سال یک
آزمایش قند خون را
پوشش میدهد.
نوارهای تست قند خون
برای بیمارانی که در 180
روز گذشته درخواست
انسولین داشتهاند ،حداکثر
دوز  100واحد هر 30
روز یکبار پوشش داده
میشود.
نوارهای تست قند خون
برای بیمارانی که در 180
روز گذشته درخواست
انسولین داشتهاند ،حداکثر
دوز  50واحد هر  30روز
یکبار پوشش داده
میشود.
النستها برای  100واحد
هر  30روز و تا 300
واحد برای ذخیره 90
روزه پوشش داده
میشوند.

ادامه این مزایا در صفحه بعد

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
تجهیزات بادوام پزشکی ( )DMEو لوازم مربوطه (ادامه )
• محرک استخوان
• تجهیزات مراقبت دیالیز
اقالم دیگری نیز ممکن است تحت پوشش باشد.
به همراه این دفترچه راهنمای اعضا ،فهرستی از  DMEرا برای شما
ارسال کردهایم .این فهرست اطالعاتی را در مورد برند و سازنده
تجهیزات بادوام پزشکی که پرداخت هزینه آن برعهده ماست ،در
اختیار شما قرار خواهد داد .فهرست جدیدترین برندها ،تولیدکنندگان و
عرضهکنندگان در وبسایت ما به نشانی
 shop.anthem.com/medicare/caنیز موجود است.
بهطور کلی ،طرح ما هر نوع  DMEتحت پوشش  Medicareو
 Medi-Calاز برندها و سازندگان موجود در این فهرست را پوشش
میدهد .ما برندها و سازندگان دیگر را پوشش نمیدهیم ،مگر اینکه
پزشک یا ارائهدهنده دیگر به ما بگوید که به برند نیاز دارید .با این
حال ،اگر تازه وارد طرح ما شدهاید و از برندی از  DMEاستفاده
میکنید که در فهرست ما نیست ،ما تا  90روز به پرداخت این برند
برای شما ادامه میدهیم .در این مدت ،با پزشک خود صحبت کنید تا
تصمیم بگیرید که چه برندی از نظر پزشکی برای شما پس از دوره
 90روزه مناسب است( .اگر با پزشک خود مخالف هستید ،میتوانید
از او بخواهید که شما را برای نظر ثانویه ارجاع دهد) .
اگر شما (یا پزشکتان ) با تصمیم پوشش طرح موافق نباشید ،شما یا
پزشکتان میتوانید درخواست تجدیدنظر کنید .همچنین اگر با تصمیم
پزشک خود در مورد اینکه چه محصول یا برندی برای شرایط
پزشکی شما مناسب است موافق نیستید ،میتوانید درخواست تجدیدنظر
کنید .برای اطالعات بیشتر درباره درخواست تجدیدنظر ،به فصل 9
دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.

ادامه این مزایا در صفحه بعد
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
تجهیزات بادوام پزشکی ( )DMEو لوازم مربوطه (ادامه )
اگر تأمینکننده ما در منطقه شما برند یا سازنده خاصی را موجود
نداشته باشد ،میتوانید بررسی کنید که آیا میتوانند آن را شخصا برای
شما سفارش دهند یا خیر .فهرست جدیدترین تأمینکنندگان در وبسایت
ما موجود است .اگر یکی از تجهیزات بادوام پزشکی را در طول
اقامت در بیمارستان یا مرکز پرستاری دریافت کنید ،هزینه آن در
مطالبه بستری شما لحاظ خواهد شد.
مانیتورهای درمانی پایش مداوم گلوکز ( )CGMو لوازم مربوطه
زمانی که معیارهای تعیین پوشش ملی  )NCD( Medicareو تعیین
پوشش محلی ( ) LCDرا داشته باشند تحت پوشش  Medicareقرار
میگیرند .عالوه بر این ،در مواردی که معیارهای  NCD/LCDوجود
ندارد CGM ،درمانی باید هرگونه محدودیت مزایای طرح و
دستورالعملهای بالینی مبتنی بر شواهد طرح را برآورده کند.
این طرح فقط مانیتورهای پایش مداوم گلوکز FreeStyle Libre
( )CGMرا پوشش میدهد .ما هزینه سایر برندها و تولیدکنندگان را

پرداخت نخواهیم کرد ،مگر اینکه ارائهدهندهتان به ما بگوید که از
نظر پزشکی به آن برند نیاز داریدCGM .ها را باید از داروخانه
خردهفروشی شبکه یا داروخانه سفارش پستی ما خریداری کنید تا تحت
پوشش قرار گیرند .اگر این لوازم را از طریق ارائهدهنده تجهیزات
بادوام پزشکی ( )DMEخریداری کنید ،این موارد تحت پوشش قرار
نخواهند گرفت.
محدودیتهای پوشش :
  2حسگر در ماه یک گیرنده در هر  2سالپمپهای انسولین متفاوت از  CGMهستند و میتوان آنها را از طریق
ارائهدهنده  DMEخریداری کرد
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
تجهیزات بادوام پزشکی ( )DMEو لوازم مربوطه (ادامه )
ارائهدهنده شما باید برای مواردی مانند وسایل نقلیه برقی ،صندلیهای
چرخدار برقی و موارد مرتبط ،و صندلیهای چرخدار و تختهایی که
استاندارد نیستند ،تأییدیه ما را دریافت کند .ارائهدهنده شما همچنین باید
برای مانیتورهای پایش مداوم گلوکز تحت پوشش  Medicareتأییدیه
دریافت کند.
این طرح فقط اسیدهای هیالورونیک،EUFLEXXA ،DUROLANE
 SUPARTZو  Gel-SYN-3را پوشش میدهد.
ما هزینه سایر برندها و تولیدکنندگان را پرداخت نخواهیم کرد،
مگر اینکه ارائهدهندهتان به ما بگوید که شما از نظر پزشکی به آن
برند نیاز دارید
با ارائهدهنده خود صحبت کنید و ارجاع و/یا مجوز قبلی دریافت کنید.
درمان اورژانسی

$0

درمان اورژانسی یعنی خدماتی که:
• توسط ارائهدهندهای ارائه شود که در زمینه خدمات مراقبت
اورژانسی آموزش دیده است ،و
• مورد نیاز برای مداوای موارد اضطراری پزشکی باشد.
مورد اضطراری پزشکی موردی با درد شدید یا جراحت جدی است.
در این حالت ،وضعیت به قدری بحرانی است که اگر فورا
مراقبتهای پزشکی به عمل نیاید ،هر فردی با آگاهی متوسط در
زمینه سالمت و پزشکی میتواند انتظار موارد زیر را داشته باشد:
• خطر جدی برای سالمت شما یا جنین وجود داشته باشد؛ یا
• آسیب جدی به عملکرد بدن وارد شود؛ یا
• اختالل شدید در عملکرد اندام یا اعضای حیاتی بدن ایجاد شود؛ یا

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

ادامه این مزایا در صفحه بعد

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
درمان اورژانسی (ادامه )
• در مورد زنان باردار در حال وضع حمل ،در شرایط زیر :
 oزمان کافی برای انتقال بیخطر شما به یک بیمارستان دیگر
وجود نداشته باشد.
 oانتقال به یک بیمارستان دیگر ممکن باشد سالمت و ایمنی
شما یا نوزاد به دنیا نیامده شما را به خطر بیندازد.

مبلغی که باید بپردازید
 $0تعرفه سهم بیمهشده
برای هر ویزیت مراقبت
فوری و تحت پوشش در
سراسر جهان ،حملونقل
زمینی اضطراری ،یا
ویزیت در بخش
اورژانس.

درمان اورژانسی در سراسر جهان :
اگر برای کمتر از شش ماه به خارج از ایاالت متحده سفر میکنید ،این
طرح خدمات اورژانسی را پوشش میدهد.
پوشش محدود به  $100,000در سال برای خدمات اضطراری در
سراسر جهان است .این یک مزیت تکمیلی است .این مورد تحت
پوشش برنامه  Federal Medicareنیست .شما باید تمام هزینههای
باالتر از  $100,000و تمام هزینههای بازگشت به محدوده خدماتی را
بپردازید .ممکن است بتوانید بیمه مسافرتی تکمیلی را از طریق یک
نهاد مجاز خریداری کنید .اگر به مراقبت اضطراری در خارج از
ایاالت متحده یا قلمرو آن نیاز دارید ،لطفا با برنامه
 Blue Cross Blue Shield Global Coreبه شماره
) 1-800-810-BLUE (1-800-810-2583تماس بگیرید .یا با شماره
 1-804-673-1177تماس بگیرید .ما میتوانیم در  24ساعت
شبانهروز ،هفت روز هفته و  365روز سال به شما کمک کنیم.

?
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مبلغی که باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
موارد اضافی ضروری

$0

فقط میتوانید دو ( )2نمونه از مزایای تکمیلی زیر را در سال
انتخاب کنید:
• دستگاههای کمکی  $500 :ساالنه
• حساب فلکس – دندانپزشکی ،بینایی ،شنوایی  $500 :ساالنه
• حساب فلکس – قبوض شهری  $50 :هر ماه
• خواروبار سالم $50 :ماهانه
• پشتیبانی خانگی 60 :ساعت در سال
• حملونقل  60 :سفر یکطرفه در هر سال
برای توضیحات مزایا به زیر مراجعه کنید
شما برای دو ( )2گزینه مزایای تکمیلی که انتخاب کردهاید ،هیچ مبلغی
پرداخت نمیکنید.
دستگاههای کمکی: 1
این مزیت ،کمکهزینه ساالنهای را برای خرید دستگاههای کمکی در
کارت اعتباری پیشپرداختشده فراهم میکند .اقالم تحت پوشش و
موردتأیید  Medicareشامل موارد زیر میشود اما محدود به آنها
نیست :صندلی توالت  ،ADAچهارپایه دوش ،سر دوش دستی،
دستگاههای دسترسی ،سطوح شیبدار موقت برای صندلی چرخدار و
موارد دیگر.
طرح مبلغ کمکهزینه را به کارت اعتباری پیشپرداخت میکند .فقط
میتوانید هزینه خدمات خود را پرداخت کنید و نمیتوانید کارت را به
پول نقد تبدیل کنید .هرگونه وجوه استفادهنشده در پایان سال منقضی
میشود و نمیتوان آن را به سال بعد منتقل کرد.
سه راه برای دسترسی به مزایا وجود دارد:
• سفارشها را بهصورت آنالین انجام دهید.
ادامه این مزایا در صفحه بعد

?
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مبلغی که باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
موارد اضافی ضروری (ادامه )
• برای سفارشدهی تماس بگیرید .اقالم را با خرید آنالین یا از
کاتالوگ دستگاه کمکی انتخاب کنید .نام(های ) محصول و شماره
کارت مزایای دستگاه کمکی خود را آماده کنید .میتوانید تحویل
در فروشگاه یا تحویل درب منزل را انتخاب کنید.
توجه :
• پس از استفاده از مبلغ ساالنه ،مسئولیت باقی هزینهها بر عهده
شماست.
• هرگونه تعمیر یا تعویض اقالم انتخابشده به ضمانت سازنده
محدود میشود.
• اقالم محدود به موارد ارائهشده در کاتالوگ و مشروط به
موجودی است.
• اقالم باید در درجه اول فقط برای استفاده شما باشد.
• اقالم محدود به موارد ارائهشده در کاتالوگ و مشروط به
موجودی است.
• محدودیتهای مقدار ممکن است اعمال شود.
• شامل خدمات نصب نیست.
حساب فلکس – دندانپزشکی ،بینایی ،شنوایی: 1
حساب فلکس  -مزیت دندانپزشکی ،بینایی ،شنوایی در قالب یک
کارت اعتباری پیشپرداختشده ارائه میشود که میتواند برای کاهش
هزینههای ساالنه شما برای هرگونه خدمات دندانپزشکی ،بینایی و/یا
شنوایی که در بخشهای مربوطه در این نمودار توضیح داده شده
است ،استفاده شود .این کارت ممکن است برای پرداخت مستقیم به
ارائهدهنده خدمات دندانپزشکی ،بینایی یا شنوایی شما برای هرگونه
هزینهای که از جیب میپردازید استفاده شود.

ادامه این مزایا در صفحه بعد

?
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شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره 1-833-707-3129
) (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی
82
 shop.anthem.com/medicare/caمراجعه کنید.

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدفترچه راهنمای اعضا

فصل  :4جدول مزایا

مبلغی که باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
موارد اضافی ضروری (ادامه )
طرح مبلغ کمکهزینه را به کارت اعتباری پیشپرداخت میکند .فقط
میتوانید هزینه خدمات خود را پرداخت کنید و نمیتوانید کارت را به
پول نقد تبدیل کنید .عملهای زیبایی تحت پوشش این مزایا نیستند.
هرگونه وجوه استفادهنشده در پایان سال منقضی میشود و نمیتوان آن
را به سال بعد منتقل کرد.
حساب فلکس – قبوض شهری:1
حساب فلکس – قبوض شهری یک کارت اعتباری پیشپرداختشده با
کمکهزینهای است که میتواند برای کاهش هزینههای شما بابت
خدماتی مانند گاز طبیعی/پروپان ،برق ،آب ،فاضالب ،پهنای باند و
تلفن همراه استفاده شود .وقتی ارائهدهندهای کارت اعتباری
پیشپرداختشده را میپذیرد ،این کارت برای پوشش این هزینهها قابل
استفاده است.
طرح مبلغ کمکهزینه را به کارت اعتباری پیشپرداخت میکند .فقط
میتوانید هزینه خدمات خود را پرداخت کنید و نمیتوانید کارت را به
پول نقد تبدیل کنید .از این کارت نمیتوان برای تنظیم تراکنشهای
تکرارشونده خودکار استفاده کرد .هرگونه وجوه استفادهنشده در پایان
ماه منقضی میشود و نمیتوان آن را به ماه بعد منتقل کرد.
اگر ارائهدهنده شما کارت اعتباری پیشپرداختشده را برای پرداخت
نمیپذیرد یا در صورت شکست تراکنش کارت ،میتوانید فرم
مطالبهای را برای بازپرداخت همراه با مدرک پرداخت ارسال کنید.
مطالبات باید ظرف مدت  90روز از تاریخ پرداخت ارسال شوند.
خواروبار سالم:1
خواروبار سالم برای خرید اقالم غذایی سالم با استفاده از کارت مزایا
در فروشگاههای خردهفروشی شرکتکننده کمکهزینهای را در اختیار
شما قرار میدهد .برخی از اقالم ،از جمله دخانیات و الکل ،مستثنی
هستند .وجوه استفادهنشده در پایان هر ماه منقضی میشود .وجوه
استفادهنشده به ماه بعد منتقل نمیشود.
ادامه این مزایا در صفحه بعد
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
موارد اضافی ضروری (ادامه )
سه راه برای دسترسی به مزایا وجود دارد:
 .1خرید از فروشگاه
 .2سفارشدهی آنالین
 .3تماس تلفنی جهت سفارشدهی
توجه :
• تمام خریدها باید از طریق فروشگاههای خردهفروشی مورد تأیید
طرح انجام شود.
• وقتی به سقف کمکهزینه ماهانه خود رسیدید ،مسئولیت پرداخت
هزینه باقی خریدها با شماست.
• سفارشهای ارسالی از طریق پست محدود به یک سفارش در ماه
است و باید حداقل  $35باشد.
پشتیبانی خانگی:1
این مزایا همراهی و کمک در فعالیتهای مستقل زندگی روزمره مانند
کارهای خانگی ،پشتیبانی از نوبتهای ویزیت یا تهیه اقالم خارج از
خانه مانند مواد غذایی یا دارو و غیره را فراهم میکند.
پشتیبانی خانگی میتواند همراه با سایر مزایا یا طرحهای مراقبتی
برای ترویج زندگی مستقل ،کمک به کاهش احساس انزوای اجتماعی
اعضا و بهبود دیدگاه کلی ذهنی آنها باشد.
شما باید از ارائهدهندگان مورد تأیید طرح استفاده کنید.
حملونقل:1
این مزیت سفرهای یک طرفه به مکانهای داخل محدوده خدماتی
(محدودیت  60مایلی در هر سفر یک طرفه ) را هنگام دریافت خدمات
تحت پوشش طرح پوشش میدهد.

ادامه این مزایا در صفحه بعد

?
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موارد اضافی ضروری (ادامه )
میتوانید پس از قرار مالقات با پزشک خود برای دریافت نسخه به
داروخانه مراجعه کنید .این سفری جداگانه به حساب نمیآید .وقتی
زمان حملونقل ویزیت را مشخص میکنید ،به راننده بگویید که باید به
داروخانه بروید .از ارائهدهنده/مرکز بخواهید که تلفنی نسخه را
بپیچد تا زمان کمتری منتظر بمانید .این توقف سفری جداگانه به
حساب نمیآید.
شما باید از پرسنل مورد تأیید طرح استفاده کنید و رفتوآمد خود را از
 48ساعت کاری قبل برنامهریزی کنید.
نحوه انتخاب مزایای موارد اضافی ضروری :
میتوانید مزیت(های) خود را از طریق پورتال اعضا یا تماس با
مرکز خدمات اعضا انتخاب کنید .برای اینکه مزایا تحت پوشش قرار
گیرند ،باید از ارائهدهنده مورد تأیید استفاده کنید.
اگر از هیچ بخشی از مزیت(های) خود استفاده نکردهاید و میخواهید
گزینه دیگری را انتخاب کنید ،ممکن است بتوانید یک بار ( )1در سال
تغییری در انتخاب اولیه خود ایجاد کنید.
ظرف  7روز کاری پس از انتخاب (انتخابهای) خود یک تأییدیه با
جزئیات مزایا دریافت خواهید کرد .اگر سؤالی دارید ،لطفا با مرکز
خدمات اعضا تماس بگیرید.
1مزیت «طراحی بیمه ارزشمحور»
خدمات تنظیم خانواده

$0

قانون به شما اجازه میدهد به دلخواه خود هر ارائهدهنده تنظیم خانواده
را که مایل هستید انتخاب کنید .این بدان معناست که محدودیتی در
انتخاب پزشک ،کلینیک ،بیمارستان ،داروخانه و یا مرکز تنظیم
خانواده وجود ندارد.
ما هزینه خدمات زیر را میپردازیم:
• معاینات و درمانهای مربوط به تنظیم خانواده
ادامه این مزایا در صفحه بعد
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خدمات تنظیم خانواده (ادامه )
• آزمونهای تشخیصی و آزمایشگاهی تنظیم خانواده
• روشهای برنامهریزی خانواده ( ،IUC/IUDایمپلنت ،تزریق،
قرصهای ضدبارداری ،بالشتک یا حلقه)
• لوازم نسخهای تنظیم خانواده (کاندوم ،اسفنج ،فوم ،فیلم،
دیافراگم ،کالهک )
• مشاوره و تشخیص ناباروری ،و خدمات مرتبط
• مشاوره ،آزمایش و درمان عفونتهای مقاربتی () STI
• مشاوره و تست برای  HIVو ایدز و سایر بیماریهای
مرتبط با HIV
• پیشگیری دائم از بارداری (برای انتخاب این روش تنظیم خانواده
سن شما باید  21سال یا بیشتر باشد .باید رضایتنامه فدرال
عقیمسازی را حداقل  30روز ،اما نه بیش از  180روز قبل از
تاریخ جراحی ،امضا کنید).
• مشاوره ژنتیک
ما هزینه برخی دیگر از خدمات تنظیم خانواده را هم میپردازیم .با
این وجود شما باید جهت استفاده از خدمات زیر به یکی از
ارائهدهندگان عضو شبکه مراجعه نمایید:
• درمانهای پزشکی ناباروری (این خدمات شیوههای مصنوعی
باردار شدن را شامل نمیشود).
•

درمان ایدز و سایر بیماریهای مرتبط با HIV

• آزمایشهای ژنتیک

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
برنامههای تناسب اندام

$0

رصدکننده تناسب اندام
دستگاه سالمت و تندرستی طراحیشده برای ترویج سبک زندگی فعال
با تمرکز بر فعالیت بدنی و پاسخگویی برای نتایج سالمت با
فعالیتهایی که توسط رصدکننده تناسب اندام پشتیبانی میشود.
محدودیت هر دو سال یک دستگاه است.
اعضا باید آن را از یک ارائهدهنده طرفقرارداد دریافت کنند.
حساب فلکس – تناسب اندام فعال
این طرح هر ماه مبلغ  $25.00کمکهزینه بابت دسترسی به
کالسها/برنامههای تناسب اندام و تفریحی ارائهشده توسط مراکز
تناسب اندام و مراکز ورزشی مانند زمینهای گلف ،استخرهای شنا و
زمینهای تنیس که دسترسی پولی دارند را پوشش میدهد.
هرگونه وجوه استفادهنشده ماهانه به ماه منتقل میشود اما به سال
تقویمی بعد منتقل نمیشود.
SilverSneakers

 SilverSneakersمیتواند به شما کمک کند از طریق تناسب اندام و
ارتباط اجتماعی ،زندگی سالمتر و فعالتری داشته باشید .از طریق
 SilverSneakersدر مکانهای طرفقرارداد ،از مزایای تناسب اندام
برخوردار میشوید .به مربیانی دسترسی دارید که کالسهای تمرین
گروهی با طراحی ویژه را رهبری میکنند .در مکانهای
طرفقرارداد در سراسر کشور ،میتوانید در کالسها شرکت کنید و
از تجهیزات ورزشی و سایر امکانات استفاده کنید .عالوه بر این،
® SilverSneakers FLEXگزینههایی را در اختیار شما قرار میدهد
تا در خارج از سالنهای ورزشی سنتی (مانند مراکز تفریحی ،مراکز
خرید و پارکها) به فعالیت بپردازید .همچنین شما را از طریق
 SilverSneakers OnDemandTM ،SilverSneakers Liveو برنامه
موبایل ما ،SilverSneakers GOTM ،به یک شبکه پشتیبانی و منابع
مجازی متصل میکند.
ادامه این مزایا در صفحه بعد
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برنامههای تناسب اندام (ادامه )
کیتهای خانگی برای اعضایی ارائه میشود که میخواهند ورزش را
در خانه شروع کنند یا برای کسانی که به دلیل آسیب ،بیماری یا
محصور بودن در خانه نمیتوانند به مرکز تناسب اندام بروند .برای
شروع ،فقط به شماره  IDشخصی  SilverSneakersنیاز دارید .برای
جزئیات بیشتر درباره مزایا ،به  SilverSneakers.comمراجعه کنید
یا روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8صبح تا  8شب با
) 1-888-423-4632 (TTY: 711تماس بگیرید.
برنامههای آموزش سالمت و تندرستی

$0

ما برنامههای گوناگونی داریم که پیرامون بیماریهای خاص طراحی
شدهاند .مثالهایی از این موارد عبارتند از :
• کالسهای آموزش بهداشت؛
• کالسهای آموزش تغذیه؛
• ترک دخانیات و سیگار؛ و
• خط راهنمای پرستاری
• حساب فلکس – تناسب اندام فعال برای جزئیات بیشتر به
برنامههای تناسب اندام مراجعه کنید
• رصدکننده تناسب اندام  -برای جزئیات بیشتر به برنامههای
تناسب اندام مراجعه کنید
• برنامه تناسب اندام ® - SilverSneakersبرای جزئیات بیشتر به
برنامههای تناسب اندام مراجعه کنید

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره 1-833-707-3129
) (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی
88
 shop.anthem.com/medicare/caمراجعه کنید.

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدفترچه راهنمای اعضا

فصل  :4جدول مزایا

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
غذاهای سالم )(Healthy Meals

مبلغی که باید بپردازید
$0

ممکن است واجد شرایط یک برنامه غذایی باشید تا به شما در حفظ
رژیم غذایی سالم برای بهبود عارضه پزشکی یا نیازهای غذایی شما
کمک کند.
این مزیت ساالنه تا  180وعده غذایی سالم و آماده را ارائه میدهد که
مستقیما به خانه شما ارسال میشود.
برای اینکه به سرعت واجد شرایط شوید ،ارائهدهنده شما بهترین
گزینه برای درخواست این مزیت از طرف شما است .از طرف دیگر،
میتوانید با مرکز خدمات اعضا یا هماهنگکننده درمان خود تماس
بگیرید و نمایندهای واجد شرایط بودن شما برای این مزایا را تأیید
میکند و ترتیب میدهد که برای تکمیل ارزیابی تغذیه و برنامهریزی
تحویل وعدههای غذایی با شما تماس گرفته شود.
برای اینکه بتوانیم مزایای وعدههای غذایی شما را ارائه کنیم ،ممکن
است الزم باشد ما یا شخص ثالثی که از طرف ما عمل میکند ،با
استفاده از شماره تلفنی که ارائه کردهاید برای تأیید جزئیات حملونقل
و هرگونه نیاز تغذیهای با شما تماس بگیریم.
توجه  :ما نمیتوانیم بدون صحبت با شما درخواست مزایا را آغاز کنیم.
با درخواست این مزایا ،صریحا به ما اجازه میدهید از طریق تلفن با
شما تماس بگیریم.
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خدمات شنوایی

$0

ارزیابیهای تشخیصی شنوایی و تعادلی که توسط ارائهدهنده شما برای
تعیین اینکه به درمان پزشکی نیاز دارید یا خیر ،زمانی که توسط
پزشک ،شنواییسنج یا سایر ارائهدهندگان واجد شرایط ارائه میشود،
تحت پوشش مراقبتهای سرپایی قرار میگیرد.
برای مراقبت شنوایی تحت پوشش  Medicareداخل شبکه ،باید از
ارائهدهندهای استفاده کنید که بخشی از شبکه تخصصی پزشکی
)Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP

است .میتوانید این ارائهدهندگان را در فهرست راهنمای ارائهدهندگان
خدمات پیدا کنید .برای کسب اطالعات بیشتر با شماره مرکز خدمات
اعضا در پشت جلد این دفترچه تماس بگیرید.
با ارائهدهنده خود صحبت کنید و ارجاع و/یا مجوز قبلی
دریافت کنید.
خدمات اضافی ممکن است مطابق با مزایا و دستورالعملهای
 Medi-Calپوشش داده شود .برای جزئیات ،لطفا با هماهنگکننده
درمان خود تماس بگیرید.
خدمات شنوایی  -تکمیلی
این طرح خدمات شنوایی تکمیلیای را که تحت پوشش
 Original Medicareنیست ارائه میدهد.
این طرح هر سال  1معاینه معمول شنوایی و نصب/ارزیابی سمعک
را پوشش میدهد.
حداکثر مزایای  $3,000.00برای سمعک تجویزشده در هر سال.
طرح از طریق تأمینکننده سمعک در مورد نرخها و گزینهها مذاکره
کرده است تا بیشترین گزینهها را در اختیار شما قرار دهد.

ادامه این مزایا در صفحه بعد
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خدمات شنوایی (ادامه )
باید دستگاهی را از لیست تحت پوشش انتخاب کنید که از طریق
تأمینکننده سمعک طرفقرارداد ما در دسترس است .ممکن است
سمعکها نیاز به مجوز قبلی تأمینکننده سمعک داشته باشد .اگر اعضا
دستگاهی با باتریهای غیرقابل شارژ را انتخاب کنند ،این طرح یک
ذخیره  2ساله (ساالنه تا  64باتری برای هر گوش)
ارائه میدهد.
برای اطالعات بیشتر ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید .پس از
پرداخت مزایای معاینات معمول شنوایی یا سمعک توسط طرح ،باقی
هزینهها بر عهده شماست.
خدمات اضافی ممکن است مطابق با مزایا و دستورالعملهای
 Medi-Calپوشش داده شود .برای جزئیات ،لطفا با هماهنگکننده
درمان خود تماس بگیرید.
غربالگری HIV

$0

ما هر  12ماه یکبار هزینه یک آزمون غربالگری  HIVرا برای افراد
زیر پرداخت میکنیم :
• آزمایش معاینه غربالگری  HIVدرخواست کنند ،یا
• افرادی که در معرض خطر مضاعف ابتال به  HIVهستند.
برای زنان باردار هزینه حداکثر سه آزمون غربالگری  HIVرا در
طول بارداری تقبل میکنیم.
همچنین هزینه غربالگری (های ) اضافی  HIVرا در صورت توصیه
ارائهدهنده شما پرداخت میکنیم.

?
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مبلغی که باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
مراقبت سازمانی در منزل

$0

پیش از دریافت خدمات مراقبت در خانه ،پزشک باید نیاز شما به این
خدمات را به ما اعالم کند و سپس نهاد مراقبت در خانه این خدمات را
ارائه نماید.
ما هزینه خدمات زیر و احتماال برخی خدمات دیگری که در اینجا
فهرست نشدهاند را پرداخت میکنیم :
• خدمات کمکی سالمت یا پرستاری حرفهای پارهوقت یا موقت
(تحت عنوان مزایای مراقبت سالمت در خانه پوشش داده
میشود .خدمات کمکی سالمت یا پرستاری حرفهای شما باید در
کل کمتر از  8ساعت در روز و  35ساعت در هفته باشد).
• فیزیوتراپی ،کاردرمانی و گفتاردرمانی
• خدمات پزشکی و اجتماعی
• تجهیزات و لوازم پزشکی
تزریقات در منزل

$0

طرح ما هزینههای مربوط به تزریقات در منزل را پرداخت میکند،
تزریقات به معنی تزریق داروها یا مواد بیولوژیکی است که باید داخل
ورید یا زیر پوست تزریق شود و در منزل به شما ارائه میشود.
موارد زیر برای انجام تزریقات الزم است:

خدمات حرفهای تزریقات
در منزل ( )HITکه توسط
تأمینکننده واجد شرایط
 HITدر خانه بیمار ارائه
میشود.

• دارو یا ماده بیولوژیکی ،مثل آنتیویروس یا ایمونوگلوبولین؛
• تجهیزاتی مثل پمپ؛ و
• مواد مصرفی مانند لوله یا سوند.
طرح ما خدمات تزریقات در منزل را که شامل موارد زیر میشود
ولی محدود به این موارد نیست ،پوشش میدهد:
• خدمات حرفهای از جمله خدمات پرستاری ،که طبق طرح خدمات
درمانی شما ارائه میشود؛

$0

تجهیزات بادوام پزشکی
( - )DMEشامل پمپ
تزریق خارجی ،لوازم
مربوطه و دارو(های)
تزریقی توسط ارائهدهنده
طرفقرارداد .DME

ادامه این مزایا در صفحه بعد

?
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مبلغی که باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
تزریقات در منزل (ادامه )
•

آموزش اعضا و آموزشهایی که قبال شامل مزایای DME

نبوده است؛
• نظارت از راه دور؛ و
• خدمات نظارتی برای ارائه تزریقات در منزل و داروهای تزریق
در منزل که زیر نظر یک ارائهدهنده واجد شرایط خدمات
تزریقات ارائه میشود.
با ارائهدهنده خود صحبت کنید و ارجاع و/یا مجوز قبلی دریافت کنید.
مراقبت آسایشگاهی بیماریهای العالج

$0

شما این حق را دارید که در صورت تشخیص ارائهدهنده و مدیر
پزشکی آسایشگاه بیماران العالج مبنی بر اینکه مبتال به بیماری
العالج و وخیم هستید ،اقامت در آسایشگاه بیماران العالج را انتخاب
کنید .یعنی بیماری شما بسیار وخیم باشد و انتظار رود که شش ماه یا
کمتر زنده بمانید .میتوانید از خدمات آسایشگاههای بیماریهای
العالج مورد تأیید  Medicareاستفاده نمایید .این طرح باید به شما
کمک کند تا برنامههای آسایشگاه مورد تأیید  Medicareرا پیدا کنید.
پزشک آسایشگاه میتواند عضو شبکه یا خارج از شبکه باشد.
طرح ما طی دورهای که خدمات آسایشگاه بیماریهای العالج دریافت
میکنید موارد زیر را پوشش میدهد:
• داروهای مورد نیاز جهت درمان درد و دیگر نشانههای بیماری
• استراحت فرجهای کوتاهمدت
• مراقبت سالمت در منزل
هزینه خدمات آسایشگاه بیماریهای العالج و خدمات تحت پوشش
بخش  Aیا  Medicare Bاز  Medicareدریافت میشود.
• برای اطالعات بیشتر ،به بخش  Fاین فصل مراجعه کنید.
ادامه این مزایا در صفحه بعد
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند

مبلغی که باید بپردازید

مراقبت آسایشگاهی بیماریهای العالج (ادامه )
برای خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند اما تحت پوشش
بخش  Aیا  Medicare Bنیستند :
• طرح ما آن دسته از خدماتی را که تحت پوشش بخش  Aیا
 Medicare Bنیستند تحت پوشش قرار میدهد .ما این خدمات را
صرفنظر از ارتباط یا عدم ارتباط آنها با تشخیص بیماری
العالج پوشش میدهیم .شما هیچ هزینهای بابت این خدمات
نمیپردازید.
برای داروهایی که ممکن است تحت پوشش مزایای
بخش  Medicare Dطرح ما قرار گیرند:
• داروها هیچگاه بهطور همزمان تحت پوشش آسایشگاه بیماریهای
العالج و طرح ما نیستند .برای اطالعات بیشتر ،به فصل 5
دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
توجه  :اگر به خدماتی غیر از آسایشگاه بیماریهای العالج نیاز
دارید ،با هماهنگکننده درمان خود تماس بگیرید تا ترتیب خدمات را
بدهد .مراقبتهای غیرآسایشگاهی ربطی به تشخیص بیماری العالج
شما ندارند.
بیمه ما هزینه مشاوره آسایشگاه (فقط یکبار) را برای عضو مبتال به
بیماری العالج که مزایای آسایشگاه بیماریهای العالج را انتخاب
نکرده است پوشش میدهد.
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مبلغی که باید بپردازید

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

واکسن کووید 19

• سایر واکسنها ،به شرطی که در معرض خطر باشید و این
واکسنها با قوانین پوشش خدمات بخش  Medicare Bهمخوانی
داشته باشد
ما هزینه سایر واکسنهایی را که با قوانین پوشش خدمات
بخش  Medicare Dهمخوانی دارند میپردازیم ،مثل واکسن زونا.
همچنین کلیه واکسنهای مربوط به بزرگساالن را طبق توصیه کمیته
مشورتی روشهای واکسیناسیون ( )ACIPپرداخت میکنیم.
درمان بستری در بیمارستان

$0

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

برای ادامه دریافت خدمات
بستری در بیمارستان
خارج از شبکه پس از
پایدار شدن وضعیت
اضطراری ،باید از طرح
ما تأییدیه دریافت کنید.

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

هزینه بخشهای مراقبت ویژه یا قلبی ،مانند  ICUو CCU

• دوا و دارو
ادامه این مزایا در صفحه بعد

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند

مبلغی که باید بپردازید

درمان بستری در بیمارستان (ادامه دارد )
• تستهای آزمایشگاهی
• عکسبرداری اشعه ایکس و سایر خدمات رادیولوژی
• لوازم مصرفی مورد نیاز جراحی و پزشکی
• وسایلی مانند صندلی چرخدار
• خدمات اتاق جراحی و ریکاوری
• فیزیوتراپی ،کاردرمانی و گفتاردرمانی
• خدمات بستری برای اختالل اعتیاد
• در برخی موارد ،این پیوندها  :قرنیه ،کلیه / ،پانکراس ،قلب ،کبد،
ریه ،قلب /ریه ،مغز استخوان ،سلول بنیادی و روده/چند احشایی.
در صورت نیاز به پیوند عضو ،یک مرکز پیوند عضو تأییدشده از
سوی  Medicareپرونده شما را بررسی میکند و در مورد نیاز شما
به پیوند اعضا تصمیم میگیرد .ارائهدهندگان پیوند اعضا میتوانند در
محدوده خدماتی یا خارج از آن باشند .در صورت موافقت
ارائهدهندگان محلی خدمات پیوند اعضا با نرخ پیشنهادی ،Medicare
میتوانید خدمات مذکور را بهصورت محلی و یا خارج از الگوی
مراقبتی جامعه خود دریافت کنید .اگر طرح ما خدمات پیوند را خارج
از الگوی مراقبتها برای جامعه ارائه دهد و شما تصمیم بگیرید که
عمل پیوند خود را آنجا انجام دهید ،ترتیب محل اقامت شما را
خواهیم داد یا هزینه آن و هزینه سفر شما و یک همراهتان را
پرداخت میکنیم.
• خون ،شامل نگهداری و تزریق
• خدمات پزشک
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مبلغی که باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات بستری در بیمارستان روانی

$0

ما هزینه خدمات درمانی اختالالت روانی نیازمند به بستری در
بیمارستان را میپردازیم.
• در صورت نیاز به خدمات بستری در بیمارستانهای روانپزشکی
مستقل ،ما هزینه  190روز اول را پرداخت میکنیم .پس از این
مدت ،سازمان سالمت روان محلی شهرستان هزینه خدمات
بستری روانپزشکی را در صورت ضرورت پزشکی میپردازد.
مراقبتهای طوالنیتر از  190روز با سازمان سالمت روان
محلی شهرستان هماهنگ میشود.
 oمحدودیت  190روزه در مورد خدمات بستری در بخش
روانپزشکی بیمارستانهای عمومی اعمال نمیشود .
• در صورتی که  65سال و یا بیشتر سن داشته باشید ،هزینه
خدماتی که در مراکز بیماریهای روانی ( )IMDدریافت میکنید
را پرداخت میکنیم.
با ارائهدهنده خود صحبت کنید و ارجاع و/یا مجوز قبلی
دریافت کنید.
اقامت بستری  :خدمات تحت پوشش در بیمارستان یا مرکز پرستاری
حرفهای ( )SNFدر طول دوره بستری که تحت پوشش نباشد

$0

اگر دوره بستری شما منطقی و به لحاظ پزشکی الزم نباشد ،هزینه آن
را پرداخت نمیکنیم.
با این حال ،ممکن است در شرایط خاص که خدمات بستری تحت
پوشش نیست ،هزینه خدماتی که حین اقامت در بیمارستان یا مرکز
پرستاری دریافت میکنید را پرداخت کنیم .برای اطالعات بیشتر با
مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
ما هزینه خدمات زیر و احتماال برخی خدمات دیگری که در اینجا
فهرست نشدهاند را پرداخت میکنیم :
• خدمات پزشک
ادامه این مزایا در صفحه بعد

?
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مبلغی که باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
اقامت بستری  :خدمات تحت پوشش در بیمارستان یا مرکز پرستاری
حرفهای ( )SNFدر طول دوره بستری که تحت پوشش نباشد (ادامه )
• آزمایشهای تشخیصی ،مانند آزمونهای آزمایشگاهی
• پرتوبرداری اشعه ایکس ،رادیوم و ایزوتوپدرمانی شامل مواد و
خدمات تکنیسین
• پانسمان جراحی
• آتلبندی ،قالب گچ و سایر تجهیزات مورد استفاده در
شکستگی و دررفتگی
• وسایل پروتز و ارتز ،به غیر از وسایل دندانپزشکی ،شامل
جایگزینی یا تعمیر وسایل .اینها دستگاههایی هستند که جایگزین
همه یا بخشی از موارد زیر میشوند:
 oاعضای داخلی بدن (شامل بافتهای مجاور) ،یا
 oعضو نارسا یا از کارافتاده داخلی بدن.
• پا ،بازو ،پشت ،و گردنبند ،فتقبند ،و پا ،بازو ،و چشم
مصنوعی .شامل تنظیم ،تعمیر و تعویض مورد نیاز به دلیل
شکستگی ،فرسودگی ،گم شدن ،یا تغییر در شرایط شما
• فیزیوتراپی ،گفتاردرمانی و کاردرمانی
خدمات و لوازم بیماریهای کلیوی
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ما هزینه خدمات زیر را میپردازیم:
• خدمات آموزشی مربوط به بیماریهای کلیوی جهت آموزش
مراقبت از کلیهها و نیز کمک به شما برای تصمیمگیری صحیح
در مورد خدمات .باید مبتال به بیماری مزمن کلیوی مرحله چهارم
و از سوی پزشک ارجاع شده باشید .ما هزینه شش جلسه آموزش
بیماریهای کلیوی را پرداخت میکنیم.
ادامه این مزایا در صفحه بعد
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خدمات و لوازم بیماریهای کلیوی (ادامه )
• دیالیز سرپایی ،شامل درمانهای دیالیز ،در صورتی که موقتا از
محدوده خدماتی خارج باشد ،همانطور که در فصل  3دفترچه
راهنمای اعضا توضیح داده شده است ،یا وقتی ارائهدهنده این
خدمات موقتا موجود یا در دسترس نباشد.
• درمانهای دیالیز در مواقعی که برای مراقبتهای ویژه در
بیمارستان بستری شدهاید
• آموزشهای خوددیالیزی ،شامل آموزش انجام درمانهای دیالیزی
در خانه به شما و سایر بستگانی که به شما کمک م یکنند
• تجهیزات و لوازم مصرفی دیالیز خانگی
• برخی خدمات پشتیبانی خانگی مانند ویزیتهای ضروری
کارکنان آموزشدیده دیالیز برای بررسی وضعیت دیالیز شما در
خانه ،برای کمک در مواقع اضطراری و نیز برای بررسی
تجهیزات دیالیز و وضعیت آب مصرفی.
مزایای دارویی طرح بخش  Medicare Bهزینه برخی از داروهای
دیالیز شما را میپردازد .برای کسب اطالعات ،لطفا به «داروهای
نسخهای بخش  »Medicare Bدر این جدول مراجعه کنید.
غربالگری سرطان ریه
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طرح ما در موارد زیر هزینه غربالگری سرطان ریه در هر  12ماه
را پوشش میدهد:
• اگر  77-50سال سن داشته باشید ،و
• اگر با پزشک یا ارائهدهنده موردتأیید دیگری مشورت کرده باشید
و به تصمیم مشترکی رسیده باشید ،و
• اگر بهمدت  20سال روانه حداقل  1بسته سیگار را بدون هیچگونه
عالئم یا نشانههای سرطان ریه کشیدهاید یا اکنون سیگاری باشید یا
در طی  15سال اخیر ،سیگار را ترک کرده باشید.
پس از اولین غربالگری ،طرح ما هر ساله با دستورالعمل کتبی از
سوی پزشک یا ارائهدهنده مجاز دیگر ،هزینه یک غربالگری دیگر را
پرداخت میکند.
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وعدههای غذایی پس از ترخیص
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پس از ترخیص از بیمارستان یا مرکز پرستاری حرفهای ،ممکن است
واجد شرایط دریافت وعدههای غذایی مغذی ،آماده و یخزده باشید که
بدون هیچ هزینهای به شما تحویل داده میشود .پس از یک شب اقامت
در بیمارستان یا مرکز پرستاری حرفهای ،ممکن است طرح یا یکی از
نمایندگان آن با شما تماس بگیرند تا ببینند آیا این مزیت را میخواهید
یا خیر .از طرف دیگر ،پس از ترخیص ،شما یا
ارائهدهنده/هماهنگکننده درمان میتوانید با مرکز خدمات اعضا تماس
بگیرید و نمایندهای واجد شرایط بودن شما برای این مزایا را تأیید
میکند و ترتیب میدهد که برای تکمیل ارزیابی تغذیه و برنامهریزی
تحویل وعدههای غذایی با شما تماس گرفته شود.

حداکثر  2وعده غذایی در
روز بهمدت  7روز پس
از ترخیص از بیمارستان
یا مرکز پرستاری حرفهای
(.)SNF

برای اینکه بتوانیم مزایای وعدههای غذایی شما را ارائه کنیم ،ممکن
است الزم باشد ما یا شخص ثالثی که از طرف ما عمل میکند ،با
استفاده از شماره تلفنی که ارائه کردهاید برای تأیید جزئیات حملونقل
و هرگونه نیاز تغذیهای با شما تماس بگیریم.
خدمات اضافی ممکن است مطابق با مزایا و دستورالعملهای
 Medi-Calپوشش داده شود .برای جزئیات ،لطفا با هماهنگکننده
درمان خود تماس بگیرید.
تغذیهدرمانی پزشکی
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این مزایا برای افرادی است که دیابت دارند یا به بیماریهای کلیوی
بدون دیالیز مبتال هستند .همچنین برای دوره پس از پیوند کلیه زمانی
که توسط پزشکتان ارجاع شده باشید.
ما هزینه سه ساعت مشاوره حضوری طی اولین سال دریافت خدمات
تغذیه درمانی پزشکی تحت  Medicareرا پرداخت میکنیم .ممکن
است در صورت ضرورت پزشکی ،خدمات اضافی را تأیید کنیم.
ما هر سال پس از آن تاریخ هزینه دو ساعت خدمات مشاوره
حضوری را پرداخت میکنیم .اگر شرایط ،درمان ،تشخیص بیماری
شما تغییر کند ،ممکن است بتوانید با ارجاع از پزشک خود ساعات
درمان بیشتری دریافت کنید .پزشک باید این خدمات را تجویز کند و
ارجاع خود را در صورت نیاز برای سال آینده تمدید کند .ممکن است
در صورت ضرورت پزشکی ،خدمات اضافی را تأیید کنیم.
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
پشتیبانی منابع اجتماعی Medicare

اگرچه مزایای طرح برای پوشش آن چیزهایی طراحی شده که
 Medicareپوشش میدهد و همچنین برخی از مزایای تکمیلی اضافی
که در این جدول توضیح داده شده است ،ممکن است به کمک بیشتری
نیاز داشته باشید.
طرح شما پشتیبانی تیم امدادرسانی اجتماعی را به شما بهعنوان عضو
ارائه میدهد تا به پر کردن شکاف بین مزایای پزشکی و منابع در
دسترس شما در جامعه کمک کند .تیم پشتیبانی منابع اجتماعی
 Medicareبا ارائه اطالعات و آموزش در مورد خدمات اجتماعمحور
و برنامههای پشتیبانی در منطقهتان به شما کمک میکند.
برای دسترسی به این مزیت ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید و
تیم پشتیبانی منابع اجتماعی  Medicareرا بخواهید.
برنامه پیشگیری از دیابت ) MDPP( Medicare
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طرح ما هزینه خدمات  MDPPرا پرداخت میکند MDPP .بهگونهای
طراحی شده است تا به شما در افزایش رفتار سالم کمک نماید .این
برنامه آموزشهایی عملی را در این زمینهها ارائه میکند:
• تغییر بلندمدت در رژیم غذایی ،و
• افزایش فعالیت بدنی ،و
• راههایی برای تثبیت وزن و داشتن سبک زندگی سالم.
داروهای نسخهای بخش Medicare B
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این داروها تحت پوشش بخش  Medicare Bهستند .طرح ما
داروهای زیر را پوشش میدهد:
• داروهایی که بهصورت معمول مصرف نمیکنید و هنگام استفاده
از خدمات پزشک ،درمانهای سرپایی بیمارستانی یا خدمات
مراکز جراحی سرپایی به شما تزریق میشود
ادامه این مزایا در صفحه بعد
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داروهای نسخهای بخش ( Medicare Bادامه )
• داروهایی که با استفاده از تجهیزات بادوام پزشکی مصرف
میکنید (مانند نبوالیزر ) که مورد تأیید طرح هستند
• فاکتورهای انعقاد خونی که در صورت ابتال به هموفیلی
مصرف میکنید
• داروهای سرکوبکننده سیستم ایمنی بدن ،در صورتی که هنگام
پیوند عضو بخش  Medicare Aبوده باشید
• داروهای تزریقی پوکی استخوان هزینه این داروها را به شرطی
پرداخت میکنیم که خانهنشین باشید یا شکستگی استخوانی داشته
باشید که به گواهی پزشک ناشی از پوکی استخوان بعد از
یائسگی است و خودتان نمیتوانید دارو را تزریق کنید
• آنتیژنها
• برخی داروهای خوراکی ضد سرطان و ضد تهوع
• بعضی از داروهای خاص برای دیالیز در منزل ،شامل هپارین،
آنتیدوت برای هپارین (در صورت ضرورت پزشکی ) ،بیحسی
موضعی و داروهای شبیهساز خونسازی
• ایمونوگلوبولین درونوریدی ( ) IVبه منظور درمان خانگی
بیماریهای اولیه ضعف سیستم ایمنی بدن
همچنین برخی از واکسنها را به موجب مزایای داروهای نسخهای
بخش  Bو بخش  Medicare Dتحت پوشش قرار میدهیم.
در فصل  5دفترچه راهنمای اعضا به شرح مزیت داروی نسخهای
سرپایی پرداخته شده است .قوانینی که باید برای پوشش نسخهها
رعایت کنید در این فصل شرح داده شده است.
فصل  6دفترچه راهنمای اعضا به شما اطالعاتی درباره هزینهای که
برای داروهای نسخهای سرپایی باید پرداخت کنید ارائه میدهد.
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مراقبت در مراکز پرستاری
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مرکز پرستاری ( )NFمحلی است که برای اشخاصی که نمیتوانند در
خانه مراقبت دریافت کنند ولی لزومی ندارد که در بیمارستان باشند،
مراقبت ارائه میدهد.
برخی از خدماتی که هزینه آنها را پرداخت میکنیم عبارتند از:
• اتاق نیمهخصوصی (یا اتاق خصوصی در صورت
ضرورت پزشکی)
• وعدههای غذایی ،شامل رژیمهای غذایی خاص
• خدمات پرستاری
• فیزیوتراپی ،کاردرمانی و گفتاردرمانی
• تنفسدرمانی
• داروهایی که بهعنوان بخشی از برنامه درمانتان مصرف
میکنید( .شامل موادی که بهصورت طبیعی در بدن شما وجود
دارد مانند فاکتورهای انعقاد خون).
• خون ،شامل نگهداری و تزریق
• لوازم مصرفی پزشکی و جراحی که معموال توسط مراکز
پرستاری ارائه میشوند
• آزمونهای آزمایشگاهی که معموال توسط مراکز پرستاری
انجام میشوند
• عکسبرداری اشعه ایکس و سایر خدمات رادیولوژی که معموال
توسط مراکز پرستاری ارائه میشوند
• استفاده از وسایلی مانند صندلی چرخدار که معموال توسط مراکز
پرستاری ارائه میشوند
• خدمات پزشک/کارورز
• تجهیزات بادوام پزشکی
• خدمات دندانپزشکی ،شامل دندان مصنوعی
ادامه این مزایا در صفحه بعد
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مراقبت در مرکز پرستاری (ادامه )
• مزایای بینایی سنجی
• معاینات شنواییسنجی
• خدمات کایروپراکتیک
• خدمات پاپزشکی
معموال مراقبتهای مورد نیاز خود را از مراکز عضو شبکه
دریافت میکنید .با این وجود میتوانید این خدمات را از مراکز
خارج از شبکه نیز دریافت کنید .در صورت پذیرش مبالغ پیشنهادی
طرح ما از سوی مراکز زیر ،میتوانید خدمات مورد نیازتان را از
آنها دریافت نمایید:
• آسایشگاه سالمندان یا خانه بازنشستگان تحت مراقبت مداوم ،که
دقیقا پیش از بستری در بیمارستان در آن جا زندگی میکردهاید
(در صورتی که خدمات پرستاری ارائه دهد) .
• مرکز پرستاری که همسر یا همخانه قانونی شما وقتی بیمارستان
را ترک میکنید در آن زندگی میکند.
غربالگری چاقی مفرط و درمانهای مورد نیاز جهت پایین نگه
داشتن وزن

$0

اگر شاخص توده بدنی شما  30یا بیشتر باشد ،هزینه مشاوره برای
کمک به کاهش وزن شما را پرداخت میکنیم .باید مشاوره را در
مرکز مراقبتهای اولیه دریافت کنید .بدین ترتیب میتوانید آن را با
برنامه کامل پیشگیرانه خود ادغام کنید .برای کسب اطالعات بیشتر
با ارائهدهنده مراقبتهای اولیه خود صحبت کنید.

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات برنامه درمان سوءمصرف موادمخدر ()OTP

مبلغی که باید بپردازید
$0

طرح ما هزینه خدمات زیر را برای درمان اختالل مصرف موادمخدر
( )OUDپرداخت میکند:
• فعالیتهای مصرفی
• ارزیابیهای دورهای
• داروهای دارای مجوز سازمان غذا و دارو ( ) FDAو در صورت
مصداق ،مدیریت و ارائه این داروها به شما
• مشاوره درباره مصرف مواد
• درمان انفرادی و گروهی
• انجام آزمایش تشخیص مواد مخدر یا مواد شیمیایی در بدن شما
(آزمایش سمشناسی)
با ارائهدهنده خود صحبت کنید و ارجاع و/یا مجوز قبلی دریافت کنید.

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
نظارت سرپایی بیمارستانی

مبلغی که باید بپردازید
$0

خدمات نظارتی ،خدمات سرپایی بیمارستانی هستند که تعیین میکنند
فرد باید بستری یا ترخیص شود .برای اینکه خدمات نظارتی
بیمارستانی سرپایی تحت پوشش قرار گیرند ،باید معیارهای
 Medicareرا داشته باشند و منطقی و ضروری تلقی شوند .خدمات
نظارتی تنها زمانی تحت پوشش قرار میگیرد که به دستور پزشک یا
فرد دیگری ارائه شود که طبق قانون صدور مجوز دولتی و آییننامه
کارکنان بیمارستان مجاز به پذیرش بیماران در بیمارستان یا دستور
آزمایشهای سرپایی باشد.
توجه  :تا زمانی که ارائهدهنده دستور بستری شما در بیمارستان را
صادر نکند ،شما بیمار سرپایی محسوب میشوید و مبالغ تقسیم هزینه
را برای خدمات بیمارستانی سرپایی میپردازید .حتی اگر شب هم در
بیمارستان مانده باشید ،ممکن است همچنان درمان شما «سرپایی» در
نظر گرفته شود .اگر نمیدانید درمانتان سرپایی است یا خیر ،باید از
کارکنان بیمارستان بپرسید .همچنین میتوانید اطالعات بیشتری را در
برگه اطالعات  Medicareبه این نام کسب کنید« :آیا در بیمارستان
بستری هستید یا درمانتان سرپایی است؟ اگر  Medicareدارید،
بپرسید!» .این برگه از طریق وبسایت به نشانی
https://www.medicare.gov/sites/default/files/2021 10/11435-Inpatient-or-Outpatient.pdfیا تماس با
) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227قابل دسترس است.
کاربران  TTYبا شماره  1-877-486-2048تماس بگیرند .میتوانید با
این شمارهها در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته بهصورت رایگان

تماس بگیرید.
ممکن است به مجوز قبلی نیاز باشد.

?
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مبلغی که باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
آزمایشات تشخیص و خدمات و لوازم درمانی بیماران سرپایی

$0

ما هزینه خدمات زیر و سایر خدمات دارای ضرورت پزشکی که
اینجا ذکر نشدهاند را پرداخت میکنیم:
• عکسبرداری اشعه ایکس
• پرتو درمانی (رادیوم و ایزوتوپ) ،شامل مواد و لوازم
مصرفی تکنیسین
• لوازم جراحی مصرفی مانند پانسمانها
• آتلبندی ،قالب گچ و سایر تجهیزات مورد استفاده در شکستگی و
دررفتگی
• تستهای آزمایشگاهی
• خون ،شامل نگهداری و تزریق
• سایر آزمایشات تشخیصی سرپایی
با ارائهدهنده خود صحبت کنید و ارجاع و/یا مجوز قبلی دریافت کنید.
خدمات سرپایی بیمارستانی

$0

ما هزینه خدمات ضروری پزشکی را که در بخش بیماران سرپایی
بیمارستان برای تشخیص یا درمان بیماری یا آسیب دریافت میکنید
میپردازیم؛ نظیر:
• خدمات در بخش اورژانس یا درمانگاه بیماران سرپایی از قبیل
جراحی سرپایی یا خدمات نظارتی
 oخدمات نظارتی به پزشک شما کمک میکند که بداند آیا باید
در بیمارستان «بستری» شوید یا خیر.
 oگاهی ممکن است شب را در بیمارستان سپری کنید و همچنان
درمانتان «سرپایی» محسوب شود.
ادامه این مزایا در صفحه بعد

?
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مبلغی که باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات سرپایی بیمارستانی (ادامه )
 oبرای کسب اطالعات بیشتر در خصوص شرایط مربوط به
بیمار بستری یا سرپایی به برگه زیر مراجعه کنید:
www.medicare.gov/media/11101
• آزمونهای آزمایشگاهی یا تشخیصی که بیمارستان برای آنها
درخواست هزینه میکند
• خدمات روانپزشکی شامل مراقبتهای مربوط به طرح
نیمهبستری ،به شرطی که پزشک گواهی کند که بدون استفاده از
این برنامه به بستری نیاز خواهد بود
• عکسبرداری اشعه ایکس و سایر خدمات رادیولوژی که
صورتحساب آن از سوی بیمارستان صادر میشود
• لوازم پزشکی مانند اسپلینت و قالب گچ
• غربالگریهای پیشگیرانه و خدمات ذکرشده در جدول مزایا
• برخی داروها که خودتان نمیتوانید برای خودتان بهکار ببرید
با ارائهدهنده خود صحبت کنید و ارجاع و/یا مجوز قبلی دریافت کنید.
خدمات سرپایی سالمت روان

$0

ما هزینههای مربوط به خدمات روانپزشکی ارائه شده توسط مراکز
زیر را میپردازیم :
• روانپزشک یا پزشک دارای گواهی ایالتی
• روانشناس بالینی
• مددکار اجتماعی بالینی
• پرستار بالینی متخصص
• پرستار درمانگر
• دستیار پزشک
ادامه این مزایا در صفحه بعد

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند

مبلغی که باید بپردازید

خدمات سرپایی سالمت روان (ادامه )
• سایر متخصصان سالمت روان مورد تأیید  Medicareآنطور که
در قوانین مرتبط ایالتی تشریح شده است
ما هزینه خدمات زیر و احتماال برخی خدمات دیگری که در اینجا
فهرست نشدهاند را پرداخت میکنیم :
• خدمات بالینی
• درمان روزانه
• خدمات توانبخشی روانی-اجتماعی
• بستری نیمهوقت یا طرحهای سرپایی شدید
• ارزیابی و درمان سالمت روان فردی و گروهی
• آزمایشهای روانشناسی در صورتی که در ارزیابی نتایج سالمت
روان داللت بالینی داشته باشند
• خدمات سرپایی به منظور پایش دارودرمانی
• آزمایشگاه ،داروها ،لوازم و تجهیزات سرپایی
• مشاوره روانپزشکی
با ارائهدهنده خود صحبت کنید و ارجاع و/یا مجوز قبلی دریافت کنید.
خدمات توانبخشی سرپایی

$0

ما هزینه فیزیوتراپی ،کاردرمانی و گفتاردرمانی را میپردازیم.
میتوانید خدمات بازتوانی سرپایی را از بخشهای سرپایی بیمارستان،
مطب درمانگرهای مستقل ،مراکز تخصصی بازتوانی ( )CORFو
سایر مراکز دریافت کنید.
با ارائهدهنده خود صحبت کنید و ارجاع و/یا مجوز قبلی دریافت کنید.

?
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مبلغی که باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات سرپایی درمان سوءمصرف مواد مخدر

$0

ما هزینه خدمات زیر و احتماال برخی خدمات دیگری که در اینجا
فهرست نشدهاند را پرداخت میکنیم :
• غربالگری و مشاوره سوءمصرف الکل
• درمان اعتیاد
• درمان گروهی یا فردی توسط متخصص واجد شرایط
• سمزدایی نیمهحاد در برنامه بستری ترک اعتیاد
• خدمات الکل و مواد مخدر در مرکز درمان سرپایی فشرده
• درمان با  (Vivitrol) Naltrexoneآهستهرهش
با ارائهدهنده خود صحبت کنید و ارجاع و/یا مجوز قبلی دریافت کنید.
جراحی سرپایی

$0

ما هزینه جراحی سرپایی را در بخش جراحیهای سرپایی بیمارستان
و نیز مراکز جراحیهای سرپایی میپردازیم.
با ارائهدهنده خود صحبت کنید و ارجاع و/یا مجوز قبلی دریافت کنید.
پوشش تکمیلی داروهای بدون نیاز به نسخه ()OTC

$0

این طرح برخی از داروهای تأییدشده ،بدون نیاز به نسخه و اقالم
مرتبط با سالمت را تا سقف  $200در هر سه ماه پوشش میدهد.
وجوه  OTCاستفادهنشده به سه ماه بعد منتقل نمیشود .وجوه OTC

استفادهنشده به سال تقویمی بعد منتقل نمیشود.
خدمات اضافی ممکن است مطابق با مزایا و دستورالعملهای
 Medi-Cal Rxپوشش داده شود .برای اطالعات ،با هماهنگکننده
درمان خود تماس بگیرید.
ادامه این مزایا در صفحه بعد

?
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مبلغی که باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
پوشش تکمیلی داروهای بدون نیاز به نسخه (( )OTCادامه )
اقالم بدون نیاز به نسخه ( )OTCداروها و محصوالت مرتبط با
سالمت هستند که نیازی به نسخه ندارند .بیش از  1000کاالی OTC
تحت پوشش این طرح هستند که  Medicareمجاز کرده است .اقالم
تحت پوشش عبارتند از :
• خمیر دندان
• قطره چشم
• اسپری بینی
• ویتامینها
• قطره سرفه
• مسکن
• ضد اسیدها
• اقالم کمکهای اولیه
• و موارد دیگر...
تقریبا  14روز کاری پس از ثبتنام ،یک بسته خوشآمدگویی حاوی
کارت مزایا ،کاتالوگ و اطالعاتی در مورد نحوه شروع استفاده از
مزایا دریافت خواهید کرد تا بتوانید خرید محصوالت تحت پوشش را
شروع کنید .سه راه برای دسترسی به مزایا وجود دارد:
 .1سفارشها را بهصورت آنالین از طریق وب یا برنامه تلفن
همراه هوشمند برای تحویل در فروشگاه یا تحویل درب
منزل انجام دهید.
 .2با استفاده از کارت مزایای  ،OTCخرید در بیش از 4,600
شعبه  Walmartو سایر فروشگاههای خردهفروشی

امکانپذیر است.

ادامه این مزایا در صفحه بعد

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند

مبلغی که باید بپردازید

پوشش تکمیلی داروهای بدون نیاز به نسخه (( )OTCادامه )
 .3برای سفارشدهی تماس بگیرید .اقالم را با خرید آنالین یا از
کاتالوگ  OTCانتخاب کنید .نام محصول ،شماره کارت
مزایای  OTCو اطالعات تحویل را آماده کنید.
توجه :خریدها محدود به دالرهای موجود برای این مزایا است .پس از
پرداخت مزایای  OTCتوسط طرح ،مسئولیت پرداخت باقی هزینهها با
شماست .سفارشهای ارسالی از طریق پست محدود به یک سفارش در
هر سه ماه است .به جز حداکثر کمکهزینه سهماهه ،هیچ محدودیتی
در تعداد خریدهای حضوری از فروشگاه وجود ندارد .وجوه OTC
استفادهنشده به سه ماه بعد منتقل میشود ،اما نه به سال بعد .همه
سفارشها باید از طریق فروشگاههای مورد تأیید طرحها انجام شوند یا
در فروشگاههای طرفقرارداد خریداری شوند .ممکن است برندهای
خاص در دسترس نباشند و تعداد آنها محدود باشد.
اگر درباره این مزایا سؤالی دارید ،با مرکز خدمات اعضا یا
هماهنگکننده درمان خود تماس بگیرید.
خدمات بستری موقت

$0

بستری موقت ،یک برنامه ساختاریافته رواندرمانی فعال است .این
خدمات بهعنوان خدمات سرپایی بیمارستانی یا توسط مرکز سالمت
روان جامعه ارائه میشود .این خدمات در مقایسه با خدماتی که در
مطب ارائه میشوند تخصصیتر است .این خدمات میتواند باعث
جلوگیری از بستری شدن شما در بیمارستان شود.
توجه  :به دلیل عدم حضور مراکز سالمت روان محلی در شبکه ما،
هزینه خدمات نیمهبستری را فقط در صورتی که بهعنوان خدمات
سرپایی بیمارستانی ارائه شوند پرداخت میکنیم .
با ارائهدهنده خود صحبت کنید و ارجاع و/یا مجوز قبلی دریافت کنید.
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مبلغی که باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
سیستم پاسخ اضطراری شخصی () PERS

$0

پوشش یک سیستم پاسخ اضطراری شخصی و نظارت ماهانه در خانه
اعضا در صورت هماهنگی طرح با فروشنده طرفقرارداد .مزایای
سیستم پاسخ اضطراری شخصی ،دستگاهی را در خانه فراهم میکند
تا پرسنل مربوطه را از یک موقعیت اضطراری (مثال سقوط) مطلع
کند .برای اطالعات بیشتر یا درخواست واحد ،لطفا با مرکز خدمات
اعضا تماس بگیرید.
خدمات پزشک/ارائهدهنده ،شامل ویزیت در مطب پزشک

$0

ما هزینه خدمات زیر را میپردازیم:
• مراقبتهای پزشکی ضروری یا خدمات جراحی ارائهشده در
مراکزی مانند:
 oمطب پزشک
 oمرکز جراحیهای سرپایی معتبر
 oبخش سرپایی بیمارستان
• مشاوره ،تشخیص و درمان توسط متخصص
• معاینات اولیه شنوایی یا حفظ تعادل ارائهشده توسط ارائهدهنده
مراقبتهای اولیه یا متخصص  ،در صورتی که پزشک آن را
برای بررسی نیازتان به درمان سفارش دهد
• برخی از خدمات درمانی از راه دور ،از جمله مشاوره ،تشخیص
و درمان توسط پزشک یا پرستار برای اعضا در برخی مناطق
روستایی و یا سایر مکانهای مورد تأیید . Medicare
 oاز این حق انتخاب برخوردار هستید که این خدمات را از
طریق ویزیت حضوری یا از راه تلفنی انجام دهید .اگر
تصمیم بگیرید یکی از این خدمات را از طریق خدمات
سالمت از راه دور دریافت کنید ،باید از ارائهدهنده شبکهای
استفاده کنید که خدمات از راه دور را ارائه میدهد.
ادامه این مزایا در صفحه بعد
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مبلغی که باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات پزشک/ارائهدهنده ،شامل ویزیت در مطب پزشک (ادامه )
• برخی از خدمات درمانی از راه دور ،از جمله مشاوره ،تشخیص
و درمان توسط پزشک یا پرستار برای اعضا در برخی مناطق
روستایی و یا سایر مکانهای مورد تأیید Medicare
• خدمات درمانی از راه دور برای ویزیتهای ماهانه مربوط به
مرحله نهایی بیماری کلیوی ( ) ESRDبرای اعضای دیالیز در
منزل در یک مرکز دیالیز بیمارستانی یا دسترسی حیاتی به مرکز
دیالیز بیمارستانی ،مرکز دیالیز کلیه ،یا خانه
• خدمات درمانی از راه دور برای تشخیص ،ارزیابی ،یا درمان
عالئم سکته مغزی
• خدمات درمانی از راه دور برای اعضای مبتال به اختالل
سوءمصرف مواد یا اختالالت روانی همزمان
• خدمات سالمت از راه دور برای تشخیص ،ارزیابی و درمان
اختالالت سالمت روان در موارد زیر:
 oظرف  6ماه قبل از اولین ویزیت از راه دور ،ویزیت
حضوری دارید
 oحین دریافت این خدمات از راه دور ،هر  12ماه یک بار یک
ویزیت حضوری دارید
 oدر شرایط خاص میتوان برای موارد فوق استثنا قائل شد
• خدمات سالمت از راه دور برای ویزیتهای سالمت روان که
توسط کلینیکهای بهداشت روستایی و مراکز بهداشتی فدرال
واجد شرایط ارائه میشود.
• ویزیتهای مجازی (بهعنوان مثال از طریق مکالمه تلفنی یا
تصویری) با پزشک خود بهمدت  5-10دقیقه اگر
 oبیمار جدید نیستید و
ادامه این مزایا در صفحه بعد
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند

مبلغی که باید بپردازید

خدمات پزشک/ارائهدهنده ،شامل ویزیت در مطب پزشک (ادامه )
 oپذیرش با ویزیت حضوری طی  7روز گذشته مرتبط نباشد و
 oاین ویزیت به مراجعه حضوری به مطب در  24ساعت پس
از آن یا نزدیکترین وقت مالقات موجود منجر نشود
• ارزیابی ویدیو و/یا تصاویری که برای پزشک خود ارسال
میکنید و توضیحات و پیگیریها توسط پزشک ظرف 24
ساعت اگر
 oبیمار جدید نیستید و
 oارزیابی با ویزیت حضوری در  7روز اخیر مرتبط نباشد و
 oاین ارزیابی به مراجعه حضوری به مطب در  24ساعت پس
از آن یا نزدیکترین وقت مالقات موجود منجر نشود
• اگر بیمار جدید نیستید ،مشاورههای پزشک شما با سایر پزشکان
از طریق تلفن ،اینترنت یا سوابق الکترونیکی سالمت
• نظر ثانویه یکی دیگر از ارائهدهندگان شبکه پیش از
عمل جراحی
• مراقبتهای دندانپزشکی غیر معمول .خدمات تحت پوشش محدود
به این موارد است:
 oجراحی فک و ساختارهای مربوطه
 oدرمان شکستگیهای فک و استخوانهای صورت
 oکشیدن دندان پیش از پرتودرمانی سرطان نئوپالستیک
 oخدماتی که در صورت ارائه از سوی پزشک تحت پوشش
قرار میگیرد

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات پاپزشکی

مبلغی که باید بپردازید
$0

ما هزینه خدمات زیر را میپردازیم:
• معاینه و درمان دارویی یا جراحی مصدومیتها و بیماریهای پا
(مانند خارپاشنه یا انگشت پای چکشی)
• مراقبتهای معمول پا برای کاربران مبتال به بیماریهایی مانند
دیابت که پاها را درگیر میکند
خدمات پاپزشکی  -تکمیلی
این طرح خدمات تکمیلی پاپزشکی را که تحت پوشش
 Original Medicareنیست پوشش میدهد.
برداشتن یا بریدن میخچه یا پینه ،کوتاه کردن ناخنها و سایر
مراقبتهای بهداشتی و پیشگیرانه در صورت عدم وجود بیماری
موضعی ،آسیب یا عالئم مربوط به پا.
ممکن است به مجوز قبلی نیاز باشد.
آزمایشات غربالگری سرطان پروستات

$0

برای مردان  50سال به باال ،هزینه خدمات زیر را هر  12ماه یک
بار پرداخت میکنیم :
• معاینه مقعدی دیجیتال
• آزمایش آنتیژن مخصوص پروستات ()PSA

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
پروتز و لوازم مصرفی مرتبط

مبلغی که باید بپردازید
$0

پروتز جایگزین همه یا بخشی از یا عملکرد یک اندام یا بخشی از آن
میشود .ما هزینه پروتزهای زیر و احتماال دستگاههای دیگری که
ممکن است اینجا ذکر نشده باشند را میپردازیم:
• کیسههای کولوستومی و لوازم مصرفی مرتبط با مراقبتهای
کولوستومی
• تغذیه با لوله و وریدی ،شامل کیتهای تأمین غذا ،پمپ ،لوله و
آداپتور تزریق ،محلولها و منابع برای تزریق توسط خود
• ضربانسازها
• بندک
• کفشهای پروتزی
• دست و پای مصنوعی
• پروتزهای سینه (شامل سینهبند مخصوص پس از عمل
برداشت سینه )
• پروتزهای الزم برای جایگزینی کلیه قسمتهای خارجی بدن که
بر اثر بیماری ،آسیب یا نقص مادرزادی برداشته شده یا دچار
آسیب شدهاند
• کرم و پوشک مخصوص بیاختیاری ادرار
ما همچنین هزینه برخی لوازم مرتبط با پروتزها را میپردازیم.
همچنین هزینه تعمیر و یا جایگزینی پروتزها را هم میپردازیم.
برخی از هزینههای برداشت آب مروارید یا عمل آب مروارید را نیز
پوشش میدهیم .بعدا برای جزئیات به «مراقبت بینایی» در این جدول
مراجعه کنید.
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
خدمات توانبخشی ریوی

مبلغی که باید بپردازید
$0

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

$0

ما هزینه غربالگریها برای کالمیدیا ،سوزاک ،سیفلیس و هپاتیت B

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

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

مبلغی که باید بپردازید
$0

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

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

مبلغی که باید بپردازید
$0

ما هزینه  SETبرای اعضای مبتال به بیماری سرخرگ محیطی
سمپتوماتیک ( ) PADکه برای  PADاز پزشک معالج  PADخود
ارجاع داشته باشند را پرداخت میکنیم.
طرح ما موارد زیر را پوشش میدهد:
•

حداکثر  36جلسه در یک دوره  12هفتهای اگر همه شرایط SET

برآورده شده باشد
• در صورتیکه از طرف ارائهدهنده مراقبتهای درمانی الزم
شناخته شود 36 ،جلسه اضافی به مرور زمان
برنامه  SETباید به این صورت باشد:
• جلسات  30تا  60دقیقهای برنامه درمانی تمرین-آموزش برای
افراد مبتال به  PADکه به دلیل گردش ضعیف خون دچار
گرفتگی پا (لنگ زدن ) هستند
• در بخش خدمات سرپایی بیمارستان یا در مطب پزشک ارائه شود
• توسط پرسنل واجد شرایطی ارائه شوند که اطمینان حاصل
میکنند که مزایا بیش از آسیبها بوده و در ورزشدرمانی برای
 PADآموزش دیدهاند
• تحت نظارت مستقیم پزشک ،دستیار پزشک ،یا متخصص
پرستار/پرستار بالینی آموزشدیده در هر دو زمینه تکنیکهای
اولیه و پیشرفته حمایت از زندگی ارائه شوند

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
حملونقل  :حملونقل پزشکی غیراضطراری

مبلغی که باید بپردازید
$0

این مزایا استفاده از بهصرفهترین و دسترسپذیرترین حملونقل را
امکانپذیر میسازد .این موارد عبارتند از  :حملونقل پزشکی با
آمبوالنس ،ون برانکارد ،ون دارای صندلی چرخدار و هماهنگی برای
حملونقل نیمهعمومی.
انواع مختلف حملونقل زمانی تأیید میشود که:
• وضعیت پزشکی و/یا جسمانی شما اجازه سفر با اتوبوس،
خودروی سواری ،تاکسی یا انواع وسایل نقلیه عمومی
شخصی را ندهد ،و
بر اساس نوع خدمات ،ممکن است نخست نیاز به دریافت مجوز
قبلی باشد.
حملونقل  :حملونقل غیرپزشکی

$0

این مزایا امکان حملونقل به خدمات پزشکی توسط اتومبیل
مسافربری ،تاکسی یا سایر وسایل حملونقل عمومی/خصوصی را
میدهد.
حملونقل برای دریافت مراقبتهای پزشکی ضروری ،الزم است ،از
جمله رفتوآمد به قرار مالقاتهای دندانپزشکی و دریافت
داروهای نسخهای.
این مزایا ارتباطی با مزایای حملونقل پزشکی غیراضطراری
شما ندارد.

?
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مبلغی که باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
درمان فوری

$0

درمان فوری برای موارد زیر ارائه میشود:
• مورد غیراورژانسی که به مراقبت درمانی فوری نیاز دارد ،یا
• بیماری ناگهانی ،یا
• مصدومیت ،یا
• بیماری که نیازمند مراقبتهای فوری است.
در صورت نیاز به مراقبتهای فوری ابتدا سعی کنید به ارائهدهندگان
شبکه مراجعه کنید .با این حال ،وقتی نمیتوانید به ارائهدهنده شبکه
دسترسی پیدا کنید (بهعنوان مثال ،زمانی که خارج از محدوده خدماتی
طرح هستید یا در آخر هفتهها) میتوانید از ارائهدهندگان خارج از
شبکه استفاده کنید.
ویزیت ویدیویی پزشک

$0

 LiveHealth Onlineبه شما امکان میدهد که پزشکان و
تراپیستها/روانشناسان دارای مجوز را از طریق ویدیوی زنده و
دوطرفه در گوشی هوشمند ،تبلت یا رایانهتان مالقات کنید .شروع این
کار آسان است! میتوانید در  livehealthonline.comثبتنام کنید یا
برنامه موبایل رایگان  LiveHealth Onlineرا دانلود و ثبتنام کنید.
مطمئن شوید که کارت بیمه سالمتتان در دسترس باشد  -باید به چند
سؤال پاسخ دهید.
ثبتنام رایگان:
باید هنگام ثبتنام اطالعات بیمه سالمت خود را وارد کنید ،پس کارت
 IDعضویت خود را هنگام تماس در دسترس داشته باشید.
مزایای ویزیت ویدیویی پزشک :
این ویزیت درست مانند ویزیت حضوری پزشک شماست ،با این
تفاوت که با دوربین وب انجام میشود.
ادامه این مزایا در صفحه بعد

?
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مبلغی که باید بپردازید

خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
ویزیت ویدیویی پزشک (ادامه )
این گزینه درمانی عالی برای مواقعی است که پزشکتان نمیتواند
شما را ویزیت کند .پزشکان دارای بورد میتوانند در  24ساعت
شبانهروز و  7روز هفته در مورد اکثر عارضههای شایع مانند
آنفوالنزا ،سرماخوردگی ،قرمزی چشم و غیره به شما کمک کنند.
پزشک میتواند در صورت لزوم ،نسخه را به داروخانه انتخابی شما
ارسال کند.
اگر احساس اضطراب و نگرانی دارید یا در دوران دشواری هستید،
میتوانید وقت بگیرید و از خانهتان یا در جاده ،با تراپیست یا
روانشناس مجاز صحبت کنید .در اکثر موارد ،میتوانید وقت بگیرید و
ظرف چهار روز یا کمتر ،با تراپیست یا روانشناس مالقات کنید.
ویزیت ویدیویی پزشک به منظور تکمیل ویزیتهای حضوری نزد
پزشکان دارای بورد که برای اکثر درمانها در دسترس هستند
طراحی شده است.
 LiveHealth Onlineنام تجاری Health Management
 ،Corporationشرکت جداگانهای است که خدمات سالمت از راه دور

را از طرف این طرح ارائه میدهد.
مراقبتهای بینایی

$0

ما هزینه خدمات زیر را میپردازیم:
• یک معاینه چشم ساالنه معمول؛ و
• هر دو سال یک بار تا سقف  $100برای عینک (فریم و عدسی)
و یا تا سقف  $100برای لنزهای تماسی.
ما هزینه خدمات پزشک سرپایی را برای تشخیص و درمان بیماریها
و آسیبهای چشمی پرداخت میکنیم .بهعنوان مثال ،این شامل معاینات
ساالنه چشم برای رتینوپاتی دیابتی برای افراد مبتال به دیابت و درمان
برای دژنراسیون ماکوالر مربوط به سن میباشد.
ادامه این مزایا در صفحه بعد

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند

مبلغی که باید بپردازید

مراقبتهای بینایی (ادامه )
برای افراد با ریسک باالی ابتال به آب سیاه (گلوکوم) ،هر سال هزینه
یک غربالگری گلوکوم را میپردازیم .افراد با ریسک باالی گلوکوم
عبارتند از :
• افراد دارای سابقه خانوادگی گلوکوم
• افراد مبتال به دیابت
• افراد آفریقایی-آمریکایی با سن  50سال به باال
• افراد اسپانیاییتبار با سن  65سال به باال
هزینه عینک یا یک جفت لنز تماسی پس از هر جراحی آب
مروارید ،در صورتی که پزشک یک لنز داخل چشمی قرار دهد،
پرداخت میشود.
اگر دو عمل جراحی آب مروارید جداگانه داشته باشید ،باید پس از هر
عمل یک عینک دریافت کنید .نمیتوانید دو عینک را بعد از جراحی
دوم دریافت کنید ،حتی اگر یک عینک بعد از جراحی اول دریافت
نکرده باشید.
بینایی  -تکمیلی
این طرح ،ساالنه تا  $300.00برای عینک یا لنز تماسی پوشش
میدهد.
ما مراقبتهای بینایی را بیشتر از آنچه تحت پوشش  Medicareاست
پوشش میدهیم ،اما باید از پزشکان شبکه بینایی ما استفاده کنید.
خدمات اضافی ممکن است مطابق با مزایا و دستورالعملهای
 Medi-Calپوشش داده شود .برای جزئیات ،لطفا با هماهنگکننده
درمان خود تماس بگیرید.

?
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خدماتی که تحت پوشش طرح ما هستند
ویزیت پیشگیرانه «به  Medicareخوش آمدید»

مبلغی که باید بپردازید
$0

ما هزینه ویزیت پیشگیرانه «به  Medicareخوش آمدید» را که فقط
یک بار انجام میشود میپردازیم .این ویزیت شامل موارد زیر است:
• بررسی وضعیت سالمت شما،
• آموزش و مشاوره در مورد خدمات پیشگیرانهای که نیاز دارید
(شامل واکسنها و غربالگریها) ،و
• ارجاع برای سایر مراقبتها در صورت نیاز.
توجه :ما ویزیتهای پیشگیرانه «به  Medicareخوش آمدید» را تنها
در  12ماه اولی که از بخش  Medicare Bبرخوردار هستید ،پوشش
میدهیم .وقتی وقت ویزیت میگیرید ،به دفتر پزشک خود اطالع دهید
که برای ویزیت پیشگیرانه «به  Medicareخوش آمدید» است.

 .Eمزایای تحت پوشش در خارج از طرح
ما خدمات زیر را پوشش نمیدهیم ،اما از طریق خدمات هزینهای  Medicareیا  Medi-Calدر
دسترس هستند.
 .E1گذارهای اجتماعی )CCT( California

برنامه «گذارهای اجتماعی  )CCT( »Californiaاز سازمانهای بخش خصوصی ( )Leadمحلی استفاده
میکند تا به ذینفعان واجد شرایط  Medi-Calکه بهمدت حداقل  90روز متوالی در مرکزی بستری
بودهاند کمک کند به اجتماع بازگردند و بهصورت ایمن در محیط اجتماع بمانند .برنامه  CCTتأمین
هزینه مالی خدمات هماهنگی انتقال در طول دوره پیش از انتقال و برای  365روز پس از دوره گذار را
به منظور کمک به افراد ذینفع در جهت بازگشت جامعه به عهده میگیرد.
شما میتوانید از هر سازمان بخش خصوصی پیشگام برای  CCTکه به شهرستان محل سکونت شما
خدمات میدهد ،خدمات هماهنگی انتقال را دریافت کنید .میتوانید فهرستی از سازمانهای بخش
خصوصی پیشگام برای  CCTو شهرستانهایی محل خدماتدهی آنها را در وبسایت سازمان خدمات
درمانی به آدرس زیر پیدا کنید. www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT :
برای خدمات هماهنگی انتقال CCT

 Medi-Calهزینه خدمات هماهنگی انتقال را پرداخت میکند .شما هیچ هزینهای بابت این خدمات
نمیپردازید.
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برای خدماتی که به انتقال  CCTشما مربوط نیستند
ارائهدهنده صورتحساب خدمات شما را برای ما صادر میکند .طرح ما هزینه خدمات دریافتشده توسط
شما را پس از انتقال پرداخت خواهد کرد .شما هیچ هزینهای بابت این خدمات نمیپردازید.
در حالیکه خدمات هماهنگی انتقال  CCTرا دریافت میکنید ،هزینه خدمات مندرج در بخش  Dجدول
مزایا را پرداخت میکنیم.
عدم تغییر در مزایای پوشش دارویی
برنامه  CCTداروها را پوشش نمیدهد .شما همچنان مزایای دارویی عادی خود را از طرح ما دریافت
میکنید .برای اطالعات بیشتر ،به فصل  5دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
توجه  :اگر به خدمات انتقالی غیر  CCTنیاز داشته باشید ،با هماهنگکننده درمان خود تماس بگیرید تا
ترتیب چنین خدماتی را بدهد .منظور از خدمات انتقالی غیر CCTاین است که خدمات مراقبتی موردنظر
شما ربطی به انتقال شما از یک مؤسسه یا مرکز ندارد.
 .E2برنامه دندانپزشکی Medi-Cal

برخی خدمات دندانپزشکی ،بهعنوان مثال خدمات زیر ،از طریق برنامه دندانپزشکی  Medi-Calدر
دسترس هستند؛ که شامل اما نه محدود به خدمات زیر است:
• معاینات اولیه ،عکسبرداری اشعه ایکس ،جرمگیری ،و فلورایددرمانی
• ترمیم و روکش دندان
• عصبکشی
• گذاشتن دندان مصنوعی ،تنظیم ،ترمیم و ریالین
مزایای دندانپزشکی در برنامه دندانپزشکی  Medi-Calبر مبنای ارائه خدمات در ازای پرداخت هزینه
در دسترس میباشد .برای اطالعات بیشتر ،یا در صورت نیاز به کمک برای پیدا کردن دندانپزشکی که
برنامه دندانپزشکی  Medi-Calرا میپذیرد ،با خدمات مشتریان با شماره تلفن  1-800-322-6384تماس
بگیرید (کاربران  TTYبا شماره  1-800-375-2922تماس بگیرند) .این تماس رایگان است .نمایندگان
برنامه خدمات دندانپزشکی  Medi-Calروزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8:00صبح تا  5:00عصر
آماده کمک به شما هستند .همچنین میتوانید برای کسب اطالعات بیشتر به وبسایت
 dental.dhcs.ca.gov/مراجعه کنید.
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عالوه بر سرویس ارائه خدمات در ازای پرداخت هزینه برنامه دندانپزشکی  ،Medi-Calمیتوانید
مزایای دندانپزشکی را از طریق طرح مراقبتهای مدیریتشده دندانپزشکی دریافت کنید .طرحهای
مراقبتهای مدیریتشده دندانپزشکی فقط در شهرستان  Los Angelesدر دسترس هستند .اگر مایل به
دریافت اطالعات بیشتری درباره طرحهای بیمه دندانپزشکی هستید ،برای شناسایی طرح دندانپزشکی
خود نیاز به کمک دارید ،یا میخواهید طرح دندانپزشکی خود را عوض کنید ،روزهای دوشنبه تا جمعه
از ساعت  8:00صبح تا  6:00عصر با  Health Care Optionsبه شماره  1-800-430-4263تماس
بگیرید (کاربران  TTYبا شماره  1-800-430-7077تماس بگیرند) .این تماس رایگان است.
توجه  :طرح ما ارائهدهنده خدمات تکمیلی دندانپزشکی است .برای اطالعات بیشتر ،به جدول مزایا در
بخش  Dمراجعه کنید.
 .E3مراقبت آسایشگاهی بیماریهای العالج
شما این حق را دارید که در صورت تشخیص ارائهدهنده و مدیر پزشکی آسایشگاه بیماران العالج مبنی
بر اینکه مبتال به بیماری العالج و وخیم هستید ،اقامت در آسایشگاه بیماران العالج را انتخاب کنید.
یعنی بیماری شما بسیار وخیم باشد و انتظار رود که شش ماه یا کمتر زنده بمانید .میتوانید از خدمات
آسایشگاههای بیماریهای العالج مورد تأیید  Medicareاستفاده نمایید .این طرح باید به شما کمک کند تا
برنامههای آسایشگاه مورد تأیید  Medicareرا پیدا کنید .پزشک آسایشگاه میتواند عضو شبکه یا خارج
از شبکه باشد.
برای اطالعات بیشتر درباره مواردی که هزینه آنها را طی دوران اقامت شما در آسایشگاه بیماریهای
العالج خدمات پرداخت میکنیم به جدول مزایا در بخش  Dمراجعه کنید.
برای خدمات آسایشگاه بیماریهای العالج که تحت پوشش بخش  Aیا  Medicare Bهستند اما به
تشخیص بیماری العالج شما مربوط نیستند
•

ارائهدهنده آسایشگاه بیماریهای العالج صورتحساب خدمات شما را برای Medicare
صادر میکند Medicare .هزینه خدمات آسایشگاه بیماریهای العالج که مربوط به

تشخیص بیماری العالج شما باشند را پرداخت میکند .شما هیچ هزینهای بابت این
خدمات نمیپردازید.
برای خدمات تحت پوشش بخش  Aیا  Medicare Bکه به تشخیص ابتالی شما به بیماری العالج
مربوط نیستند (بهجز درمان اضطراری یا درمان مورد نیاز فوری )
• ارائهدهنده هزینه خدمات شما را از  Medicareطلب خواهد کرد Medicare .هزینه
خدمات تحت پوشش بخش  Aیا  Medicare Bرا میپردازد .شما هزینهای بابت این
خدمات نمیپردازید.
برای داروهایی که ممکن است تحت پوشش مزایای بخش  Medicare Dطرح ما قرار گیرند
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• داروها هیچگاه بهطور همزمان تحت پوشش آسایشگاه بیماریهای العالج و طرح ما
نیستند .برای اطالعات بیشتر ،به فصل  5دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
توجه  :اگر به خدماتی غیر از آسایشگاه بیماریهای العالج نیاز دارید ،با هماهنگکننده درمان خود
تماس بگیرید تا ترتیب خدمات را بدهد .مراقبتهای غیرآسایشگاهی ربطی به تشخیص بیماری العالج
شما ندارند.

 .Fمزایایی که تحت پوش ش طرح ما Medicare ،یا  Medi-Calنیستند
این بخش به شما درباره مزایایی میگوید که در طرح ما مستثنی شدهاند .منظور از «مستثنی» مزایایی
است که ما هزینه آنها را پرداخت نمیکنیم Medicare .و  Medi-Calنیز هزینه را پرداخت نمیکنند.
فهرست زیر حاوی خدمات و اقالمی است که در هیچ شرایطی تحت پوشش ما قرار نمیگیرند و مواردی
که فقط در برخی شرایط خاص پوشش داده میشوند.
ما هزینه مزایای پزشکی مستثنی مندرج در این بخش (یا هر جای دیگر در این دفترچه راهنمای اعضا)
را مگر در شرایط خاص پرداخت نمیکنیم .حتی اگر خدمات را در یک مرکز اضطراری دریافت کنید،
طرح هزینه خدمات را پرداخت نخواهد کرد .اگر فکر میکنید که طرح باید هزینه خدماتی را که تحت
پوشش نیستند بپردازد ،میتوانید درخواست تجدیدنظر کنید .برای اطالعات درباره درخواست تجدیدنظر،
به فصل  9دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
به غیر از موارد مستثنی یا محدودیتهای مندرج در جدول مزایا ،طرح ما اقالم و خدمات زیر را
پوشش نمیدهد:
• خدماتی که بر اساس استانداردهای  Medicareو « Medi-Calمنطقی و دارای ضرورت
پزشکی» تشخیص داده نشود ،مگر آنکه این خدمات در طرح ما تحت پوشش باشد.
• درمانهای پزشکی ،جراحی ،اقالم و داروها ،مگر آنکه تحت پوشش  Medicareباشند یا تحت
عنوان یک تحقیق بالینی مورد تأیید  Medicareباشند یا تحت پوشش طرح ما باشند .برای
اطالعات بیشتر درباره تحقیقات بالینی ،به فصل  3دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید .درمان
و اقالم تحقیقاتی مواردی هستند که اکثریت جامعه پزشکی آنها را قبول ندارند.
•

درمان جراحی چاقی مفرط ،مگر آنکه دارای ضرورت پزشکی باشد و Medicare

هزینه آن را بپردازد.
• اتاق خصوصی در بیمارستان مگر آنکه دارای ضرورت پزشکی باشد.
• پرستاران خصوصی.
• اقالم شخصی در اتاق شما در یک بیمارستان یا مرکز پرستاری مانند تلفن یا تلویزیون.

?
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• خدمات پرستاری تماموقت در منزل.
• هزینههای دریافتی توسط بستگان درجه یک یا اعضای خانوار شما.
• روشها یا خدمات تقویتی اختیاری (شامل کاهش وزن ،رشد مو ،فعالیت جنسی ،فعالیت
ورزشی ،اهداف زیبایی ،ضدپیری و عملکرد روانی) ،به غیر از مواردی که از
ضرورت پزشکی برخوردار باشند.
• جراحی یا سایر اعمال زیبایی مگر آنکه به دلیل آسیبدیدگی در تصادف یا جهت اصالح
ساختار نادرست بخشی از بدن انجام شود .با این حال ما هزینه ترمیم پستان پس از عمل
برداشت سینه و نیز مطابقت دادن پستان دیگر با آن را میپردازیم.
• خدمات کایروپراتیک ،به جز تغییرات در ستون فقرات مطابق با دستورالعملهای پوشش.
• کفشهای ارتوپدیک ،مگر آنکه کفشتان بخشی از پای مصنوعی بوده و در هزینه آن
منظور شده باشد یا متعلق به افراد مبتال به پای دیابتی باشد.
• لوازم کمکی پا به غیر از کفشهای ارتوپدیک و طبی برای افراد مبتال به بیماری پای دیابتی.
• معکوس کردن فرایندهای عقیمسازی و لوازم ضدبارداری بدون نسخه
• خدمات درمان طبیعی (استفاده از درمانهای طبیعی یا جایگزین ).
• خدماتی که در مراکز امور کهنهسربازان ( ) VAارائه میشود .با این وجود ،وقتی یک
کهنهسرباز خدمات اورژانسی در بیمارستان  VAدریافت میکند و تقسیم هزینه برای VA
بیش از تقسیم هزینه در طرح ما باشد ،ما مابهالتفاوت را به کهنهسرباز بازپرداخت
میکنیم .شما همچنان مسئول پرداخت مبالغ تقسیم هزینه هستید.
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مقدمه
این فصل قوانین مربوط به دریافت داروهای نسخهای سرپایی را توضیح میدهد .اینها داروهایی
هستند که ارائهدهنده برای شما سفارش میدهند و آنها را از داروخانه یا از طریق سفارش پستی
دریافت میکنید .این شامل داروهای تحت پوشش بخش  Medicare Dو  Medi-Calاست .واژههای
کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل آخر دفترچه راهنمای اعضا آمده است.
ما داروهای زیر را نیز پوشش میدهیم ،گرچه در این فصل به آنها پرداخته نمیشود:
• داروهای تحت پوشش بخش  . Medicare Aعموما شامل برخی داروهایی که وقتی در
بیمارستان یا مرکز پرستاری هستید به شما ارائه میشود.
• داروهای تحت پوشش بخش  . Medicare Bشامل برخی داروهای شیمیدرمانی ،برخی
داروهای تزریقی که به شما در مطب پزشک یا دیگر ارائهدهندگان داده میشود ،و
داروهایی که در کلینیک دیالیز به شما میدهند .برای اطالعات بیشتر درباره اینکه چه
داروهایی از بخش  Medicare Bپوشش داده میشوند به جدول مزایا در فصل  4دفترچه
راهنمای اعضا مراجعه کنید.
مقررات پوشش داروهای طرح برای بیماران سرپایی
معموال مادامیکه قوانین این بخش از دفترچه را رعایت کنید ،داروهای شما را پوشش میدهیم.
 .1پزشک یا ارائهدهنده دیگر باید برای شما نسخهای بنویسد که طبق قوانین ایالتی مربوطه
معتبر باشد .این شخص اغلب ارائهدهنده مراقبتهای اولیه ( ) PCPشما است .اگر ارائهدهنده
مراقبتهای اولیه ،شما را برای دریافت مراقبت ارجاع داده باشد ،این فرد میتواند ارائهدهنده
دیگری نیز باشد.
 .2تجویزکننده شما نباید در فهرست استثناها یا پیشگیری  Medicareیا هر فهرست مشابه
 ،Medicareفهرست استثناهای ایالتی  Medicareو فهرست تحریمی ایالتی یا هر فهرست
ایالتی  Medicareمشابه باشد.
 .3نسخهتان را از داروخانههای عضو شبکه دریافت کنید.
 .4داروی نسخهای شما باید در فهرست داروهای تحت پوشش طرح ما باشد .به اختصار آن را
«فهرست دارویی» مینامیم.
• اگر دارو در فهرست دارو نباشد ،شاید بتوانیم با قائل شدن استثنا برای شما آن را پوشش دهیم.
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• جهت اطالع از نحوه درخواست برای اعمال استثنا به فصل  9مراجعه کنید.
• لطفا همچنین توجه داشته باشید که درخواست برای پوشش داروی نسخهای شما طبق هر
دو استاندارد  Medicareو  Medi-Calارزیابی خواهد شد.
 .5داروی شما باید برای عارضه پزشکی پذیرفتهشده مصرف شود .بدین معنی که استفاده از
دارو به تصویب سازمان مواد غذایی و دارویی رسیده باشد یا مورد تأیید مراجع پزشکی
خاصی باشد .پزشک شما ممکن است بتواند به شما در شناسایی مراجع پزشکی جهت استفاده
از داروی تجویزی کمک کند.
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 .Aدریافت داروهای نسخهای
 .A1دریافت نسخه از داروخانه عضو شبکه
در بیشتر موارد ،نسخههای شما فقط وقتی تحت پوشش قرار میگیرند که از یکی از
داروخانههای شبکه تهیه شده باشند .داروخانه شبکه دراگ استوری است که با ما برای تأمین
داروهای نسخهای اعضایمان قرارداد دارد .میتوانید به هر یک از داروخانههای عضو شبکه ما
مراجعه کنید.
برای یافتن داروخانه شبکه ،به فهرست راهنمای ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها مراجعه
کنید ،به وبسایت ما مراجعه کنید یا با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
 .A2استفاده از کارت  IDطرح هنگام دریافت نسخه
برای دریافت نسخه در داروخانههای عضو شبکه ،کارت  IDطرح خود را نشان دهید .داروخانه
شبکه صورتحساب داروی نسخهای بخش  Dتحت پوشش  Medicareشما را برای ما ارسال
میکند .باید هنگام تهیه نسخهتان ،مبلغ سهم بیمهشده را به داروخانه بپردازید.
به خاطر داشته باشید ،برای دسترسی به داروهای تحت پوشش  Medi-Cal Rxبه کارت
 Medi-Calیا کارت  IDمزایا ( )BICنیاز دارید.
اگر کارت  IDطرح یا  BICخود را هنگام گرفتن نسخه به همراه ندارید ،از داروخانه بخواهید
برای گرفتن اطالعات الزم با ما تماس بگیرد.
اگر داروخانه نتواند اطالعات الزم را دریافت کند ،ممکن است الزم باشد کل هزینه داروی
نسخهای را هنگام دریافت آن پرداخت کنید ،سپس میتوانید از ما بخواهید که هزینه را به شما
بازپرداخت کنیم.
اگر نمیتوانید هزینه دارو را بپردازید ،قانون ایالتی و فدرال به داروخانه اجازه میدهد نسخه
مورد نیاز شما را در مواقع اضطراری ظرف حداکثر  72ساعت صادر کند .فورا با مرکز خدمات
اعضا تماس بگیرید .ما هر چه در توان داشته باشیم برای کمک انجام خواهیم داد.
• برای درخواست بازپرداخت ،به فصل  7دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
• در صورت نیاز به کمک برای دریافت داروهای نسخهای ،با مرکز خدمات اعضا یا
هماهنگکننده درمان خود تماس بگیرید.
 .A3اگر داروخانه عضو شبکه خود را تغییر دهید چهکار باید کرد
در صورت نیاز به کمک برای تغییر داروخانه عضو شبکه ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره 1-833-707-3129
) (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی
133
 shop.anthem.com/medicare/caمراجعه کنید.

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدفترچه راهنمای اعضا

فصل  :5دریافت داروهای
نسخهای سرپایی

 .A4اگر داروخانه شما شبکه طرح را ترک کند چهکار باید کرد
اگر داروخانهای که به آن مراجعه میکنید از شبکه طرح ما خارج شود ،باید داروخانه شبکه
جدیدی پیدا کنید.

برای یافتن داروخانه شبکه جدید ،به فهرست راهنمای ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها
مراجعه کنید ،به وبسایت ما مراجعه کنید یا با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
 .A5استفاده از داروخانه تخصصی
گاهی باید نسخه خود را از یکی از داروخانههای تخصصی تهیه کنید .انواع داروخانههای
تخصصی عبارتند از :
• داروخانههایی که داروهای تزریقی در منزل را تأمین میکنند .طرح ما تزریقات در
منزل را در صورتی تحت پوشش قرار میدهد که:
 oداروی نسخهای در دارونامه طرح باشند ،یا برای داروی نسخهای استثنای
دارونامهای وجود داشته باشد.
 oدر غیر اینصورت ،داروی نسخهای شما تحت پوشش مزایای پزشکی طرح ما یا
 Medi-Cal Rxنیست.
 oطرح ما نسخه شما را برای تزریق در منزل تأیید کرده باشد.
 oتجویزکننده دارای مجوز ،نسخه شما را نوشته باشد.
• داروخانههایی که دارو را برای افراد ساکن مراکز مراقبت بلندمدت مانند آسایشگاهها
تأمین میکنند.
 oمعموال ،مراکز مراقبت بلندمدت داروخانههای خودشان را دارند .اگر در مرکز
مراقبت بلندمدت اقامت دارید ،اطمینان حاصل میکنیم که داروهای مورد نیاز خود
را از داروخانه آن مرکز دریافت کنید.
 oاگر داروخانه مرکز مراقبتهای بلندمدت عضو شبکه ما نیست ،یا برای دسترسی به
مزایای دارویی چنین مرکزی مشکل دارید ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
• داروخانههایی که به خدمات سالمت سرخپوستان /برنامه سالمت سرخپوستان
شهری/قبیلهای خدمات ارائه میدهند .بهجز در موارد اضطراری ،تنها بومیان آمریکا یا
بومیان آالسکا میتوانند از این داروخانهها استفاده کنند.
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• داروخانههایی که داروهای محدودشده توسط سازمان غذا و دارو ( ) FDAرا به مکانهای
خاصی توزیع میکنند یا نیاز به رسیدگی خاص ،هماهنگی ارائهدهنده یا آموزش در مورد
استفاده از آنها دارند( .توجه :این اتفاق باید بهندرت رخ دهد).
برای یافتن داروخانه تخصصی ،به فهرست راهنمای ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها مراجعه
کنید ،از وبسایت ما بازدید کنید یا با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
 .A6استفاده از خدمات سفارش پستی برای دریافت داروها
برای برخی انواع داروها ،میتوانید از خدمات سفارش پستی طرح ما استفاده کنید .عموما،
داروهایی از طریق سفارش پستی در دسترس هستند که از آنها بهطور منظم برای بیماریهای
بلندمدت و یا مزمن استفاده میکنید.
خدمات سفارش پستی طرح ما از شما میخواهد که حداقل یک ذخیره  30روزه از دارو و نه
بیش از  100روزه را سفارش دهید.
دریافت نسخه از طریق پست
برای دریافت اطالعات در مورد دریافت نسخههای خود از طریق پست یا فرمهای سفارش و
اطالعات مربوط به پیچیدن نسخههای خود از طریق پست ،با مرکز خدمات اعضای سفارش
پستی ما در کاربران به شماره  1-833-203-1735تماس بگیرید TTY .باید با شماره  711تماس
بگیرند .ساعات کاری  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته است .سرویس پاسخگویی صوتی
تعاملی ( ) IVRما در  24ساعت شبانهروز و هفت روز هفته در دسترس است.
معموال سفارش پستی داروخانه حداکثر ظرف  14روز به دست شما میرسد .مطمئن شوید که
حداقل یک داروی  14روزه در دسترس دارید .اگر به اندازه کافی ندارید ،از پزشک خود
بخواهید که نسخه دوم را برای ذخیره  30روزه به شما بدهد و آن را در داروخانه شبکه وقتی
منتظر رسیدن کاالی پستی خود هستید پر کنید .اگر ارسال پستی شما با تأخیر مواجه شد ،لطفا با
داروخانه سفارش پستی به شماره مندرج در فهرست راهنمای ارائهدهند خدمات/داروخانهها
تماس بگیرید.
فرایند سفارش پستی
خدمات سفارش پستی برای نسخههای جدیدی که از شما دریافت میکند ،و نسخههای جدیدی که
از مطب ارائهدهنده شما دریافت میکند رویههای متفاوتی دارد و نسخههای سفارش پستی را
تمدید میکند.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره 1-833-707-3129
) (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی
135
 shop.anthem.com/medicare/caمراجعه کنید.

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدفترچه راهنمای اعضا

فصل  :5دریافت داروهای
نسخهای سرپایی

 . 1نسخههای جدیدی که داروخانه از شما دریافت میکند
داروخانه بهطور خودکار نسخههای جدیدی که از شما دریافت کرده است را آماده و ارسال میکند.
اگر نسخهای را بهطور خودکار از طریق پست دریافت میکنید که نمیخواهید ،و قبل از
ارسال با شما تماس گرفته نشده تا ببینند آیا آن را میخواهید ،ممکن است واجد شرایط
بازپرداخت باشید.
اگر در گذشته از سفارش پستی استفاده کردهاید و نمیخواهید داروخانه نسخه جدید شما را
بهطور خودکار برای شما ارسال کند ،لطفا با مرکز خدمات اعضا به شماره تلفن مندرج در
کارت عضویت خود تماس بگیرید.
اگر هرگز از تحویل پستی ما استفاده نکردهاید و/یا تصمیم دارید تمدید خودکار نسخهها را
متوقف کنید ،داروخانه هربار که یک نسخه جدید از ارائهدهنده خدمات درمانی دریافت میکند
با شما تماس میگیرد تا ببینید آیا میخواهید دارو بالفاصله تمدید و ارسال شود .این کار به
شما فرصت میدهد تا مطمئن شوید که داروخانه داروی صحیح (شامل دوز ،مقدار و شکل)
را تحویل میدهد و در صورت لزوم به شما این امکان را میدهد که سفارش را قبل از
پرداخت و ارسال آن متوقف کنید یا به تأخیر بیندازید.
مهم است که هر وقت داروخانه با شما تماس میگیرد به آنها پاسخ دهید تا بدانند با نسخه جدید
چه بکنند و از تأخیر در ارسال آن جلوگیری شود.
برای انصراف از تحویل خودکار نسخههای جدیدی که مستقیما از ارائهدهنده خدمات درمانی
خود دریافت میکنید ،لطفا با مرکز خدمات اعضا به شماره تلفن مندرج در کارت عضویت
خود تماس بگیرید.
 . 2نسخههای جدیدی که داروخانه مستقیما از مطب ارائهدهنده شما دریافت میکند
داروخانه بهطور خودکار نسخههای جدیدی را که از ارائهدهندگان مراقبتهای درمانی
دریافت میکند تمدید میکند و نیازی به بررسی با شما ندارد ،اگر :
• با طرح ما در گذشته از خدمات سفارش پستی استفاده کردهاید ،یا
• برای تحویل خودکار تمام نسخههای جدید که بهطور مستقیم از ارائهدهندگان مراقبتهای
درمانی دریافت میکنید ،ثبتنام کردهاید .میتوانید همین حاال یا در هر زمان با دادن
رضایت به اولین نسخه جدید تحویل درب منزل که توسط پزشکتان ارسال میشود،
تحویل خودکار همه نسخههای جدید را درخواست کنید.
اگر در گذشته از سفارش پستی استفاده کردهاید و نمیخواهید داروخانه نسخه جدید شما را
بهطور خودکار برای شما ارسال کند ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
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اگر هرگز از تحویل پستی ما استفاده نکردهاید و/یا تصمیم دارید که تمدید خودکار نسخهها را
متوقف کنید ،داروخانه هربار که یک نسخه جدید از ارائهدهنده مراقبت درمانی دریافت میکند
با شما تماس میگیرد تا ببینید آیا میخواهید دارو بالفاصله تمدید و ارسال شود.
• این کار به شما فرصت میدهد تا مطمئن شوید که داروخانه داروی صحیح (شامل دوز،
مقدار و شکل) را تحویل میدهد و در صورت لزوم به شما امکان میدهد تا سفارش را
قبل از ارسال آن متوقف کنید یا به تأخیر بیندازید.
• هر وقت داروخانه با شما تماس میگیرد به آنها پاسخ دهید تا بدانند با نسخه جدید چه
بکنند و از تأخیر در ارسال آن جلوگیری شود.
برای انصراف از تحویل خودکار نسخههای جدیدی که مستقیما از ارائهدهنده خدمات درمانی
خود دریافت میکنید ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
 . 3تمدید نسخهها از طریق سفارش پستی
برای تمدید نسخهتان ،این گزینه را دارید که برای برنامه تمدید خودکار ثبتنام کنید .در این
طرح ،وقتی سوابق نشان دهد که داروهای شما رو به اتمام است ،بهطور خودکار نسخه شما
را تمدید میکنیم.
• داروخانه قبل از ارسال هر نسخه با شما تماس میگیرد تا مطمئن شود نیاز به داروی
بیشتری ندارید .میتوانید اگر داروی کافی دارید یا دارویتان تغییر کرده است ،تمدید
نسخه برنامهریزیشده را لغو کنید.
• اگر ترجیح دهید از برنامه تمدید خودکار ما استفاده نکنید 30 ،روز پیش از اتمام تاریخ نسخه
فعلی ،با داروخانه خود تماس بگیرید تا مطمئن شوید سفارش بعدی شما بهموقع میرسد.
برای انصراف از برنامه ما که بهطور خودکار تمدید نسخه شما را پست میکند ،با مرکز
خدمات اعضا تماس بگیرید.
به منظور این که داروخانه بتواند با شما برای تأیید سفارش پیش از ارسال تماس بگیرد ،به
داروخانه اطالع دهید که بهترین راه ارتباطی با شما چیست.
 .A7دریافت ذخیره بلندمدت داروها
می توانید ذخیره بلندمدتی از داروهای مستمر در فهرست دارویی ما را تهیه و نگهداری کنید.
داروهای مستمر داروهایی هستند که از آنها بهطور منظم برای شرایط پزشکی دیرینه یا مزمن
استفاده میکنید.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره 1-833-707-3129
) (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی
137
 shop.anthem.com/medicare/caمراجعه کنید.

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدفترچه راهنمای اعضا

فصل  :5دریافت داروهای
نسخهای سرپایی

داروخانههای شبکه به شما اجازه میدهند ذخیره بلندمدتی از داروهای مستمر داشته باشید .میزان
تعرفه سهم بیمهشده برای ذخیره  100روزه با میزان آن برای یک ذخیره یکماهه یکسان است.
فهرست راهنمای ارائ هدهندگان خدمات و داروخانهها به شما درباره داروخانههایی که داروهای
نگهداری برای مصرف بلندمدت ارائه میدهند ،اطالعاتی میدهد .همچنین میتوانید برای
اطالعات بیشتر با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
برای برخی انواع داروها ،میتوانید از خدمات سفارش پستی طرح برای تهیه ذخیره بلندمدت
داروهای مستمر استفاده کنید .برای اطالع از خدمات سفارش پستی به بخش  A6مراجعه کنید.
 .A8استفاده از داروخانهای که عضو شبکه طرح نیست
عموما ما فقط زمانی هزینه داروی خریداریشده از داروخانه خارج از شبکه را پرداخت میکنیم
که قادر نباشید از داروخانههای عضو شبکه استفاده کنید .ما داروخانههای عضو شبکهای داریم
که خارج از محدوده خدماتی ما هستند و شما بهعنوان عضو این طرح میتوانید داروهای خود را
از آنها دریافت کنید.
برای نسخههایی که از داروخانههای خارج شبکه گرفته شده باشند در موارد زیر هزینه را
پرداخت میکنیم :
• در داخل ایاالت متحده و قلمروهای آن سفر کنید و بیمار شوید یا داروهای نسخهای خود
را گم یا تمام کنید.
• در داخل ایاالت متحده و قلمروهای آن سفر کنید و نسخه برای مواقع ضروری پزشکی یا
درمان فوری باشد.
• نتوانید داروهای تحت پوشش را بهموقع در محدوده خدماتی بدست آورید ،زیرا هیچ
داروخانه شبکهای در فاصله رانندگی  25مایلی وجود ندارد که خدمات  24ساعته را
فراهم کند.
• نسخهای برای داروی تحت پوشش دریافت کنید که معموال در داروخانه خردهفروشی
شبکه یافت نمیشود( .بهعنوان مثال ،داروهای کمیاب یا سایر داروهای تخصصی( .
در چنین شرایطی ،توصیه میکنیم ابتدا با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید تا مطلع شوید که آیا
داروخانه عضو شبکهای در نزدیکی شما موجود است یا خیر.
 .A9بازپرداخت هزینه نسخه به شما
 Anthem MediBlue Full Dual Advantageنمیتواند نسخههای تحت پوشش  Medi-Calرا به
شما بازپرداخت کند.
اگر الزم باشد به داروخانهای خارج از شبکه مراجعه کنید ،معموال باید هنگام دریافت داروی خود،
هزینه کامل آن را پرداخت کنید .میتوانید از ما بخواهید که هزینه را به شما بازپرداخت کنیم.
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اگر تمام هزینه نسخه خود را که ممکن است تحت پوشش  Medi-Cal Rxباشد ،پرداخت کنید،
ممکن است پس از پرداخت نسخه توسط  ،Medi-Cal Rxداروخانه هزینه را به شما بازپرداخت
کند .از طرف دیگر ،میتوانید از  Medi-Cal Rxبخواهید که با ارسال مطالبه «بازپرداخت
هزینههای از جیب توسط  »)Conlan( Medi-Calبه شما بازپرداخت کند .اطالعات بیشتر در
وبسایت  Medi-Cal Rxموجود است. medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/ :
برای اطالعات بیشتر درباره این موضوع ،به فصل  7دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.

 .Bفهرست دا رویی طرح ما
ما یک فهرست داروهای تحت پوشش داریم .به اختصار آن را «فهرست دارویی» مینامیم.
ما داروهای موجود در فهرست دارویی را به کمک گروهی از پزشکان و داروسازان انتخاب میکنیم.
همچنین ،فهرست دارویی شامل قوانینی است که باید برای دریافت داروهایتان رعایت کنید.
تا زمانیکه شما قوانین مشروح در این فصل را رعایت کنید ،دارویی را که در فهرست دارویی
طرح باشد پوشش میدهیم.
 .B1داروهای موجود در فهرست دارویی
فهرست دارویی ما شامل داروهای تحت پوشش  Medicareاست.
اکثر داروهای نسخهای که از داروخانه دریافت میکنید تحت پوشش طرح هستند .سایر داروها،
مانند برخی داروهای بدون نیاز به نسخه ( ) OTCو ویتامینهای خاص ،ممکن است تحت پوشش
 Medi-Cal Rxقرار بگیرند .برای اطالعات بیشتر ،لطفا به وبسایت Medi-Cal Rx
) (medi-calrx.dhcs.ca.govمراجعه نمایید .همچنین میتوانید با مرکز خدمات پشتیبانی
 Medi-Cal Rxبه شماره  800-977-2273تماس بگیرید .لطفا هنگام دریافت نسخه از طریق
 ،Medi-Cal Rxکارت  IDعضویت  )BIC( Medi-Cal Rxخود را همراه داشته باشید.
فهرست دارویی شامل داروهای برند و داروهای ژنریک میشود.
داروی برند دارویی است که با نسخهای با نام تجاری متعلق به سازنده دارو فروخته میشود.
داروهای برندی که پیچیدهتر از داروهای ژنریک هستند (مانند داروهای بر پایه پروتئین)
محصوالت بیولوژیکی نامیده میشوند .وقتی در فهرست دارویی به «داروها» اشاره میکنیم،
میتواند به معنای دارو یا محصول بیولوژیکی باشد.
مواد اولیه داروهای ژنریک مشابه داروهای برند است .عموما ،داروهای ژنریک به اندازه
داروهای برند کارآمد هستند و معموال هزینه کمتری دارند .اگر در مورد اینکه آیا داروی
ژنریک یا داروی برند نیازهای شما را برآورده میکند سؤالی دارید ،جایگزینهای دارویی
ژنریک برای بسیاری از داروهای برند در دسترس ارائهدهنده شما وجود دارد.
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طرح ما همچنین برخی داروها و محصوالت خاص  OTCرا بهعنوان مزایای تکمیلی پوشش میدهد.
برخی داروهای  OTCهزینه کمتری نسبت به داروهای نسخهای دارند و به همان اندازه نیز
اثربخش هستند .این مزیت تکمیلی در جدول مزایای پزشکی فصل  4این دفترچه راهنمای اعضا
به تفصیل آمده است.
 .B2نحوه یافتن دارو در فهرست دارویی
برای اینکه بدانید دارویی که مصرف میکنید در فهرست دارویی قرار دارد یا خیر ،میتوانید:
• به جدیدترین فهرست دارویی که از طریق پست برای شما ارسال کردهایم مراجعه کنید.
• به وبسایت طرح ما به نشانی  shop.anthem.com/medicare/caمراجعه کنید.
فهرست دارویی در وبسایت ما همیشه بهروز است.
• برای اطالع از این که آیا دارویی در فهرست دارویی طرح ما هست یا خیر ،با مرکز
خدمات اعضا تماس بگیرید و یا درخواست کنید تا یک نسخه از فهرست برای شما
ارسال شود.
• داروهایی که تحت پوشش مزایای بخش  Dنیستند ممکن است تحت پوشش
 Medi-Cal Rxباشند .برای اطالعات بیشتر ،لطفا به وبسایت Medi-Cal Rx
) (medi-calrx.dhcs.ca.gov/مراجعه نمایید.
 .B3داروهای ناموجود در فهرست دارویی
ما همه داروهای نسخهای را پوشش نمیدهیم .برخی داروها در فهرست دارویی نیستند زیرا
قانون اجازه پوشش آن داروها را به ما نمیدهد .در برخی موارد دیگر ،ما تصمیم گرفتهایم که
دارویی را در فهرست دارویی قرار ندهیم .اگر دارویی تجویز شده است که در فهرست دارویی
ما نیست ،نیازهای دارویی شما همیشه طبق سیاستهای پوشش طرح ما و همچنین قوانین پوشش
 Medicareارزیابی میشود.
طرح ما هزینه داروهای مندرج در این بخش را پرداخت نمیکند .این داروها داروهای مستثنی
نام دارند .اگر نسخهای شامل داروهای مستثنی دریافت کنید ،شاید الزم باشد خودتان هزینه آن را
پرداخت کنید .اگر معتقدید برای مورد شما باید هزینه داروی مستثنی را بپردازیم ،میتوانید
درخواست تجدیدنظر کنید .برای اطالعات بیشتر درباره درخواست تجدیدنظر ،به فصل  9دفترچه
راهنمای اعضا مراجعه کنید.
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سه قانون کلی برای داروهای مستثنی وجود دارد:
 .1پوشش دارویی بیماران سرپایی طرح ما (شامل داروهای بخش  )Dنمیتواند داروهایی را
تحت پوشش قرار دهد که تحت پوشش بخش  Aیا بخش  Medicare Bهستند .طرح ما
داروهای تحت پوشش بخش  Aیا بخش  Medicare Bرا بهصورت رایگان تحت پوشش قرار
میدهد ،اما این داروها جزو مزایای داروهای نسخهای بیماران سرپایی محسوب نمیشوند.
 .2طرح ما نمیتواند دارویی را که خارج از ایاالت متحده و سرزمینهای آن خریداری شده،
پوشش دهد.
 .3استفاده از دارو باید به تأیید سازمان غذا و دارو ( )FDAرسیده باشد یا در برخی مراجع
پزشکی بهعنوان درمان مشکل شما ذکر شده باشد .پزشک شما ممکن است داروی خاصی را
برای درمان بیماری شما تجویز کند ،حتی اگر برای درمان این بیماری تأیید نشده باشد .این
کار «استفاده تأییدنشده» نام دارد .طرح ما معموال داروهایی را که برای استفاده تأییدنشده
تجویز میشوند پوشش نمیدهد.
همچنین طبق قانون Medicare ،یا  Medi-Calنمیتواند انواع داروهایی را که در زیر فهرست
شدهاند پوشش دهد.
• داروهای مورد استفاده برای افزایش باروری
• داروهای مورد استفاده برای اهداف آرایشی یا تقویت رشد مو
• داروهای مورد استفاده برای درمان اختالل نعوظ یا اختالل عملکرد جنسی ،مانند
® Levitra® ،Cialis® ،Viagraو ®( . Caverjectاین طرح برخی داروهای نسخهای
که معموال تحت پوشش طرح داروهای نسخهای  Medicareنیستند را از طریق پوشش
دارویی تکمیلی تحت پوشش اضافی قرار میدهد ،برخی از این داروها عبارتند از
داروهای اختالل نعوظ مانند  ،Sildenafilمحدود به چهار قرص در ماه) .
• داروهای سرپایی ساختهشده توسط شرکتی که میگوید فقط او باید آزمایشها یا خدمات
شما را انجام دهد
 .B4ردیفهای فهرست دارویی
هر یک از داروهای مندرج در فهرست دارویی ما در یکی از  5ردیف قرار دارند .ردیف یعنی
گروههای دارویی که معموال از یک نوع هستند (بهعنوان مثال ،داروهای برند و ژنریک)
• ردیف  1شامل داروهای ترجیحی ژنریک است.
• ردیف  2شامل داروهای ژنریک است.
• ردیف  3شامل داروهای برند ترجیحی است.
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• ردیف  4شامل داروهای غیرترجیحی است.
• ردیف  5شامل داروهای تخصصی است.
برای دانستن اینکه داروی شما در چه ردیفی قرار دارد به فهرست دارویی مراجعه کنید.
مبلغی که برای داروهای هر ردیف پرداخت میکنید در فصل  6دفترچه راهنمای اعضا آمده است.

 .Cمحدودیتهای برخی داروها
برای برخی داروهای نسخهای ،قوانین ویژهای حاکم بر چگونگی و زمان پوشش این داروها
است .بهطور کلی ،مقررات ما شما را تشویق میکنند دارویی را دریافت کنید که برای عارضه
پزشکی شما فایده دارد و ایمن و مؤثر است .وقتی داروی ایمن و کمهزینهتری به همان میزان
داروی گرانتر کارایی دارد ،ما انتظار داریم که ارائهدهنده شما داروی کمهزینهتر را تجویز کند.
اگر مقررات خاصی برای داروی شما وجود داشته باشد ،معموال به این معنی است که شما و
ارائهدهندهتان باید گام دیگری بردارید تا ما دارو را پوشش دهیم .بهطور مثال ،ممکن است ارائهدهنده
ناگزیر باشد تشخیص خود از بیماری شما را به ما بگوید یا ابتدا نتایج آزمایشهای خون را ارائه دهد.
اگر شما یا ارائهدهنده شما فکر میکنید که قانون ما نباید شامل شما شود ،درخواست استثنا کنید .ممکن
است بدون انجام اقدامات اضافی ،با مصرف دارو موافقت کنیم یا نکنیم.
برای اطالعات بیشتر درباره درخواست استثنا ،به فصل  9دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
 .1محدود کردن استفاده از داروی برند وقتی نوع ژنریک در دسترس است
بهطور کلی ،داروی ژنریک همانند داروی برند عمل میکند و معموال هزینه کمتری دارد.
اگر نوع ژنریک داروی برند موجود باشد ،داروخانههای عضو شبکه ما نوع ژنریک آن را
به شما ارائه میدهند.
• معموال برای داروهای برند تا زمانی که نسخه ژنریک آن وجود داشته باشد هزینه
پرداخت نمیکنیم.
• با این حال ،اگر ارائهدهنده دلیل پزشکی مؤثر نبودن داروی ژنریک را به ما اعالم نماید
یا عبارت «بدون جایگزین» را بر روی نسخهتان برای داروی برند نوشته باشد یا به ما
علت اینکه که نه داروی ژنریک و نه دیگر داروهای تحت پوشش برای درمان عارضه
شما مؤثر نیست را اعالم کند ،در آن صورت داروی برند را پوشش خواهیم داد.
 .2دریافت تأییدیه قبلی از طرح
برای برخی از داروها ،شما یا پزشکتان باید پیش از دریافت داروی نسخهای از طرح ما
تأییدیه دریافت کنید .اگر تأییدیه دریافت نکنید ،ممکن است دارو را پوشش ندهیم.
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 .3امتحان کردن داروی متفاوت در ابتدا
بهطور کلی ،از شما میخواهیم که پیش از آنکه از ما درخواست پوشش داروهای پرهزینهتری
بکنید ،داروهای ارزانتر را امتحان کنید که اغلب به همان اندازه مؤثر هستند .بهطور مثال ،اگر
داروی  Aو  Bهر دو یک نوع بیماری را درمان میکنند و داروی  Aهزینه کمتری نسبت به
داروی  Bدارد ،ممکن است از شما بخواهیم که ابتدا داروی  Aرا امتحان کنید.
اگر داروی  Aروی شما اثر نکند ،آنگاه داروی  Bرا پوشش میدهیم .این امر درمان
مرحلهای نام دارد.
 .4محدودیتهای مقدار
برای برخی داروها ،مقدار دارویی که میتوانید دریافت کنید محدود است .به این امر
محدودیت مقدار گفته میشود .بهطور مثال ،ممکن است مقدار دارویی را که با هر نسخه
دریافت میکنید محدود کنیم.
برای دانستن اینکه آیا هر یک از قوانین باال شامل حال دارویی که شما مصرف میکنید و یا
میخواهید مصرف کنید میشود یا نه ،به فهرست دارویی مراجعه کنید .برای بهروزترین
اطالعات ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید یا به وبسایت ما به نشانی
 shop.anthem.com/medicare/caمراجعه کنید .اگر با تصمیم ما درباره پوشش یا درخواست
استثنا موافق نیستید ،میتوانید درخواست تجدیدنظر کنید .برای اطالعات بیشتر در اینباره ،به
بخش  Eفصل  9مراجعه کنید.

 .Dدالیل عدم پوش ش دارو
سعی میکنیم پوشش دارویی برای شما مناسب باشد ،اما گاهی ممکن است برخی داروها آن طور
که میخواهید تحت پوشش قرار نگیرند .بهعنوان مثال:
• طرح ما دارویی که میخواهید مصرف کنید پوشش ندهد .ممکن است دارو در فهرست
دارویی نباشد .ممکن است نسخه ژنریک دارو را تحت پوشش قرار دهیم اما نسخه
برندی که میخواهید مصرف کنید تحت پوشش نباشد .ممکن است دارو جدید باشد و ما
هنوز ایمنی و کارایی آن را بررسی نکرده باشیم.
• دارو تحت پوشش طرح است ،اما مقررات یا محدودیتهای ویژهای در مورد پوشش
دارو وجود دارد .همانطور که در بخش باال توضیح داده شد ،برخی داروهای تحت
پوشش طرح ما قوانینی دارند که مصرف آنها را محدود میکند .در برخی موارد ،ممکن
است شما یا تجویزکنندهتان از ما درخواست استثنا کنید.
اگر دارو را آنطور که شما میخواهید پوشش ندهیم ،چند کار میتوانید انجام دهید.
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 .D1دریافت ذخیره موقت
در برخی موارد ،زمانی که دارو در فهرست دارو نیست و یا به نحوی محدود شده است
میتوانیم به شما ذخیره موقتی از دارو را بدهیم .این به شما زمان میدهد که با ارائهدهنده درباره
گرفتن داروی متفاوت صحبت کنید یا از ما بخواهید که دارو را پوشش دهیم.
برای دریافت ذخیره موقت دارو ،باید دو قاعده زیر در مورد شما صدق کند :
 .1دارویی که در حال مصرف آن هستید:
• دیگر در فهرست دارویی نیست یا
• هرگز در فهرست دارویی نبوده است یا
• در حال حاضر به نحوی محدود شده است
 .2باید یکی از این شرایط را داشته باشید:
• ما ذخیره موقتی داروی شما را در طول  90روز تقویمی اول سال پوشش میدهیم.
 oاین ذخیره موقت برای مصرف حداکثر  30روز است.
 oاگر نسخه شما برای تعداد روزهای کمتری نوشته شده باشد ،میتوانیم تا چند تمدید
نسخه در حد مصرف دارو برای حداکثر  30روز به شما ارائه دهیم .باید نسخه خود
را از یک داروخانه عضو شبکه دریافت کنید.
 oداروخانههای خدمات بلندمدت ممکن است داروی شما را در مقادیر کمتر ارائه دهند تا
از هدر رفتن آنها جلوگیری شود.
• تازه عضو طرح ما شده باشید.
 oما ذخیره موقت داروی شما را طی  90روز اول عضویتتان در طرحمان پوشش میدهیم.
 oاین ذخیره موقت برای مصرف حداکثر  30روز است.
 oاگر نسخه شما برای تعداد روزهای کمتری نوشته شده باشد ،میتوانیم تا چند تمدید
نسخه در حد مصرف دارو برای حداکثر  30روز به شما ارائه دهیم .باید نسخه خود
را از یک داروخانه عضو شبکه دریافت کنید.
 oداروخانههای خدمات بلندمدت ممکن است داروی شما را در مقادیر کمتر ارائه دهند تا
از هدر رفتن آنها جلوگیری شود.
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• شما بهمدت بیش از  90روز در طرح بودهاید و در مرکز مراقبت بلندمدت زندگی میکنید
و فورا به ذخیره نیاز دارید.
 oما یک ذخیره دارویی برای مصرف  34روز یا کمتر در صورتی که نسخه برای مقداری
کمتر باشد ،ارائه میدهیم .این عالوه بر ذخیره موقت ذکرشده در باال میباشد.
 oبرای درخواست ذخیره موقت دارو با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
زمانی که ذخیره موقت دارو دریافت میکنید ،در اسرع وقت با ارائهدهنده خود صحبت کنید تا
مشخص شود که هنگام پایان ذخیره دارویتان چه باید کرد .گزینههای شما عبارتند از :
• دارویتان را عوض کنید.
ممکن است طرح ما داروی متفاوتی که مناسب شماست را پوشش دهد .برای گرفتن
فهرست داروهای تحت پوشش که برای درمان بیماریتان استفاده میشوند با مرکز
خدمات اعضا تماس بگیرید .این فهرست میتواند به ارائهدهندگان کمک کند تا داروی
تحت پوشش مناسب شما را پیدا کنند.
یا
• درخواست استثنا کنید.
شما و ارائهدهندگان میتوانید از ما درخواست کنید که استثنا قائل شویم .بهطور مثال،
می توانید از ما بخواهید دارویی را پوشش دهیم که در فهرست دارو نیست یا آن را بدون
محدودیت پوشش دهیم .اگر ارائهدهندگان دلیل پزشکی خوبی برای در نظر گرفتن استثنا
داشته باشند ،میتوانند به شما برای درخواست آن کمک کنند.
اگر دارویی که مصرف میکنید در سال آینده از فهرست دارویی ما حذف شود یا به نحوی
محدود شود ،به شما اجازه میدهیم تا قبل از سال آینده درخواست استثنا کنید.
• در مورد هرگونه تغییر در پوشش داروی شما برای سال آینده به شما اطالع میدهیم .از ما
بخواهید که استثنا قائل شویم و دارو را برای سال آینده آنطور که میخواهید پوشش دهیم.
• ما پاسخ به درخواست اعمال استثنا را ظرف  72ساعت پس از دریافت درخواست (یا
بیانیه مستدل تجویزکننده نسخه) اعالم خواهیم کرد.
برای اطالعات بیشتر درباره درخواست استثنا ،به فصل  9دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
در صورت نیاز به راهنمایی در مورد درخواست استثنا ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
اگر با تصمیم ما درباره پوشش یا درخواست استثنا موافق نیستید ،میتوانید درخواست تجدیدنظر
کنید (برای اطالعات بیشتر در اینباره ،به بخش  Eفصل  9مراجعه کنید) .
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 .Eتغییرات در پوش ش داروهای شما
اکثر تغییرات در پوشش دارویی شما  1ژانویه صورت میگیرد ،اما ممکن است در طی سال،
حذف و اضافههایی در فهرست دارویی ایجاد کنیم .ممکن است قوانین مربوط به داروها را نیز
در مواردی تغییر دهیم .برای مثال ،ممکن است:
• تصمیم بگیریم که دارویی نیاز به تأییدیه قبلی داشته باشد یا نداشته باشد (اجازه از ما قبل
از دریافت دارو).
• افزودن یا تغییر مقدار دارویی که میتوانید دریافت کنید (محدودیت مقدار).
• سختگیریهای موجود برای درمان مرحلهای با دارویی خاص را اضافه کنیم یا تغییر
دهیم (قبل از اینکه داروی دیگری را پوشش دهیم ،باید یک دارو را امتحان کنید).
برای اطالعات بیشتر در مورد این قوانین دارویی ،به بخش  Cمراجعه کنید.
اگر دارویی مصرف میکنید که در ابتدای سال تحت پوشش قرار داده بودیم ،معموال این دارو را
در ادامه سال از فهرست حذف نمیکنیم یا تغییر نخواهیم داد ،مگر اینکه :
• یک داروی جدید و ارزانتر وارد بازار شده باشد که با همان کارایی داروی موجود در
فهرست دارویی عمل میکند ،یا
• متوجه شویم دارویی ایمن نیست ،یا
• دارو از بازار جمع شود.
برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد اتفاقاتی که با تغییر فهرست دارویی رخ میدهد ،همیشه میتوانید:
• فهرست دارویی فعلی ما را آنالین در  shop.anthem.com/medicare/caببینید یا
• برای بررسی فهرست دارویی فعلی ،با مرکز خدمات اعضا به شمارههای مندرج در
پایین صفحه تماس بگیرید.
برخی تغییرات در فهرست دارویی ما بالفاصله اعمال میشوند .بهعنوان مثال :
• داروی ژنریک جدیدی موجود شود .گاهی یک داروی جدید ژنریک وارد بازار میشود
که همان کارایی داروی برند موجود در فهرست دارویی را دارد .وقتی این اتفاق میافتد،
ممکن است داروی برند را حذف و داروی جدید ژنریک را اضافه کنیم ،اما هزینههای
شما برای داروی جدید به همان شکل باقی میماند.
وقتی داروی جدید ژنریک را اضافه میکنیم ،همچنین ممکن است تصمیم بگیریم که داروی
برند را در فهرست نگه داریم اما قوانین یا محدودیتهای پوشش آن را تغییر دهیم.
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 oممکن است قبل از اینکه این تغییر را انجام دهیم به شما اطالع ندهیم ،اما به محض
ایجاد تغییر ،اطالعاتی را در مورد آن برای شما ارسال میکنیم.
 oشما یا ارائهدهنده همچنین میتوانید درباره این محدودیتها درخواست اعمال
«استثنا» کنید .ما برای شما اعالمیهای ارسال میکنیم و در آن درباره مراحلی که
باید برای درخواست اعمال استثنا طی شود به شما اطالعرسانی میکنیم .برای
اطالعات بیشتر درباره استثناها ،به فصل  9دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
دارو از بازار حذف شود .اگر سازمان غذا و دارو ( )FDAاعالم کند که داروی مورد مصرف
شما ایمن نیست یا تولیدکننده دارو آن را از بازار جمع کند ،آن را از فهرست دارویی حذف
خواهیم کرد .اگر آن دارو را مصرف میکنید ،به شما اطالع میدهیم.
ممکن است تغییرات دیگری اعمال کنیم که بر روی داروهای مورد استفاده شما تأثیرگذار باشد.
پیشاپیش درباره این تغییرات دیگر در فهرست دارویی به شما اطالعرسانی میکنیم .این تغییرات
ممکن است در این موارد رخ دهد:
•  FDAراهنمای جدیدی را ارائه دهد یا دستورالعملهای بالینی جدیدی در مورد دارو
صادر شود.
• داروی ژنریکی را به فهرست خود اضافه کنیم که در بازار جدید نیست و
 oداروی برندی که در حال حاضر در فهرست دارویی است را جایگزین نماییم یا
 oقوانین یا محدودیتهای پوشش داروی برند را تغییر دهیم.
اگر در زمانی که تغییر را اعمال میکنیم از داروی برند استفاده میکنید ،اطالعاتی
در مورد تغییر(های ) خاص به شما ارائه خواهیم کرد .این همچنین شامل اطالعات
در مورد مراحلی است که ممکن است برای درخواست استثنا برای پوشش داروی
برند انجام دهید .ممکن است این اخطار را قبل از ایجاد تغییر دریافت نکنید - .شما یا
تجویزکننده میتوانید از ما بخواهید که استثنا قائل شویم و همچنان داروی برند را
برای شما تحت پوشش قرار دهیم .برای اطالعات بیشتر درباره نحوه درخواست
استثنا ،به فصل  8مراجعه کنید.
• داروی ژنریکی را به فهرست خود اضافه کنیم و
 oداروی برندی که در حال حاضر در فهرست دارویی است را جایگزین کنیم یا
 oقوانین یا محدودیتهای پوشش داروی برند را تغییر دهیم.
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وقتی این تغییرات رخ دهند ،این اقدامات را انجام میدهیم :
• حداقل  30روز قبل از اعمال این تغییرات در فهرست دارویی ،موضوع را به شما
اطالع خواهیم داد یا
• موضوع را به شما اطالع میدهیم و ذخیره  30روزه از دارویی که درخواست تمدید
نسخه آن را کردهاید ،در اختیارتان قرار خواهیم داد.
این کار به شما این فرصت را میدهد که با پزشک معالج خود یا تجویزکننده دیگر مشورت کنید.
او میتواند کمکتان کند تصمیم بگیرید:
• آیا داروی مشابهی در فهرست دارویی وجود دارد که بتوانید جایگزین کنید یا
• آیا باید درباره این محدودیتها درخواست اعمال «استثنا» کنید .برای اطالعات بیشتر
درباره درخواست استثنا ،به فصل  9دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
ممکن است تغییراتی در داروهایی که مصرف میکنید اعمال کنیم که در حال حاضر تأثیری بر شما
نمیگذارند .برای چنین تغییراتی ،اگر دارویی مصرف میکنید که در ابتدای سال تحت پوشش قرار داده
بودیم ،معموال این دارو را در ادامه سال از فهرست حذف نمیکنیم یا تغییر نمیدهیم.
برای مثال ،اگر یکی از داروهایی که مصرف میکنید را حذف کنیم یا مصرف آن را محدود کنیم ،این
تغییر بر روی مصرف داروی شما در ادامه سال تأثیری نمیگذارد.

 .Fپوش ش داروها در موار د خاص
 .F1اقامت در بیمارستان یا مراکز پرستاری حرفهای تحت پوشش طرح
اگر برای اقامت در بیمارستان و یا مرکز پرستاری تخصصی تحت پوشش طرح ما پذیرش
شدهاید ،معموال هزینه داروهای نسخهای در طول مدت اقامتتان را پوشش میدهیم .شما مجبور
به پرداخت سهم بیمهشده نخواهید بود .زمانی که از بیمارستان یا مرکز پرستاری حرفهای
مرخص میشوید ،مشروط بر اینکه همه قوانین ما برای پوشش رعایت شود ،داروهای شما را
پوشش میدهیم.
 .F2در مرکز مراقبت بلندمدت
معموال مراکز مراقبت بلندمدت ،مانند آسایشگاهها ،داروخانه خود را دارند یا داروخانهای که
داروهای تمام ساکنان آنها را تأمین میکند .اگر در مرکز مراقبت بلندمدت اقامت دارید ،میتوانید
داروهای نسخهای خود را از طریق داروخانه آن مرکز ،در صورتی که طرف قرارداد ما باشد،
دریافت کنید.
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برای اطالع از اینکه آیا داروخانه مرکز مراقبت بلندمدت شما بخشی از شبکه ما هست یا خیر،
به فهرست راهنمای ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها مراجعه کنید .اگر داروخانه عضو شبکه
طرح نباشد ،یا اگر احتیاج به اطالعات بیشتری دارید ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
 .F3در برنامه آسایشگاه بیماریهای العالج مورد تأیید Medicare

داروها هیچگاه بهطور همزمان تحت پوشش آسایشگاه بیماریهای العالج و طرح ما نیستند.
• ممکن است عضو آسایشگاه بیماریهای العالج  Medicareباشید و نیاز به داروی
مسکن ،ضدتهوع ،یبوست یا ضداضطراب داشته باشید که تحت پوشش آسایشگاه
بیماریهای العالج شما نیست زیرا به تشخیص بیماری العالج شما و عارضههای آن
ربطی ندارد .در این صورت ،طرح ما پیش از آن که بتوانیم آن دارو را پوشش دهیم باید
از تجویزکننده یا ارائهدهنده آسایشگاه بیماریهای العالج ،نامهای مبنی بر این که دارو به
بیماری شما ربطی ندارد دریافت کند.
• به منظور جلوگیری از تأخیر در دریافت هر داروی نامرتبط که بیمه ما باید پوشش دهد،
میتوانید از ارائهدهنده آسایشگاه خود یا تجویزکننده بخواهید مطمئن شود که پیش از مراجعه
شما به داروخانه ،گواهی دریافت کنیم که داروی مورد درخواست شما نامربوط است.
در صورت ترک آسایشگاه ،طرح ما همه داروهای شما را پوشش میدهد .به منظور جلوگیری
از هر گونه تاخیر در داروخانه زمانی که مزایای آسایشگاه  Medicareبه پایان میرسد ،مدارک
مربوطه را بهعنوان گواهی این که آسایشگاه را ترک کردید با خود به داروخانه ببرید.
به بخشهای قبلی این فصل که درباره داروهای تحت پوشش طرح ما است مراجعه کنید .برای
اطالعات بیشتر درباره مزایای آسایشگاه بیماریهای العالج ،به فصل  4دفترچه راهنمای اعضا
مراجعه کنید.

 .Gبرنامههای ایم نی و م دیریت دارو
 .G1برنامههای کمک به شما برای استفاده بیخطر از دارو
هر بار که نسخهای را تجدید میکنید ،ما مشکالت احتمالی مربوطه ،از قبیل خطاهای دارو یا
داروهایی که از وضعیتهای زیر برخوردار باشند را بررسی میکنیم:
• داروهایی که ممکن است به این دلیل که شما داروی دیگری با همان تأثیرات مصرف
میکنید مورد نیاز نباشند.
• داروهایی که ممکن است برای سن و جنسیت شما بیخطر نباشند.
• داروهایی که ممکن است به دلیل استفاده همزمان به شما آسیب برسانند
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• داروهایی که حاوی موادی هستند که شما به آنها حساسیت دارید یا ممکن است حساسیت
داشته باشید
• داروهایی که مقدار مواد مخدر دارویی آنها در حد ناامنی است
اگر مشکل احتمالی در استفاده شما از داروهای نسخهای بیابیم ،با ارائهدهندگان شما همکاری
میکنیم تا مشکل را رفع کنیم.
 .G2برنامههایی برای کمک به شما در مدیریت سالمتتان
ممکن است برای عارضههای پزشکی دیگری دارو مصرف کنید و/یا عضو برنامه مدیریت
دارو باشید تا به شما در مصرف بیخطر داروهای مخدرتان کمک کنند .ممکن است برای
دریافت خدمات ،بهطور رایگان ،از طریق برنامه مدیریت درمان دارویی ( )MTMواجد شرایط
باشید .این برنامه به شما و ارائهدهنده کمک میکند مطمئن شوید که داروها برای بهبود
سالمتتان کارساز هستند .داروساز یا متخصص امور پزشکی دیگر مرور جامعی از همه
داروهای شما ارائه خواهد داد و درباره موارد زیر با شما صحبت خواهد کرد:
• چگونه میتوانید حد اکثر استفاده از داروهایی که مصرف میکنید را ببرید
• هر نگرانی که داشته باشید ،مانند هزینه و عوارض داروها
• بهترین نحوه مصرف دارو چگونه است
• هر نوع سوال یا مشکلی که ممکن است درباره نسخه خود و داروهای بدون نیاز به نسخه
داشته باشید
سپس به شما موارد زیر را ارائه میدهند:
• یک نسخه کتبی از این گفتگو .در این خالصه یک برنامه عملی دارویی گنجانده میشود
که به شما توصیه میکند برای بهترین استفاده از داروی خود چه کنید.
• فهرست دارویی شخصی که شامل همه داروهایی که مصرف میکنید و دلیل مصرف آنها
خواهد بود.
• اطالعاتی درباره دفع بیخطر داروهای نسخهای که مواد كنترلشده هستند.
فکر خوبی است که جلسه مرور داروهای خود را پیش از جلسه ساالنه «سالمت» خود داشته
باشید تا بتوانید با پزشک خود درباره برنامه عملی و فهرست دارویی خود صحبت کنید.
• برنامه عملی و فهرست دارویی خود را به وقت مالقات یا زمان گفتگو با پزشکان ،داروسازان و
دیگر متخصصان درمانی خود به همراه ببرید.
• در صورت مراجعه به بیمارستان یا بخش اورژانس فهرست دارویی خود را همراهتان ببرید.
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برنامههای مدیریت دارو درمانی برای اعضای واجد شرایط ،داوطلبانه و رایگان است .اگر
برنامهای داشته باشیم که متناسب نیازهای شما باشد ،شما را در این برنامه ثبتنام میکنیم و
اطالعات مربوطه را برایتان میفرستیم .اگر نمیخواهید در چنین برنامهای باشید ،به ما اطالع
دهید تا شما را از آن حذف کنیم.
اگر درباره این برنامهها سؤالی دارید ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
 .G3برنامه مدیریت دارو برای استفاده ایمن از داروهای مخدر
طرح ما دارای برنامهای است که میتواند به اعضا کمک کند تا بهطور ایمن از داروی نسخهای
دارای مخدر یا داروهای دیگری که اغلب به شیوهای نادرست مورد استفاده قرار میگیرند،
استفاده کنند .این برنامه ،برنامه مدیریت دارو ( ) DMPنامیده میشود.
اگر از داروهای دارای مخدر استفاده میکنید که آنها را از چندین پزشک یا داروخانه دریافت
میکنید یا اگر اخیرا اوردوز داشتهاید ،ممکن است با پزشکانتان صحبت کنیم تا اطمینان حاصل
شود که مصرف داروهای مخدر مناسب و از لحاظ پزشکی ضروری است .در همکاری با
پزشکانتان ،اگر به این نتیجه برسیم که مصرف داروهای دارای مخدر توسط شما ایمن نیست،
ممکن است نحوه دریافت آن داروها توسط شما را محدود کنیم .محدودیتها ممکن است شامل
موارد زیر باشد:
• ملزم ساختن شما به دریافت همه نسخههای این داروها از داروخانه خاص و/یا از
پزشک خاص.
• محدود کردن مقدار داروهایی که برایتان تحت پوشش قرار میدهیم.
اگر معتقد باشیم که یک یا چند محدودیت باید برای شما اعمال شود ،پیشاپیش برایتان نامهای ارسال
میکنیم .این نامه محدودیتهایی را که به نظر ما باید اعمال شود برای شما توضیح میدهد.
این فرصت را خواهید داشت که به ما بگویید ترجیح میدهید از کدام پزشکان یا داروخانهها
استفاده کنید و همچنین هر اطالعاتی که فکر میکنید دانستن آن برای ما مهم است .بعد از اینکه
فرصت پاسخگویی به شما داده شد ،اگر به این نتیجه برسیم که پوشش شما برای این داروها را
محدود کنیم ،نامه دیگری را برای شما ارسال خواهیم کرد که محدودیتها را تأیید میکند.
اگر فکر میکنید که اشتباه کردهایم ،مخالف هستید که در معرض خطر سوءمصرف داروی
نسخهای هستید ،یا با محدودیت مربوطه موافق نیستید ،شما یا تجویزکننده دارویتان میتوانید
درخواست تجدیدنظر کنید .اگر درخواست تجدیدنظر دهید ،درخواست تجدیدنظر شما را بررسی
میکنیم و تصمیم خود را به کتبا شما اعالم میکنیم .اگر همچنان بخشی از درخواست تجدیدنظر
شما در مورد محدودیت دسترسیتان به این داروها را رد کنیم ،بهطور خودکار پرونده شما را به
یک مرجع بررسی مستقل ارسال میکنیم .برای اطالعات بیشتر درباره درخواست تجدیدنظر و
مرجع بررسی مستقل ،به فصل  9دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید) .
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ممکن است در موارد زیر  DMPدر مورد شما اعمال نشود:
• در صورتی که به برخی بیماریهای خاص ،مانند سرطان یا کمخونی داسی شکل مبتال باشید،
• اگر مراقبتهای آسایشگاهی بیماریهای العالج  ،تسکین درد یا مراقبتهای پایان حیات
را دریافت میکنید ،یا
• اگر در مرکز مراقبت بلندمدت اقامت دارید.
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این فصل به شما اطالعاتی درباره هزینهای که برای داروهای نسخهای سرپایی باید پرداخت کنید
ارائه میدهد .منظور ما از «دارو» موارد زیر است:
• داروهای نسخهای بخش  ،Medicare Dو
• داروها و اقالم تحت پوشش  ،Medi-Cal Rxو
• داروها و وسایلی بهعنوان مزایای اضافی تحت پوشش طرح ما هستند.
به دلیل واجد شرایط بودن شما برای  ،Medi-Calکمک اضافی (" )" Extra Helpاز  Medicareبرای
پرداخت هزینه داروهای نسخهای بخش  Medicare Dدریافت میکنید .ما پیوستی جداگانه به نام «الحاقیه
گواهی پوشش برای افرادی که کمک اضافی (" )"Extra Helpبرای پرداخت داروهای نسخهای دریافت
میکنند» (همچنین موسوم به «الحاقیه یارانه افراد کمدرآمد» یا «الحاقیه  ) »LISرا به شما ارسال کردیم
که اطالعاتی درباره پوشش دارو ارائه میکند .اگر این پیوست را ندارید ،لطفا با مرکز خدمات اعضا
تماس بگیرید و «الحاقیه  »LISرا درخواست کنید.
کمک اضافی (" )"Extra Helpیک برنامه  Medicareمیباشد که به افراد کمدرآمد و با منابع
مالی محدود کمک میکند تا هزینه داروهای نسخهای بخش  Medicare Dآنها مانند حق بیمه،
فرانشیز و سهم بیمهشده کاهش یابد .کمک اضافی (" )"Extra Helpهمچنین «یارانه افراد
کمدرآمد» یا « »LISهم نامیده میشود.

سایر واژههای کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل آخر دفترچه راهنمای اعضا
آمده است.
برای اطالعات بیشتر از داروهای نسخهای میتوانید به منابع زیر مراجعه کنید:

• فهرست داروهای تحت پوشش
 oبهطور مختصر آن را «فهرست دارویی» مینامیم .این فهرست اطالعات زیر را به
شما ارائه میدهد:
 −اینکه هزینه کدام داروها را پرداخت میکنیم
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 −هر دارو در کدامیک از  5ردیف است
 −چرا برخی داروها محدودیت دارند؟
 oدر صورت نیاز به یک نسخه از فهرست دارویی ما ،با مرکز خدمات اعضا تماس
بگیرید .همچنین میتوانید جدیدترین نسخه از فهرست دارویی را در وبسایت ما به
نشانی  shop.anthem.com/medicare/caمشاهده کنید.
 oپوشش داروهای بدون نیاز به نسخه ( ) OTCبهعنوان یک مزیت تکمیلی ارائه میشود.
لطفا برای جزئیات بیشتر ،به جدول مزایای پزشکی در فصل  4مراجعه کنید.
 oاکثر داروهای نسخهای که از داروخانه دریافت میکنید تحت پوشش
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPهستند .سایر داروها،
مانند برخی داروهای بدون نیاز به نسخه ( ) OTCو ویتامینهای خاص ،ممکن است
تحت پوشش  Medi-Cal Rxقرار بگیرند .برای اطالعات بیشتر ،لطفا به وبسایت
 (medi-calrx.dhcs.ca.gov/) Medi-Cal Rxمراجعه نمایید .همچنین میتوانید با
مرکز خدمات پشتیبانی  Medi-Cal Rxبه شماره  800-977-2273تماس بگیرید .لطفا
هنگام دریافت نسخه از طریق  ،Medi-Cal Rxکارت  IDعضویت )BIC( Medi-Cal
خود را همراه داشته باشید.
• فصل  5دفترچه راهنمای اعضا.
o

به شما اطالعاتی درباره چگونگی دریافت داروهای نسخهای سرپایی ارائه میدهد.

 oشامل قوانینی میشود که باید رعایت کنید .همچنین به شما درباره انواع داروهای
نسخهای که تحت پوشش طرح ما نیستند اطالعاتی میدهد.

• فهرست راهنمای ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها.
 oدر اکثر موارد ،باید برای دریافت داروهای تحت پوشش خود به یکی از
داروخانههای عضو شبکه مراجعه کنید .داروخانههای شبکه داروخانههایی هستند که
قبول کردهاند با طرح ما کار کنند.
 oفهرست راهنمای ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها فهرستی از اسامی
داروخانههای موجود در شبکه است .برای اطالعات بیشتر درباره داروخانههای
عضو شبکه ،به فصل  5دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
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 .Aشرح مزایا () EOB
طرح ما سابقه داروهای نسخهای شما را نگه میدارد .ما دو نوع هزینه را رصد میکنیم:
• هزینههای پرداخت مستقیم از جیب شما منظور از این مبلغی است که شما ،یا دیگران از
جانب شما ،برای نسخههایتان پرداخت میکنید .از آنجا که پرداختی اعضا برای نسخههای
تحت پوشش بخش  Dمبلغ  $0است ،این موضوع برای شما صدق نمیکند.
• کل هزینه دارویی شما .منظور از این مبلغی است که ما و شما ،یا دیگران از جانب شما،
برای نسخههایتان پرداخت میکنیم.

وقتی از طریق طرح ما داروهای نسخهای دریافت میکنید ،خالصهای با عنوان شرح مزایای
بخش  Dبرای شما ارسال میکنیم .آن را به اختصار  EOBبخش  Dمینامیم EOB .بخش D
اطالعات بیشتری درباره داروهایی مصرفی میدهد ،مثل افزایش هزینه کلی دارو.
 EOBبخش  Dشامل موارد زیر است:
• اطالعات ماهانه .در این خالصه ذکر میشود که چه داروهای نسخهای دریافت کردهاید.
این نشاندهنده هزینه کلی داروها شامل آنچه ما پرداخت کردهایم و آن مبلغی است که شما
و دیگرانی که پول داروهای شما را میپردازند پرداخت کردهاید.
•

اطالعات ساالنه تا به امروز .این شامل هزینه کلی داروهای شما و کل پرداختها از 1

ژانویه میباشد.
• اطالعات درباره قیمت دارو .این قیمت کل دارو و درصد تغییر در قیمت دارو از زمان
ارائه اولین نسخه است.
ما داروهایی که تحت پوشش  Medicareنیست را پوشش میدهیم.
• پرداختهایی که برای این داروها انجام میشود جزو هزینههای کلی پرداختی از جیب شما
محسوب نمیشود .این شامل نسخهای است که از طریق  Medi-Cal Rxتهیه شده است.
• اکثر داروهای نسخهای که از داروخانه دریافت میکنید تحت پوشش طرح هستند .سایر داروها،
مانند برخی داروهای بدون نیاز به نسخه ( )OTCو ویتامینهای خاص ،ممکن است تحت پوشش
 Medi-Cal Rxقرار بگیرند .برای اطالعات بیشتر ،لطفا به وبسایت (medi- Medi-Cal Rx
) calrx.dhcs.ca.gov/مراجعه نمایید .همچنین میتوانید با مرکز خدمات پشتیبانی  Medi-Calبه
شماره  1-800-977-2273تماس بگیرید .لطفا هنگام دریافت نسخه از طریق ،Medi-Cal Rx
کارت  IDعضویت  )BIC( Medi-Calخود را همراه داشته باشید.
• برای اطالع از داروهایی که طرح ما مورد پوشش قرار میدهد ،به فهرست داروها مراجعه کنید.
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 .Bنحو ه رصد هزینهها ی داروییتان
برای پیگیری هزینه داروهایتان و پرداختهایی که انجام دادهاید از سوابقی که از خود شما و
داروخانه شما جمع آوری میشود استفاده میکنیم .شما به این صورت میتوانید به ما کمک کنید:
 .1از کارت  IDطرح خود استفاده کنید.
هر گاه برای دریافت داروی نسخهای میروید ،کارت  IDطرح
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPخود را نشان دهید .این به
ما کمک میکند تا از نوع داروهای شما و این که چه مبلغی برای آن پرداخت میکنید اطالع
داشته باشیم.
 .2مطمئن شوید که ما اطالعات مورد نیاز را داریم.
کپی رسید پرداختهایی را که برای داروهای خود انجام دادهاید به ما بدهید .سپس میتوانید از
ما بخواهید که هزینه دارو را به شما بازپرداخت کنیم.
در موارد زیر ،باید کپی رسیدهای خود را در اختیار ما قرار دهید:
• وقتی یک داروی تحت پوشش به قیمت خاص از داروخانه شبکه دریافت یا از کارت
تخفیف استفاده میکنید جزو مزایای طرح ما نیست
• وقتی برای داروهایی که با استفاده از برنامه «مساعدت بیمار داروساز» دریافت میکنید،
سهم بیمهشده را پرداخت میکنید
• وقتی داروهای تحت پوشش را از داروخانهای خارج از شبکه تهیه میکنید
• وقتی قیمت کامل یک داروی تحت پوشش را پرداخت میکنید
برای اطالعات بیشتر درباره درخواست از ما برای بازپرداخت هزینه دارو ،به فصل 7

دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.

 .3اطالعات مربوط به پرداختهایی که دیگران برای شما انجام دادهاند را برای ما ارسال کنید.
پرداختهایی که افراد و سازمانهای دیگر برای شما انجام دادهاند نیز جزو هزینههای
پرداخت از جیب شما محسوب میشود .برای مثال ،پرداختهایی که توسط یک برنامه کمک
دارویی افراد مبتال به ایدز ،خدمات بهداشت سرخپوستان ،و اکثر خیریهها پرداخت میشود
جزو هزینه پرداخت از جیب شما محسوب میشود.
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EOB .4هایی که برایتان میفرستیم بررسی کنید.
وقتی  EOBبخش  Dرا برای شما با پست ارسال میکنیم ،مطمئن شوید که کامل و صحیح
است .اگر فکر میکنید چیزی از قلم افتاده یا اشتباه است یا اگر سوالی برای شما پیش آمده
است ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید .این EOBهای بخش  Dرا نگه دارید .این
گزارشها سابقه مهمی از هزینههای داروهای شما هستند.

 .Cشما هیچ هزینهای ب رای ذخیره یکماه ه یا بلند مدت دارو نمیپردازید
با طرح ما ،تا زمانی که قوانین برنامه را دنبال کنید هیچ مبلغی برای داروهای تحت پوشش
پرداخت نمیکنید.
 .C1ردیفهای ما
منظور از ردیفها ،گروه داروهای موجود در فهرست دارویی طرح ما هستند .هر یک از داروهای
مندرج در فهرست دارویی ما در یکی از  5ردیف قرار دارند .شما برای داروهای نسخهای در فهرست
دارویی هیچ سهم بیمهشدهای پرداخت نمیکنید .برای اینکه بدانید داروهای شما در کدامیک از این
ردیفهای تقسیم هزینه قرار میگیرد ،به فهرست داروها مراجعه کنید.
• ردیف  1شامل داروهای ترجیحی ژنریک است.
• ردیف  2شامل داروهای ژنریک است.
• ردیف  3شامل داروهای برند ترجیحی است.
• ردیف  4شامل داروهای غیرترجیحی است.
• ردیف  5شامل داروهای تخصصی است.
 C2.انتخاب داروخانه
اینکه چه مبلغی برای دارویتان پرداخت میکنید به این بستگی ندارد که آیا دارو را از :
• داروخانه شبکه ،یا
• داروخانه خارج از شبکه دریافت کرده باشید.
در موارد محدود ،نسخههایی را که از داروخانههای خارج از شبکه تهیه شدهاند پوشش میدهیم.
برای آگاهی از زمان انجام این کار ،به فصل  5دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید .اگر به شما
گفته شده دارویی تحت پوشش نیست ،برای اطالع از نحوه ثبت درخواست تجدیدنظر ،به فصل 9
مراجعه کنید.
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برای اطالعات درباره گزینههای انتخاب داروخانه ،به فصل  5دفترچه راهنمای اعضا و فهرست
راهنمای ارائهدهندگان خدمات و داروخانههای ما مراجعه کنید.
 .C3دریافت ذخیره بلندمدت دارو
برای برخی داروها ،هنگام دریافت نسخه ،میتوانید یک ذخیره بلندمدت (که «ذخیره تمدیدشده»
هم نامیده میشود) دریافت کنید .ذخیره بلندمدت برای داروهای ردیف  2-5تا  90روز و برای
داروهای ردیف  1تا  100روز است .ذخیره بلندمدت ،هزینهای برای شما ندارد.
برای اطالع از جزئیات این که کجا و چگونه میتوانید ذخیره بلندمدت دارو را تهیه کنید ،به فصل 5

دفترچه راهنمای اعضا یا فهرست راهنمای ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها مراجعه کنید.
 .C4آنچه شما پرداخت میکنید
برای تمام نسخههای تحت پوشش در همه ردیفها  $0میپردازید.
پوشش داروهای بدون نیاز به نسخه ( ) OTCبهعنوان یک مزیت تکمیلی ارائه میشود و در
فصل  4جدول مزایای پزشکی موجود است.

اکثر داروهای نسخهای که از داروخانه دریافت میکنید تحت پوشش طرح هستند .سایر داروها،
مانند برخی داروهای بدون نیاز به نسخه ( ) OTCو ویتامینهای خاص ،ممکن است تحت پوشش
 Medi-Cal Rxقرار بگیرند .برای اطالعات بیشتر ،لطفا به وبسایت Medi-Cal Rx
) (medi-calrx.dhcs.ca.gov/مراجعه نمایید .همچنین میتوانید با مرکز خدمات پشتیبانی
 Medi-Calبه شماره  800-977-2273تماس بگیرید .لطفا هنگام دریافت نسخه از طریق
 ،Medi-Cal Rxکارت  IDعضویت  )BIC( Medi-Calخود را همراه داشته باشید.
سهم شما از هزینه وقتی ذخیره یکماهه از داروی نسخهای تحتپوشش را از این مکانها
دریافت میکنید:
برای تمام نسخههای تحت پوشش در همه ردیفها از طریق داروخانههای خردهفروشی،
داروخانههای سفارش پستی و داروخانههای مراقبت بلندمدت  $0میپردازید.
برای کسب اطالعات در مورد اینکه کدام داروخانهها میتوانند ذخیرههای بلندمدت به شما بدهند،
به فهرست راهنمای ارائهدهندگان خدمات و داروخانههای طرح مراجعه کنید.
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 .Dواکسیناسیون
پیام مهم درباره آنچه برای واکسنها میپردازید – طرح ما بیشتر واکسنها ی بخش D
 Medicareرا بهطور رایگان برا ی شما پوشش م یدهد .پوشش ما برای واکسنهای
بخش  Medicare Dاز دو بخش تشکیل میشود:

 .1بخش اول پوشش برای هزینه خود واکسن است .واکسن یک داروی نسخهای محسوب
میشود.
 .2بخش دوم پوشش مربوط به هزینه تزریق واکسن است .بهعنوان مثال ،گاهی اوقات ممکن
است واکسن را بهصورت تزریق توسط پزشک خود دریافت کنید.
 .D1آنچه باید قبل از دریافت واکسیناسیون بدانید
توصیه میکنیم هرگاه تصمیم به تزریق واکسن گرفتید ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
• به شما خواهیم گفت که طرح ما چگونه هزینه واکسناسیون شما را تحت پوشش قرار میدهد.
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فصل  :7درخواست از ما برای پرداخت صورتحسابی که برای خدمات یا
داروهای تحت پوشش دریافت کردید
مقدمه
این فصل به شما میگوید که چگونه و چه وقت یک صورتحساب را برای درخواست پرداخت برای ما
ارسال کنید .این فصل همچنین به شما میگوید که چگونه میتوانید در صورت عدم موافقت با تصمیم
درباره پوشش ،درخواست تجدیدنظر کنید .واژههای کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در
فصل آخر دفترچه راهنمای اعضا آمده است.

فهرست مطالب
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 .Aدرخواست از ما برای پرداخت هزینه خدمات یا داروهای شما
ارائهدهندگان شبکه ما باید پس از دریافت خدمات و داروهای تحت پوشش شما ،صورتحساب طرح
سالمت را برای ما ارسال کنند .ارائهدهنده شبکه با طرح سالمت همکاری دارد .اگر برای درمان یا دارو
صورتحساب دریافت کردید ،صورتحساب را پرداخت نکنید و آن را برای ما ارسال کنید .برای ارسال
صورتحساب به ما ،به بخش  Bمراجعه کنید.
• در صورتی که خدمات و داروهای مربوطه تحت پوشش ما باشند ،هزینه آنها را مستقیما
به خود ارائهدهنده پرداخت میکنیم.
• اگر خدمات یا داروها تحت پوشش ما باشند و شما قبال هزینه صورتحساب را پرداخت
کردهاید ،حق دارید که مبلغ پرداختی به شما بازپس داده شود.
• اگر خدمات یا داروها تحت پوشش ما نباشند ،به شما خواهیم گفت.
اگر سؤالی دارید ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید .اگر صورتحسابی دریافت کنید که ندانید با آن چه
باید بکنید ،میتوانیم به شما کمک کنیم .همچنین اگر درباره پرداخت صورتحسابی که برای ما ارسال
کردهاید سؤال دارید ،میتوانید با ما تماس بگیرید.
موارد زیر مثالهایی هستند از مواقعی که میتوانید از ما درخواست بازپرداخت به خودتان یا پرداخت
صورتحساب را بکنید:
 .1وقتی از ارائهدهندگان خارج از شبکه ،خدمات اورژانسی یا فوری دریافت میکنید .به
فصل  ،3بخش  ،D4صفحه  45مراجعه کنید.
از ارائهدهنده بخواهید صورتحساب خود را برای ما بفرستد.
• اگر مبلغ کل هزینه خدمات دریافتی را پرداخت کنید ،از ما بخواهید که آن را به شما
بازپرداخت کنیم  .صورتحساب و مدرکی برای اثبات پرداختی که کردهاید را به ما
بفرستید.
• ممکن است از ارائهدهنده صورتحسابی دریافت کنید که فکر میکنید پرداخت آن به عهده
شما نیست .صورتحساب و مدرکی برای اثبات پرداختی که کردهاید را به ما بفرستید.
 oاگر نیاز به پرداخت به ارائهدهنده باشد ،ما مستقیما به خود ارائهدهنده پرداخت میکنیم.
 oاگر هزینه را پرداخت کرده باشید ،آن مبلغ را به شما بازپرداخت خواهیم کرد.

• برای اطالعات بیشتر درباره داروخانههای خارج از شبکه ،به فصل  5دفترچه راهنمای
اعضا مراجعه کنید.
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 .2وقتی ارائهدهنده شبکه برای شما صورتحساب میفرستد
ارائهدهندگان شبکه باید همیشه برای ما صورتحساب بفرستند .هنگام دریافت هرگونه خدمات
یا داروهای تجویزی ،کارت  IDطرح خود را نشان دهید .صدور صورتحساب غیرصحیح یا
نامناسب هنگامی اتفاق میافتد که ارائهدهنده (مانند پزشک یا بیمارستان ) صورتحسابی بیش
از تقسیم هزینه خدمات برای شما صادر کند .اگر صورتحسابی دریافت کردهاید با مرکز
خدمات اعضا تماس بگیرید .صورتحساب را پرداخت نکنید.
• چون ما کل هزینه خدمات شما را میپردازیم ،شما مسئول پرداخت هیچ هزینهای نیستید.
ارائهدهندگان نباید در قبال این خدمات هیچ مبلغی از شما دریافت کنند.
• هر زمان که صورتحسابی از ارائهدهنده شبکه دریافت کردید ،صورتحساب را برای ما
ارسال کنید .ما مستقیما با ارائهدهنده تماس میگیریم و به مسئله رسیدگی میکنیم.
• اگر صورتحسابی که از ارائهدهنده دریافت کردهاید را پرداخت نمودهاید ،صورتحساب و
مدارک اثبات پرداخت آن را برای ما بفرستید .ما هزینهخدمات تحت پوشش را به شما
بازپرداخت خواهیم کرد.
 .3وقتی برای پیچیدن نسخه خود به یک داروخانه خارج از شبکه مراجعه میکنید
اگر به داروخانه خارج از شبکه مراجعه کنید ،هزینه کامل نسخه خود را پرداخت میکنید.
• ما فقط در چند مورد ،نسخههایی را که توسط داروخانههای خارج از شبکه تهیه شدهاند
پوشش میدهیم .وقتی از ما درخواست بازپرداخت هزینه میکنید ،کپی رسید پرداخت
خود را هم برایمان بفرستید.

• برای اطالعات بیشتر درباره داروخانههای خارج از شبکه ،به فصل  5دفترچه راهنمای
اعضا مراجعه کنید.
 .4وقتی به دلیل همراه نداشتن کارت  IDطرح ،هزینه کامل نسخه را پرداخت میکنید
اگر کارت  IDطرح خود را به همراه نداشته باشید ،میتوانید از داروخانه بخواهید که با ما
تماس بگیرد یا اطالعات مربوط به عضویت طرح شما را بررسی کند.
• اگر داروخانه نتواند به اطالعات فورا دسترسی پیدا کند ،ممکن است ناچار به پرداخت
کامل هزینه نسخه شوید یا به همراه کارت  IDطرح خود به داروخانه بازگردید.
• وقتی از ما درخواست بازپرداخت هزینه میکنید ،کپی رسید پرداخت خود را هم
برایمان بفرستید.
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 .5وقتی تمام هزینه داروی نسخهای را برای دارویی که تحت پوشش نیست میپردازید
ممکن است به این دلیل که داروی شما تحت پوشش نیست ناچار به پرداخت هزینه کامل آن شوید.
• دارو ممکن است در فهرست داروهای تحت پوشش (فهرست دارویی ) در وبسایت ما
نباشد یا اینکه شرایط یا محدودیتی داشته باشد که نمیدانید یا فکر میکنید به شما مربوط
نمیشود .اگر تصمیم بگیرید چنین دارویی تهیه کنید ،ممکن است الزم شود هزینه کامل
آن را خودتان پرداخت کنید.
 oاگر مبلغی برای دارو پرداخت نکنید اما بر این باور باشید که باید آن را تحت پوشش
قرار دهیم ،میتوانید درخواست تصمیم پوشش کنید (به فصل  9دفترچه راهنمای
اعضا مراجعه کنید) .
 oاگر شما و پزشک شما یا تجویزکننده دیگری بر این باور باشید که نیاز فوری به آن
دارو وجود دارد ،میتوانید درخواست تصمیم پوشش سریع را مطرح کنید (به
فصل  9دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید) .
• وقتی از ما درخواست بازپرداخت هزینه میکنید ،کپی رسید پرداخت خود را هم برایمان
بفرستید .در برخی موارد ،ممکن است نیاز به دریافت اطالعات بیشتری از پزشک شما
یا دیگر تجویزکننده برای بازپرداخت سهم خود از هزینه دارو به شما داشته باشیم.
وقتی از ما درخواست پرداختی میکنید ،آن را بررسی میکنیم و تصمیم میگیریم که خدمات یا داروی
دریافتشده باید پوشش داده شود یا خیر .به این فرایند اتخاذ «تصمیم درباره پوشش» میگویند .اگر
تصمیم بگیریم که خدمات یا دارویی باید پوشش داده شود ،هزینه آن را پرداخت خواهیم کرد.
اگر درخواست شما را برای پرداخت رد کنیم ،میتوانید درخواست تجدیدنظر بدهید .برای اطالعات
بیشتر درباره نحوه درخواست تجدیدنظر ،به فصل  9دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.

 .Bارسال درخواست برای پرداخت
صورتحساب خود و مدرکی برای اثبات پرداختیتان را برای ما بفرستید .مدرک اثبات پرداخت میتواند
نسخهای از چکی که نوشتهاید یا رسید صادرشده از جانب ارائهدهنده باشد .خوب است که از
صورتحساب و رسیدهای خود کپی بگیرید و نگه دارید .میتوانید از هماهنگکننده درمان خود
درخواست کمک کنید.
برای اطمینان از اینکه تمام اطالعاتی را که برای تصمیمگیری نیاز داریم در اختیار ما قرار میدهید،
میتوانید فرم مطالبه را برای درخواست پرداخت پر کنید.
• شما نیازی به استفاده از فرم ندارید ،اما به ما کمک میکند اطالعات را سریعتر پردازش کنیم.
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• میتوانید فرم را در وبسایت ما  shop.anthem.com/medicare/caدریافت کنید ،یا
میتوانید با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید و درخواست فرم کنید.
درخواست خود برای دریافت پرداختی را همراه با صورتحساب یا رسید برای ما به نشانی زیر
ارسال کنید:
Anthem Blue Cross
P.O. Box 366
Artesia, CA 90702-0366

 .Cتصمیم درباره پوشش
پس از دریافت درخواست شما برای انجام پرداخت ،درباره تعیین پوشش تصمیمگیری خواهیم کرد .این
بدان معنی است که تصمیم میگیریم که آیا طرح ما خدمات ،کاال یا داروی شما را تحت پوشش قرار
بدهد یا خیر .همچنین ،در صورت تأیید ،درباره مبلغی که باید پرداخت کنید تصمیم خواهیم گرفت.
• در صورت نیاز به اطالعات بیشتر ،به شما اطالع خواهیم داد.
• اگر به این نتیجه برسیم که طرح ما خدمات ،کاال یا دارو را پوشش بدهد و شما همه
مقررات را برای دریافت آن رعایت کرده باشید ،سهم خود از هزینه آن را پرداخت
خواهیم کرد .اگر از پیش برای خدمات یا داروی مربوطه هزینه پرداخت کردهاید ،یک
چک بابت آنچه پرداخت کردهاید برای شما ارسال خواهیم کرد .اگر پرداخت نکردهاید،
مستقیما به ارائهدهنده پرداخت میکنیم.
در فصل  3دفترچه راهنمای اعضا درباره مقررات دریافت خدمات تحت پوشش توضیح داده شده است.
در فصل  5دفترچه راهنمای اعضا بخش قوانین مربوط به پوشش داروهای نسخهای بخش Medicare D
شرح داده شده است.
• اگر تصمیم ما برای پرداخت سهم خود از هزینه خدمات یا دارو منفی باشد ،در نامهای
که به شما ارسال میکنیم دالیل را توضیح خواهیم داد .این نامه همچنین حاوی حقوق شما
برای درخواست تجدیدنظر خواهد بود.
• برای اطالعات بیشتر در مورد تصمیمات پوشش ،به فصل  9بخش  Eمراجعه کنید.
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 .Dدرخواست تجدیدنظر
اگر فکر میکنید ما با رد درخواست شما برای دریافت پرداختی اشتباه کردهایم ،میتوانید از ما بخواهید
تصمیم خود را عوض کنیم .به این فرایند «درخواست تجدیدنظر» گفته میشود .همچنین میتوانید در
صورت عدم موافقت درباره مبلغی که پرداخت میکنیم درخواست تجدیدنظر کنید.
فرایند تجدیدنظر رسمی دارای مراحل و مهلتهای دقیق است .برای اطالعات بیشتر درباره درخواست
تجدیدنظر ،به فصل  9دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید:
• اگر میخواهید برای دریافت بازپرداخت بابت خدمات درمانی درخواست تجدیدنظر کنید،
به بخش  Fمراجعه کنید.
• اگر میخواهید برای دریافت بازپرداخت بابت دارو درخواست تجدیدنظر کنید ،به
بخش  Gمراجعه کنید.
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فصل  :8حقوق و مسئولیتهای شما
مقدمه
در این فصل ،شما از حقوق و مسئولیتهای خود بهعنوان یکی از اعضای طرح ما مطلع میشوید .ما
باید به حقوق شما احترام بگذاریم .واژههای کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل آخر
دفترچه راهنمای اعضا آمده است.

فهرست مطالب
 .Aحق شما برای دریافت خدمات و اطالعات به گونهای که پاسخگوی نیازهای شما باشد 176 .............
 .Bمسئولیت ما در خصوص دسترسی بهموقع شما به خدمات و داروهای تحت پوشش 180 .................
 .Cمسئولیت ما در محرمانه نگه داشتن اطالعات شخصی سالمت ( )PHIشما 181 ..........................
 .C1چگونه از  PHIشما محافظت میکنیم 182 .............................................................
 .C2حق مشاهده سوابق پزشکی 182 ........................................................................
 .Dمسئولیت ما در قبال ارائه اطالعات به شما 188 ............................................................
 .Eارائهدهندگان شبکه نمیتوانند مستقیما برای شما صورتحساب صادر کنند 189 ...........................
 .Fحق شما برای خروج از طرح 190 ..........................................................................
 .Gحق شما در خصوص تصمیمگیری درباره خدمات درمانی خود 190 ......................................
 .G1حق شما در خصوص اطالع از گزینههای درمانی و تصمیمگیری 190 .............................
 .G2حق شما برای گفتن اینکه میخواهید چه اتفاقی بیفتد 191 .............................................
 .G3اگر دستورالعملهای رعایت نشود چه باید کرد 192 ..................................................
 .Hحق شما برای شکایت کردن و درخواست از ما برای تجدیدنظر در مورد تصمیمات 193 ...............
 .H1در مورد رفتار ناعادالنه یا برای کسب اطالعات بیشتر در مورد حقوقتان چه باید کرد 193 ......
 .Iمسئولیتهای شما بهعنوان عضو طرح 194 ..................................................................

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره 1-833-707-3129
) (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی
167
 shop.anthem.com/medicare/caمراجعه کنید.

 حقوق و مسئولیتهای شما:8 فصل

 دفترچه راهنمای اعضاAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

A. Your right to get services and information in a way that meets
your needs
We must ensure all services are provided to you in a culturally competent and
accessible manner. We must also tell you about our plan’s benefits and your rights in a
way that you can understand. We must tell you about your rights each year that you are
in our plan.
•

To get information in a way that you can understand, call Member Services.
Our plan has free interpreter services available to answer questions in different
languages.

•

Our plan can also give you materials in languages other than English and in
formats such as large print, braille, or audio. To obtain materials in one of
these alternative formats, please call 1-833-707-3129 or write to Anthem
MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) P.O. Box 60007, Los Angeles,
CA 90060-0007.
o To get information in a way that you can understand, call Member
Services. Our plan has people who can answer questions in different
languages Our plan can also give you materials in languages other
than English and in formats such as large print, braille, or audio. You
can call Member Services and ask to have materials sent to you in
Spanish, Chinese, Armenian, Korean, Russian, Vietnamese, Farsi,
Tagalog, Khmer or Arabic.
o You can get this document for free in other languages and formats,
such as large print, braille or audio. Call Member Services at the
number listed on the bottom of this page. When calling, let us know if
you want this to be a standing order. That means we will send the
same documents in your requested format and language every year.
You can also call us to change or cancel a standing order. You can
also find your documents online at shop.anthem.com/medicare/ca.

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.
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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.
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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。
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A. Quyền được nhận các dịch vụ và thông tin theo cách phù hợp với
nhu cầu của quý vị
Chúng tôi phải đảm bảo tất cả các dịch vụ được cung cấp cho quý vị theo cách phù
hợp với văn hóa và dễ tiếp cận. Chúng tôi cũng phải cho quý vị biết các quyền lợi của
chương trình của chúng tôi và quyền của quý vị theo cách mà quý vị có thể hiểu được.
Chúng tôi phải thông báo về các quyền của quý vị mỗi năm khi quý vị tham gia chương
trình của chúng tôi.
• Để được nhận thông tin theo cách mà quý vị có thể hiểu được, xin gọi cho Ban
Dịch vụ Thành viên. Chương trình của chúng tôi có các dịch vụ thông dịch viên
miễn phí để trả lời các câu hỏi bằng các ngôn ngữ khác nhau.
• Chương trình chúng tôi cũng có thể cung cấp cho quý vị các tài liệu bằng những
ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh ở các dạng thức như chữ in lớn, chữ nổi Braille,
hoặc âm thanh. Để nhận tài liệu ở một trong các định dạng thay thế này, vui lòng
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 mà quý vị có thể hiểu được, xin gọi cho
Ban Dịch vụ Thành viên. Chương trình của chúng tôi có những người có
thể trả lời các câu hỏi bằng các ngôn ngữ khác nhau. Chương trình chúng
tôi cũng có thể cung cấp cho quý vị các tài liệu bằng những ngôn ngữ
khác ngoài Tiếng Anh ở các dạng thức như chữ in lớn, chữ nổi Braille,
hoặc âm thanh. Quý vị có thể gọi Ban Dịch vụ Thành viên và yêu cầu gửi
các tài liệu cho quý vị bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng
Armenia, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Việt, tiếng Ba Tư, tiếng Tagalog,
tiếng Khmer hay tiếng Ả-rập.
o Quý vị có thể yêu cầu cung cấp miễn phí tài liệu này ở các ngôn ngữ và
dạng thức khác, như chữ in lớn, chữ nổi braille hoặc âm thanh. Gọi Ban
Dịch vụ Thành viên theo số được ghi ở cuối trang này. Khi gọi điện, hãy
cho chúng tôi biết nếu quý vị muốn yêu cầu lệnh thường trực. Điều này có
nghĩa là chúng tôi sẽ gửi các tài liệu tương tự theo định dạng và ngôn ngữ
yêu cầu hàng năm. Quý vị cũng có thể gọi cho chúng tôi để thay đổi hoặc
hủy bỏ yêu cầu lệnh thường trực. Quý vị cũng có thể tìm thấy các tài liệu
của mình tại shop.anthem.com/medicare/ca.
Nếu quý vị gặp khó khăn khi tiếp nhận thông tin từ chương trình chúng tôi
do bất đồng ngôn ngữ hay khuyết tật và quý vị muốn khiếu nại, vui lòng gọi:
• Medicare theo số 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Quý vị có thể gọi đến vào
24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần. Người dùng TTY xin gọi 1-877-486-2048.
• Sở Y tế và các Dịch vụ Nhân sinhỳ, Văn phòng Quyền Công dân theo số
1-800-368-1019. Người dùng TTY xin gọi 1-800-537-7697.
• Medi-Cal Văn phòng Quyền Công dân theo số 916-440-7370. Người dùng TTY
xin gọi 711.
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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.
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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 이해할 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.
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본 문서는 대형 활자체, 점자 또는 오디오와 같은 기타 언어 및 형식으로
무료로 제공해 드릴 수 있습니다. 이 페이지 하단에 열거된 번호로 가입자
서비스부에 전화해 주세요. 전화를 거실 때 다른 형식 또는 언어에 대한
귀하의 요청이 향후에도 상시 지시로 적용되기를 원하시는지 알려주세요.
그렇게 원하시면 요청하신 형식과 언어로 매년 동일한 서류를 보내드릴
것입니다. 상시 지시를 변경하거나 취소하려면 저희에게 연락하시면
됩니다. 필요한 서류는 shop.anthem.com/medicare/ca 에서 온라인으로도
확인하실 수 있습니다.

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

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

•

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

•

Medi-Cal 시민권 사무소: 916-440-7370 번. TTY 사용자는 711 번을 이용해
주십시오.

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։
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o

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

o

Դուք կարող եք անվճար ստանալ այս փաստաթուղթն այլ լեզուներով և
ձևաչափերով, ինչպես օրինակ՝ խոշոր տառատեսակով
տպագրությունը, բրալյան ձևաչափը կամ ձայնագրությունը:
Զանգահարեք Անդամների սպասարկման կենտրոն այս էջի ներքևում
նշված հեռախոսահամարով: Զանգահարելիս տեղեկացրեք մեզ՝ արդյոք
ցանկանում եք, որ դա մշտական պահանջ լինի: Սա նշանակում է, 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։
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 .Aحق شما ب رای دریافت خدمات و اطالعات به گونه ای که پاسخگوی نیازهای شما باشد
باید اطمینان حاصل کنیم که همه خدمات به شیوهای متناسب با فرهنگتان و قابل دسترس به شما ارائه
میشود .همچنین باید درباره مزایای طرح و حقوق شما به نحوی که برای شما قابل درک باشد
اطالعرسانی کنیم .باید هر سال که عضو طرح ما هستید ،به شما درباره حقوقتان اطالعرسانی کنیم.
•

برای دریافت اطالعات به گونهای که برای شما قابل فهم باشد ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
در طرح ما 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 فرم تهای
گوناگون شامل چاپ درشت ،خط بریل ،یا فایل صوتی در اختیار شما قرار دهد .برای دریافت مطالب
در یکی از این فرمتهای جایگزین ،لطفا با شماره  1-833-707-3129تماس بگیرید یا با
)Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP
 P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007مکاتبه کنید.
o

برای دریافت اطالعات به گونهای که برای شما قابل فهم باشد ،با مرکز خدمات اعضا تماس
بگیرید .طرح ما شامل افرادی است که میتوانند به زبانهای مختلف پاسخگوی سؤاالت شما باشند.
همچنین این طرح میتواند اطالعات مورد نیاز شما را به زبانهای غیر از انگلیسی و به
فرمتهای گوناگون شامل چاپ درشت ،خط بریل ،یا فایل صوتی در اختیار شما قرار دهد.
می توانید با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید و درخواست کنید تا مطالب موجود به زبانهای
اسپانیایی ،چینی ،ارمنی ،کرهای ،روسی ،ویتنامی ،فارسی ،تاگالوگ ،خمر یا عربی برای شما
ارسال شوند.

o

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

اگر دریافت اطالعات از برنامه ما به دلیل مشکالت زبانی یا ناتوانی برای شما دشوار است و
میخواهید شکایت ارائه دهید ،با شماره زیر تماس بگیرید :

?

•

 Medicareبه شماره ( .1-800- MEDICARE (1-800-633-4227میتوانید در  24ساعت شبانهروز
و  7روز هفته تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره  1-877-486-2048تماس بگیرند.

•

دفتر حقوق مدنی در وزارت بهداشت و خدمات انسانی امریکا با شماره تلفن .1-800-368-1019
کاربران  TTYباید با شماره  1-800-537-7697تماس بگیرند.

•

دفتر حقوق مدنی  Medi-Calبه شماره  .916-440-7370کاربران  TTYباید با شماره  711تماس
بگیرند .دارید برای کمک گرفتن با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.

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

o

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

•

 .Aحقك في الحصول على الخدمات والمعلومات بطریقة تلبي احتیاجاتك
یجب أن نحرص على أن تكون جمیع الخدمات التي نقدمها إلیك مناسبة لثقافتك ویمكن الوصول إلیها
بسهولة .یجب أن نخبرك أیضا عن مزایا خطتنا وحقوقك بطریقة یمكنك فهمها .ویجب أن نخبرك عن
حقوقك سنویا طالما أنك مسجل في خطتنا.

?

•

للحصول على المعلومات بالطریقة التي یمكنك فهمها ،اتصل بخدمات األعضاء .لدینا في خطتنا
خدمات الترجمة الفوریة التي یمكنك االستعانة بها للحصول على إجابة عن األسئلة بلغات مختلفة.

•

یمكن لخطتنا توفیر المواد لك بلغات أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة ،وبتنسیقات مثل الطباعة بأحرف
كبیرة أو طریقة برایل أو مسجلة صوتیا .للحصول على المستندات بتنسیق مختلف من هذه التنسیقات،
یرجى االتصال بالرقم  1-833-707-3129أو إرسال رسالة كتابیة إلى
Anthem Mediblue Full Dual Advantage (HMO D-SNP) P.O. Box 60007,
. Los Angeles, CA 90060-0007
o

للحصول على المعلومات بالطریقة التي یمكنك فهمها ،اتصل بخدمات األعضاء .هناك أشخاص
یعملون في خطتنا بإمكانهم اإلجابة عن أسئلتك بلغات مختلفة .یمكن لخطتنا توفیر المواد لك بلغات
أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة ،وبتنسیقات مثل الطباعة بأحرف كبیرة أو طریقة برایل أو مسجلة
صوتیا .یمكنك االتصال بخدمات األعضاء وطلب إرسال المواد لك باللغة اإلسبانیة أو الصینیة أو
األرمینیة أو الكوریة أو الروسیة أو الفیتنامیة أو الفارسیة أو التاغالوغیة أو الخمیریة أو العربیة.

o

یمكنك الحصول على هذا المستند مجانا بلغات وتنسیقات أخرى كأن تكون مطبوعة بأحرف كبیرة
أو بطریقة برایل أو مسجلة صوتیا .اتصل بخدمات األعضاء على الرقم المدرج في الجزء السفلي
من هذه الصفحة .عند االتصال ،أخبرنا إذا كنت ترید أن یكون ذلك طلبا ثابتا .ویعني ذلك أننا
سنرسل نفس المستندات بالتنسیق واللغة المطلوبین من جانبك كل عام .یمكنك أیضا االتصال بنا
لتغییر أو إلغاء طلب ثابت .یمكنك أیضا العثور على مستنداتك عبر اإلنترنت على الموقع
اإللكتروني . shop.anthem.com/medicare/ca

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره 1-833-707-3129
) (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی
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 حقوق و مسئولیتهای شما:8 فصل

 دفترچه راهنمای اعضاAnthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP)

إذا واجهت مشكلة في الحصول على معلومات من خطتنا بسبب مشكالت لغویة أو إعاقة وترید
:  فاتصل على،تقدیم شكوى
 یمكنك االتصال على مدار الساعة.1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) على الرقمMedicare
. 1-877-486-2048  االتصال على الرقمTTY  ویجب على مستخدمي.وطوال أیام األسبوع

•

مكتب الحقوق المدنیة التابع لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة على الرقم
. 1-800-537-7697  االتصال على الرقمTTY  ویجب على مستخدمي.1-800-368-1019

•

 االتصالTTY  ویجب على مستخدمي916-440-7370  للحقوق المدنیة على الرقمMedi-Cal مكتب
.711 على الرقم

•

A. អ្នកមានសនទ្នទ្ទ្នលបានសសវាកម្នននងពនតនមានតាម្ម្សយោបាយណាម្នយដែល
អ្នកសពញចនតន
យ ងកត្រវតរធានាថាយេវាកម្ទនងអ្សនត្រវបានផ្លជនអ្កយៅតាម្លកណៈវប្បធម្
នងលកណៈតែលអ្កអាចយត្ប្ត្បាេបាន។ យ ងកត្រវត្បាប្អ្កអ្ពអ្រត្ប្យោជននន
ើ ើតែលអ្ើកអាច លើបាន។
គយត្ោងរប្េយ ង នើងេើទ្ើរប្េើអ្ើកតាម្វធ
យ ងត្រវត្បាប្អ្កអ្ពេទ្រប្េអ្កយរៀងរាលឆ្តែល អ្កេរយៅកងគយត្ោងរប្េយ ង។
•

យែម្បទ្ទ្លបានពរោនកងទ្ត្ម្ងតែលអ្កអាច លបាន េម្ទ្រេពយៅតផ្កយេវា
េោជក។ គយត្ោងរប្េយ ងោនយេវាអ្កប្កតត្ប្ផ្ទលោរឥរគរនលតែលអាចយ្
េណរជាភាសាយផ្េងៗ។

•

គយត្ោងរប្េយ ងអាចផ្លជនអ្កនវេោរៈ ជាភាសាយផ្េងយត្ៅពភាសាអ្ងយគេ
នងជាត្ទ្ងត្ា យផ្េងយទ្ៀរែចជាអ្កេរយបាោះពម្ធៗ អ្កេរេត្ោប្ជនពការតនក ឬ
ជាេយេង។ យែម្បទ្ទ្លបានឯកសារកងទ្ត្ម្ងយផ្េងយទ្ៀរ េម្យៅទ្រេពម្កយលខ
1-833-707-3129 ឬេរយេរសារយៅ Anthem MediBlue Full Dual Advantage
(HMO D-SNP) P.O. Box 60007, Los Angeles, CA 90060-0007។
o

យែម្បទ្ទ្លបានពរោនកងទ្ត្ម្ងតែលអ្កអាច លបាន េម្
ទ្រេពយៅតផ្កយេវាេោជក។ គយត្ោងរប្េយ ងោនអ្កតែលអាចយ្
េណរជាភាសាយផ្េងៗ។ គយត្ោងរប្េយ ងអាចផ្លជនអ្ក
នវេោរឯកសារជាភាសាយផ្េងយត្ៅពភាសាអ្ងយគេ នងជាត្ទ្ងត្ា យផ្េងយទ្ៀរ
ែចជាអ្កេរយបាោះពម្ធៗ អ្កេរេត្ោប្ជនព ការតនក ឬជាេយេង។ អ្កអាច
ទ្រេពយៅតផ្កយេវាេោជកយ
េឱ្យយគយផ្ឯកសារយៅអ្កជាភាសាយអ្េបញ
ចន អាយម្ន កយរ រេេ យវៀរណាម្ ហ្វេ តាកាេក តខរ ឬអារាប្។

o

អ្កអាចទ្ទ្លបានឯកសារយនោះយោ ឥរគរនលតាម្ទ្ត្ម្ង នងភាសា
យផ្េងៗែចជា ការយបាោះពម្អ្កេរធៗ អ្កេរេត្ោប្ម្នេេពការតនក
ឬជាេយេង។ ទ្រេពយៅកានយេវាេោជកតាម្យលខទ្រេពតែលរា យៅតផ្
កខាងយត្កាម្ននទ្ពរ។ យៅយពលយៅទ្រេព េម្ត្បាប្យ ងត្ប្េនយប្អ្កចងោ
កវាជាេយណជាត្ប្ច។ ោនន ថា យ ងនងយផ្ឯកសារែចគ្នយៅតាម្ទ្ត្ម្ង
នងភាសាតែលអ្កបា នយេេជាយរៀងរាលឆ្។ អ្កកអាចយៅទ្រេពម្កយ ងខ
យែម្បផ្ទេប្រ ឬប្ញ្ឈប្េយណរជាត្ប្ចផ្ងតែរ។ អ្កកអាចតេងរកឯកសាររប្េ
អ្កយលប្ណាញអ្នធណរបានផ្ងតែរតាម្ shop.anthem.com/medicare/ca។

 مارس (به جز کریسمس و روز31  اکتبر تا1  شب از8  صبح تا8  لطفا بین ساعات،اگر سؤالی دارید
 سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با30  آوریل تا1 شکرگزاری) در هفت روز هفته و از
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ប្រសននសរនអ្នកមានរញ្ហនកននងការទ្ទ្នលបានពនតនមានពនគសប្មាងររសនសយនង សោយសារដតរញ្ហន
ភាសា ឬពនការភាព ស នយអ្នកចងនោកនពាកយរណ្ននង សនម្សៅទ្នរសពនម្កសលខ៖
Medicare តាម្ 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)។ អ្កអាចយៅបាន 24
យោងកងម្ នល 7 នលកងម្ េបា ។ អ្កយត្ប្ត្បាេ TTY គរតរទ្រេពយៅកានយលខ
1-877-486-2048។

•

នា កោនេខភាព នងយេវាម្នេេសាស្តេ ការោល េត្ោប្េទ្េ វលតាម្យលខ
1-800-368-1019 ។ អ្កយត្ប្ត្បាេ TTY គរតរទ្រេពយៅកានយលខ 1-800-537-7697។

•

ការោល េទ្េ វលរប្េ Medi-Cal តាម្យលខ 916-440-7370។ អ្កយត្ប្ត្បាេ TTY
គរតរទ្រេពយៅកានយលខ 711។

•

 .Bمسئولیت ما د ر خصوص دسترسی به موقع شما به خدما ت و داروهای تحت پوشش
شما بهعنوان عضو طرح ما از حقوقی برخوردار هستید.
• این حق دارید که یک ارائهدهنده مراقبتهای اولیه ( )PCPدر شبکه ما انتخاب کنید.
ارائهدهنده شبکه ارائهدهندهای است که با ما همکاری دارد .میتوانید اطالعات بیشتر
درباره اینکه چه نوع ارائهدهندگانی میتوانند بهعنوان ارائهدهنده مراقبتهای اولیه ()PCP
شما باشند و نیز نحوه انتخاب  PCPرا در فصل  3دفترچه راهنمای اعضا پیدا کنید.
 oبرای کسب اطالعات در مورد ارائهدهندگان عضو شبکه یا پزشکانی که بیمار جدید
قبول میکنند با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید یا در فهرست راهنمای
ارائهدهندگان خدمات و داروخانهها جستجو کنید.
• خانمها از این حق برخوردار هستند که بدون نیاز به ارجاع به متخصص سالمت زنان
مراجعه کنند .ارجاع موافقتنامهای از طرف  PCPبرای استفاده از ارائهدهندهای است که
 PCPشما نیست.
• شما از این حق برخوردار هستید که خدمات تحت پوشش ارائهدهندگان عضو شبکه را
در مدت زمان قابل قبولی دریافت کنید.
 oاین حق شما برای دریافت بهموقع خدمات از متخصصان را نیز دربرمیگیرد.
 oاگر نتوانید در مدت زمان معقولی خدمات را دریافت کنید ،ما باید هزینه خدمات
خارج از شبکه را پرداخت کنیم.
• شما از این حق برخوردار هستید که خدمات اورژانسی یا مورد نیاز فوری را بدون
تأییدیه قبلی دریافت کنید.
• شما از این حق برخوردار هستید که نسخه خود را از هر یک از داروخانههای شبکه ما
بدون تأخیر طوالنی دریافت کنید.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره 1-833-707-3129
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• شما از این حق برخوردار هستید که بدانید چه زمانی میتوانید از ارائهدهندگان خارج از
شبکه استفاده کنید .برای اطالعات بیشتر درباره ارائهدهندگان خارج از شبکه ،به فصل 3
دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
• هنگام پیوستن به طرح ما و در صورت برآورده شدن برخی شرایط خاص ،از این حق
برخوردار خواهید بود که ارائهدهندگان و مجوزهای خدمات فعلی خود را کماکان تا 12
ماه حفظ کنید .برای اطالعات بیشتر درباره حفظ مجوزهای ارائهدهندگان و خدمات ،به
فصل  1دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
• از این حق برخوردار هستید که برای مراقبتهای درمانی خود تصمیمگیری کنید و از تیم
درمان و هماهنگکننده درمان خود کمک بگیرید.
فصل  9دفترچه راهنمای اعضا به شما میگوید که اگر فکر میکنید خدمات و داروهای خود را در بازه
زمانی معقولی دریافت نمیکنید چهکاری میتوانید انجام دهید .همچنین به شما اطالع داده خواهد شد که اگر
پوشش خدمات یا داروهای شما را نپذیریم و شما با نظر ما موافق نباشید چهکاری میتوانید انجام دهید.

 .Cمسئولیت ما در محرمانه نگه داشتن اطالعات شخصی سالمت ( )PHIشما
ما از اطالعات شخصی سالمت ( )PHIشما طبق قوانین فدرال و ایالتی محافظت میکنیم.
 PHIشامل اطالعاتی است که هنگام ثبتنام در طرح ،در اختیار ما میگذارید .همچنین شامل سوابق
پزشکی و دیگر اطالعات بهداشتی و درمانی شما میشود.
شما در خصوص اطالعاتتان و کنترل نحوه استفاده از  PHIخود حقوقی دارید .به شما اطالعیهای کتبی
میدهیم که حقوق شما و چگونگی محرمانه نگه داشتن  PHIشما را توضیح میدهد .این نامه «اطالعیه
حریم خصوصی» نامیده میشود.
اعضایی که ممکن است به دریافت خدمات حساس رضایت دهند ،ملزم به دریافت هیچ مجوز
دیگری برای دریافت خدمات حساس یا ارائه مطالبه بابت خدمات حساس نیستند.
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPاطالعات مربوط به خدمات حساس را
به آدرس پستی ،آدرس ایمیل یا شماره تلفن جایگزینی که عضو تعیین کرده ،یا در صورت عدم تعیین
مشخصات جایگزین ،به نام عضو و به آدرس یا شماره تلفن موجود در پرونده ارسال میکند.
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPاطالعات پزشکی مربوط به خدمات
حساس را بدون مجوز کتبی عضو دریافتکننده درمان در اختیار عضو دیگر قرار نمیدهد.
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدرخواستهای ارتباط محرمانه را در
فرم و قالب درخواستی ،در صورتی که به آسانی در فرم و قالب درخواستی قابل تولید باشد ،یا در
مکانهای جایگزین پاسخ میدهد .درخواست عضو برای ارتباطات محرمانه مربوط به خدمات حساس تا
زمانی معتبر خواهد بود که عضو درخواست را لغو نکند یا درخواست جدیدی برای ارتباطات محرمانه
ارائه کند.
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 .C1چگونه از  PHIشما محافظت میکنیم
ما اطمینان حاصل میکنیم که هیچ فرد غیرمجازی سوابق شما را مشاهده نکند یا تغییر ندهد.
به جز در موارد زیر PHI ،شما را در اختیار اشخاصی که به شما خدمات درمانی ارائه نمیدهند یا
هزینه آن را پرداخت نمیکنند نمیگذاریم .در صورت انجام چنین کاری ،باید ابتدا از شما اجازه کتبی
بگیریم .شما یا شخصی که از نظر قانونی مجاز به تصمیمگیری برای شما است ،میتوانید اجازه
کتبی بدهید.
گاهی نیازی به کسب اجازه کتبی شما نیست .این استثناها طبق قانون ،مجاز یا الزماالجرا هستند:
• باید  PHIشما را در اختیار نهادهای دولتی بررسیکننده کیفیت خدمات درمانی طرح
بگذاریم.
• باید در صورت دریافت حکم دادگاه PHI ،شما را افشا کنیم.
• باید  PHIشما را به  Medicareارائه دهیم .اگر  Medicareبرای تحقیقات یا موارد دیگر
 PHIشما را فاش کند ،این کار را طبق قوانین ایالتی و فدرال انجام میدهد.
 .C2حق مشاهده سوابق پزشکی
• شما از این حق برخوردار هستید که سوابق پزشکیتان را ببینید و نسخهای از آن را
برای خود نگه دارید.
• از این حق برخوردار هستید که از ما بخواهید سوابق پزشکیتان را تصحیح یا بهروز
کنیم .اگر از ما بخواهید چنین کاری انجام دهیم ،ما با ارائهدهنده خدمات سالمت شما
همکاری میکنیم تا تصمیم بگیریم که اعمال تغییرات الزم است یا خیر.
• شما از این حق برخوردار هستید که از افشا شدن  PHIخود نزد دیگران و همچنین
چگونگی آن مطلع شوید.
اگر درباره محرمانه نگه داشتن  PHIخود هر گونه پرسش یا نگرانی دارید ،با مرکز خدمات اعضا
تماس بگیرید.
)Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNP
اطالعیه حریم خصوصی HIPAA
تاریخ اجرایی اولیه این اطالعیه  14آوریل  2003است .این اطالعیه آخرین بار در ژوئن 2022

بازنگری شد.
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لطفا این اطالعیه را با دقت بخوانید .این اطالعیه به شما میگوید که چه کسی میتواند اطالعات
حفاظتشده سالمت ( ) PHIشما را ببیند .این اطالعیه به شما میگوید چه زمانی قبل از بهاشتراکگذاری
آن باید از شما اجازه بگیریم .این اطالعیه به شما میگوید چه زمانی میتوانیم بدون اجازه شما ،آن را
به اشتراک بگذاریم .همچنین به شما میگوید که چه حقوقی برای مشاهده و تغییر اطالعات خود دارید.
اطالعات مربوط به سالمت و پول شما خصوصی است .قانون میگوید ما باید این نوع اطالعات را که
 PHIنامیده میشود برای اعضای خود ایمن نگه داریم .یعنی اگر در حال حاضر عضو هستید یا اگر قبال
عضو بودهاید ،اطالعات شما امن است.
پس از واجد شرایط شدن و ثبتنام برای طرح سالمت ما ،اطالعات مربوط به شما را از نهادهای ایالتی
 Medicaidو مراکز خدمات  Medicareو  Medicaidدریافت میکنیم .همچنین اطالعات پزشکی را از
پزشکتان ،درمانگاهها ،آزمایشگاهها و بیمارستانها دریافت میکنیم تا بتوانیم هزینههای مراقبت بهداشتی
شما را تأیید و پرداخت کنیم.
قانون فدرال ما را مکلف کرده است به شما بگوییم که برای محافظت از  PHIکه بهصورت نوشتاری یا
در کامپیوتر ذخیره شده است ،مسئولیتهای قانونی ما چیست .همچنین باید به شما بگوییم چگونه این
اطالعات را ایمن نگه میداریم .برای محافظت از : PHI
• روی کاغذ (نسخه فیزیکی ) ،ما :
– دفاتر و پروندههای خود را قفل میکنیم
– کاغذ حاوی اطالعات سالمت را نابود میکنیم تا دیگران به آن دسترسی نداشته باشند
• ذخیرهشده در رایانه (نسخه فنی) ،ما:
– از رمز عبور استفاده میکنیم تا فقط افراد ذیصالح بتوانند به آن دسترسی داشته باشند
– برای نظارت بر سیستمهای خود از برنامههای خاص استفاده میکنیم
• در خصوص استفاده یا بهاشتراکگذاری این اطالعات با همکاران ،پزشکان و دولت ،ما :
– مقرراتی برای حفظ امنیت اطالعات (به نام سیاستها و رویهها) ایجاد میکنیم
– به همکاران خود آموزش میدهیم تا مقررات را رعایت کنند
چه زمانی بالمانع است که  PHIشما را مورد استفاده و بهاشتراکگذاری قرار دهیم؟
اگر به ما اجازه دهید ،میتوانیم  PHIشما را با خانواده یا فردی که انتخاب کردهاید به شما کمک کند یا
هزینه مراقبتهای درمانی شما را بپردازد به اشتراک بگذاریم .در برخی موارد میتوانیم بدون تأیید
شما ،از اطالعاتتان استفاده کنیم و آن را به اشتراک بگذاریم :
• برای مراقبتهای پزشکی شما
– برای کمک به پزشکان ،بیمارستانها و دیگران تا مراقبتهای مورد نیازتان را ارائه کنند
• برای پرداخت ،درمان و عملهای پزشکی
– برای به اشتراک گذاشتن اطالعات با پزشکان ،کلینیکها و سایر افرادی که بابت درمان شما به
ما صورتحساب میفرستند
– وقتی میگوییم که هزینه مراقبتهای درمانی یا خدمات را پیش از دریافت آن پرداخت میکنیم
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برای پیدا کردن راههایی برای بهبود برنامههای ما و کمک به شما برای دریافت مزایا و خدمات موجود.
ممکن است  PHIشما را از منابع عمومی دریافت کنیم و ممکن است  PHIشما را برای پرداخت ،درمان
و عملهای پزشکی مبادله کنیم .اگر مایل به این کار نیستید ،برای اطالعات بیشتر لطفا به
 shop.anthem.com/medicare/caمراجعه کنید.
• به دالیل کاری در حوزه بهداشت و درمان
– برای کمک به حسابرسیها ،برنامههای پیشگیری از تقلب و سوء استفاده ،برنامهریزی و
امور روزمره
– برای پیدا کردن راههایی برای بهبود برنامههای ما
• به دالیل بهداشت عمومی
– برای کمک به مقامات بهداشت عمومی که مردم را از بیماری و آسیب مصون میدارند
• با کسانی که به درمان شما کمک یا هزینه آن را پرداخت میکنند
– با خانواده یا فردی که انتخاب کردهاید به شما کمک کند یا هزینه مراقبتهای درمانی شما را
بپردازد ،اگر اجازه آن را داده باشید.
– با کسی که به مراقبتهای درمانی شما کمک میکند یا هزینه آن را میپردازد ،البته اگر
نمیتوانید خودتان صحبت کنید و این کار به صالح شما باشد
قبل از اینکه  PHIشما را برای اموری به غیر از مراقبت ،پرداخت ،امور روزمره ،تحقیق و یا
سایر موارد ذکرشده در زیر استفاده کنیم ،باید از شما مجوز کتبی بگیریم .قبل از
بهاشتراکگذاری یادداشتهای رواندرمانی که پزشکتان درباره شما نوشته است ،باید از شما
مجوز کتبی بگیریم.
میتوانید بهصورت کتبی به ما بگویید که مایلید مجوز کتبی خود را پس بگیرید .ما نمیتوانیم آنچه را که
قبال و هنگام داشتن مجوز شما به اشتراک گذاشته یا استفاده کردهایم پس بگیریم .اما در آینده ،استفاده و
اشتراک  PHIشما را متوقف خواهیم کرد.
سایر روشهایی که میتوانیم  -یا طبق قانون ملزم هستیم  -از  PHIشما استفاده کنیم:
• کمک به پلیس و سایر افرادی که باید مطمئن شوند دیگران قوانین را دنبال میکنند
• گزارش سوءاستفاده و سهلانگاری
• کمک به دادگاه وقتی از ما خواسته شود
• پاسخ دادن به اسناد حقوقی
• دادن اطالعات به ادارات نظارت بر سالمت برای مواردی نظیر حسابرسیها یا بررسیها
• کمک به پزشکان قانونی ،بازرسان پزشکی یا مدیران تشییع جنازه جهت یافتن نام و علت مرگ
• کمک وقتی از شما خواسته شده است که اعضای بدن خود را به علم اهدا کنید
• تحقیق
• مصون نگه داشتن شما یا دیگران از بیماری یا آسیب جدی
• کمک به افرادی که مشاغل خاص دولتی دارند
• دادن اطالعات به نهاد جبران خسارت کارگران ،چنانچه در محل کار بیمار شده یا صدمه دیده باشید
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حقوق شما چیست؟
• شما میتوانید درخواست کنید که  PHIخود را ببینید و یک نسخه از آن را دریافت کنید 30 .روز
فرصت داریم آن را برایتان ارسال کنیم .اگر به زمان بیشتری نیاز داشته باشیم ،باید به شما اطالع
دهیم .هرچند همه سوابق پزشکی شما را نداریم .اگر نسخهای از کل سوابق پزشکی خود میخواهید،
از پزشک یا کلینیک درمانی خود درخواست کنید.
• اگر فکر میکنید چیزی اشتباه یا از قلم افتاده است،میتوانید از ما بخواهید که سوابق پزشکیتان نزد
ما را تغییر دهید 60 .روز فرصت داریم آن را برایتان ارسال کنیم .اگر به زمان بیشتری نیاز داشته
باشیم ،باید به شما اطالع دهیم.
• گاهی میتوانید از ما بخواهید  PHIشما را به اشتراک نگذاریم .اما ما مجبور نیستیم با درخواست شما
موافقت کنیم.
• میتوانید از ما بخواهید  PHIرا به آدرس دیگری که از شما داریم یا به روش دیگری ارسال کنیم .ما
می توانیم این کار را انجام دهیم اگر ارسال آن به آدرسی که از شما داریم ممکن باشد شما را در
معرض خطر قرار دهد.
• میتوانید از ما بخواهید که همه دفعاتی که در طول شش سال گذشته  PHIشما را با دیگران به
اشتراک گذاشتهایم را به شما بگوییم .این شامل دفعاتی نمیشود که اطالعاتتان را به دلیل بهداشت و
درمان ،پرداخت ،روند کاری روزمره درمانی یا دالیل دیگری که اینجا فهرست نکردهایم ،در اختیار
دیگران قرار دادهایم 60 .روز فرصت داریم آن را برایتان ارسال کنیم .اگر به زمان بیشتری نیاز
داشته باشیم ،باید به شما اطالع دهیم.
• میتوانید هر زمان که بخواهید یک نسخه کاغذی از این اطالعیه را بخواهید ،حتی اگر این را از
طریق ایمیل خواسته باشید.
• اگر کل قبض خدمات را پرداخت کنید ،میتوانید از پزشک خود بخواهید که اطالعات مربوط به آن
خدمات را با ما به اشتراک نگذارد.
چهکاری باید انجام دهیم؟
• طبق قانون ،ما باید  PHIشما را به جز مواردی که در این اطالعیه گفتهایم خصوصی نگه داریم.
• باید آنچه طبق بانون باید در خصوص حریم خصوصی انجام دهیم را به شما بگوییم.
• باید آنچه در این اطالعیه میگوییم را انجام دهیم.
• اگر به دالیل منطقی مانند در خطر بودنتان از ما درخواست کنید ،باید  PHIشما را به آدرس دیگری
یا به روشی غیر از پست معمولی ارسال کنیم.
• اگر مجبور باشیم  PHIشما را بعد از اینکه از ما خواستید ،به اشتراک بگذاریم ،باید به شما اطالع
دهیم.
• اگر طبق قوانین ایالت ،باید بیشتر از آنچه که در اینجا گفتیم انجام دهیم ،از قوانین پیروی
خواهیم کرد.
• اگر فکر کنیم محرمانگی  PHIشما نقض شده است باید به شما اطالع دهیم.
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تماس با شما
ما ،در کنار وابستگان و/یا فروشندگان ما ،ممکن است با استفاده از سیستم تلفن گویا و/یا صدای
مصنوعی با شما تماس بگیریم یا پیامک بفرستیم .ما این کار را فقط مطابق با قانون حمایت از
مصرفکننده تلفن ( ) TCPAانجام میدهیم .دلیل تماس ممکن است اطالعرسانی به شما در مورد
گزینههای درمان یا سایر مزایا و خدمات مربوط به سالمت باشد .اگر نمیخواهید از طریق تلفن با شما
تماس گرفته شود ،فقط به تماسگیرنده اطالع دهید و دیگر با این روش با شما تماس نخواهیم گرفت .یا
اینکه میتوانید با شماره  1-844-203-3796بگیرید تا شماره تلفن خود را به لیست عدم تماس ما
اضافه کنید.
اگر سؤالی دارید چه کار کنید؟
اگر درمورد قوانین حریم خصوصی سؤال دارید یا مایل به استفاده از حقوق خود هستید ،لطفا با مرکز
خدمات اعضا به شماره  1-833-707-3129تماس بگیرید .اگر ناشنوا هستید یا مشکل شنوایی دارید ،با
 TTY: 711تماس بگیرید.
اگر شکایتی دارید چه کار کنید؟
ما برای کمک به شما آماده هستیم .اگر احساس میکنید  PHIشما امن نیست ،میتوانید با مرکز خدمات
اعضا یا وزارت بهداشت و خدمات انسانی تماس بگیرید .اگر شکایت کنید ،هیچ اتفاق بدی برایتان رخ
نخواهد داد.
با وزارت بهداشت و خدمات انسانی مکاتبه کنید یا تماس بگیرید.
دفتر حقوق مدنی
U.S. Department of Health and Human Services
90 Seventh St., Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
تلفن1-800-368-1019 :
1-800-537-7697 :TDD
فکس1-415-437-8329 :

یا
Privacy Officer c/o Office of HIPAA Compliance
)Department of Health Care Services (DHCS
P.O. Box 997413, MS 4722
Sacramento, CA 95899-7413
ایمیل privacyofficer@dhcs.ca.gov :
تلفن1-916-445-4646 :
فکس1-916-440-7680 :

یا

?
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Information Security Officer
DHCS Information Security Office
P.O. Box 997413, MS 6400
Sacramento, CA 95899-7413
ایمیل iso@dhcs.ca.gov :
تلفنITSD Help Desk :
 1-916-440-7000یا 1-800-579-0874
فکس1-916-440-5537 :

حق تغییر این اطالعیه در راستای قانون انتقال بیمه درمانی و مسئولیتپذیری ( ) HIPAAو نحوه
نگهداری امن  PHIنزد ما محفوظ است .اگر این اتفاق بیفتد ،درباره تغییرات خبرنامه به شما خواهیم
گفت .همچنین آنها را در وب به نشانی  / shop.anthem.com/medicare/caمنتشر میکنیم.
نژاد ،قومیت ،زبان ،گرایش جنسی و هویت جنسیتی
ما اطالعات مربوط به نژاد ،قومیت ،زبان ،گرایش جنسی و هویت جنسی شما را از نهاد ایالتی
 Medicaidو مراکز خدمات  Medicareو  Medicaidدریافت میکنیم .همانطور که در این اطالعیه
شرح داده شده است ،از این اطالعات محافظت میکنیم.
به دالیل زیر از این اطالعات استفاده میکنیم :
• حصول اطمینان از دریافت مراقبت مورد نیاز
• ایجاد برنامه برای بهبود نتایج سالمت
• تهیه و ارسال اطالعات آموزش سالمت
• آگاهی پزشکان از نیازهای زبانی شما
• ارائه خدمات ترجمه شفاهی و کتبی
از این اطالعات برای اهداف زیر استفاده نمیکنیم :
• صدور بیمه سالمت
• تصمیمگیری درباره میزان هزینه خدمات
• تعیین مزایا
• اشتراکگذاری با کاربران غیرمجاز
اطالعات شخصی شما
همانطور که در این اطالعیه در مورد آن صحبت کردیم ،ممکن است اطالعات شخصی ( ) PIرا
درخواست کنیم ،استفاده کنیم و به اشتراک بگذاریم PI .شما عمومی نیست و به ما میگوید که شما چه
کسی هستید .این اطالعات اغلب به دالیل بیمهای دریافت میشود.
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میتوانیم از  PIشما برای تصمیمگیری در خصوص موارد زیر استفاده کنیم :
– سالمت
– عادات
– سرگرمی
ممکن است  PIشما را از افراد یا گروههای دیگری مانند موارد زیر کسب کنیم:
– پزشکان
– بیمارستانها
– سایر شرکتهای بیمه
در برخی موارد ممکن است  PIرا با افراد یا گروههای خارج از شرکت خود بدون تأیید شما به
اشتراک بگذاریم.
قبل از انجام هر کاری به شما اطالع خواهیم داد تا فرصت نه گفتن داشته باشید.
اگر نمیخواهید از  PIشما استفاده کنیم یا آن را به اشتراک بگذاریم ،به شما خواهیم گفت که چگونه
به ما اطالع دهید.
شما حق مشاهده و تغییر  PIخود را دارید.
مطمئن میشویم که  PIشما ایمن نگه داشته میشود.

این اطالعات بهصورت رایگان به زبانهای دیگر موجود است .لطفا با مرکز خدمات اعضا به
شماره ) 1-833-707-3129 (TTY 711تماس بگیرید.
بازنگریشده به تاریخ ژوئن . 2022

 .Dمسئولیت ما در قبال ارائه اطالعات ب ه شما
شما بهعنوان عضو طرح ما ،این حق را دارید که در مورد طرح ،ارائهدهندگان شبکه و خدمات تحت
پوشش خود اطالعاتی از ما دریافت کنید.
اگر به زبان انگلیسی صحبت نمیکنید ،ما برای پاسخگویی به پرسشهایی که ممکن است درباره طرح ما
داشته باشید خدمات مترجم شفاهی داریم .برای درخواست مترجم شفاهی ،با ما به شماره
) 1-833-707-3129 (TTY 711تماس بگیرید .این خدمات برای شما رایگان است .میتوانید خدمات
اعضا تماس بگیرید و بخواهید که این اطالعات به زبانهای اسپانیایی ،چینی ،ارمنی ،کرهای ،روسی،
ویتنامی ،فارسی ،تاگالوگ ،خمر یا عربی برای شما ارسال شود .ما میتوانیم اطالعات را بهصورت
چاپ بزرگ ،خط بریل ،داده یا سیدی صوتی هم به شما ارائه دهیم.
در صورت نیاز به کسب اطالع درباره هر یک از موارد زیر با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید:
• چگونگی انتخاب یا تغییر طرحها
• طرح ما ،از جمله:
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 oاطالعات مالی
 oنحوه امتیازدهی اعضای طرح به ما
 oتعداد درخواستهای تجدیدنظر اعضا
 oنحوه خروج از طرح ما
• ارائهدهندگان شبکه و داروخانههای شبکه ،از جمله :
 oنحوه انتخاب یا تغییر ارائهدهندگان مراقبتهای اولیه
 oمدارک ارائهدهندگان و داروخانههای شبکه ما
 oچگونگی پرداخت هزینهها توسط ما به ارائهدهندگان عضو شبکه
• خدمات و داروهای تحت پوشش و مقرراتی که باید پیروی کنید ،از جمله:
اعضا) و داروها (فصلهای  5و 6

 oخدمات (فصلهای  3و  4دفترچه راهنمای
دفترچه راهنمای اعضا ) که تحت پوشش طرح ما هستند
 oمحدودیتهای موجود برای پوشش و داروهای شما

 oمقرراتی که برای تحت پوشش ماندن خدمات و داروهای خود باید پیروی کنید
• اینکه چرا چیزی تحت پوشش نیست و در برخورد با چنین مشکالتی چهکار میتوانید انجام
دهید (به فصل  9دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید) ،از جمله درخواست از ما برای :
 oاینکه کتبا توضیح دهیم چرا آن چیز را پوشش نمیدهیم
 oاینکه تصمیمی که گرفتهایم را تغییر دهیم
 oهزینه صورتحسابی که دریافت کردهاید را پرداخت کنیم

 .Eارائهدهندگان شب که نمیتوانن د مستقیما برا ی شما صورتحساب صاد ر کنند
پزشکان ،بیمارستانها ،و دیگر ارائهدهندگان عضو شبکه ما نمیتوانند شما را وادار به پرداخت هزینه
برای خدمات تحت پوشش کنند .همچنین اگر کمتر از آنچه ارائهدهنده مطالبه کرده بپردازیم ،نمیتوانند
حساب را با شما تسویه یا از شما هزینهای مطالبه کنند .برای این که بدانید اگر ارائهدهندگان شبکه سعی
کنند از شما برای خدمات تحت پوشش مبلغی مطالبه کنند چه باید بکنید ،به فصل  7دفترچه راهنمای
اعضا مراجعه کنید.
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 .Fحق شما ب رای خروج ا ز ط رح
در صورت عدم تمایل ،کسی نمیتواند شما را وادار به ماندن در طرح ما کند.
• شما از این حق برخوردار هستید که اکثر خدمات درمانی خود را از طریق
 Original Medicareیا طرح  Medicare Advantageدیگری دریافت کنید.
• میتوانید مزایای داروهای نسخهای بخش  Medicare Dرا از طرح داروهای نسخهای یا
طرح  Medicare Advantageدیگری دریافت کنید.
• به فصل  10دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید:
 oبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد اینکه چه زمانی میتوانید به طرح جدید
 Medicare Advantageیا داروهای نسخهای بپیوندید.
 oبرای اطالع از نحوه دریافت مزایای  Medi-Calدر صورت ترک طرح ما.

 .Gحق شما د ر خصوص تصمیمگی ری دربار ه خدمات درمانی خود
شما حق دریافت اطالعات کامل از پزشکان و سایر ارائهدهندگان مراقبتهای درمانی را دارید تا
به شما در تصمیمگیری در مورد مراقبتهای درمانی کمک کنند.
 .G1حق شما در خصوص اطالع از گزینههای درمانی و تصمیمگیری
ارائهدهندگان شما باید بیماری و گزینههای درمانی شما را به نحوی که برای شما قابل درک باشد توضیح
دهند .شما از این حقوق برخوردار هستید:
• از گزینههای خود آگاه باشید .شما از این حق برخوردار هستید که از گزینههای مختلف
درمانی مطلع شوید.
• از خطرات آگاه باشید .شما از این حق برخوردار هستید که از همه خطرات موجود مطلع
شوید .اگر خدمات یا درمانهایی که به شما ارائه میشود بخشی از آزمایش تحقیقاتی باشد،
باید از پیش به شما اطالع دهیم .شما حق دارید که درمانهای تجربی را قبول نکنید.
• نظر ثانویه دریافت کنید .شما از این حق برخوردار هستید که پیش از تصمیمگیری
درباره درمان به پزشک دیگری نیز مراجعه کنید.
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• «نه» بگویید .شما از این حق برخوردار هستید که هر درمانی را نپذیرید .این شامل حق
ترخیص داوطلبانه از بیمارستان یا دیگر مراکز پزشکی میشود ،حتی اگر پزشکتان به
شما توصیه کند که چنین کاری نکنید .شما از این حق برخوردار هستید که مصرف
داروی تجویزی را قطع کنید .اگر درمان خاصی را نپذیرید یا مصرف داروی تجویزی
را متوقف کنید ،از طرح درمانی ما محروم نخواهید شد .در هر حال ،اگر نوعی درمان
را نپذیرید یا مصرف داروی تجویزی را متوقف کنید ،مسئولیت کامل عواقب آن با
خودتان خواهد بود.
• از ما بخواهید توضیح دهیم چرا ارائهدهنده از ارائه خدمات امتناع کرده است .در
صورتی که ارائهدهنده از ارائه مراقبتی که معتقدید باید دریافت کنید امتناع کند ،حق
دارید از ما توضیح بخواهید.
• برای خدمات یا دارویی که ارائه نشده یا معموال تحت پوشش نیست از ما درخواست
پوشش کنید .به آن «تصمیم درباره پوشش» میگویند .فصل  9دفترچه راهنمای اعضا
چگونگی درخواست برای تصمیمگیری درباره پوشش را شرح میدهد.
 .G2حق شما برای گفتن اینکه میخواهید چه اتفاقی بیفتد
گاهی افراد نمیتوانند درباره خدمات درمانی خود تصمیم بگیرند .پیش از آن که چنین موردی برای شما
پیش بیاید ،میتوانید:
• یک فرم مکتوب را برای دادن اختیار قانونی به فرد دیگر برای تصمیمگیری در امور
درمانی خود تکمیل کنید.
• به پزشکان خود در مورد اینکه اگر نتوانید برای خودتان تصمیم بگیرید چطور به
مراقبت درمانی شما رسیدگی کنند ،از جمله درمانی که نمیخواهید  ،دستورالعملهای
کتبی بدهید.
این سند قانونی که برای ارائه دستورات خود از آن استفاده میکنید« ،دستورالعمل احتیاطی» نامیده
میشود .دستورالعملهای احتیاطی انواع و عناوین گوناگونی دارند .نمونههای آن عبارتند از وصیت در
زمان حیات و وکالتنامه درمانی.
شما الزام به داشتن دستورالعمل احتیاطی ندارید ،اما میتوانید داشته باشید .در صورت تمایل به استفاده
از دستورالعمل احتیاطی ،باید کارهای زیر را انجام دهید:
• فرم تهیه کنید .میتوانید فرم را از پزشک خود ،یک وکیل ،آژانس خدمات حقوقی ،یا
مددکار اجتماعی دریافت کنید .داروخانهها و دفاتر ارائهدهنده اغلب این فرمها را دارند.
میتوانید فرمی را بهصورت رایگان و آنالین پیدا و دانلود کنید .همچنین میتوانید از
مرکز خدمات اعضا فرم را درخواست کنید.
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• فرم را پر و امضا کنید .این فرم یک سند حقوقی است .باید در نظر داشته باشید که وکیل
یا شخص دیگری که به آن اعتماد دارید ،مانند یکی از اعضای خانواده یا  PCPشما ،در
تکمیل آن به شما کمک کند.
• نسخههایی از آن را به اشخاصی بدهید که الزم است مطلع باشند .باید یک نسخه از فرم
را به پزشک خود بدهید .باید یک نسخه هم به شخصی که بهعنوان تصمیمگیرنده از
جانب خود معرفی کردهاید بدهید .ممکن است بخواهید به دوستان نزدیک و اعضای
خانواده خود یک نسخه از آن را بدهید .یک نسخه از آن را در خانه نگهداری کنید.
• اگر قرار است در بیمارستان بستری شوید و فرم دستورالعمل احتیاطی را امضا کردهاید
یک نسخه از آن را به بیمارستان ببرید.
 oدر بیمارستان از شما خواهند پرسید که آیا فرم دستورالعمل احتیاطی دارید و آیا آن
را همراه خود دارید.
 oاگر فرم دستورالعمل احتیاطی نداشته باشید ،بیمارستان این فرم را دارد و از شما
خواهند پرسید که فرم میخواهید یا خیر.
شما از این حقوق برخوردار هستید:
• دستورالعمل احتیاطی خود را در پرونده پزشکی خود قرار دهید.
• هر زمان خواستید دستورالعمل احتیاطی خود را تغییر دهید یا لغو کنید.
• در مورد تغییرات قوانین دستورالعمل احتیاطی اطالعات کسب کنید.
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (D-SNPحداکثر تا  90روز پس از
تغییرات قانون ایالتی به شما اطالع خواهد داد.
داشتن فرم دستورالعمل احتیاطی انتخاب شما است .برای اطالعات بیشتر با مرکز خدمات اعضا
تماس بگیرید.
 .G3اگر دستورالعملهای رعایت نشود چه باید کرد
اگر دستورالعمل احتیاطی را امضا کرده و اعتقاد داشته باشید که پزشک یا بیمارستان دستورالعملها را
دنبال نکرده است ،میتوانید شکایت کنید:
شکایت از پزشک:
Medical Board of California
Central Complaint Unit
2005 Evergreen Street, Suite 1200 Sacramento, CA 95815
تماس رایگان 1-800-633-2322 (TTY: 711) :
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شکایت از بیمارستان :
California Department of Public Health
Consumer Information System
تلفن1-800-236-9747 (TTY: 711) :

 .Hحق شما برای شکایت کردن و درخواست از ما برای تجدیدنظر در مورد تصمیمات
فصل  9دفترچه راهنمای اعضا به شما توضیح میدهد که در صورت هر گونه مشکل یا شبهه درباره
خدمات یا درمانهای تحت پوشش ،چه اقداماتی میتوانید انجام دهید .بهطور مثال ،میتوانید از ما
بخواهید درباره پوشش تصمیم بگیریم ،برای تغییر تصمیم درباره پوشش موردی درخواست تجدیدنظر
کنید ،یا شکایت کنید.
از این حق برخوردار هستید که درباره تجدیدنظر و شکایتهایی که دیگر اعضای طرح علیه ما ارائه
کردهاند ،اطالعات بخواهید .برای کسب این اطالعات ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
 .H1در مورد رفتار ناعادالنه یا برای کسب اطالعات بیشتر در مورد حقوقتان چه باید کرد
چنانچه اعتقاد دارید با شما رفتار ناعادالنهای داشتیم — و دلیل آن تبعیض به دلیل مواردی که در
فصل  11دفترچه راهنمای اعضا آمده نیست — یا چنانچه تمایل به دریافت اطالعات بیشتر درباره حقوق
خود دارید ،میتوانید با شمارههای زیر تماس بگیرید:
• مرکز خدمات اعضا به شماره ). 1-833-707-3129 (TTY: 711
• برنامه مشاوره و حمایت بیمه سالمت ( )HICAPبه شماره  .1-800-434-0222برای
اطالعات بیشتر درباره  HICAPبه فصل  2مراجعه کنید.
• برنامه بازرس حقوقی به شماره  .1-888-452-8609برای اطالعات بیشتر درباره این
برنامه ،به فصل  2دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
•

در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته با  Medicareبه شماره 1-800-MEDICARE
) .(1-800-633-4227کاربران  TTYباید با شماره  1-877-486-2048تماس بگیرند( .همچنین
میتوانید بخش «حقوق و محافظتهای  »Medicareدر وبسایت  Medicareبه آدرس

. www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdfرا
مطالعه کنید).
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 .Iمسئولیتهای شما بهعنوان ع ضو طرح
بهعنوان یکی از اعضای این طرح ،وظیفه دارید موارد زیر را انجام دهید .اگر پرسشی دارید ،با مرکز
خدمات اعضا تماس بگیرید.
• دفترچه راهنمای اعضا را بخوانید تا درباره موارد تحت پوشش و مقرراتی که باید برای
دریافت خدمات و داروهای تحت پوشش رعایت کنید اطالعات به دست آورید .برای
جزئیات بیشتر در مورد:
 oخدمات تحت پوشش ،به فصل  3و  4دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید .در این
فصول به شما گفته شده چه مواردی پوشش داده میشوند ،از چه مقرراتی باید پیروی
کنید ،و چقدر باید پرداخت کنید.
 oداروهای تحت پوشش ،به فصل  5و  6دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
• هرگونه پوشش دیگری که برای درمان یا داروهای نسخهای دارید به ما اطالع دهید .ما
باید مطمئن شویم که شما از همه گزینههای تحت پوشش به هنگام دریافت خدمات درمانی
استفاده میکنید .اگر پوشش دیگری دارید لطفا با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
• به پزشک خود و سایر ارائهدهندگان مراقبت درمانی اطالع دهید که عضو طرح ما
هستید .هنگام دریافت هرگونه خدمات یا دارو ،کارت  IDطرح خود را نشان دهید.
• به پزشکان و ارائهدهندگان مراقبت درمانی خود کمک کنید تا بهترین خدمات را به شما
ارائه دهند.
 oاطالعاتی را که الزم است درباره شما و سالمت شما بدانند به آنها بدهید .تا حد
ممکن با مشکالت سالمت خود آشنا شوید .از طرحهای درمانی و دستورالعملهایی
که با ارائهدهنده خود در مورد آنها توافق کردهاید پیروی کنید.
 oمطمئن شوید که پزشکان و ارائهدهندگان شما درباره همه داروهایی که مصرف
میکنید مطلع باشند .این شامل داروهای نسخهای ،داروهای بدون نیاز به نسخه،
ویتامینها و مکملها میشود.
 oهر سؤالی که دارید بپرسید .پزشکان و دیگر ارائهدهندگان باید مسائل را به شکلی
که برای شما قابل درک باشد توضیح دهند .اگر سؤالی بپرسید و پاسخ آن را متوجه
نشوید ،دوباره بپرسید.
• با هماهنگکننده درمان خود مثال در تکمیل ارزیابی ساالنه خطر سالمت همکاری کنید.
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• بامالحظه باشید .ما از همه اعضای طرح خود انتظار داریم به حقوق دیگران احترام
بگذارند .همچنین از شما انتظار داریم در مطب پزشک ،بیمارستان ،و سایر ارائهدهندگان
رفتار محترمانهای داشته باشید.
• در مورد خدماتی که خارج از طرح ما دریافت میکنید به ما اطالع دهید .
• بدهی خود را پرداخت کنید .شما بهعنوان یکی از اعضای طرح ،موظف به پرداخت
موارد زیر هستید:
 oحق بیمه بخش  Medicare Aو بخش  Medi-Cal .Medicare Bحق بیمه بخش  Aو
بخش  Bرا برای اکثر اعضای طرح پرداخت میکند.
• اگر نقلمکان میکنید به ما اطالع دهید .اگر قرار است نقلمکان کنید ،فورا به ما اطالع
دهید .با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
 oدر صورت خارج شدن از محدوده خدماتی ما ،دیگر نمیتوانید عضو این طرح
باشید .فقط افرادی که در محدوده خدماتی ما زندگی میکنند میتوانند عضو این
طرح باشند .فصل  1دفترچه راهنمای اعضا به شرح محدوده خدماتی میپردازد.
 oما میتوانیم به شما کمک کنیم بدانید که به داخل یا خارج از محدوده خدماتی ما
نقلمکان میکنید .طی زمان محدودی در زمان آغاز عضویت در طرح ،میتوانید در
محل زندگی جدیدتان ،طرح خود را به  Original Medicareتغییر دهید یا در طرح
سالمت یا داروی نسخهای  Medicareثبتنام کنید .میتوانیم شما را در جریان
پوشش یا عدم پوشش در ناحیه جدید شما قرار دهیم.
 oنشانی جدید خود را بعد از نقلمکان به  Medicareو  Medi-Calاطالع دهید .برای
اطالع از شماره تلفن  Medicareو  ،Medi-Calبه فصل  2دفترچه راهنمای اعضا
مراجعه کنید.
 oدر صورت نقلمکان و سکونت در محدوده خدماتی ما ،باز هم باید به ما اطالع دهید .ما
باید سوابق عضویت شما را بهروز نگه داریم و بدانیم چگونه با شما تماس بگیریم.
• اگر شماره تلفن جدیدی دارید یا راه بهتری برای تماس با شما وجود دارد به ما اطالع دهید.
• اگر پرسش یا مشکلی دارید برای کمک گرفتن با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
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فصل  .9در صورت داشتن مشکل یا شکایت چه باید کرد (تصمیم درباره پوشش،
درخواست تجدیدنظر ،شکایت)
مقدمه
این فصل دارای اطالعاتی درباره حقوق شما میباشد .اگر در موارد زیر مشکالتی برای شما
ایجاد شده است ،این فصل را مطالعه کنید:
• در صورتی که مشکل یا شکایتی درباره طرح پوشش بیمه خود دارید.
• در صورتی که به خدمات ،وسایل یا داروهایی نیاز دارید که طرح شما اعالم کرده هزینه
آنها را پرداخت نمیکند.
• در صورتی که با تصمیمی که طرح شما درباره مراقبتهای شما گرفته شده است موافق نیستید.
• در صورتی که به نظر شما خدمات تحت پوشش زودتر از موعد خاتمه مییابد.
• مشکل یا شکایتی در مورد خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت شامل خدمات اجتماعمحور
بزرگساالن ( ) CBASو خدمات مراکز پرستاری ( )NFدارید.
این فصل به بخشهای مختلفی تقسیم شده تا بتوانید به سادگی مطالب موردنظر خود را بیابید .اگر
مشکل یا نگرانی خاصی دارید ،بخشهای مربوطه در این فصل را مطالعه کنید.
باید آن دسته مراقبتهای سالمت ،داروها و خدمات و پشتیبانیهای بلندمدتی را دریافت کنید که
به تشخیص پزشک معالج یا دیگر ارائهدهندگان برای درمان شما بهعنوان بخشی از برنامه
درمانیتان ضروری است .اگر برای دسترسی به درمان مشکلی داشتید ،میتوانید برای کمک،
با برنامه بازرس حقوقی به شماره  1-888-452-8609تماس بگیرید .در این فصل گزینههای
گوناگون برای حل مشکالت و شکایات شما توضیح داده شده است ،ولی کماکان میتوانید برای
کمک و راهنمایی با برنامه بازرس حقوقی تماس بگیرید .برای دریافت منابع اضافی برای رفع
نگرانیهای خود و راههای ارتباط با آنها ،به فصل  2دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
میتوانید از سازمان مراقبتهای سالمت مدیریتشده  ،Californiaکمک بگیرید
در این بند ،منظور از «شکایت» درخواست تجدیدنظر یا شکایت از خدمات  ،Medi-Calطرح
سالمت خود ،یا یکی از ارائهدهندگان خدمات است.
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«سازمان مراقبتهای سالمت مدیریتشده  »Californiaمسئولیت کنترل و نظارت بر طرحهای
خدمات مراقبتهای سالمت را بر عهده دارد .اگر از طرح سالمت خود شکایتی دارید ،پیش از
تماس با این سازمان باید ابتدا روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8صبح تا  8شب با طرح خود
به شماره ) 1-833-707-3129 (TTY: 711تماس بگیرید و روال شکایت طرحتان را دنبال کنید.
استفاده از این فرایند شکایت ،سلبکننده حقوق قانونی یا جبران خسارتهایی که ممکن است در
دسترس شما باشد نیست .اگر در مورد شکایت مربوط به موارد اورژانسی ،شکایتی که توسط
طرح سالمت شما به طور رضایتبخشی حل و فصل نشده ،یا شکایتی که بیش از  30روز
بینتیجه مانده است نیاز به کمک دارید ،میتوانید برای مساعدت با سازمان تماس بگیرید.
همچنین ممکن است واجد شرایط «بررسی مستقل پزشکی» ( )IMRباشید .اگر شما واجد شرایط
بررسی مستقل پزشکی ( )IMRباشید ،فرایند  IMRبازنگری بیطرفانهای درباره
تصمیمگیریهای پزشکی انجامشده توسط یک طرح سالمت در ارتباط با مواردی از قبیل
ضرورت پزشکی خدمات یا درمان پیشنهادی ،تصمیمات مرتبط با پوشش برای درمانهای دارای
ماهیت تجربی یا آزمایشی یا موارد اختالفنظر درباره پرداختها برای خدمات فوری یا
اورژانسی پزشکی ارائه خواهد داد .این سازمان یک شماره تلفن رایگان ( )1-888-466-2219و
یک خط  TDDبه شماره ( )1-877-688-9891برای افراد دارای مشکل شنوایی یا گفتاری هم
دارد .وبسایت سازمان  www.hdhmc.ca.govحاوی فرمهای شکایت ،فرمهای درخواست
 IMRو دستورالعملهای آنالین میباشد.
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 .Aاگر نگر انی یا مشکلی دارید چه کا ر کنید
این فصل نحوه رسیدگی به مشکالت و نگرانیها را توضیح میدهد .فرایندی که استفاده میکنید
به نوع مشکل شما بستگی دارد .استفاده از یک فرایند برای تصمیم درباره پوشش و درخواست
تجدیدنظر و فرایند دیگر برای تنظیم شکایت که شکوائیه هم نام دارد.
هر فرایند ،برای اطمینان از انصاف و سرعت ،دارای مجموعهای از قوانین ،رویه و مهلت
مقرر مربوط به خود است که ما و شما باید آنها را رعایت کنیم.
 .A1درباره اصطالحات حقوقی
در این فصل ،تعدادی اصطالحات حقوقی برای برخی از قوانین و مهلتهای مقرر موجود است.
درک بسیاری از این اصطالحات میتواند دشوار باشد ،به همین دلیل هر جا که توانستیم ،برای
برخی اصطالحات قانونی از واژههای سادهتری استفاده کردیم .ما تا حد امکان از استفاده از
واژههای مخفف خودداری کردهایم.
برای مثال ،میگوییم:
• «شکایت کردن» به جای «طرح شکوائیه»
• «تصمیم درباره پوشش» به جای «تصمیم سازمان»« ،تصمیم مزایا»« ،تصمیم شرایط
بحرانی» یا «تصمیم پوشش»
• «تصمیم سریع درباره پوشش» به جای «تصمیم تسریعشده»
• «مرجع بررسی مستقل» به جای «نهاد بررسی مستقل»
آشنایی با اصطالحات حقوقی مناسب میتواند به شما در برقراری ارتباط واضحتر کمک کند،
بنابراین این اصطالحات را نیز توضیح میدهیم.

 .Bاز کجا میتوان کمک دریافت کرد
 .B1برای دریافت اطالعات و کمک بیشتر
گاهی شروع یا ادامه فرایند برای حل مشکل پیچیده است .بهویژه اگر حالتان خوب نباشد یا انرژی
نداشته باشید .گاهی نیز ممکن است اطالعات کافی را برای انجام مرحله بعدی نداشته باشید.
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دریافت کمک از برنامه مشاوره و حمایت بیمه سالمت
میتوانید با برنامه مشاوره و حمایت بیمه سالمت ( )HICAPتماس بگیرید .مشاوران HICAP

همچنین میتوانند به سؤاالت شما پاسخ دهند و به شما کمک کنند بدانید که در رابطه با مشکل
خود چهکاری باید انجام دهید HICAP .با ما یا با دیگر شرکتهای بیمه یا طرحهای سالمت
ارتباطی ندارد HICAP .در همه شهرستانها مشاوران آموزشدیدهای دارد و این خدمات رایگان
است .شماره تلفن  1-800-434-0222 ،HICAPاست.
دریافت کمک از «اتحاد مصرفکنندگان سالمت»
میتوانید با «اتحاد مصرفکنندگان سالمت» تماس بگیرید و با یک وکیل در مورد سؤاالت
پوشش سالمت خود صحبت کنید .آنها بهصورت رایگان به شما کمک میکنند« .اتحاد
مصرفکنندگان سالمت» با ما یا با هیچ شرکت بیمه یا طرح سالمتی ارتباطی ندارد .شماره تلفن
آنها  1-888-804-3536و نشانی وبسایت آنها  www.healthconsumer.orgاست.
دریافت کمک و اطالعات از Medicare

برای دریافت اطالعات و کمک بیشتر ،میتوانید با  Medicareتماس بگیرید .دو راه برای کمک
گرفتن از  Medicareوجود دارد:
• در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته با ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227تماس
بگیرید .کاربران  TTYبا  1-877-486-2048تماس بگیرند.
• به وبسایت  (www.medicare.gov) Medicareمراجعه کنید.
دریافت کمک و اطالعات از Medi-Cal

برای دریافت اطالعات و کمک بیشتر از  ،Medicaidبا  Medi-Calتماس بگیرید .به دو روش
میتوانید از  Medi-Calکمک بگیرید:
• روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8:00صبح تا  5:00عصر با )1-800-541-5555 (TTY: 711

تماس بگیرید.
• به وبسایت  )www.medi-cal.ca.gov( Medi-Calمراجعه کنید.
دریافت کمک از سازمان خدمات درمانی California
برنامه «بازرس حقوقی مراقبتهای مدیریتشده  »Medi-Calکه سازمان خدمات درمانی California
( )DHCSارائه میدهد میتواند به شما کمک کند .اگر مشکلی برای پیوستن ،تغییر یا ترک طرح سالمت
دارید ،آنها میتوانند کمکتان کنند .همچنین اگر نقلمکان کردید و در انتقال  Medi-Calخود به شهرستان

جدید خود مشکل دارید ،آنها میتوانند کمک کنند .میتوانید روزهای دوشنبه تا جمعه ،از ساعت
 8:00صبح تا  5:00عصر با بازرس حقوقی به شماره  1-888-452-8609تماس بگیرید.
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سازمان مراقبتهای سالمت مدیریتشده California
برای کمک ،با سازمان مراقبتهای سالمت مدیریتشده  Californiaتماس بگیریدDMHC .
مسئول نظارت بر طرحهای سالمت است DMHC .در رابطه با درخواست تجدیدنظر درباره
خدمات  Medi-Calیا مشکالت مربوط بهصورتحساب به افراد کمک میکند .شماره تلفن این
مرکز  1-888-466-2219است .افراد ناشنوا ،کمشنوا یا دچار مشکل گفتاری میتوانند با خط
رایگان  TDDبه شماره  1-877-688-9891تماس بگیرند.

 .Cد رک فرایندهای شک ایت و تجدیدنظر خواهی  Medicareو  Medi-Calد ر طرح ما
شما  Medicareو  Medi-Calرا دارید .اطالعات این فصل در مورد همه مزایای  Medicareو
 Medi-Calشما مصداق دارد .گاهی به این «فرایند یکپارچه» گفته میشود ،زیرا فرایندهای
 Medicareو  Medi-Calرا ادغام یا یکپارچه میکند.
گاهی نمیتوان فرایندهای  Medicareو  Medi-Calرا با هم ادغام کرد .در این شرایط ،از یک
فرایند برای مزایای  Medicareو از فرایند دیگر برای مزایای  Medi-Calاستفاده میکنید.
بخش  F4این شرایط را توضیح میدهد.

 .Dمشکالت م ربوط به مزایای شما
اگر مشکل یا نگرانی خاصی دارید ،بخشهای مربوطه در این فصل را مطالعه کنید .برای یافتن
فصل مربوط به مشکل یا شکایت خود به جدول زیر مراجعه کنید.
آیا مسئله شما مربوط به مزایا یا پوشش شماست؟
(این شامل مشکالتی میشود درباره این که آیا خدمات پزشکی یا داروهای نسخهای خاصی
تحت پوشش هستند یا خیر ،چگونگی پوشش آنها و مشکالت مربوط به هزینههای درمان یا
داروهای نسخهای) .
بله.
مشکل من در مورد مزایا یا پوشش است.

شماره
مشکل من در مورد مزایا یا پوشش نیست.

به بخش « ،Eتصمیم درباره پوشش و درخواست به بخش « ،Kنحوه ارائه شکایت»
مراجعه نمایید.
تجدیدنظر» مراجعه نمایید.
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 .Eتصمیم درباره پوشش و درخواست تجدیدنظر
روند درخواست برای تصمیمگیری درباره پوشش و تجدیدنظرخواهی ،به مشکالت مزایا و میزان
پوشش شما رسیدگی میکند .همچنین به مشکالت مربوط به پرداخت هم میپردازد.
 .E1تصمیم درباره پوشش
تصمیم درباره پوشش تصمیمی درباره مزایا و پوشش شما یا درباره مبلغی است که ما برای
خدمات یا داروهای شما پرداخت میکنیم .هرگاه تصمیمی گرفته میشود که چهچیزی تحت
پوشش است یا چه مبلغی به شما پرداخت میگردد ،در حقیقت تصمیمگیری درباره میزان پوشش
صورت گرفته است .بهعنوان مثال ،پزشک شبکه شما هر بار که از او مراقبتهای پزشکی
دریافت میکنید یا اگر شما را به یک متخصص پزشکی ارجاع دهند ،تصمیمی مطلوب درباره
پوشش میگیرد.
شما یا پزشکتان نیز میتوانید با ما تماس بگیرید و درخواست تصمیم برای پوشش کنید .شما یا
پزشکتان ممکن است مطمئن نباشید که آیا ما خدمات پزشکی خاصی را پوشش میدهیم یا ممکن
است از ارائه مراقبتهای پزشکی که فکر میکنید به آن نیاز دارید خودداری کنیم .اگر
میخواهید بدانید که آیا ما قبل از دریافت خدمات پزشکی آن را پوشش میدهیم ،میتوانید از ما
بخواهید که برای شما تصمیم درباره پوشش بگیریم.
در برخی موارد ،ممکن است تصمیم بگیریم که خدمات یا دارویی که میخواهید دیگر تحت
پوشش  Medicareیا  Medi-Calنباشد .در صورت مخالفت با این تصمیم درباره پوشش،
میتوانید درخواست تجدیدنظر کنید.
 E2.درخواست تجدیدنظر
اگر تصمیمی درباره پوشش میگیریم و از این تصمیم راضی نیستید ،میتوانید «درخواست
تجدیدنظر» در مورد این تصمیم کنید .درخواست تجدیدنظر شیوه رسمی تقاضا از ما برای
بازنگری در تصمیممان درباره پوشش و تغییر آن است.
وقتی برای اولین بار در مورد یک تصمیم درخواست تجدیدنظر میکنید ،به آن «درخواست تجدیدنظر
سطح  »1میگویند .در این درخواست تجدیدنظر ،تصمیمی را که درباره پوشش گرفتهایم بررسی
میکنیم تا ببینیم آیا همه قوانین را بهدرستی رعایت کردهایم یا خیر .بازرسانی متفاوت از کسانی که
تصمیم نامطلوب اصلی را گرفتهاند ،به درخواست تجدیدنظر شما رسیدگی میکنند.
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در اکثر موارد باید درخواست تجدیدنظر خود را از سطح  1شروع کنید .اگر نمیخواهید ابتدا
درخواست تجدیدنظر برای یکی از خدمات  Medi-Calارائه دهید ،اگر مشکل سالمت شما
اورژانسی است یا خطری فوری و جدی برای سالمتتان دارد یا اگر درد شدیدی متحمل
میشوید و نیاز به تصمیم فوری دارید ،میتوانید از سازمان مراقبتهای سالمت مدیریتشده
( )DMHCبه نشانی  www.dmhc.ca.govبررسی مستقل پزشکی درخواست کنید .برای
اطالعات بیشتر به صفحه  216مراجعه کنید.
وقتی بازنگری کامل شود ،نتیجه را به اطالع شما میرسانیم .تحت شرایط خاصی ،که بعدا در
این فصل توضیح داده میشود ،میتوانید درخواست تسریع در تصمیم پوشش یا «تصمیمگیری
سریع» یا تجدیدنظر سریع درباره تصمیم پوشش دهید.
اگر به همه یا بخشی از درخواست تجدیدنظر سطح  1شما خیر بگوییم ،میتوانید به درخواست
تجدیدنظر سطح  2بروید .تجدیدنظر سطح  ،2دومین درخواست تجدیدنظر است و توسط سازمان
بررسی مستقل انجام میشود.
• در برخی شرایط ،پرونده شما بهطور خودکار برای تجدیدنظر سطح  2به سازمان
بررسی مستقل ارسال میشود .اگر این اتفاق بیفتد ،به شما اطالع میدهیم.
• در مواقع دیگر ،باید تجدیدنظر سطح  2درخواست کنید.
• برای اطالعات بیشتر درباره درخواست تجدیدنظر سطح  2به بخش  F4مراجعه کنید.
اگر از تصمیم تجدیدنظر سطح  2راضی نیستید ،ممکن است بتوانید از مراحل دیگر درخواست
تجدیدنظر استفاده کنید.
 .E3کمک در تصمیمات مربوط به پوشش و تجدیدنظرخواهیها
میتوانید از هر یک ازموارد زیر درخواست کمک کنید:
• مرکز خدمات اعضا به شمارههای مندرج در پایین صفحه.
• برنامه مشاوره و حمایت بیمه سالمت ( ) HICAPبه شماره . 1-800-434-0222
• مرکز پشتیبانی در سازمان مراقبتهای سالمت مدیریتشده ( )DMHCبرای دریافت کمک
رایگان DMHC .مسئول نظارت بر طرحهای سالمت است DMHC .در رابطه با درخواست
تجدیدنظر درباره خدمات  Medi-Calیا مشکالت مربوط بهصورتحساب به افراد کمک
میکند .شماره تلفن این مرکز  1-888-466-2219است .افراد ناشنوا ،کمشنوا یا دچار مشکل
گفتاری میتوانند با خط رایگان  TDDبه شماره  1-877-688-9891تماس بگیرند.
• پزشک یا سایر ارائهدهندگان .پزشک معالج یا دیگر ارائهدهندگان شما میتوانند از جانب
شما درخواست تصمیم درباره پوشش یا درخواست تجدیدنظر کنند.
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• دوست یا اعضای خانواده .شما میتوانید از شخص دیگری درخواست کنید که بهعنوان
«نماینده» از جانب شما درخواست تصمیم درباره پوشش یا درخواست تجدیدنظر کنند.
• وکیل .شما حق برخورداری از وکیل را دارید ،اما برای درخواست هرگونه تصمیم
درباره پوشش یا درخواست تجدیدنظر الزامی نیست که وکیل داشته باشید.
 oبا وکیل خود تماس بگیرید یا از کانون وکالی محلی یا هر خدمات ارجاعی دیگر
استفاده کنید .برخی از گروههای حقوقی در صورت واجد شرایط بودن شما ،خدمات
رایگان ارائه میدهند.
 oاز «اتحاد مصرفکنندگان سالمت» به شماره  1-888-804-3536یک وکیل
مساعدت حقوقی درخواست کنید.
اگر مایل هستید که وکیل یا شخص دیگری نماینده شما باشد ،باید فرم «معرفی نماینده» را پر
کنید .این فرم به شخص دیگری اجازه میدهد تا از جانب شما اقدام کند.
با مرکز خدمات اعضا به شمارههای مندرج در پایین صفحه تماس بگیرید و
درخواست فرم «معرفی نماینده» کنید .میتوانید با مراجعه به
 www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdfیا وبسایت ما
به نشانی  shop.anthem.com/medicare/caنیز فرم را دریافت کنید .باید یک کپی از فرم
امضاشده را برای ما ارسال کنید.
 .E4کدام بخش از این فصل برای شما مفید است
چهار وضعیت وجود دارد که درخواست تصمیمگیری درباره پوشش یا درخواست تجدیدنظر در مورد
آنها صادق است .هر یک از این موارد قوانین و مهلت مقرر خاص خود را دارد .ما جزئیات هر
یک را در بخش جداگانهای از این فصل بیان میکنیم .به بخشهای زیر مراجعه کنید:
• بخش « ،Fمراقبتهای پزشکی»
• بخش « ،Gداروهای نسخهای بخش »Medicare D
• بخش « ،Hدرخواست از ما برای پوشش بستری طوالنیتر در بیمارستان»
• بخش « ،Iدرخواست ادامه پوشش برخی از خدمات پزشکی (این بخش فقط در مورد این
خدمات مصداق دارد :خدمات مراقبتهای سالمت در منزل ،مراقبتهای مراکز
پرستاری حرفهای ،و مراکز جامع توانبخشی سرپایی () .)CORF
اگر نمیدانید به کدام بخش مراجعه کنید ،با مرکز خدمات اعضا به شمارههای مندرج در پایین
صفحه تماس بگیرید.
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 .Fدرمان پزشکی
این بخش توضیح میدهد که اگر برای دریافت پوشش مراقبتهای پزشکی مشکل دارید یا
میخواهید هزینه مراقبتتان را به شما بازپرداخت کنیم ،چهکاری باید انجام دهید.

این بخش درباره مزایای مراقبتها و خدمات پزشکی برای شما است که در فصل  4دفترچه
راهنمای اعضا توضیح داده شده است .بهطور کلی ،ما به «پوشش مراقبتهای پزشکی» یا
«مراقبتهای پزشکی» در بقیه این بخش اشاره میکنیم .اصطالح «مراقبتهای پزشکی» شامل
خدمات و اقالم پزشکی و نیز داروهای نسخهای بخش  Medicare Bاست که معموال داروهایی
هستند که توسط پزشک یا متخصص مراقبتهای بهداشتی شما تجویز میشوند .ممکن است مقررات
متفاوتی بر داروهای نسخهای بخش  Bاعمال شود .وقتی اینطور باشد ،توضیح میدهیم که چگونه
قوانین مربوط به داروهای نسخهای بخش  Bبا قوانین خدمات و اقالم پزشکی متفاوت است.
 .F1استفاده از این بخش
این بخش شما را در شرایط زیر راهنمایی میکند:
 .1فکر میکنید ما مراقبتهای پزشکی مورد نیاز شما را تحت پوشش قرار میدهیم ،ولی آنها
را دریافت نمیکنید.
آنچه شما میتوانید انجام دهید :میتوانید از ما درخواست تصمیمگیری درباره پوشش کنید.
به بخش  F2مراجعه کنید.
 .2ما مراقبتهای پزشکی را که پزشک یا ارائهدهنده دیگری میخواهد به شما ارائه کند تأیید
نکردیم و نظر شما این است که باید این کار را میکردیم.
آنچه شما میتوانید انجام دهید :میتوانید در زمینه تصمیم ما درخواست تجدیدنظر بدهید .به
بخش  F3مراجعه کنید.
 .3مراقبتهای پزشکی را دریافت کردید که فکر میکنید تحت پوشش ماست ،ولی ما پرداخت
نخواهیم کرد.
آنچه شما میتوانید انجام دهید :میتوانید در مورد تصمیم ما مبنی بر عدم پرداخت
درخواست تجدیدنظر بدهید .به بخش  F5مراجعه کنید.
 .4مراقبتهای پزشکی دریافت کردهاید و هزینه آن را پرداخت کردهاید با این فرض که این
خدمات تحت پوشش هستند ،و درخواست بازپرداخت از ما دارید.
آنچه شما میتوانید انجام دهید :میتوانید از ما بخواهید که هزینه را به شما بازپرداخت کنیم.
به بخش  F5مراجعه کنید.
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 .5ما پوشش شما را برای برخی مراقبتهای پزشکی کم یا متوقف کردهایم و شما معتقدید که
تصمیم ما ممکن است سالمت شما را به خطر بیندازد.
 .6مراقبتهای شما با تأخیر صورت میگیرد و نمیتوانید پزشک پیدا کنید.
آنچه شما میتوانید انجام دهید :میتوانید در زمینه تصمیم ما مبنی بر کاهش یا توقف
مراقبتهای پزشکی درخواست تجدیدنظر بدهید .به بخش  F4مراجعه کنید.
• اگر پوشش برای مراقبتهای بیمارستانی ،مراقبتهای خانگی ،مرکز پرستاری حرفهای،
یا مرکز جامع توانبخشی سرپایی ) )CORFاست ،قوانین ویژهای وجود دارد .برای کسب
اطالعات بیشتر ،به بخش  Hیا بخش  Iرجوع کنید.
• برای سایر مواردی که شامل کاهش یا توقف پوشش شما برای مراقبتهای پزشکی
خاص است ،از این بخش (بخش  ) Fبهعنوان راهنما استفاده کنید.
 .F2درخواست تصمیم درباره پوشش
وقتی تصمیم پوشش مربوط به مراقبتهای پزشکی شما میشود ،به آن «تصمیم یکپارچه
سازمان» میگویند.
از طریق زیر ،میتوانید از ما ،پزشک یا نماینده خود درخواست تصمیمگیری درباره پوشش کنید.
• تماس تلفنی.1-844-469-6831 (TTY: 711) :
• فکس1-877-664-1504 :
• بهصورت کتبی:
Anthem Blue Cross
Coverage Determinations
P.O. Box 60007
Los Angeles, CA 60060-0007

تصمیم استاندارد درباره پوشش
وقتی تصمیم خود را به شما اعالم میکنیم ،از مهلتهای «استاندارد» استفاده میکنیم ،مگر اینکه
با شما بر سر «مهلتهای فوری» توافق کنیم .تصمیم استاندارد پوشش بدان معنی است که
درباره موارد زیر به شما پاسخ میدهیم:
• ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPظرف  5روز کاری از
زمان ی که ) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPاطالعات
مورد نیاز را برای تصمیمگیری دریافت کند و حداکثر تا  14روز تقویمی بعد از اینکه
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدرخواست را دریافت
کند ،در مورد مجوزهای قبلی روتین تصمیمگیری خواهد کرد.
• داروی نسخهای بخش  Medicare Bتا  72ساعت بعد از دریافت درخواست شما.
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اگر زمان بیشتری بخواهید یا اگر به اطالعات بیشتری نیاز داشته باشید که ممکن است برایتان مفید باشد
(مانند سوابق پزشکی از ارائهدهندگان خارج از شبکه ) ،میتوانیم برای اقالم یا خدمات پزشکی تا 14
روز تقویمی بیشتر وقت صرف کنیم .اگر برای تصمیمگیری روزهای بیشتری وقت بگذاریم ،کتبا به شما
اطالع خواهیم داد .چنانچه درخواست شما مربوط به داروی نسخهای بخش  Medicare Bباشد ،مجاز
به صرف زمان بیشتر نیستیم.
اگر فکر میکنید که نباید وقت بیشتری صرف کنیم ،میتوانید علیه تصمیم ما برای صرف زمان بیشتر،
«شکایت سریع» ارائه کنید .وقتی «شکایت سریع» ارائه میکنید ،ظرف  24ساعت به شکایت شما پاسخ
می دهیم .فرایند شکایت با فرایند تصمیم درباره پوشش و تجدیدنظرخواهی متفاوت است .برای اطالعات
بیشتر در مورد شکایت ،از جمله شکایت سریع ،به بخش  Kمراجعه کنید.
تصمیم سریع درباره پوشش
اصطالح حقوقی برای «تصمیم سریع درباره پوشش»« ،تصمیم تسریعشده» است.
وقتی از ما میخواهید درباره مراقبتهای پزشکی شما تصمیمی برای پوشش بگیریم و سالمت
شما نیاز به پاسخ سریع دارد ،از ما بخواهید «تصمیم سریع درباره پوشش» بگیریم .تصمیم
سریع درباره پوشش بدان معنی است که درباره موارد زیر به شما پاسخ میدهیم :
• خدمات یا اقالم پزشکی تا  72ساعت پس از دریافت درخواست شما.
• داروی نسخهای بخش  Medicare Bتا  24ساعت بعد از دریافت درخواست شما.
اگر متوجه شویم اطالعاتی که ممکن است برای شما مفید باشد گم شده است (مانند سوابق پزشکی
ارائهدهندگان خارج از شبکه) یا اگر برای ارسال اطالعات به ما برای بررسی به زمان نیاز داشته
باشید ،میتوانیم برای اقالم یا خدمات پزشکی تا  14روز تقویمی بیشتر وقت صرف کنیم .اگر برای
تصمیمگیری روزهای بیشتری وقت بگذاریم ،کتبا به شما اطالع خواهیم داد .چنانچه درخواست شما
مربوط به داروی نسخهای بخش  Medicare Bباشد ،مجاز به صرف زمان بیشتر نیستیم.
اگر فکر میکنید که نباید وقت بیشتری برای تصمیمگیری درباره پوشش صرف کنیم ،میتوانید
علیه تصمیم ما برای صرف زمان بیشتر« ،شکایت سریع» ارائه کنید .برای اطالعات بیشتر در
مورد شکایت ،از جمله شکایت سریع ،به بخش  Kمراجعه کنید .به محض اینکه تصمیم گرفتیم با
شما تماس خواهیم گرفت.
باید دو شرط زیر را داشته باشید تا واجد شرایط تصمیمگیری سریع درباره پوشش باشید:
• برای مراقبتهای پزشکی که دریافت نکردهاید ،درخواست پوشش کنید .نمیتوانید در
مورد پرداخت هزینه مراقبتهای پزشکی که قبال دریافت کردهاید ،درخواست تصمیم
سریع پوشش دهید.
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• استفاده از مهلتهای استاندارد ممکن باشد آسیب جدی به سالمت یا توانایی شما در
عملکرد وارد کند.
اگر پزشکتان به ما بگوید که سالمت شما به آن نیاز دارد ،بهطور خودکار به شما تصمیم سریع درباره
پوشش اعالم میکنیم .اگر بدون حمایت از پزشک معالج خود درخواست کنید ،ما درباره پوشش سریع
برای شما تصمیم خواهیم گرفت.
اگر تصمیم بگیریم که وضعیت سالمت شما شرایط تصمیم درباره پوشش سریع را برآورده نمیکند،
نامهای برای شما ارسال خواهیم کرد که درخواستتان را رد میکند و در عوض ،از مهلت مقرر
استاندارد استفاده میکنیم .این نامه اطالعات زیر را به شما ارائه میدهد:
• اگر پزشکتان درخواست کند ،بهطور خودکار به شما تصمیم سریع درباره پوشش اعالم
میکنیم.
• در صورت مخالفت با تصمیم ما برای اعطای تصمیم پوشش استاندارد به جای تصمیم
پوشش سریع به شما چگونه میتوانید درخواست «شکایت سریع» مطرح کنید .برای
اطالعات بیشتر در مورد شکایت ،از جمله شکایت سریع ،به بخش  Kمراجعه کنید.
اگر به همه یا بخشی از درخواست شما پاسخ خیر بدهیم ،نامهای را با ذکر دالیل برایتان ارسال میکنیم.
• اگر پاسخ ما خیر باشد ،حق درخواست تجدیدنظر دارید .درخواست تجدیدنظر شیوه
رسمی تقاضا از ما برای بازنگری در تصمیممان و تغییر آن است در مواقعی که حس
میکنید اشتباه کردهایم.
• اگر تصمیم به درخواست تجدیدنظر بگیرید ،وارد سطح  1فرایند تجدیدنظر خواهید شد
(به بخش  F3مراجعه کنید).
در شرایط محدودی ممکن است درخواست شما برای تصمیم درباره پوشش را رد کنیم ،به این معنی
که درخواست را بررسی نمیکنیم .نمونههایی از زمانی که درخواست رد میشود عبارتند از :
• اگر درخواست کامل نباشد،
• اگر شخصی که از طرف شما درخواست را ارائه میکند ،از نظر قانونی مجاز به انجام
این کار نباشد ،یا
• اگر بخواهید که از درخواستتان انصراف بدهید.
اگر درخواستی را برای تصمیم درباره پوشش رد کنیم ،اطالعیهای برای شما ارسال میکنیم که
دلیل رد شدن درخواست و نحوه درخواست بررسی آن را توضیح میدهد .این بررسی،
درخواست تجدیدنظر نام دارد .در بخشهای بغدی به درخواست تجدیدنظر پرداخته میشود.
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 .F3ارائه درخواست تجدیدنظر سطح 1

برای شروع تجدیدنظر باید شما ،پزشک معالج ،یا نمایندهتان با ما تماس بگیرد .به ما به شماره
 1-833-707-3129تماس بگیرید.
درخواست تجدیدنظر استاندارد یا سریع را کتبا مطرح کنید یا با ما به شماره  1-833-707-3129تماس
بگیرید.
• اگر پزشکتان یا تجویزکننده دیگری بخواهد خدمات یا اقالمی را که از قبل در طول
تجدیدنظر دریافت میکنید ادامه دهد ،ممکن است الزم باشد او را بهعنوان نماینده خود
نام ببرید تا از طرف شما اقدام کند.
• اگر شخص دیگری غیر از پزشکتان درخواست تجدیدنظر را برای شما ارائه کرد ،فرم تعیین
نماینده که به این شخص اجازه میدهد نماینده شما باشد را ضمیمه کنید .میتوانید با مراجعه به
 www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMSForms/downloads/cms1696.pdfوبسایت ما به
نشانی  shop.anthem.com/medicare/caفرم را دریافت کنید.
• می توانیم درخواست تجدیدنظر را بدون فرم بپذیریم ،اما تا زمانی که آن را دریافت نکنیم،
نمیتوانیم بررسی خود را شروع یا تکمیل کنیم .اگر ظرف  44روز تقویمی از تاریخ
دریافت درخواست تجدیدنظر ،فرم را دریافت نکنیم:
 oدرخواست شما رد میکنیم ،و
 oیک اطالعیه کتبی برای شما ارسال میکنیم که حق شما برای درخواست از سازمان
بررسی مستقل جهت بررسی تصمیم ما مبنی بر رد درخواست تجدیدنظرتان در آن
توضیح داده شده است.
باید ظرف  60روز تقویمی از تاریخ مندرج در نامهای که جهت اطالع شما از تصمیممان ارسال
کردهایم ،درخواست تجدیدنظر کنید.
اگر این مهلت را از دست بدهید ولی دلیل موجهی داشته باشید ،ممکن است مهلت بیشتری به شما داده
شود .نمونههایی از دالیل موجه عبارتند از :دچار بیماری شدید بودهاید ،یا اینکه اطالعات غلط درباره
مهلت به شما داده باشیم .وقتی درخواست تجدیدنظر را دیر میفرستید ،دلیل تأخیر را توضیح دهید.
درخواست یک نسخه رایگان از اطالعات مربوط به درخواست تجدیدنظر ،از حقوق قانونی شما
است .شما یا پزشک معالجتان نیز میتوانید برای پشتیبانی از درخواست تجدیدنظرتان ،برای ما
اطالعات بیشتری ارسال نمایید.
اگر وضعیت سالمت شما ایجاب میکند ،درخواست تجدیدنظر سریع کنید.
اصطالح حقوقی برای «تجدیدنظر سریع»« ،بازنگری تسریعشده» میباشد.
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• اگر برای تصمیم مربوط به پوشش مراقبتی که دریافت نکردهاید تجدیدنظرخواهی
میکنید ،شما و/یا پزشکتان تصمیم میگیرید که آیا به درخواست تجدیدنظر سریع نیاز
دارید یا خیر.
• روند درخواست تجدیدنظر سریع مانند همان تصمیم پوشش سریع است .برای درخواست
تجدیدنظر سریع ،دستورالعملهای درخواست تصمیم پوشش سریع در بخش  F2را
رعایت کنید.
• اگر پزشکتان بگوید که سالمت شما به آن نیاز دارد ،برایتان تصمیم سریع درباره
پوشش میگیریم.
اگر به شما بگوییم که خدمات یا مواردی را که قبال دریافت کردهاید متوقف میکنیم یا کاهش
میدهیم ،ممکن است بتوانید آن خدمات یا اقالم را در طول درخواست تجدیدنظر خود ادامه دهید.
• اگر تصمیم به تغییر یا توقف پوشش یکی از خدمات یا اقالم را بگیریم ،قبل از اقدام در
این زمینه ،به شما اطالع میدهیم.
• اگر با تصمیم ما موافق نیستید ،میتوانید درخواست تجدیدنظر سطح  1کنید.
• اگر ظرف  10روز تقویمی از تاریخ مندرج در نامه ما درخواست تجدیدنظر سطح  1یا
تا تاریخ اجرایی موردنظر اقدام دهید ،هر کدام که دیرتر باشد ،به پوشش خدمات یا اقالم
ادامه میدهیم.
 oاگر این مهلت را رعایت کنید ،در حالی که درخواست تجدیدنظر سطح  1در جریان
است ،خدمات یا اقالم را بدون هیچ تغییری دریافت خواهید کرد.
 oهمچنین تمام خدمات یا اقالم دیگر را (که موضوع درخواست تجدیدنظر شما نیستند)
بدون هیچ تغییری دریافت خواهید کرد.
 oاگر قبل از این تاریخها درخواست تجدیدنظر ندهید ،خدمات یا داروی شما تا زمانی
که منتظر تصمیم تجدیدنظر خود هستید ادامه نخواهد یافت.
درخواست تجدیدنظر شما را بررسی میکنیم و به شما پاسخ میدهیم.
• وقتی درخواست تجدیدنظرتان را بررسی کنیم ،به دقت همه اطالعات مربوط به
درخواست شما برای پوشش درمان پزشکی را بررسی میکنیم.
• بررسی میکنیم آیا هنگام دادن پاسخ خیر به درخواست شما ،تمام مقررات را رعایت
کرده بودیم.
• در صورت نیاز ،اطالعات بیشتری جمعآوری میکنیم .ممکن است برای اطالعات بیشتر
با شما یا پزشک معالج شما تماس بگیریم.
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برای تجدیدنظرخواهی سریع مهلت مقرر وجود دارد.
• وقتی از مهلتهای مقرر سریع استفاده کنیم ،باید ظرف  72ساعت پس از دریافت
درخواست تجدیدنظر شما به شما پاسخگو باشیم .اگر شرایط سالمت شما ایجاب کند،
پاسخ شما را سریعتر خواهیم داد.
• اگر نتوانیم ظرف  72ساعت به شما پاسخ دهیم ،باید درخواست شما را به تجدیدنظر
سطح  2بفرستیم .سپس سازمان بررسی مستقل آن را بررسی خواهد کرد .در ادامه این
فصل ،درباره این سازمان به شما میگوییم و فرایند تجدیدنظر سطح  2را توضیح
میدهیم.
• اگر به همه یا بخشی از درخواست شما پاسخ بله بدهیم ،باید تأیید یا پوشش خود را طی
 72ساعت پس از دریافت درخواست تجدیدنظر شما ارائه دهیم.
• اگر به همه یا بخشی از درخواست شما پاسخ خیر بدهیم ،درخواست تجدیدنظر شما را
برای تجدیدنظر سطح  2به سازمان بررسی مستقل ارسال میکنیم.
برای تجدیدنظرخواهی استاندارد مهلت مقرر وجود دارد.
• وقتی از مهلتهای استاندارد استفاده میکنیم ،باید ظرف  30روز تقویمی پس از دریافت
درخواست تجدیدنظر شما برای پوشش خدماتی که دریافت نکردهاید ،به شما پاسخ دهیم.
• اگر درخواست شما برای داروهای نسخهای بخش  Medicare Bاست که دریافت
نکردهاید ،ما پاسخ خود را ظرف  7روز تقویمی پس از دریافت درخواست تجدیدنظر یا
در صورت نیاز سالمتتان زودتر به شما میدهیم.
اگر تا مهلت مقرر به شما پاسخ ندهیم ،باید درخواست شما را به تجدیدنظر سطح  2بفرستیم.
سپس سازمان بررسی مستقل آن را بررسی خواهد کرد .در ادامه این فصل ،درباره این سازمان
به شما میگوییم و فرایند تجدیدنظر سطح  2را توضیح میدهیم.
اگر به همه یا بخشی از درخواست شما پاسخ بله بدهیم ،باید ظرف  30روز تقویمی ،یا اگر
درخواست شما برای داروهای نسخهای بخش  Medicare Bباشد ظرف  7روز تقویمی پس از
دریافت درخواست تجدیدنظر ،تأیید یا پوششی که با ارائه آن موافقت کردهایم را به شما ارائه دهیم.
اگر به همه یا بخشی از درخواست شما پاسخ خیر بدهیم ،از حقوق بیشتری برای تجدیدنظرخواهی
برخوردار هستید:
اگر به همه یا بخشی از درخواستتان پاسخ خیر بدهیم ،نامهای را برای شما ارسال میکنیم.
• اگر مشکل شما درباره پوشش خدمات یا اقالم  Medicareباشد ،در نامهای به شما اطالع داده
میشود که پرونده شما برای تجدیدنظر سطح  2به سازمان بررسی مستقل ارسال شده است.
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• اگر مشکل شما درباره پوشش خدمات یا اقالم  Medi-Calباشد ،در نامهای به شما اطالع
داده میشود که چگونه تجدیدنظر سطح  2را ارائه کنید.
 .F4ارائه درخواست تجدیدنظر سطح 2

اگر در مورد همه یا بخشی از درخواست تجدیدنظر سطح  1شما پاسخ خیر بدهیم ،نامهای را
برایتان ارسال میکنیم .این نامه به شما اطالع میدهد که آیا خدمات یا اقالم مربوطه تحت پوشش
 Medi-Cal ،Medicareیا هر دو برنامه است یا خیر.
• اگر مشکل شما درباره خدمات یا اقالم تحت پوشش  Medicareباشد ،به محض تکمیل
تجدیدنظر سطح  ،1پرونده شما را بهصورت خودکار برای تجدیدنظر سطح  2ارسال میکنیم.
• اگر مشکل شما درباره خدمات یا اقالم تحت پوشش  Medi-Calاست،میتوانید خودتان
تجدیدنظر سطح  2را ارائه کنید .نامه ارسالی به شما اطالع میدهد که چگونه این کار را
انجام دهید .همچنین در ادامه این فصل اطالعات بیشتری را درج میکنیم .ما بهطور خودکار
برای خدمات یا اقالم  Medi-Calدرخواست تجدیدنظر سطح  2برای شما ارائه نمیکنیم.
• اگر مشکل شما درباره خدمات یا اقالم تحت پوشش  Medicareو  Medi-Calباشد،
بهطور خودکار یک درخواست تجدیدنظر سطح  2با سازمان بررسی مستقل دریافت
میکنید .همچنین میتوانید درخواست دادرسی عادالنه ایالتی کنید.
اگر زمانی که درخواست تجدیدنظر سطح  1خود را ثبت کردید واجد شرایط ادامه مزایا بودید،
مزایای شما برای خدمات ،اقالم یا داروی مورد تجدیدنظر ممکن است در سطح  2نیز ادامه یابد.
برای اطالعات در مورد ادامه مزایای خود در طول درخواست تجدیدنظر سطح  1به بخش F3
مراجعه کنید.
• اگر مشکل شما درباره خدمات فقط تحت پوشش  Medicareباشد ،مزایای شما برای آن
خدمات در طول تجدیدنظر سطح  2توسط سازمان بررسی مستقل ،ادامه نمییابد.
• اگر مشکل شما در مورد خدماتی است که معموال فقط تحت پوشش  Medi-Calقرار
میگیرد ،درصورتیکه درخواست تجدیدنظر سطح  2را ظرف  10روز تقویمی پس از
دریافت نامه تصمیم ما ارائه دهید ،همچنان مزایای آن خدمات را دریافت میکنید.
وقتی مشکل شما در مورد خدمات یا اقالمی است که  Medicareمعموال پوشش میدهد
سازمان بررسی مستقل درخواست تجدیدنظر شما را بررسی میکند .یک سازمان مستقل است که
توسط  Medicareاستخدام شده است.
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نام رسمی «سازمان بررسی مستقل»« ،نهاد بررسی مستقل» است که گاهی «»IRE
نامیده میشود.
• این سازمان با ما در ارتباط نیست و سازمان دولتی محسوب نمیشود Medicare .این شرکت
را بهعنوان سازمان بررسی مستقل انتخاب کرد و  Medicareبر کار آنها نظارت دارد.
• ما اطالعات مربوط به درخواست تجدیدنظر شما («پرونده» شما) را به این سازمان
ارسال میکنیم .شما حق دارید یک کپی رایگان از پرونده خود داشته باشید.
• شما از این حق برخوردار هستید تا برای پشتیبانی از درخواست تجدیدنظر خود،
اطالعات بیشتری به سازمان بررسی مستقل ارائه کنید.
• بررسیکنندگان در سازمان بررسی مستقل به دقت همه اطالعات مربوط به درخواست
تجدیدنظر شما را بازنگری میکنند.
اگر تجدیدنظر سریع در سطح  1داشتید ،تجدیدنظر سریع سطح  2نیز خواهید داشت.
• اگر تجدیدنظر سریع در سطح  1داشتید ،بهطور خودکار تجدیدنظر سریع سطح  2دریافت
میکنید .سازمان بررسی مستقل باید ظرف  72ساعت پس از دریافت درخواست
تجدیدنظر شما ،پاسخی به درخواست تجدیدنظر سطح  2بدهد.
اگر تجدیدنظر استاندارد در سطح  1داشتید ،تجدیدنظر استاندارد سطح  2نیز خواهید داشت.
•

اگر تجدیدنظر استاندارد در سطح  1داشتید ،بهطور خودکار تجدیدنظر استاندارد سطح 2

دریافت میکنید.
• اگر درخواست شما برای اقالم یا خدمات پزشکی است ،سازمان بررسی مستقل باید
ظرف  30روز تقویمی پس از دریافت درخواست تجدیدنظر شما ،پاسخی به درخواست
تجدیدنظر سطح  2بدهد.
• اگر درخواست شما برای داروی نسخهای بخش  Medicare Bاست ،سازمان بررسی
مستقل باید ظرف  7روز تقویمی پس از دریافت درخواست تجدیدنظر شما ،پاسخی به
درخواست تجدیدنظر سطح  2بدهد.
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سازمان بررسی مستقل پاسخ خود را بهصورت مکتوب به شما اعالم میکند و دالیل آن را
توضیح میدهد.
• اگر سازمان بررسی مستقل به همه یا بخشی از درخواست اقالم یا خدمات پزشکی پاسخ
بله بدهد ،باید به سرعت تصمیم را اجرا کنیم:
 oمجوز پوشش مراقبتهای پزشکی ظرف  72ساعت یا
 oارائه خدمات ظرف  14روز تقویمی پس از دریافت تصمیم سازمان بررسی مستقل
برای درخواستهای استاندارد یا
 oارائه خدمات ظرف  72ساعت پس از دریافت تصمیم سازمان بررسی مستقل برای
درخواستهای تسریعشده.
• اگر سازمان بررسی مستقل به همه یا بخشی از درخواست داروهای نسخهای
بخش  Medicare Bپاسخ بله بدهد ،باید داروی نسخهای بخش  Medicare Bمورد نظر
را مجاز یا ارائه کنیم:
 oظرف  72ساعت پس از دریافت تصمیم سازمان بررسی مستقل برای درخواستهای
استاندارد یا
 oظرف  24ساعت پس از دریافت تصمیم سازمان بررسی مستقل برای درخواستهای
تسریعشده.
• اگر سازمان بررسی مستقل به همه یا بخشی از درخواست تجدیدنظر شما پاسخ خیر بدهد،
به این معنی است که موافقت میکنند که نباید درخواست شما (یا بخشی از درخواست شما)
را برای پوشش مراقبتهای پزشکی تأیید کنیم .به این امر «تأیید تصمیم اولیه» یا «رد
درخواست تجدیدنظر» گفته میشود.
اگر پرونده شما شرایط الزم را داشته باشد ،انتخاب میکنید که آیا میخواهید درخواست تجدیدنظر
خود را ادامه دهید یا خیر.
پس از سطح  ،2سه سطح اضافی در فرایند تجدیدنظرخواهی وجود دارد که در مجموع پنج سطح
را شامل میشود.
اگر درخواست تجدیدنظر سطح  2شما رد شد و شرایط الزم برای ادامه فرایند تجدیدنظرخواهی را
دارید ،باید تصمیم بگیرید که آیا به سطح  3بروید و درخواست تجدیدنظر سوم را ارائه دهید یا
خیر .جزئیات نحوه انجام این کار در اطالعیه کتبی که پس از درخواست تجدیدنظر سطح 2
دریافت میکنید آمده است.
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قاضی حقوق اداری یا داور حقوقی به تجدیدنظر سطح  3رسیدگی میکند .برای اطالعات بیشتر
درباره درخواست تجدیدنظر سطحهای  4 ،3و  5به بخش  Jمراجعه کنید.
وقتی مشکل شما در مورد خدمات یا اقالمی است که  Medi-Calمعموال پوشش میدهد
به دو روش میتوانید برای خدمات و اقالم  Medi-Calدرخواست تجدیدنظر سطح  2مطرح کنید:
( )1ارائه شکایت یا بررسی مستقل پزشکی یا ( )2دادرسی ایالتی.
( )1بررسي مستقل پزشکی
میتوانید از طریق مرکز پشتیبانی «سازمان مراقبتهای سالمت مدیریتشده »California
( )DMHCدرخواست بررسی مستقل پزشکی ( ) IMRیا شکایت کنید .با ارائه شکایتDMHC ،
تصمیم ما را بازنگری میکند و حکم صادر میکند IMR .برای همه خدمات و اقالم تحت پوشش
 Medi-Calکه ماهیت پزشکی دارند قابل انجام است IMR .رسیدگی به پرونده شما توسط
پزشکانی است که بخشی از طرح ما یا  DMHCنیستند .اگر تصمیم  IMRبه نفع شما باشد ،باید
خدمات یا اقالم مورد درخواست شما را فراهم کنیم .شما برای انجام  IMRهیچ هزینهای
نمیپردازید.
در صورت اقدام برنامه ما به موارد زیر ،میتوانید شکایت کنید یا  IMRدرخواست کنید:
• خدمات یا درمانهای  Medi-Calرا به دلیل عدم ضرورت پزشکی رد کند ،تغییر دهد یا
با تأخیر ارائه دهد.
• درمانهای آزمایشی یا تحقیقاتی  Medi-Calبرای شرایط پزشکی جدی و حاد را پوشش ندهد.
• هزینه خدمات درمانی اورژانسی یا فوری  Medi-Calرا که دریافت کردهاید بازپرداخت نکند.
• پاسخگوی تجدیدنظر سطح  1در زمان موعد  30روز تقویمی یا تجدیدنظر سریع در
زمان  72ساعت برای خدمات تحت پوشش  Medi-Calنباشد.
توجه  :اگر ارائهدهنده شما برایتان درخواست تجدیدنظر ارائه کرده باشد اما ما فرم انتصاب
نماینده را دریافت نکرده باشیم ،باید درخواست تجدیدنظر خود را مجددا به ما ارائه دهید تا بتوانید
نزد سازمان مراقبتهای سالمت مدیریتشده یک  IMRسطح  2درخواست کنید.
شما میتوانید هم برای  IMRو هم برای دادرسی ایالتی اقدام کنید ،ولی اگر قبال یک دادرسی
ایالتی با همین موضوع داشتهاید دیگر نمیتوانید این کار را بکنید.
در اکثر موارد ،باید پیش از درخواست  ،IMRبرای ما درخواست تجدیدنظر ارسال کنید .برای
اطالعات در مورد روند درخواست تجدیدنظر سطح  1ما به صفحه  210مراجعه کنید .اگر با
تصمیم ما موافق نیستید ،میتوانید شکایت نزد  DMHCتنظیم کنید یا از مرکز پشتیبانی DMHC
درخواست  IMRکنید.
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اگر درمان شما به دلیل این که آزمایشی یا تحقیقاتی بوده است پذیرفته نشود ،نیازی نیست پیش از
اقدام برای  IMRدرگیر فرایند تجدیدنظرخواهی طرح ما شوید.
اگر مشکل شما اضطراری است یا برای سالمت شما موجب خطر جدی و فوری است یا درد
شدیدی دارید ،میتوانید بالدرنگ و بدون گذراندن فرایند تجدیدنظرخواهی ،مشکل خود را با
 DMHCدر میان بگذارید.
باید ظرف  6ماه پس از تاریخی که کتبا نتیجه تجدیدنظر را برایتان ارسال کردیم ،برای IMR
درخواست بدهید DMHC .ممکن است در صورت وجود دالیل موجه ،درخواست شما را بعد از
 6ماه بپذیرد؛ مثال اگر شرایط پزشکی خاصی داشتید که به خاطر آن نمیتوانستید در مهلت  6ماه
برای  IMRدرخواست دهید یا اگر در زمان مقتضی اطالعیهای از طرف ما در مورد روند IMR

دریافت نکردید.
جهت درخواست : IMR
• فرم شکایت/درخواست بررسی مستقل پزشکی ( ) IMRکه در
www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreview
 complaintform.aspxموجود است را پر کنید یا با مرکز پشتیبانی  DMHCبه شماره
 1-888-466-2219تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با  1-877-688-9891تماس بگیرند.
• نسخهای از نامهها یا دیگر مدارک مربوط به خدمات یا اقالم تأییدنشده را اگر دارید
ضمیمه کنید .این کار میتواند روند  IMRشما را تسریع کند .کپی مدارک را ارسال کنید؛
نه اصل مدارک را .مرکز پشتیبانی هیچ مدرکی را پس نمیفرستد.
• اگر کسی برای ارسال  IMRبه شما کمک میکند ،فرم انتصاب دستیار مجاز را پر کنید .میتوانید
فرم را از نشانی www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/
 IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspxدریافت کنید یا با مرکز پشتیبانی
سازمان به شماره  1-888-466-2219تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با 1-877-688-9891
تماس بگیرند.
• فرمها و پیوستهای خود را با فکس یا به نشانی پستی زیر ارسال کنید:
Help Center
Department of Managed Health Care
980 Ninth Street, Suite 500
Sacramento, CA 95814-2725
فکس916-255-5241 :
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اگر برای  IMRواجد شرایط هستید DMHC ،پرونده شما را بررسی کرده و ظرف  7روز
تقویمی با ارسال نامهای ،واجد شرایط بودن شما برای  IMRرا به شما اطالع میدهد .پس از
اینکه درخواست شما و اسناد حمایتی از طرف طرح شما دریافت شد ،تصمیم  IMRظرف 30
روز تقویمی انجام خواهد شد .باید ظرف  45روز تقویمی از تاریخ ارسال درخواست تکمیلشده
خود ،نتیجه تصمیم  IMRرا دریافت کنید.
اگر مورد شما فوری است و برای  IMRواجد شرایط هستید DMHC ،پرونده شما را بررسی
میکند و ظرف  2روز تقویمی با ارسال نامهای برای شما ،واجد شرایط بودن شما برای  IMRرا
به شما اطالع میدهد .پس از اینکه درخواست شما و اسناد حمایتی از طرف طرح شما دریافت
شد ،تصمیم  IMRظرف  3روز تقویمی گرفته خواهد شد .باید ظرف  7روز تقویمی از تاریخ
ارسال درخواست تکمیلشده خود ،تصمیم  IMRرا دریافت کنید .اگر از نتیجه  IMRراضی
نیستید ،همچنان میتوانید درخواست دادرسی ایالتی دهید.
اگر  DMHCتمام سوابق پزشکی مورد نیاز شما را از شما یا پزشک معالجتان دریافت نکند،
پاسخ درخواست  IMRممکن است بیشتر طول بکشد .اگر به پزشکی مراجعه میکنید که در
شبکه طرح سالمت شما نیست ،مهم است که پرونده پزشکی خود را از آن پزشک دریافت و
برای ما ارسال کنید .طرح سالمت شما باید نسخههای سوابق پزشکیتان را از پزشکانی که
عضو شبکه هستند دریافت کند.
اگر  DMHCتصمیم بگیرد که مورد شما واجد شرایط  IMRنیست DMHC ،پرونده شما را طبق
فرایند عادی شکایات مشتریان بررسی خواهد کرد .شکایت شما ظرف  30روز تقویمی از زمان
تحویل فرم تکمیلشده رسیدگی خواهد شد .اگر شکایت شما فوری باشد ،ممکن است زودتر
رسیدگی شود.

( )2دادرسی ایالتی
شما می توانید برای خدمات دولتی و اقالم تحت پوشش  Medi-Calدرخواست یک دادرسی ایالتی را
مطرح کنید .اگر پزشک معالج یا دیگر ارائهدهندگان شما خدمات یا اقالمی را درخواست کنند که
آنها را تأیید نکنیم ،یا اگر ما به پرداخت برای خدمات یا اقالمی که قبال داشتهاید ادامه ندهیم و به
درخواست تجدیدنظر سطح  1شما پاسخ خیر بدهیم ،حق ارائه درخواست دادرسی ایالتی را دارید.
در بیشتر موارد ،بعد از اینکه اطالعیه «حقوق شما برای دادرسی» برایتان ارسال شد120 ،

روز فرصت دارید که برای دادرسی ایالتی درخواست کنید .
توجه :اگر درخواست دادرسی ایالتی شما به این دلیل است که ما به شما اعالم کردیم که یکی از
خدماتی که در حال حاضر دریافت میکنید تغییر کرده یا متوقف میشود ،در صورتیکه
میخواهید در حالیکه درخواست تجدیدنظرتان در جریان است همچنان به دریافت آن خدمات
ادامه دهید ،تعداد روزهای کمتری برای ارائه درخواستتان زمان خواهید داشت .برای اطالعات
بیشتر ،بخش «آیا مزایای من در طول درخواستهای تجدیدنظر سطح  2کماکان ادامه خواهد
داشت» در صفحه  178را مطالعه کنید.
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برای درخواست دادرسی ایالتی دو راه وجود دارد:
 .1میتوانید فرم «درخواست دادرسی ایالتی» را در پشت برگه اطالعیه تکمیل کنید .باید همه
اطالعات مورد نیاز را ارائه دهید ،شامل نام کامل ،نشانی ،شماره تلفن ،نام طرح یا
شهرستان که علیه شما تصمیمگیری کرده ،برنامه(های) کمکی مربوطه ،و شرح کامل دالیلی
که برای درخواست دادرسی دارید .سپس میتوانید با استفاده از یکی از روشهای زیر
درخواست خود را ارسال کنید:
• سازمان رفاه شهرستان که نشانی آن در اطالعیه درج شده است.
• برای سازمان خدمات اجتماعی : California
State Hearings Division
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37
Sacramento, California 94244-2430

• به بخش دادرسی ایالتی با شماره فکس  916-651-5210یا . 916-651-2789
 .2میتوانید با سازمان خدمات اجتماعی  Californiaبه شماره  1-800-952-5253تماس بگیرید.
کاربران  TTYباید با شماره  1-800-952-8349تماس بگیرند .اگر تصمیم دارید از طریق
تلفن درخواست دادرسی ایالتی را مطرح کنید ،در جریان باشید که این خطوط تلفن بسیار
شلوغ هستند.
به دو روش میتوانید برای خدمات و اقالم  Medi-Calدرخواست تجدیدنظر سطح  2مطرح کنید:
( )1ارائه شکایت یا بررسی مستقل پزشکی یا ( )2دادرسی ایالتی.
اداره دادرسی عادالنه تصمیم خود را بهصورت مکتوب به شما اعالم میکند و دالیل آن را
توضیح میدهد.
• اگر اداره دادرسی عادالنه به همه یا بخشی از درخواست اقالم یا خدمات پزشکی پاسخ
بله بدهد ،باید ظرف  72ساعت پس از دریافت تصمیم آنها ،خدمات یا اقالم را مجاز کنیم
یا ارائه دهیم.
• اگر اداره دادرسی عادالنه به همه یا بخشی از درخواست تجدیدنظر شما پاسخ نه بدهد،
به این معنی است که موافقت میکنند که نباید درخواست شما (یا بخشی از درخواست
شما) را برای پوشش مراقبتهای پزشکی تأیید کنیم .به این امر «تأیید تصمیم اولیه» یا
«رد درخواست تجدیدنظر» گفته میشود.
اگر سازمان بررسی مستقل یا اداره دادرسی عادالنه به همه یا بخشی از درخواست شما پاسخ
خیر بدهد ،از حقوق تجدیدنظر بیشتری برخوردار هستید.
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اگر درخواست تجدیدنظر سطح  2شما به سازمان بررسی مستقل فرستاده شود ،فقط در صورتی
می توانید درخواست تجدیدنظر دهید که ارزش دالری خدمات یا اقالم مورد درخواست شما از
یک مقدار حداقل بیشتر باشد .قاضی حقوق اداری یا داور حقوقی به تجدیدنظر سطح  3رسیدگی
میکند .در نامهای که از سازمان بررسی مستقل دریافت میکنید ،سایر حقوقی که ممکن است
برای تجدیدنظرخواهی داشته باشید توضیح داده شده است.
نامهای که از اداره دادرسی عادالنه دریافت میکنید ،گزینه تجدیدنظر بعدی را شرح میدهد.
برای اطالعات بیشتر درباره حقوق تجدیدنظر پس از سطح  ،2به بخش  Jمراجعه کنید.
 .F5مشکالت پرداخت
ما به ارائهدهندگان شبکهمان اجازه نمیدهیم بابت خدمات و اقالم تحت پوشش از شما هزینهای
دریافت کنند .حتی وقتی ما به ارائهدهنده مبلغی کمتر از آنچه او بابت خدمات یا اقالم تحت
پوشش مطالبه میکند پرداخت میکنیم نیز این امر صادق است .شما هرگز ملزم به پرداخت
مابهالتفاوت صورتحساب نیستید.
اگر برای خدمات و اقالم تحت پوشش صورتحسابی دریافت کردید ،آن صورتحساب را برای ما
ارسال کنید .نباید خودتان صورتحساب را پرداخت کنید .ما مستقیما با ارائهدهنده تماس میگیریم
و به مسئله رسیدگی میکنیم .اگر صورتحساب مربوطه را پرداخت کنید ،چنانچه قوانین مربوط
به دریافت خدمات یا اقالم را رعایت کرده باشید ،میتوانید بازپرداخت مربوطه را دریافت کنید.
برای اطالعات بیشتر ،به فصل  7دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید .این فصل شرایطی را
توضیح میدهد که ممکن است الزم باشد از ما درخواست بازپرداخت کنید یا بخواهید
صورتحسابی که از ارائهدهنده دریافت کردهاید را پرداخت کنیم .همچنین برای شما شرح
میدهد که چگونه مدارک خود را برای درخواست پرداخت برای ما ارسال کنید.
اگر درخواست کنید که به شما پرداختی صورت گیرد ،این به منزله درخواست تصمیم درباره پوشش
است .در این صورت بررسی خواهیم کرد که خدمات یا اقالمی که خریداری کردهاید تحت پوشش ما
هستند و اینکه آیا شما قوانین مربوط به پوشش بیمه خود را رعایت کردهاید یا خیر.
• اگر خدمات یا اقالمی که هزینهشان را پرداخت کردهاید تحت پوشش ما باشد و شما
قوانین را رعایت کرده باشید ،طی  60روز تقویمی پس از دریافت درخواستتان ،هزینه
خدمات یا اقالم مربوطه را برای شما (یا ارائهدهندهتان) ارسال خواهیم کرد.
• اگر هنوز هزینه خدمات یا اقالم مربوطه را نپرداختهاید ،ما مبلغ را مستقیما برای
ارائهدهنده ارسال میکنیم .وقتی مبلغ پرداختی را ارسال میکنیم ،این به معنی پاسخ بله
به درخواست شما برای تصمیم درباره پوشش میباشد.
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• اگر خدمات یا اقالم تحت پوشش نباشد ،یا اگر شما قوانین مربوطه را رعایت نکرده
باشید ،برایتان نامهای خواهیم فرستاد و اطالع خواهیم داد که هزینه خدمات یا اقالم را
پرداخت نمیکنیم و دلیل این تصمیم را نیز برای شما توضیح میدهیم.
اگر با تصمیم ما مبنی بر عدم پرداخت موافق نیستید ،میتوانید درخواست تجدیدنظر کنید.
میتوانید به فرایند تجدیدنظرخواهی که در بخش  F3توضیح داده شده است ،مراجعه کنید .وقتی
این دستورالعملها را دنبال میکنید ،توجه داشته باشید که :
• اگر درخواست تجدیدنظر در مورد بازپرداخت کنید ،ما باید ظرف  30روز تقویمی پس
از دریافت درخواستتان ،پاسخ خود را ارائه کنیم.
• اگر درمان پزشکی دریافت و هزینه آن را هم پرداخت کردهاید ،برای تجدیدنظرخواهی
در مورد بازپرداخت نمیتوانید درخواست تجدیدنظر سریع بکنید.
اگر پاسخ ما به درخواست تجدیدنظر شما برای خدمات یا اقالمی که معموال تحت پوشش
 Medicareهستند خیر باشد ،پرونده شما را به سازمان بررسی مستقل ارسال خواهیم کرد .اگر
این اتفاق رخ دهد ،نامهای برایتان ارسال خواهیم کرد.
• اگر سازمان بررسی مستقل با تصمیم ما مخالفت کند و بگوید که باید به شما پرداخت
کنیم ،ما باید ظرف  30روز تقویمی به شما یا ارائهدهنده پرداخت کنیم .اگر پاسخ به
درخواست تجدیدنظرتان در هر مرحلهای بعد از سطح  2از فرایند تجدیدنظر بله باشد،
باید مبلغ درخواستی شما را ظرف  60روز تقویمی به شما یا ارائهدهنده مراقبتهای
سالمت ارسال کنیم.
• اگر سازمان بررسی مستقل به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ خیر بدهد ،به این معنی
است که موافقت میکنند که نباید درخواست شما را تأیید کنیم .به این امر «تأیید تصمیم
اولیه» یا «رد درخواست تجدیدنظر» گفته میشود .نامهای دریافت خواهید کرد که در آن
سایر حقوق تجدیدنظرخواهیتان برای شما توضیح داده میشود .برای اطالعات بیشتر
درباره سطوح اضافی درخواست تجدیدنظر ،به بخش  Jمراجعه کنید.
اگر پاسخ ما به درخواست تجدیدنظر شما برای خدمات یا اقالمی که معموال تحت پوشش Medi-Cal
هستند خیر باشد ،میتوانید خودتان درخواست تجدیدنظر سطح  2ارائه کنید .ما بهطور خودکار،
درخواست تجدیدنظر سطح  2برای شما ارائه نمیکنیم .برای اطالعات بیشتر ،به بخش  F4مراجعه کنید.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره 1-833-707-3129
) (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی
221
 shop.anthem.com/medicare/caمراجعه کنید.

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدفترچه راهنمای اعضا

فصل  :9در صورت داشتن مشکل یا
شکایت چه باید کرد (تصمیم درباره
پوشش ،درخواست تجدیدنظر ،شکایت)

 .Gداروهای نسخه ای بخش Medicare D
مزایای شما بهعنوان عضو طرح ما شامل پوشش بسیاری از داروهای نسخهای میشود .بسیاری
از این داروها داروهای بخش  Medicare Dهستند .داروهای معدودی هستند که تحت پوشش
بخش  Medicare Dنیستند ولی ممکن است  Medi-Calآنها را پوشش دهد .این بخش فقط در
مورد درخواست تجدیدنظر برای داروهای بخش  Dمصداق دارد .در ادامه این بخش ،همیشه
بهجای گفتن «داروی بخش « ،»Dدارو» میگوییم.
داروی شما برای اینکه تحت پوشش قرار بگیرد ،باید برای عارضه پزشکی پذیرفتهشده مصرف
شود .بدین معنی که دارو به تصویب سازمان غذا و دارو ( )FDAرسیده باشد یا مورد تأیید
مراجع پزشکی خاصی باشد .برای اطالعات بیشتر درباره عارضه پزشکی پذیرفتهشده ،به
فصل  5دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
 .G1تصمیم درباره پوشش و درخواست تجدیدنظر بخش D

در اینجا مثالهایی از تصمیمگیریهای قابل درخواست شما در مورد داروهای بخش  Dآمده است:
• شما میتوانید از ما درخواست اعمال استثنا در موارد زیر را مطرح کنید:
 oپوشش داروی بخش  Dکه در فهرست دارویی طرح ما نیست یا
 oبرداشتن محدودیت پوشش یک دارو (از قبیل محدودیتهای مقدار دارویی که
میتوانید دریافت کنید)
• از ما سؤال کنید که آیا دارویی برای شما تحت پوشش است (مانند وقتی داروی شما در
فهرست دارویی طرح وجود دارد اما الزم است قبل از اینکه آن را برای شما پوشش
دهیم از ما اجازه دریافت کنید)
توجه  :اگر داروخانه به شما اطالع دهد که نمیتواند نسخه شما را کتبا آماده کند ،داروخانه در
اطالعیهای کتبی ،شما را راهنمایی میکند چگونه برای درخواست پوشش با ما تماس بگیرید.
تصمیم اولیه درباره پوشش داروهای بخش « Dتصمیم درباره پوشش» نام دارد.
• از ما میخواهید تا هزینه دارویی که خریداری کردهاید را بپردازیم .این درخواست برای
تصمیمگیری درباره پوشش پرداخت هزینه است.
اگر با تصمیم ما درباره پوشش موافق نیستید ،میتوانید درخواست تجدیدنظر دهید .اطالعاتی
درباره نحوه درخواست برای تصمیمات مربوط به پوشش و نحوه درخواست تجدیدنظر در این
بخش آمده است .برای کمک ،از جدول زیر استفاده کنید.
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در کدام یک از شرایط زیر قرار دارید؟
به دارویی نیاز دارید
که در فهرست
داروهای ما نیست یا
از ما میخواهید که
محدودیتهای دارویی
که تحت پوشش است
را برداریم.

میخواهید از ما
از ما میخواهید
درخواست کنید که
دارویی از داروهای
هزینه داروهایی که
موجود در فهرست
دارویی ما تحت پوشش قبال دریافت و
خریداری کردهاید را
قرار گیرد و اطمینان
بازپرداخت کنیم.
دارید که همه
محدودیتها و قوانین
مربوطه برای داروی
مورد نیاز خود (مانند
دریافت تأییدیه قبلی) را
رعایت کردهاید.

به شما اعالم کردهایم
که دارویی را به
روشی که میخواهید
پوشش نمیدهیم یا
هزینه آن را پرداخت
نمیکنیم.

میتوانید از ما
درخواست کنید
استثنا قائل شویم.
(این نوعی تصمیم
درباره پوشش است) .

میتوانید از ما
میتوانید از ما
درخواست تصمیمگیری بخواهید که هزینه را
به شما بازپرداخت
درباره پوشش کنید.
کنیم( .این نوعی
تصمیم درباره
پوشش است) .

میتوانید درخواست
تجدیدنظر کنید( .به این
معنی است که از ما
میخواهید دوباره
بررسی کنیم).

با بخش  G2شروع
کنید ،سپس به
بخشهای  G3و G4
مراجعه کنید.

به بخش G4

مراجعه کنید.

به بخش G4

مراجعه کنید.

به بخش G5

مراجعه کنید.

 .G2استثناهای بخش D

اگر دارویی را آن طور که میخواهید پوشش نمیدهیم ،میتوانید از ما بخواهید که «استثنا» قائل
شویم .اگر درخواست شما را برای استثنا رد کنیم ،میتوانید درخواست تجدیدنظر کنید.
وقتی درخواست استثنا میکنید ،پزشک معالج یا دیگر ارائهدهندگان شما باید توضیح دهند که چه
دالیل پزشکی برای این استثنا وجود دارد.
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درخواست برای پوشش دارویی که در فهرست دارویی ما نیست یا برای حذف محدودیت برای
یک دارو ،گاهی درخواست «استثنای دارونامه» نامیده میشود.
چند مثال برای استثناهایی که شما ،پزشک معالج شما یا سایر ارائهدهندگان میتوانید درخواست
کنید ،در زیر آمده است:
 .1پوشش دارویی که در فهرست دارویی ما نیست
• اگر موافقت کنیم که استثنا قائل شویم و دارویی را پوشش دهیم که در فهرست دارویی ما
نیست ،شما  $0میپردازید.
• نمیتوانید استثنایی در مورد مبلغ سهم بیمهشده الزم برای دارو دریافت کنید.
 .2رفع محدودیت داروی تحت پوشش
• مقررات و محدودیتهای دیگری هستند که در مورد برخی داروهای فهرست دارویی ما
اعمال میشوند (برای اطالعات بیشتر به فصل  5دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید) .
• قوانین و محدودیتهای بیشتر برای برخی داروها عبارتند از:
 oضرورت استفاده از نوع ژنریک دارو به جای داروی برند.
 oدریافت تأییدیه قبلی از ما پیش از اینکه با پوشش دارو برای شما موافقت کنیم .گاهی
به آن «مجوز قبلی» گفته میشود.
 oنیاز به این وجود داشته باشد که ابتدا دارویی متفاوت را امتحان کنید و بعد با پوشش دادن
داروی موردنظر شما موافقت کنیم .گاهی به این عمل «درمان مرحلهای» گفته میشود.
 oمحدودیتهای مقدار .برای برخی داروها ،مقدار دارویی که میتوانید دریافت کنید
محدود است.
 .G3اطالعات مهم که در رابطه با درخواست استثنا باید بدانید
پزشک معالج یا دیگر تجویزکنندگان شما باید به ما دالیل پزشکی ارائه دهند.
پزشک معالج یا دیگر ارائهدهندگان شما باید طی اظهاریهای ،دالیل پزشکی نیاز به درخواست
استثنا را برای ما شرح دهند .وقتی درخواست استثنا میکنید ،اطالعات پزشکی مربوطه از
پزشک معالج یا دیگر تجویزکنندگان را ضمیمه کنید تا تصمیمگیری ما درباره درخواست شما
برای استثنا قائل شدن ،سریعتر صورت گیرد.
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فهرست دارویی ما اغلب بیش از یک دارو برای درمان هر بیماری دارد .این داروها ،داروهای
«جایگزین» نام دارند .اگر داروی دیگری همان کارایی داروی درخواستی شما را داشته باشد و
عوارض جانبی یا مشکالت دیگری برای سالمت ایجاد نکند ،معموال درخواست شما برای استثنا را تأیید
نمیکنیم .اگر از ما درخواست استثنای ردیفی کنید ،معموال درخواست استثنای شما را تأیید نمیکنیم،
مگر اینکه همه داروهای جایگزین در ردیف(های ) پایینتر تقسیم هزینه برای شما اثربخش نباشند یا
احتماال باعث واکنش نامطلوب یا آسیبهای دیگر شوند.
میتوانیم به درخواست شما ،پاسخ بله یا خیر بدهیم.
• اگر به درخواست شما برای استثنا پاسخ بله بدهیم ،آن استثنا معموال تا آخر سال تقویمی
ادامه پیدا میکند .این در صورتی است که پزشک معالج شما همچنان دارو را برای شما
تجویز کند و این دارو برای بیماری شما مؤثر و بیخطر باشد.
• اگر به درخواست شما برای استثنا پاسخ خیر بدهیم ،میتوانید درخواست تجدیدنظر کنید.
برای اطالعات درباره درخواست تجدیدنظر در صورت پاسخ خیر ،به بخش G5
مراجعه کنید.
بخش بعدی درباره نحوه درخواست تصمیم درباره پوشش و درخواست استثنا است.
 .G4درخواست تصمیم درباره پوشش و درخواست استثنا
• نوع تصمیم درباره پوشش موردنظر خود را از طریق تماس با ،1-833-293-0661
مکاتبه یا فکس از ما بخواهید .شما ،نماینده یا پزشک معالجتان (یا دیگر تجویزکنندگان)
میتوانید این درخواست را ارائه کنید .نام ،اطالعات تماس و اطالعات مربوط به مطالبه
را درج کنید.
• شما یا پزشک معالجتان (یا دیگر تجویزکنندگان ) یا شخصی که از جانب شما اقدام میکند
میتوانید تصمیم پوشش درخواست کنید .همچنین میتوانید وکیلی را از جانب خود
منصوب کنید.
• برای اطالع از نحوه معرفی شخصی بهعنوان نماینده خود به بخش  E3مراجعه کنید.
• برای اینکه پزشکتان یا تجویزکننده دیگر از سوی شما درخواست تصمیم پوشش کند،
نیازی به دادن مجوز کتبی به آنها نیست.
• برای درخواست بازپرداخت هزینه دارو ،به فصل  7دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
• اگر درخواست استثنا دارید ،یک «بیانیه مستدل» برای ما ارسال کنید .بیانیه مستدل
شامل دالیل پزشکی پزشک یا سایر تجویزکنندگان برای درخواست استثنا میشود.
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• پزشک معالج یا تجویزکنندگان دیگر شما میتوانند بیانیه مستدل را برای ما با پست یا
فکس کنند .آنها همچنین میتوانند بهصورت تلفنی به ما بگویند و سپس بیانیه را فکس یا
پست کنند.
اگر وضعیت سالمت شما ایجاب میکند ،از ما تقاضای «تصمیمگیری سریع درباره پوشش » کنید.
ما از مهلت «استاندارد» استفاده میکنیم ،مگر اینکه با شما بر سر «مهلت سریع» توافق کنیم.
• تصمیم پوشش استاندارد بدان معنی است که ما ظرف  72ساعت بعد از دریافت
توصیهنامه پزشک معالج شما به شما پاسخ خواهیم داد.
• تصمیم پوشش سریع به این معنی است که ما ظرف  24ساعت از زمان دریافت
توصیهنامه پزشک معالجتان به شما پاسخ خواهیم داد.
«تصمیم سریع درباره پوشش»« ،تصمیم پوشش تسریعشده» نامیده میشود.
در شرایط زیر میتوانید از تصمیم سریع درباره پوشش بهرهمند شوید:
• برای دارویی باشد که دریافت نکردید .اگر از ما تقاضای بازپرداخت هزینه دارویی که
خریداری کردهاید را داشته باشید ،نمیتوانید از تصمیمگیری سریع درباره پوشش بهرهمند شوید.
• اگر از مهلتهای استاندارد استفاده کنیم ،سالمت یا توانایی شما بهطور جدی آسیب میبیند.
اگر پزشک معالج شما یا تجویزکننده دیگری به ما اعالم کند که سالمت شما در گرو
«تصمیمگیری سریع درباره پوشش» است ،میپذیریم و آن را به شما ارائه میدهیم .نامهای
برایتان میفرستیم که این را به شما اطالع میدهد.
• اگر بدون حمایت پزشک معالج یا ارائهدهنده خود تصمیمگیری درباره پوشش سریع
درخواست کنید ،ما درباره پوشش سریع برای شما تصمیم میگیریم.
• اگر تصمیم بگیریم که وضعیت پزشکی شما واجد شرایط تصمیمگیری سریع درباره
پوشش نیست ،به جای آن از مهلتهای استاندارد استفاده میکنیم.
نامهای برایتان میفرستیم که این را به شما اطالع میدهد .نامه مذکور توضیحات الزم درباره
نحوه شکایت از تصمیم ما را به شما خواهد داد.
میتوانید «شکایت سریع» طرح کنید و پاسخ خود را ظرف  24ساعت دریافت کنید .برای اطالعات
بیشتر در مورد شکایت ،از جمله شکایت سریع ،به بخش  Kمراجعه کنید.
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مهلتهای درخواست برای تصمیم سریع درباره پوشش
• اگر از مهلتهای سریع استفاده کنیم ،باید ظرف  24ساعت پس از دریافت درخواست به
شما پاسخگو باشیم .اگر درخواست استثنا کنید ،ظرف  24ساعت پس از دریافت بیانیه
مستدل پزشکتان به شما پاسخ میدهیم .اگر شرایط سالمت شما ایجاب کند ،پاسخ شما را
سریعتر میدهیم.
• اگر نتوانیم به این مهلت مقرر برسیم ،درخواست شما را برای بررسی توسط سازمان
بررسی مستقل ،به فرایند تجدیدنظرخواهی سطح  2میفرستیم .برای اطالعات بیشتر
درباره درخواست تجدیدنظر سطح  2به بخش  G6مراجعه کنید.
• اگر پاسخ ما به همه یا بخشی از درخواست شما بله باشد ،ظرف  24ساعت پس از
دریافت درخواست شما یا بیانیه مستدل پزشکتان به شما پوشش میدهیم.
• اگر به همه یا بخشی از درخواست شما پاسخ خیر بدهیم ،نامهای را با ذکر دالیل برایتان
ارسال میکنیم .همچنین در این نامه درباره نحوه درخواست تجدیدنظر توضیح داده میشود.
مهلتهای درخواست برای «تصمیم پوشش استاندارد» در مورد دارویی که دریافت نکردهاید
• اگر از مهلتهای استاندارد استفاده کنیم ،باید ظرف  72ساعت پس از دریافت درخواست
به شما پاسخگو باشیم .اگر درخواست استثنا کنید ،ظرف  72ساعت پس از دریافت بیانیه
مستدل پزشکتان به شما پاسخ میدهیم .اگر شرایط سالمت شما ایجاب کند ،پاسخ شما را
سریعتر میدهیم.
• اگر نتوانیم به این مهلت مقرر برسیم ،درخواست شما را برای بررسی توسط سازمان
بررسی مستقل ،به فرایند تجدیدنظرخواهی سطح  2میفرستیم.
• اگر پاسخ ما به همه یا بخشی از درخواست شما بله باشد ،ظرف  72ساعت پس از
دریافت درخواست استثنا یا بیانیه مستدل پزشکتان به شما پوشش میدهیم.
• اگر به همه یا بخشی از درخواست شما پاسخ خیر بدهیم ،نامهای را با ذکر دالیل برایتان
ارسال میکنیم .همچنین در این نامه درباره نحوه درخواست تجدیدنظر توضیح داده میشود.
مهلتهای درخواست «تصمیم پوشش استاندارد» برای دارویی که قبال خریداری کردهاید
• ما باید ظرف  14روز تقویمی پس از دریافت درخواستتان ،نتیجه را به شما اعالم کنیم.
• اگر نتوانیم به این مهلت مقرر برسیم ،درخواست شما را برای بررسی توسط سازمان
بررسی مستقل ،به فرایند تجدیدنظرخواهی سطح  2میفرستیم.
• اگر به همه یا بخشی از درخواست شما پاسخ بله بدهیم ،ظرف  14روز تقویمی هزینه را
به شما بازپرداخت میکنیم.
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• اگر به همه یا بخشی از درخواست شما پاسخ خیر بدهیم ،نامهای را با ذکر دالیل برایتان
ارسال میکنیم .همچنین در این نامه درباره نحوه درخواست تجدیدنظر توضیح داده
میشود.
 .G5ارائه درخواست تجدیدنظر سطح 1

درخواست تجدیدنظر از طرح درباره تصمیم پوشش داروی بخش « Dبازنگری» نامیده
میشود.
• درخواست تجدیدنظر استاندارد یا سریع خود را از طریق تماس با شماره
 ،1-833-707-3129مکاتبه ،یا فکس شروع کنید .شما ،نماینده یا پزشک معالجتان (یا
دیگر تجویزکنندگان ) میتوانید این درخواست را ارائه کنید .نام ،اطالعات تماس و
اطالعات مربوط به مطالبه را درج کنید.
• باید ظرف  60روز تقویمی از تاریخ مندرج در نامهای که جهت اطالع شما از
تصمیممان ارسال کردهایم ،درخواست تجدیدنظر کنید.
• اگر این مهلت را از دست بدهید ولی دلیل موجهی داشته باشید ،ممکن است مهلت
بیشتری به شما داده شود .نمونههایی از دالیل موجه عبارتند از  :دچار بیماری شدید
بودهاید ،یا اینکه اطالعات غلط درباره مهلت به شما داده باشیم .وقتی درخواست
تجدیدنظر را دیر میفرستید ،دلیل تأخیر را توضیح دهید.
• درخواست یک نسخه رایگان از اطالعات مربوط به درخواست تجدیدنظر ،از حقوق
قانونی شما است .شما یا پزشک معالجتان نیز میتوانید برای پشتیبانی از درخواست
تجدیدنظرتان ،برای ما اطالعات بیشتری ارسال نمایید.
اگر وضعیت سالمت شما ایجاب میکند ،درخواست تجدیدنظر سریع کنید.
درخواست تجدیدنظر سریع« ،بازنگری تسریعشده» نیز نام دارد.
• اگر درخواست تجدیدنظر شما درباره دارویی است که هنوز دریافت نکردهاید ،خود شما،
پزشک معالجتان یا هر تجویزکننده دیگر باید تصمیم بگیرید که آیا به تجدیدنظر سریع
نیاز هست یا خیر.
• الزامات درخواست تجدیدنظر سریع مانند تصمیم درباره پوشش سریع است .برای
اطالعات بیشتر ،به بخش  G4مراجعه کنید.
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درخواست تجدیدنظر شما را بررسی میکنیم و به شما پاسخ میدهیم.
• درخواست تجدیدنظر شما را بازنگری و همه اطالعات مربوط به درخواست شما را
دوباره و با دقت بررسی میکنیم.
• بررسی میکنیم که هنگام دادن پاسخ خیر به درخواست شما ،مقررات را رعایت کرده باشیم.
• ممکن است برای اطالعات بیشتر با شما ،پزشک معالجتان یا دیگر تجویزکنندگان تماس بگیریم.
مهلتهای درخواست تجدیدنظر سریع سطح 1

• اگر از مهلتهای سریع استفاده کنیم ،باید ظرف  72ساعت پس از دریافت درخواست
تجدیدنظر به شما پاسخگو باشیم.
• اگر شرایط سالمت شما ایجاب کند ،پاسخ شما را سریعتر میدهیم.
اگر نتوانیم ظرف  72ساعت به شما پاسخ دهیم ،باید درخواست شما را به تجدیدنظر سطح 2

بفرستیم .سپس سازمان بررسی مستقل آن را بررسی خواهد کرد .برای اطالعات درباره بررسی
سازمان و فرایند تجدیدنظرخواهی سطح  2به بخش  G6مراجعه کنید.
• اگر پاسخ ما به بخشی یا همه آنچه که شما خواستهاید بله باشد ،باید پوشش خود را ظرف
 72ساعت پس از دریافت درخواست تجدیدنظر شما ارائه دهیم.
• اگر به همه یا بخشی از درخواست شما پاسخ خیر بدهیم ،نامهای را با ذکر دالیل برایتان
ارسال میکنیم و درباره نحوه درخواست تجدیدنظر به شما اطالع میدهیم.
مهلتهای درخواست تجدیدنظر استاندارد سطح 1

• اگر از مهلتهای استاندارد استفاده میکنیم ،باید ظرف  7روز تقویمی پس از دریافت
درخواست تجدیدنظر شما برای دارویی که دریافت نکردهاید ،به شما پاسخ دهیم.
• اگر دارو را دریافت نکرده باشید و سالمت شما آن را ایجاب کند ،تصمیم خود را زودتر
به شما ارائه خواهیم کرد .اگر معتقدید وضعیت سالمت شما ایجاب میکند ،تقاضای
تجدیدنظر سریع کنید.
اگر ظرف  7روز تقویمی تصمیم خود را اعالم نکنیم ،باید درخواست شما را به فرایند
تجدیدنظرخواهی سطح  2بفرستیم .سپس سازمان بررسی مستقل آن را بررسی خواهد کرد .برای
اطالعات درباره بررسی سازمان و فرایند تجدیدنظرخواهی سطح  2به بخش  G6مراجعه کنید.
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اگر به همه یا بخشی از درخواست شما پاسخ بله بدهیم:
• باید هر چه سریعتر برای حفظ سالمت شما و نهایتا ظرف  7روز تقویمی از زمان دریافت
درخواست تجدیدنظرتان ،پوشش مورد نیاز را فراهم کنیم.
• ما باید ظرف  30روز تقویمی پس از دریافت درخواست تجدیدنظرتان ،مبلغی را برای
دارویی که خریداری کردهاید برایتان ارسال کنیم.
اگر به همه یا بخشی از درخواست شما پاسخ خیر بدهیم :
• نامهای را با ذکر دالیل برایتان ارسال میکنیم و درباره نحوه درخواست تجدیدنظر به شما
اطالع میدهیم.
• ما باید پاسخ خود در مورد بازپرداخت هزینه دارویی که خریدهاید را ظرف  14روز
تقویمی پس از دریافت درخواست تجدیدنظر به شما بدهیم.
اگر ظرف  14روز تقویمی تصمیم خود را اعالم نکنیم ،باید درخواست شما را به فرایند
تجدیدنظرخواهی سطح  2بفرستیم .سپس سازمان بررسی مستقل آن را بررسی خواهد کرد .برای
اطالعات درباره بررسی سازمان و فرایند تجدیدنظرخواهی سطح  2به بخش  G6مراجعه کنید.
• اگر به همه یا بخشی از درخواست شما پاسخ بله بدهیم ،باید ظرف  30روز تقویمی از
تاریخ دریافت درخواست ،هزینه را به شما پرداخت کنیم.
• اگر به همه یا بخشی از درخواست شما پاسخ خیر بدهیم ،نامهای را با ذکر دالیل برایتان
ارسال میکنیم و درباره نحوه درخواست تجدیدنظر به شما اطالع میدهیم.
 .G6ارائه درخواست تجدیدنظر سطح 2

اگر پاسخ ما به درخواست تجدیدنظر سطح  1خیر باشد ،میتوانید این تصمیم را بپذیرید یا
درخواست تجدیدنظر دیگری ارائه کنید .اگر تصمیم به درخواست تجدیدنظر داشته باشید ،از
فرایند تجدیدنظرخواهی سطح  2استفاده میکنید .وقتی به اولین درخواست تجدیدنظر شما پاسخ
خیر دهیم ،سازمان بررسی مستقل تصمیم ما را بررسی میکند .این سازمان تصمیم میگیرد که
آیا تصمیم خود را تغییر دهیم یا خیر.
نام رسمی «سازمان بررسی مستقل»« ،نهاد بررسی مستقل» است که گاهی « »IREنامیده
میشود.
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برای درخواست تجدیدنظر سطح  ،2شما ،نماینده شما ،یا پزشک یا تجویزکننده دیگر باید کتبا با
سازمان بررسی مستقل تماس بگیرید و درخواست بررسی پروندهتان را کنید.
• اگر به درخواست تجدیدنظر سطح  1شما پاسخ خیر بدهیم ،نامهای که برای شما ارسال
میکنیم شامل دستورالعملهایی درباره نحوه درخواست تجدیدنظر سطح  2از سازمان
بررسی مستقل است .دستورالعملها به شما میگویند که چه کسی میتواند درخواست
تجدیدنظر سطح  2را انجام دهد ،چه مهلتهایی را باید رعایت کنید و چگونه به سازمان
دسترسی پیدا کنید.
• وقتی درخواست تجدیدنظر را به سازمان بررسی مستقل ارائه میکنید ،اطالعاتی را که
در مورد درخواست تجدیدنظر شما داریم به سازمان ارسال میکنیم .این اطالعات،
«پرونده» شما نام دارد .شما حق دارید یک کپی رایگان از پرونده خود داشته باشید.
• شما از این حق برخوردار هستید تا برای پشتیبانی از درخواست تجدیدنظر خود،
اطالعات بیشتری به سازمان بررسی مستقل ارائه کنید.
سازمان بررسی مستقل درخواست تجدیدنظر سطح  2بخش  Dشما را بررسی و پاسخ خود را کتبا
اعالم میکند .برای اطالعات بیشتر درباره سازمان بررسی مستقل ،به بخش  F4مراجعه کنید.
مهلتهای درخواست تجدیدنظر سریع سطح 2

اگر سالمتتان ایجاب میکند ،از سازمان بررسی مستقل درخواست «تجدیدنظر سریع» کنید.
• اگر با «تجدیدنظر سریع» موافق باشند ،باید ظرف  72ساعت از زمان دریافت
درخواست تجدیدنظر به شما پاسخگو باشند.
• اگر به همه یا بخشی از درخواستتان پاسخ بله بدهند ،باید پوشش دارویی تأییدشده را
ظرف  24ساعت پس از دریافت تصمیم سازمان بررسی مستقل ارائه دهیم.
مهلتهای درخواست تجدیدنظر استاندارد سطح 2

اگر درخواست تجدیدنظر استاندارد سطح  2دارید ،سازمان بررسی مستقل باید به شما پاسخ دهد:
• ظرف  7روز تقویمی پس از دریافت درخواست تجدیدنظر شما برای دارویی که دریافت
نکردهاید.
• ظرف  14روز تقویمی پس از دریافت درخواست تجدیدنظر شما برای بازپرداخت هزینه دارویی
که خریداری کردهاید.
اگر سازمان بررسی مستقل به همه یا بخشی از درخواست شما پاسخ بله بدهد:
• باید پوشش دارویی مورد تأیید خود را ظرف  72ساعت پس از دریافت تصمیم سازمان
بررسی مستقل ارائه دهیم.
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• باید هزینه دارویی که خریدهاید را ظرف  30روز تقویمی پس از دریافت تصمیم سازمان
بررسی مستقل به شما بازپرداخت کنیم.
اگر سازمان بررسی مستقل به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ خیر بدهد ،یعنی آنها با تصمیم ما
مبنی بر عدم پذیرش درخواست شما موافق هستند .به این امر «تأیید تصمیم اولیه» یا «رد
درخواست تجدیدنظر» گفته میشود.
اگر سازمان بررسی مستقل به درخواست تجدیدنظر سطح  2شما پاسخ خیر بدهد ،اگر ارزش
دالری پوشش دارویی که درخواست میکنید با حداقل ارزش دالری مطابقت داشته باشد ،حق
درخواست تجدیدنظر سطح  3را دارید .اگر ارزش دالری پوشش دارویی که درخواست میکنید
کمتر از حداقل مورد نیاز باشد ،نمیتوانید درخواست تجدیدنظر دیگری داشته باشید .در این
صورت ،تصمیم تجدیدنظر سطح  2نهایی است .سازمان بررسی مستقل نامهای برای شما ارسال
میکند و در آن حداقل ارزش دالری مورد نیاز برای ادامه درخواست تجدیدنظر در سطح  3را
به شما میگوید.
اگر ارزش دالری درخواست شما شرایط الزم را داشته باشد ،انتخاب میکنید که آیا میخواهید
درخواست تجدیدنظر خود را ادامه دهید یا خیر.
• پس از سطح  ،2سه سطح اضافی در فرایند تجدیدنظرخواهی وجود دارد.
• اگر سازمان بررسی مستقل به درخواست تجدیدنظر سطح  2شما پاسخ خیر بدهد و شما
شرایط الزم برای ادامه فرایند تجدیدنظرخواهی را داشته باشید:
 oتصمیم بگیرید که آیا میخواهید درخواست تجدیدنظر سطح  3بدهید یا خیر.
 oبرای جزئیات در مورد نحوه درخواست تجدیدنظر سطح  ،3به نامهای که سازمان
بررسی مستقل پس از درخواست تجدیدنظر سطح  2برای شما ارسال کرده است،
مراجعه کنید.
قاضی حقوق اداری یا داور حقوقی به درخواست تجدیدنظر سطح  3رسیدگی میکند .برای اطالعات
درباره درخواست تجدیدنظر سطحهای  4 ،3و  5به بخش  Jمراجعه کنید.

 .Hدرخواست از ما برای پوشش بست ری طوالنیتر د ر بیمارستان
وقتی در بیمارستان پذیرش میشوید ،حق شماست که از همه خدمات بیمارستانی که تحت پوشش ماست
و برای تشخیص و درمان بیماری یا آسیبدیدگی شما الزم است ،بهرهمند شوید .برای اطالعات بیشتر
درباره پوشش بیمارستانی طرح ما ،به فصل  4دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
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طی دوران بستری شما در بیمارستان ،پزشک معالج و کارکنان بیمارستان به منظور آمادگی
برای روزی که بیمارستان را ترک میکنید با شما همکاری میکنند .همچنین کمکهای مورد
نیاز شما پس از ترخیص نیز برنامهریزی میشود.
• روزی که بیمارستان را ترک کنید «تاریخ ترخیص» نامیده میشود.
• پزشک معالج یا دیگر کارکنان به شما خواهند گفت که تاریخ ترخیص شما چه روزی است.
اگر معتقد هستید که زودتر از موعد ترخیص میشوید یا اگر نگران سالمت خود پس از ترک بیمارستان
هستید ،میتوانید درخواست اجازه تمدید زمان بستری در بیمارستان ارائه دهید .این بخش نحوه ارائه این
درخواست را شرح میدهد.
 .H1کسب اطالع در زمینه حقوق  Medicareخود
ظرف دو روز از زمان بستری در بیمارستان ،شخصی در بیمارستان ،مثل پرستار یا مسئول
پرونده ،اطالعیهای کتبی با عنوان «پیام مهم  Medicareدرباره حقوق شما» به شما خواهد داد.
همه افراد دارای  Medicareهر زمان که در بیمارستان بستری میشوند ،یک نسخه از این
اطالعیه دریافت میکنند.
اگر اطالعیهای دریافت نکردید ،میتوانید از هر یک از کارکنان بیمارستان آن را بخواهید .در
صورت نیاز به کمک ،با مرکز خدمات اعضا به شمارههای مندرج در پایین صفحه تماس
بگیرید .همچنین میتوانید در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته با 1-800-MEDICARE
) (1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با  1-877-486-2048تماس بگیرند.
• اطالعیه مذکور را به دقت مطالعه کنید و اگر هر قسمتی را متوجه نمیشوید سؤال کنید.
این اطالعیه درباره حقوق شما بهعنوان بیمار در بیمارستان است ،حقوقی مانند:
 oدریافت خدمات تحت پوشش  Medicareدر زمان بستری و پس از ترخیص .این حق
شما است که بدانید این خدمات چه هستند ،چه کسی هزینه آن را میپردازد ،و چگونه
میتوان به آنها دسترسی یافت.
 oدر تصمیمگیری درباره مدت بستری خود مشارکت داشته باشید.
 oبدانید که درصورت وجود هرگونه نگرانی درباره کیفیت درمان بیمارستان خود با
کجا تماس بگیرید.
 oاگر معتقد هستید زودتر از موقع ترخیص میشوید ،درخواست تجدیدنظر کنید.
• اطالعیه را به نشانه دریافت و درک حقوق خود امضا کنید .
 oشما یا شخصی که از طرف شما اقدام میکند میتوانید اطالعیه را امضا کنید.
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 oامضای اطالعیه فقط نشاندهنده این است که اطالعات مربوط به حقوق خود را
دریافت کردهاید .امضای این اطالعیه به این معنی نیست که شما با تاریخ ترخیصی
که ممکن است پزشکتان یا پرسنل بیمارستان به شما گفته باشند موافق هستید.
• نسخه امضاشده را نزد خود نگه دارید تا اطالعات مربوطه را در صورت لزوم داشته باشید.
اگر بیش از دو روز قبل از روزی که بیمارستان را ترک میکنید ،اطالعیه را امضا کنید ،قبل از
ترخیص ،یک نسخه دیگر دریافت خواهید کرد.
در شرایط زیر ،میتوانید از قبل به نسخهای از اطالعیه نگاهی بیندازید:
• با مرکز خدمات اعضا به شمارههای مندرج در پایین صفحه تماس بگیرید
•

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

•

به www.cms.gov/Medicare/Medicare-GeneralInformation/
 .BNI/HospitalDischargeAppealNoticesمراجعه کنید.

 .H2ارائه درخواست تجدیدنظر سطح 1

اگر میخواهید خدمات بستری بیمارستانی شما را برای مدت بیشتری پوشش دهیم ،درخواست
تجدیدنظر کنید .سازمان بهبود کیفیت ،درخواست تجدیدنظر سطح  1را بازبینی میکند که
مشخص کند آیا تاریخ احتمالی ترخیص شما از لحاظ پزشکی متناسب است.
سازمان بهبود کیفیت متشکل از گروهی از پزشکان و سایر متخصصان سالمت است که تحت
استخدام دولت فدرال هستند .این کارشناسان کیفیت را برای افراد دارای  Medicareبررسی و به
آنها کمک میکنند .این افراد عضو طرح ما نیستند.
سازمان بهبود کیفیت در « ،Californiaسازمان بهبود کیفیت مراقبتهای خانوادهمحور و
عضومحور  )BFCC-QIO( »Livantaاست .روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8:00صبح تا
 6:00عصر با آنها به شماره  1-877-588-1123تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره
 1-855-887-6668تماس بگیرند .اطالعات تماس همچنین در اطالعیه «پیام مهم Medicare
درباره حقوق شما» و در فصل  2موجود است.
با سازمان بهبود کیفیت پیش از ترک بیمارستان و قبل از تاریخ ترخیص برنامهریزی شده خود
تماس بگیرید.
• اگر قبل از ترک بیمارستان تماس بگیرید ،در طول مدتی که منتظر نتیجه تجدیدنظر از
سازمان بهبود کیفیت هستید ،میتوانید بعد از تاریخ ترخیص تعیینشده بدون اینکه برای
آن هزینهای پرداخت کنید ،در بیمارستان بمانید.

?
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شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
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) (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی
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• اگر برای درخواست تجدیدنظر تماس نگیرید و بخواهید بعد از تاریخ ترخیص تعیینشده
در بیمارستان بمانید ،ممکن است الزم شود همه هزینههای مراقبت بیمارستانی که بعد از
تاریخ ترخیص دریافت میکنید را پرداخت کنید.
• اگر مهلت تماس با سازمان بهبود کیفیت برای درخواست تجدیدنظر را از دست دادید،
درخواست خود را مستقیما نزد طرح ما مطرح کنید .برای اطالعات درباره ارسال
درخواست تجدیدنظر به ما ،به بخش  G4مراجعه کنید.
• از آنجا که بستری شدن در بیمارستان تحت پوشش  Medicareو  Medi-Calاست ،اگر
سازمان بهبود کیفیت به درخواست شما مبنی بر تمدید دوره بستریتان در بیمارستان
توجه نکرد یا اگر فکر میکنید که وضعیت شما اورژانسی است ،سالمتتان به صورت
فوری و جدی در خطر است یا درد شدید دارید ،میتوانید از «سازمان مراقبتهای
سالمت مدیریتشده  )DMHC( »Californiaنیز درخواست بررسی مستقل پزشکی
بکنید .لطفا برای اطالع از نحوه شکایت و درخواست بررسی مستقل پزشکی از
 ،DMHCبه بخش  F4صفحه  205مراجعه کنید.
در صورت نیاز ،کمک بخواهید .هرگاه سؤالی دارید یا به کمک نیاز دارید:
• با مرکز خدمات اعضا به شمارههای مندرج در پایین صفحه تماس بگیرید.
• با برنامه مشاوره و حمایت بیمه سالمت ( )HICAPبه شماره  1-800-434-0222تماس بگیرید.
درخواست بررسی سریع کنید .فوری اقدام کنید ،با سازمان بهبود کیفیت تماس بگیرید و برای
ترخیص از بیمارستان ،درخواست بررسی سریع کنید.
اصطالح حقوقی برای «بررسی سریع»« ،بررسی فوری» یا «بررسی تسریعشده» است.
در طول بررسی سریع چه اتفاقی میافتد
• بررسیکنندگان سازمان بهبود کیفیت از شما یا نمایندهتان میپرسند که چرا فکر میکنید
که پوشش شما باید پس از تاریخ ترخیص پیشبینیشده شما ادامه پیدا کند .الزامی به
نوشتن اظهاریه وجود ندارد ،اما میتوانید این کار را انجام دهید.
• بررسیکنندگان اطالعات پزشکی شما را مطالعه میکنند ،با پزشک معالجتان تماس
میگیرند و اطالعات ارسالی از سوی طرح ما و بیمارستان را بررسی میکنند.
• تا ظهر فردای روزی که بررسیکنندگان ،ما را از درخواست تجدیدنظر شما مطلع
کردند ،اطالعیه دیگری دریافت خواهید کرد که توضیح میدهد چرا پزشک شما،
بیمارستان ،و ما فکر میکنیم این تاریخ برای ترخیص مناسب است و از نظر پزشکی
نیز مشکلی ایجاد نمیکند.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره 1-833-707-3129
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اصطالح حقوقی برای این توضیح کتبی« ،اطالعیه تفصیلی ترخیص» است .برای دریافت
یک نمونه از این اطالعیه ،میتوانید در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته با مرکز خدمات
اعضا به شمارههای مندرج در پایین صفحه یا )1-800-MEDICARE (1-800-633-4227
تماس بگیرید( .کاربران  TTYباید با شماره  1-877-486-2048تماس بگیرند ) .همچنین
میتوانید یک نمونه آنالین این اطالعیه را در آدرس
www.cms.gov/Medicare/Medicare-General Information/BNI/HospitalDischargeAppealNoticesمشاهده کنید.

ظرف یک روز کامل پس از دریافت تمام اطالعات مورد نیاز ،سازمان بهبود کیفیت به
درخواست تجدیدنظر شما پاسخ میدهد.
اگر سازمان بهبود کیفیت به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ بله بدهد:
• خدمات بستری شما در بیمارستان را تا زمانی که از نظر پزشکی نیاز باشد پوشش
خواهیم داد.
اگر سازمان بهبود کیفیت به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ خیر بدهد:
• معتقدند تاریخ ترخیص تعیینشده برای شما از لحاظ پزشکی مناسب است.
• پوشش ما برای خدمات بستری شما در بیمارستان در ظهر روز پس از دریافت پاسخ
سازمان بهبود کیفیت به درخواست تجدیدنظرتان پایان خواهد یافت.
• ممکن است مجبور شوید تمام هزینه مراقبتهای بیمارستانی را پس از ظهر فردای روزی که
سازمان بهبود کیفیت پاسخ خود را به درخواست تجدیدنظر شما میدهد ،بپردازید.
• اگر سازمان بهبود کیفیت با درخواست تجدیدنظر سطح  1شما موافقت نکند و پس از
تاریخ پیشبینیشده ترخیص در بیمارستان بمانید ،میتوانید درخواست تجدیدنظر سطح 2
ارائه کنید.
 .H3ارائه درخواست تجدیدنظر سطح 2

برای درخواست تجدیدنظر سطح  ،2از سازمان بهبود کیفیت بخواهید که تصمیم اتخاذشده در
مورد درخواست تجدیدنظر سطح  1را دوباره مرور کند .با آنها به شماره 1-877-588-1123
تماس بگیرید.
باید ظرف  60روز تقویمی از تاریخ پاسخ خیر سازمان بهبود کیفیت به تجدیدنظرخواهی سطح  ،1این
بررسی را درخواست کنید .فقط در صورتی میتوانید درخواست بررسی کنید که بعد از تاریخ پایان
پوشش در بیمارستان مانده باشید.

?
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شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره 1-833-707-3129
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بررسیکنندگان در سازمان بهبود کیفیت:
• همه اطالعات مربوط به درخواست تجدیدنظر شما را مجددا ارزیابی خواهند کرد.
• بررسیکنندگان سازمان بهبود کیفیت ظرف  14روز تقویمی پس از دریافت درخواست
تجدیدنظر سطح  2شما برای بررسی دوم ،تصمیم خود را اعالم خواهند کرد.
اگر سازمان بهبود کیفیت به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ بله بدهد:
• ما ملزم خواهیم بود که از ظهر فردای روز رد درخواست تجدیدنظر سطح  1توسط
سازمان بهبود کیفیت ،سهم خود از هزینههای بیمارستان را به شما بازپرداخت کنیم.
• خدمات بستری شما در بیمارستان را تا زمانی که از نظر پزشکی نیاز باشد پوشش
خواهیم داد.
اگر سازمان بهبود کیفیت به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ خیر بدهد:
• آنها با تصمیم خود در مورد درخواست تجدیدنظر سطح  1شما موافق هستند و آن را
تغییر نمیدهند.
• در نامهای به شما خواهند گفت که اگر تمایل به ادامه فرایند تجدیدنظرخواهی و
درخواست تجدیدنظر سطح  3دارید چه اقدامی میتوانید انجام دهید.
• ممکن است بتوانید شکایت کنید یا از  DMHCنیز درخواست بررسی مستقل پزشکی
برای ادامه پوشش بستری خود در بیمارستان کنید .لطفا برای اطالع از نحوه شکایت و
درخواست بررسی مستقل پزشکی از  ،DMHCبه بخش  E4صفحه  205مراجعه کنید.
قاضی حقوق اداری یا داور حقوقی به درخواست تجدیدنظر سطح  3رسیدگی میکند .برای
اطالعات درباره درخواست تجدیدنظر سطحهای  4 ،3و  5به بخش  Jمراجعه کنید.
 H4.ارائه درخواست تجدیدنظر جایگزین سطح 1

مهلت تماس با سازمان بهبود کیفیت برای درخواست تجدیدنظر سطح  1ظرف  60روز یا حداکثر
تا تاریخ ترخیص برنامهریزیشده شما از بیمارستان است .اگر مهلت درخواست تجدیدنظر
سطح  1را از دست دادید ،میتوانید از فرایند «درخواست تجدیدنظر جایگزین» استفاده کنید.
با مرکز خدمات اعضا به شمارههای مندرج در پایین صفحه تماس بگیرید و درخواست «بررسی
سریع» تاریخ ترخیص از بیمارستان کنید.
اصطالح حقوقی برای «بررسی سریع» یا «تجدیدنظر سریع»« ،تجدیدنظر تسریعشده» است.
• ما همه اطالعات مربوط به اقامت شما در بیمارستان را مدنظر قرار خواهیم داد.

?
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• بررسی میکنیم که تصمیم اول منصفانه و تابع قوانین بوده باشد.
• ما از مهلتهای سریع بهجای مهلتهای استاندارد استفاده میکنیم و تصمیم خود را ظرف
 72ساعت پس از درخواست بررسی سریع به شما اعالم میکنیم.
اگر به درخواست تجدیدنظر سریع شما پاسخ بله بدهیم :
• موافقت میکنیم که الزم است بعد از تاریخ ترخیص ،در بیمارستان بمانید.
• خدمات بستری شما در بیمارستان را تا زمانی که از نظر پزشکی نیاز باشد پوشش خواهیم داد.
• ما سهم هزینههای خود بابت درمانی که پس از تاریخ خاتمه پوششتان دریافت کردید را به شما
بازپرداخت کنیم.
اگر به درخواست تجدیدنظر سریع شما پاسخ خیر بدهیم:
• موافقت میکنیم که تاریخ ترخیص تعیینشده برای شما از لحاظ پزشکی مناسب است.
• پوشش خدمات بیمارستانی شما در همان روزی که اعالم کرده بودیم پایان مییابد.
• پس از این تاریخ هیچ سهمی از هزینهها پرداخت نمیکنیم.
• اگر پس از تاریخ برنامهریزی شده ترخیصتان همچنان در بیمارستان بمانید ،ممکن
است الزم شود هزینه کامل خدماتی که در بیمارستان پس از تاریخ ترخیص دریافت کردهاید را
پرداخت کنید.
• برای اطمینان از این که همه قوانین موجود را رعایت کردهایم ،درخواست شما را برای
سازمان بررسی مستقل ارسال میکنیم .وقتی این کار را انجام دهیم ،پرونده شما بهطور
خودکار به فرایند تجدیدنظرخواهی سطح  2میرود.
 .H5ارائه درخواست تجدیدنظر جایگزین سطح 2

ما اطالعات مربوط به درخواست تجدیدنظر سطح  2شما را ظرف  24ساعت از رد درخواست
تجدیدنظر سطح  ،1به سازمان بررسی مستقل ارسال میکنیم .ما این کار بهطور خودکار انجام
میدهیم .شما الزم نیست کاری انجام دهید.
اگر فکر میکنید که این یا سایر مهلتها را رعایت نمیکنیم ،میتوانید شکایت کنید .برای کسب
اطالعات درباره طرح شکایت ،به بخش  Kمراجعه کنید.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
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سازمان بررسی مستقل درخواست تجدیدنظر شما را مورد بررسی سریع قرار میدهد .ما همه
اطالعات مربوط به ترخیص از بیمارستان را بهدقت بررسی میکنیم و معموال ظرف  72ساعت
به شما پاسخ میدهیم.
اگر سازمان بررسی مستقل به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ بله بده د:
• ما سهم هزینههای خود بابت درمانی که پس از تاریخ خاتمه پوششتان دریافت کردید را
به شما بازپرداخت کنیم.
• خدمات بستری شما در بیمارستان را تا زمانی که از نظر پزشکی نیاز باشد پوشش
خواهیم داد.
اگر سازمان بررسی مستقل به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ خیر بدهد:
• موافقت میکنند که تاریخ ترخیص تعیینشده از بیمارستان برای شما از لحاظ پزشکی
مناسب است.
• در نامهای به شما خواهند گفت که اگر تمایل به ادامه فرایند تجدیدنظرخواهی و
درخواست تجدیدنظر سطح  3دارید چه اقدامی میتوانید انجام دهید.
قاضی حقوق اداری یا داور حقوقی به درخواست تجدیدنظر سطح  3رسیدگی میکند .برای اطالعات
درباره درخواست تجدیدنظر سطحهای  4 ،3و  5به بخش  Jمراجعه کنید.
همچنین ممکن است بتوانید شکایت کنید یا از  DMHCبررسی مستقل پزشکی برای ادامه پوشش بستری
خود در بیمارستان درخواست کنید .لطفا برای اطالع از نحوه شکایت و درخواست بررسی مستقل
پزشکی از  ،DMHCبه بخش  F4صفحه  213مراجعه کنید .میتوانید عالوه بر یا به جای درخواست
تجدیدنظر سطح  ،3درخواست بررسی مستقل پزشکی ارائه دهید.

 .Iدرخواست از ما ب رای ادامه پوشش بر خی خدمات پزشکی
این بخش فقط در مورد سه نوع خدماتی است که ممکن است دریافت کنید:
• خدمات مراقبت سالمت در منزل
• مراقبتهای پرستاران حرفهای در مراکز پرستاری حرفهای
• مراقبتهای توانبخشی در مراکز جامع توانبخشی سرپایی ( )CORFمورد تأیید
 .Medicareمعموال به این معنی است که برای بیماری یا تصادف درمان میشوید یا
اینکه در دوره نقاهت بعد از عمل جراحی سنگینی هستید.
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برای هر یک از این نوع خدمات ،شما این حق را دارید که تا زمان مورد تشخیص پزشکتان
این خدمات را تحت پوشش بیمه دریافت کنید.
در صورت تصمیم به قطع پوشش هر یک از این خدمات ،ما باید قبل از توقف پوشش این
خدمات به شما اطالع دهیم .وقتی پوشش شما برای این خدمات قطع شود ،دیگر هزینه آن را
پرداخت نمیکنیم.
اگر فکر میکنید خیلی زود به پوشش مراقبت شما خاتمه میدهیم ،میتوانید در مورد تصمیم ما
درخواست تجدیدنظر کنید .این بخش نحوه ارائه درخواست تجدیدنظر را شرح میدهد.
 .I1اطالعیه قبلی پیش از قطع پوشش
حداقل دو روز پیش از خاتمه دادن به پرداخت هزینه خدمات درمانیتان ،برای شما اطالعیه کتبی ارسال
میکنیم .این اطالعیه« ،اطالعیه عدم پوشش  »Medicareنامیده میشود .در این اطالعیه زمان خاتمه
پوشش درمان شما و نحوه درخواست تجدیدنظر به تصمیم ما ذکر شده است.
شما یا شخصی به نمایندگی شما باید اطالعیه را امضا کند تا دریافت آن اثبات شود .امضای اطالعیه
فقط نشاندهنده این است که اطالعات را دریافت کردهاید .امضای آن به منزله موافقت شما با
تصمیم ما نیست.
 .I2ارائه درخواست تجدیدنظر سطح 1

اگر فکر میکنید خیلی زود به پوشش مراقبت شما خاتمه میدهیم ،میتوانید در مورد تصمیم ما
درخواست تجدیدنظر کنید .این بخش در مورد فرایند تجدیدنظرخواهی سطح  1و آنچه باید انجام
دهید است.
• پیش از مهلت مقرر اقدام کنید .مهلتهای مقرر مهم است .مهلتهای مربوط به کارهایی
که باید انجام دهید را درک و رعایت کنید .طرح ما نیز باید مهلتها را رعایت کند .اگر
معتقدید که ما این یا هر مهلت مقرر دیگر را رعایت نمیکنیم ،میتوانید شکایت کنید.
برای کسب اطالعات درباره شکایات ،به بخش  Kمراجعه کنید.
• در صورت نیاز ،کمک بخواهید .هرگاه سؤالی دارید یا به کمک نیاز دارید:
 oبا مرکز خدمات اعضا به شمارههای مندرج در پایین صفحه تماس بگیرید.
 oبا برنامه مشاوره و حمایت بیمه سالمت ( )HICAPبه شماره 1-800-434-0222

تماس بگیرید.
• با سازمان بهبود کیفیت تماس بگیرید.
 oبرای اطالعات بیشتر درباره سازمان بهبود کیفیت ( )QIOو نحوه تماس با آنها ،به
بخش  H2یا فصل  2دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
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 oاز آنها بخواهید درخواست تجدیدنظر شما را بررسی کنند و تصمیم بگیرند که آیا
تصمیم طرح ما را تغییر دهند یا خیر.
• فورا اقدام کنید و درخواست تجدیدنظر سریع کنید .از سازمان بهبود کیفیت بپرسید آیا از
نظر پزشکی ایرادی دارد به پوشش خدمات پزشکی شما پایان دهیم یا خیر.
مهلت تماس با این سازمان
• برای شروع درخواست تجدیدنظرتان ،باید تا ظهر روز قبل از تاریخ اجرایی مندرج در
اطالعیه عدم پوشش  Medicareکه برایتان ارسال کردیم ،با سازمان بهبود کیفیت تماس
بگیرید.
• اگر مهلت تماس با سازمان بهبود کیفیت را از دست دادید ،میتوانید درخواست خود را
مستقیما برای ما بفرستید .برای کسب اطالعات درباره نحوه انجام این کار ،به بخش I4
مراجعه کنید.
• اگر سازمان بهبود کیفیت به درخواست شما مبنی بر تمدید دوره بستریتان در بیمارستان
توجه نکرد یا اگر فکر میکنید که وضعیت شما اورژانسی است ،سالمتتان به صورت
فوری و جدی در خطر است یا درد شدید دارید ،میتوانید نزد «سازمان مراقبتهای
سالمت مدیریتشده  )DMHC( »Californiaطرح شکایت کنید یا از آن درخواست
بررسی مستقل پزشکی نمایید .لطفا برای اطالع از نحوه شکایت و درخواست بررسی
مستقل پزشکی از  ،DMHCبه بخش  F4صفحه  213مراجعه کنید.
اصطالح حقوقی برای این اطالعیه کتبی« ،اطالعیه عدم پوشش  »Medicareاست .برای
دریافت یک نسخه ،میتوانید در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته با مرکز خدمات اعضا به
شمارههای مندرج در پایین صفحه یا  Medicareبه شماره 1-800-MEDICARE
) (1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره 1-877-486-2048
تماس بگیرند .یا یک نسخه آنالین در
www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices
دریافت کنید.
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در طول درخواست تجدیدنظر سریع چه اتفاقی میافتد
• بررسیکنندگان سازمان بهبود کیفیت از شما یا نمایندهتان میپرسند که چرا فکر میکنید
که پوشش شما باید ادامه پیدا کند .الزامی به نوشتن اظهاریه وجود ندارد ،اما میتوانید
این کار را انجام دهید.
• بررسیکنندگان اطالعات پزشکی شما را مطالعه میکنند ،با پزشک معالجتان تماس
میگیرند و اطالعات ارسالی از سوی طرح ما را بررسی میکنند.
• طرح ما همچنین اطالعیهای کتبی برای شما ارسال میکند که دالیل ما برای پایان دادن
به پوشش خدمات شما را توضیح میدهد .شما این اطالعیه را تا پایان روزی که
بررسیکنندگان درخواست تجدیدنظرتان را به ما اطالع دهند دریافت میکنید.
اصطالح حقوقی برای توضیح این اطالعیه« ،شرح تفصیلی عدم پوشش» است.
• بررسیکنندگان ظرف یک روز کامل از زمان دریافت اطالعات مورد نیاز ،تصمیم خود
را به شما اعالم میکنند.
اگر سازمان بررسی مستقل به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ بله بدهد:
• خدمات را تا زمانی که از نظر پزشکی نیاز باشد پوشش خواهیم داد.
اگر سازمان بررسی مستقل به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ خیر بدهد:
• پوشش شما در همان روزی که اعالم کرده بودیم پایان مییابد.
• در تاریخ اعالمشده در اطالعیه ،پرداخت سهم خود از هزینههای خدمات شما را متوقف میکنیم.
• اگر تصمیم بگیرید که خدمات مراقبت در منزل ،خدمات مراقبتی مراکز پرستاری
حرفهای ،یا مرکز جامع توانبخشی سرپایی ( )CORFرا پس از پایان تاریخ پوشش خود
ادامه دهید ،باید هزینه کامل خدمات درمانی را خودتان پرداخت کنید.
• تصمیم بگیرید که آیا میخواهید همچنان این خدمات را دریافت کنید و درخواست
تجدیدنظر سطح  2بدهید یا خیر.
 .I3ارائه درخواست تجدیدنظر سطح 2

برای درخواست تجدیدنظر سطح  ،2از سازمان بهبود کیفیت بخواهید که تصمیم اتخاذشده در مورد
درخواست تجدیدنظر سطح  1را دوباره مرور کند .با آنها به شماره  1-877-588-1123تماس بگیرید.
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باید ظرف  60روز تقویمی از تاریخ پاسخ خیر سازمان بهبود کیفیت به تجدیدنظرخواهی سطح  ،1این
بررسی را درخواست کنید .فقط در صورتی میتوانید درخواست بررسی کنید که بعد از تاریخ پایان
پوشش در بیمارستان مانده باشید.
بررسیکنندگان در سازمان بهبود کیفیت:
• همه اطالعات مربوط به درخواست تجدیدنظر شما را مجددا ارزیابی خواهند کرد.
• بررسیکنندگان سازمان بهبود کیفیت ظرف  14روز تقویمی پس از دریافت درخواست
تجدیدنظر سطح  2شما برای بررسی دوم ،تصمیم خود را اعالم خواهند کرد.
اگر سازمان بررسی مستقل به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ بله بدهد:
• ما سهم هزینههای خود بابت درمانی که پس از تاریخ خاتمه پوششتان دریافت کردید را
به شما بازپرداخت کنیم.
• ما پوشش درمانی را تا زمانی که از لحاظ پزشکی ضروری باشد ادامه خواهیم داد.
اگر سازمان بررسی مستقل به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ خیر بدهد:
• آنها با تصمیم ما برای پایان دادن به مراقبت شما موافق هستند و آن را تغییر نخواهند داد.
• در نامهای به شما خواهند گفت که اگر تمایل به ادامه فرایند تجدیدنظرخواهی و
درخواست تجدیدنظر سطح  3دارید چه اقدامی میتوانید انجام دهید.
• همچنین میتوانید شکایتی تنظیم کنید و از  DMHCدرخواست بررسی مستقل پزشکی
برای ادامه پوشش خدمات مراقبت درمانی خود کنید .لطفا برای اطالع از نحوه
درخواست بررسی مستقل پزشکی از  ،DMHCبه بخش  F4صفحه  15مراجعه کنید.
همچنین میتوانید شکایتی تنظیم کنید و از  DMHCعالوه بر درخواست تجدیدنظر
سطح  3یا به جای آن ،درخواست بررسی مستقل پزشکی کنید.
قاضی حقوق اداری یا داور حقوقی به درخواست تجدیدنظر سطح  3رسیدگی میکند .برای
اطالعات درباره درخواست تجدیدنظر سطحهای  4 ،3و  5به بخش  Jمراجعه کنید.
 .I4ارائه درخواست تجدیدنظر جایگزین سطح 1

همانطور که در بخش  I2ذکر شد ،باید فوری اقدام کنید ،با سازمان بهبود کیفیت تماس بگیرید و
درخواست تجدیدنظر سطح  1را شروع کنید .اگر مهلت را از دست دادید ،میتوانید از فرایند
«درخواست تجدیدنظر جایگزین» استفاده کنید.
با مرکز خدمات اعضا به شمارههای مندرج در پایین صفحه تماس بگیرید و درخواست «بررسی
سریع» کنید.
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اصطالح حقوقی برای «بررسی سریع» یا «تجدیدنظر سریع»« ،تجدیدنظر تسریعشده» است.
• ما همه اطالعات مربوط به پرونده شما را مدنظر قرار خواهیم داد.
• وقتی تاریخ اتمام پوشش خدمات را تنظیم کنیم ،بررسی میکنیم که تصمیم اول منصفانه و
تابع قوانین بوده باشد.
• ما از مهلتهای سریع بهجای مهلتهای استاندارد استفاده میکنیم و تصمیم خود را ظرف
 72ساعت پس از درخواست بررسی سریع به شما اعالم میکنیم.
اگر به درخواست تجدیدنظر سریع شما پاسخ بله بدهیم :
• میپذیریم که نیاز به خدمات طوالنیتری دارید.
• خدمات را تا زمانی که از نظر پزشکی نیاز باشد پوشش خواهیم داد.
• توافق میکنیم که سهم خود از هزینههای درمانی که پس از تاریخ خاتمه پوششتان دریافت کردید
را به شما بازپرداخت کنیم.
اگر به درخواست تجدیدنظر سریع شما پاسخ خیر بدهیم:
• پوشش این خدمات در همان روزی که اعالم کرده بودیم پایان مییابد.
• پس از این تاریخ هیچ سهمی از هزینهها پرداخت نمیکنیم.
• اگر پس از تاریخی که به شما گفته بودیم پوشش ما به پایان برسد ،همچنان آنها را
دریافت میکنید ،باید هزینه کامل این خدمات را بپردازید.
• برای اطمینان از این که همه قوانین موجود را رعایت کردهایم ،درخواست شما را برای
سازمان بررسی مستقل ارسال میکنیم .وقتی این کار را انجام دهیم ،پرونده شما بهطور
خودکار به فرایند تجدیدنظرخواهی سطح  2میرود.
 .I5ارائه درخواست تجدیدنظر جایگزین سطح 2
در تجدیدنظر سطح  ، 2ما اطالعات مربوط به درخواست تجدیدنظر سطح  2شما را ظرف 24
ساعت از رد درخواست تجدیدنظر سطح  ،1به سازمان بررسی مستقل ارسال میکنیم .ما این کار

بهطور خودکار انجام میدهیم .شما الزم نیست کاری انجام دهید.
اگر فکر میکنید که این یا سایر مهلتها را رعایت نمیکنیم ،میتوانید شکایت کنید .برای کسب
اطالعات درباره طرح شکایت ،به بخش  Kمراجعه کنید.
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سازمان بررسی مستقل درخواست تجدیدنظر شما را مورد بررسی سریع قرار میدهد .ما همه
اطالعات مربوط به ترخیص از بیمارستان را بهدقت بررسی میکنیم و معموال ظرف  72ساعت
به شما پاسخ میدهیم.
اگر سازمان بررسی مستقل به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ بله بدهد:
• ما سهم هزینههای خود بابت درمانی که پس از تاریخ خاتمه پوششتان دریافت کردید را
به شما بازپرداخت کنیم.
• خدمات بستری شما در بیمارستان را تا زمانی که از نظر پزشکی نیاز باشد پوشش
خواهیم داد.
اگر سازمان بررسی مستقل به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ خیر بدهد:
• آنها با تصمیم ما برای پایان دادن به مراقبت شما موافق هستند و آن را تغییر نخواهند داد.
• در نامهای به شما خواهند گفت که اگر تمایل به ادامه فرایند تجدیدنظرخواهی و
درخواست تجدیدنظر سطح  3دارید چه اقدامی میتوانید انجام دهید.
ممکن است بتوانید نزد  DMHCشکایت کنید و درخواست بررسی مستقل پزشکی برای ادامه پوشش
خدمات درمانیتان بدهید .لطفا برای اطالع از نحوه درخواست بررسی مستقل پزشکی از  ،DMHCبه
بخش  F4صفحه  213مراجعه کنید .شما میتوانید عالوه بر یا به جای درخواست تجدیدنظر سطح ،3
شکایت کنید و درخواست بازبینی مستقل پزشکی مطرح کنید.
قاضی حقوق اداری یا داور حقوقی به درخواست تجدیدنظر سطح  3رسیدگی میکند .برای اطالعات
درباره درخواست تجدیدنظر سطحهای  4 ،3و  5به بخش  Jمراجعه کنید.
 .Jدرخواست تجدیدنظر بعد از سطح 2
 .J1گامهای بعدی برای خدمات و اقالم Medicare

اگر پاسخ تجدیدنظر سطحهای  1و  2در مورد خدمات یا اقالم  Medicareهر دو منفی باشد،
ممکن است حق سطوح بیشتر تجدیدنظرخواهی را داشته باشید.
اگر ارزش دالری خدمات یا اقالم  Medicareمورد درخواستتان با حداقل مبلغ دالری مطابقت
نداشته باشد ،دیگر نمیتوانید درخواست تجدیدنظر کنید .اگر مبلغ نقدی به اندازه کافی باال باشد،
میتوانید درخواست ادامه فرایند تجدیدنظرخواهی را ارائه کنید .نامهای که از سازمان بررسی
مستقل برای درخواست تجدیدنظر سطح  2خود دریافت میکنید ،توضیح میدهد که با چه کسی
تماس بگیرید و برای درخواست تجدیدنظر سطح  3چهکاری انجام دهید.
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درخواست تجدیدنظر سطح 3

سطح  3فرایند تجدیدنظرخواهی در دادرسی توسط قاضی حقوق اداری ( ) ALJانجام میشود.
فردی که تصمیمگیری میکند  ALJیا داور حقوقی است که برای دولت فدرال کار میکند.
اگر  ALJیا داور حقوقی به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ بله بدهد ،ما حق داریم در مورد
تصمیم سطح  3که به نفع شما است درخواست تجدیدنظر کنیم.
• اگر تصمیم بگیریم که برای این تصمیم تجدیدنظرخواهی کنیم ،یک نسخه از درخواست
تجدیدنظر سطح  4را با همه اسناد مربوطه برای شما ارسال میکنیم .ممکن است قبل از
صدور مجوز یا ارائه خدمات مورد اختالف منتظر تصمیم تجدیدنظر سطح  4باشیم.
• اگر تصمیم بگیریم که برای این تصمیم تجدیدنظرخواهی نکنیم ،باید ظرف  60روز
تقویمی پس از دریافت تصمیم  ALJیا داور حقوقی ،این خدمات را برای شما مجاز کنیم یا
ارائه دهیم.
اگر  ALJیا داور حقوقی به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ خیر بدهد ،ممکن است فرایند
تجدیدنظرخواهی به پایان نرسد.
• اگر تصمیمی که درخواست تجدیدنظر شما را رد میکند بپذیرید ،فرایند تجدیدنظرخواهی
به پایان میرسد.
• اگر تصمیمی که درخواست تجدیدنظر شما را رد میکند نپذیرید ،میتوانید سطح بعدی
فرایند بررسی را ادامه دهید .اطالعیهای که دریافت میکنید به شما خواهد گفت که برای
درخواست تجدیدنظر سطح  4چه اقدامی انجام دهید.
درخواست تجدیدنظر سطح 4

«شورای استیناف  »Medicareدرخواست تجدیدنظر شما را بررسی و به شما پاسخ میدهد .این
شورا بخشی از دولت فدرال است.
اگر شورا به درخواست تجدیدنظر سطح  4شما پاسخ بله بدهد یا درخواست ما برای بررسی تصمیم
تجدیدنظر سطح  3را که به نفع شماست رد کند ،حق درخواست تجدیدنظر سطح  5را داریم.
• اگر برای این تصمیم تجدیدنظرخواهی کنیم ،کتبا به شما اطالع خواهیم داد.
• اگر برای این تصمیم تجدیدنظرخواهی نکنیم ،باید ظرف  60روز تقویمی پس از دریافت
تصمیم شورا این خدمات را برای شما مجاز کنیم یا ارائه دهیم.
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اگر شورا به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ خیر بدهد یا درخواست بررسی ما را رد کند ،ممکن
است فرایند تجدیدنظرخواهی به پایان نرسد.
• اگر تصمیمی که درخواست تجدیدنظر شما را رد میکند بپذیرید ،فرایند تجدیدنظرخواهی
به پایان میرسد.
• اگر تصمیمی که درخواست تجدیدنظر شما را رد میکند نپذیرید ،ممکن است بتوانید
سطح بعدی فرایند بررسی را ادامه دهید .اطالعیهای که دریافت میکنید به شما خواهد
گفت که آیا میتوانید به تجدیدنظر سطح  5بروید و چهکاری باید انجام دهید.
درخواست تجدیدنظر سطح 5

قاضی دادگاه منطقه فدرال درخواست تجدیدنظر و تمام اطالعات شما را بررسی میکند و تصمیم
به پذیرش یا رد آن میگیرد .این تصمیم نهایی است .هیچ سطح تجدیدنظر دیگری فراتر از دادگاه
منطقه فدرال وجود ندارد.
 .J2سایر تجدیدنظرخواهیهای Medi-Cal

اگر درخواست تجدیدنظر شما در مورد خدمات یا اقالمی است که معموال تحت پوشش
 Medi-Calهستند ،از حقوق تجدیدنظرخواهی دیگری هم برخوردار هستید .نامهای که از اداره
دادرسی عادالنه دریافت خواهید کرد به شما خواهد گفت که اگر تمایل به ادامه فرایند
تجدیدنظرخواهی دارید چه اقدامی میتوانید انجام دهید.
اگر ارزش دالری درخواست پوشش شما شرایط الزم را داشته باشد ،انتخاب میکنید که آیا
میخواهید درخواست تجدیدنظر خود را ادامه دهید یا خیر.
• پس از سطح  ،2سه سطح دیگر در فرایند تجدیدنظرخواهی وجود دارد (که در مجموع
پنج سطح تجدیدنظر را شامل میشود).
• اگر درخواست تجدیدنظر سطح  2شما رد شد و شرایط الزم برای ادامه فرایند
تجدیدنظرخواهی را دارید ،باید تصمیم بگیرید که آیا به سطح  3بروید و درخواست
تجدیدنظر سوم را ارائه دهید یا خیر .اگر تصمیم به درخواست تجدیدنظر سوم دارید،
جزئیات نحوه انجام این کار در اطالعیه کتبی که پس از درخواست تجدیدنظر دوم
دریافت کردهاید آمده است.
• قاضی حقوق اداری یا داور حقوقی به درخواست تجدیدنظر سطح  3رسیدگی میکند .بخش J3
این فصل درباره سطحهای  4 ،3و  5فرایند تجدیدنظرخواهی بیشتر توضیح میدهد.
 .J3درخواست تجدیدنظر در سطوح  4 ،3و  5برای درخواستهای دارویی بخش D

اگر درخواست تجدیدنظر سطح  1و سطح  2را ارائه کرده باشید و هر دو درخواست تجدیدنظر
شما رد شده باشد ،ممکن است این بخش برای شما مناسب باشد.
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اگر ارزش دارویی که درخواست دادید مقدار دالری مشخصی باشد ،ممکن است بتوانید به
سطوح دیگر درخواست تجدیدنظر بروید .نامهای که برای درخواست تجدیدنظر سطح  2خود
دریافت میکنید ،توضیح میدهد که با چه کسی تماس بگیرید و برای درخواست تجدیدنظر
سطح  3چهکاری انجام دهید.
درخواست تجدیدنظر سطح 3

سطح  3فرایند تجدیدنظرخواهی در دادرسی توسط قاضی حقوق اداری ( ) ALJانجام میشود.
فردی که تصمیمگیری میکند  ALJیا داور حقوقی است که برای دولت فدرال کار میکند.
اگر  ALJیا داور حقوقی به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ بله بدهد:
• فرایند تجدیدنظرخواهی به پایان میرسد.
• ما باید ظرف  72ساعت (یا  24ساعت برای درخواست تجدیدنظر تسریعشده) پوشش
دارویی موردتأیید را مجاز کنیم یا ارائه بدهیم یا حداکثر تا  30روز تقویمی پس از
دریافت تصمیم ،پرداخت را انجام دهیم.
اگر  ALJیا داور حقوقی به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ خیر بدهد ،ممکن است فرایند
تجدیدنظرخواهی به پایان نرسد.
• اگر تصمیمی که درخواست تجدیدنظر شما را رد میکند بپذیرید ،فرایند تجدیدنظرخواهی
به پایان میرسد.
• اگر تصمیمی که درخواست تجدیدنظر شما را رد میکند نپذیرید ،میتوانید سطح بعدی
فرایند بررسی را ادامه دهید .اطالعیهای که دریافت میکنید به شما خواهد گفت که برای
درخواست تجدیدنظر سطح  4چه اقدامی انجام دهید.
درخواست تجدیدنظر سطح 4

«شورای استیناف  »Medicareدرخواست تجدیدنظر شما را بررسی و به شما پاسخ میدهد .این
شورا بخشی از دولت فدرال است.
اگر شورا به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ بله بدهد:
• فرایند تجدیدنظرخواهی به پایان میرسد.
• ما باید ظرف  72ساعت (یا  24ساعت برای درخواست تجدیدنظر تسریعشده) پوشش دارویی
موردتأیید را مجاز کنیم یا ارائه بدهیم یا حداکثر تا  30روز تقویمی پس از دریافت تصمیم،
پرداخت را انجام دهیم.
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اگر شورا به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ خیر بدهد ،ممکن است فرایند تجدیدنظرخواهی به
پایان نرسد.
• اگر تصمیمی که درخواست تجدیدنظر شما را رد میکند بپذیرید ،فرایند تجدیدنظرخواهی
به پایان میرسد.
• اگر تصمیمی که درخواست تجدیدنظر شما را رد میکند نپذیرید ،ممکن است بتوانید
سطح بعدی فرایند بررسی را ادامه دهید .اطالعیهای که دریافت میکنید به شما خواهد
گفت که آیا میتوانید به تجدیدنظر سطح  5بروید و چهکاری باید انجام دهید.
درخواست تجدیدنظر سطح 5

قاضی دادگاه منطقه فدرال درخواست تجدیدنظر و تمام اطالعات شما را بررسی میکند و تصمیم
به پذیرش یا رد آن میگیرد .این تصمیم نهایی است .هیچ سطح تجدیدنظر دیگری فراتر از دادگاه
منطقه فدرال وجود ندارد.

 .Kنحوه ارائه شکایت
 .K1درباره چه نوع مشکالتی باید شکایت کرد؟
فرایند شکایات فقط برای برخی مشکالت است ،مانند مسائل مربوط به کیفیت خدمات درمانی،
زمان انتظار ،هماهنگی درمان و خدمات امور مشتریان .در اینجا مثالهایی از مشکالت خاصی
که با روند شکایت پیگیری میشوند را میبینید.
شکایت

مثال

کیفیت درمان پزشکی

• از کیفیت درمان خود راضی نیستید ،مثال درمان در
بیمارستان.

رعایت حریم خصوصی

• فکر میکنید شخصی حقوق حریم خصوصی شما را رعایت
نکرده است ،یا اطالعات محرمانه شما را با دیگران در
میان گذاشته است.

بیاحترامی ،ضعف در خدمات امور
مشتریان ،یا سایر رفتارهای منفی

• یکی از ارائهدهندگان خدمات درمانی یا کارکنان به شما
بیاحترامی کرده است.
• کارکنان رفتار مناسبی با شما نداشتهاند.
• احساس میکنید که شما را از پوشش طرح بیرون
میرانند.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره 1-833-707-3129
) (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی
249
 shop.anthem.com/medicare/caمراجعه کنید.

فصل  :9در صورت داشتن مشکل یا
شکایت چه باید کرد (تصمیم درباره
پوشش ،درخواست تجدیدنظر ،شکایت)

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدفترچه راهنمای اعضا

شکایت
دسترسپذیری و کمکهای زبانی

مثال
• به علت موانع فیزیکی نمیتوانید به مراکز و خدمات
درمانی پزشک معالج یا ارائهکنندگان دیگر دسترسی
پیدا کنید.
• پزشک یا ارائهدهنده شما مترجمی برای زبان غیر
انگلیسی شما (مانند زبان اشاره آمریکایی یا اسپانیایی)
ارائه نمیدهد.
• ارائهدهنده شما سایر امکانات معقول درخواستی و مورد
نیاز را در اختیارتان قرار نمیدهد.

زمان انتظار

• برای گرفتن نوبت دچار مشکل شدهاید یا باید برای
دریافت نوبت بیشازحد منتظر بمانید.
• پزشک معالج ،داروخانه ،یا دیگر متخصصان سالمت،
مرکز خدمات اعضا یا هر یک از کارکنان دیگر طرح،
شما را بهمدت طوالنی منتظر نگه داشتهاند.

پاکیزگی

• معتقد هستید که درمانگاه ،مطب پزشک ،یا بیمارستان به
حد کافی پاکیزه نیست.

اطالعاتی که از ما دریافت میکنید

• معتقد هستید که ما فراموش کردهایم نامه یا یادآوری که
باید برای شما میفرستادیم را ارسال کنیم.
• معتقد هستید که اطالعات کتبی که برای شما فرستادهایم
پیچیده و مشکل هستند.

بهموقع بودن مرتبط با تصمیمات
پوشش یا درخواستهای تجدیدنظر

• از نظر شما ،ما مهلتهای تصمیمگیری درباره پوشش یا
پاسخگویی به درخواست تجدیدنظر شما را از دست میدهیم.
• معتقد هستید که پس از دریافت پاسخ به نفع شما درباره
میزان پوشش یا تجدیدنظر ،ما مهلتهای تأیید و تحویل
خدمات را رعایت نمیکنیم و یا بهموقع هزینههای شما را
بازپرداخت نمیکنیم.
• معتقد هستید که ما پرونده شما را بهموقع به سازمان
بررسی مستقل نفرستادهایم.
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شکایت انواع مختلفی دارد .شما میتوانید شکایت داخلی و/یا شکایت خارجی ارائه دهید .شکایت
داخلی نزد طرح ما مطرح و توسط طرح ما نیز بررسی میشود .شکایت خارجی ،شکایتی است
که نزد سازمانی که به طرح ما وابسته نیست مطرح میشود و مورد بررسی قرار میگیرد .اگر
برای طرح یک شکایت داخلی و/یا خارجی به کمک نیاز داشتید ،میتوانید با 1-833-707-3129
تماس بگیرید.
اصطالح حقوقی برای «شکایت»« ،شکوائیه» است.
اصطالح حقوقی برای «ارائه شکایت»« ،طرح شکوائیه» است.
 .K2شکایات داخلی
برای طرح شکایت داخلی ،با مرکز خدمات اعضا به شماره  1-833-707-3129تماس بگیرید.
می توانید شکایت خود را در هر زمانی مطرح کنید ،مگر اینکه شکایت شما در مورد داروهای
بخش  Dباشد .شکایات مربوط به داروهای بخش  Dرا باید ظرف  60روز تقویمی پس از بروز
مشکلی که میخواهید از آن شکایت کنید مطرح کنید.
• اگر الزم است اقدام دیگری انجام دهید مرکز خدمات اعضا به شما اطالع خواهد داد.
• همچنین میتوانید شکایت خود را بهصورت کتبی برای ما بفرستید .اگر شکایت خود را
بهصورت کتبی برای ما بفرستید ،ما نیز بهصورت کتبی به شما پاسخ خواهیم داد.
• شکایات مربوط به بخش  Medicare Dباید ظرف  60روز تقویمی پس از بروز مسئله
مورد شکایت مطرح شوند.
• در مورد شکایتهای مرتبط با بخش  Medicare Cو یا شکایتهای مربوط به کیفیت
درمان ،هیچگونه محدودیتی برای طرح شکایت وجود ندارد.
اصطالح حقوقی برای «شکایت سریع»« ،شکوائیه تسریعشده» است.
در صورت امکان ،فورا به شما پاسخ خواهیم داد .اگر برای شکایت با ما تماس بگیرید ،ممکن
است بتوانیم در همان گفتگوی تلفنی به شما پاسخگو باشیم .اگر وضعیت سالمت شما طوری است
که نیاز به پاسخ سریع داشته باشد ،میتوانیم به شما پاسخ سریع بدهیم.
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• ما اغلب شکایتها را ظرف  30روز تقویمی پاسخ میدهیم .اگر به دلیل نیاز به
اطالعات بیشتر ،تصمیمی را ظرف  30روز تقویمی اتخاذ نکنیم ،کتبا به شما اطالع
میدهیم .وضعیت پرونده و زمان تخمینی دریافت پاسخ را نیز به شما اطالع میدهیم.
• اگر شکایت شما به این دلیل است که درخواست شما را برای «تصمیم سریع درباره
پوشش» یا «تجدیدنظر سریع» رد کردهایم ،بهطور خودکار برای شما «شکایت سریع»
در نظر میگیریم و ظرف  24ساعت به شکایت شما پاسخ میدهیم.
• اگر شکایت شما به این دلیل است که ما برای تصمیم پوشش یا درخواست تجدیدنظر وقت
اضافی صرف کردهایم ،بهطور خودکار برای شما «شکایت سریع» در نظر میگیریم و
ظرف  24ساعت به شکایت شما پاسخ میدهیم.
اگر با همه یا بخشی از موارد شکایت شما موافق نباشیم ،به شما میگوییم و دالیل خود را به
اطالع شما میرسانیم .در پاسخ شما اعالم میکنیم که با شکایت شما موافقیم یا خیر.
 .K3شکایات خارجی
Medicare

میتوانید با  Medicareشکایت خود را در میان بگذارید یا آن را به  Medicareارائه دهید .فرم
شکایت  Medicareدر وبسایت زیر موجود است:
. www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
قبل از طرح شکایت نزد  ،Medicareنیازی نیست نزد
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPشکایت کنید.
 Medicareشکایات شما را جدی میگیرد و از این اطالعات استفاده میکند تا کیفیت برنامه
 Medicareرا بهبود ببخشد.
اگر هر گونه بازخورد یا نگرانی دیگری دارید ،یا اگر احساس میکنید طرح سالمت به مشکل
شما بهدرستی رسیدگی نمیکند ،میتوانید با ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227نیز
تماس بگیرید .کاربران  TTYمیتوانند با شماره  1-877-486-2048تماس بگیرند .این تماس
رایگان است.
Medi-Cal

میتوانید از طریق تماس با شماره  ،1-888-452-8609شکایتی نزد برنامه بازرس حقوقی
مراقبتهای مدیریتشده  Medi-Calسازمان خدمات درمانی )DHCS( Californiaارائه دهید.
کاربران  TTYمیتوانند با شماره  711تماس بگیرند .روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت
 8:00صبح تا  5:00عصر تماس بگیرید.
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میتوانید نزد «سازمان مراقبتهای سالمت مدیریتشده  )DMHC( »Californiaشکایت طرح
کنید DMHC .مسئول نظارت بر طرحهای سالمت است .برای شکایت در مورد خدمات
 Medi-Calمیتوانید با مرکز پشتیبانی  DMHCتماس بگیرید .در این موارد میتوانید با DMHC
تماس بگیرید :اگر در خصوص شکایت در ارتباط با یک مورد اورژانسی یا موردی که تهدید
فوری و جدی برای سالمت شماست نیاز به کمک دارید ،درد شدید دارید ،با تصمیم برنامۀ ما در
مورد شکایت خود مخالف هستید ،یا برنامۀ ما شکایت شما را پس از  30روز تقویمی حل و
فصل نکرده است.
دو راه برای کمک گرفتن از مرکز پشتیبانی وجود دارد:

• با 1-888-466-2219تماس بگیرید .افراد ناشنوا ،کمشنوا یا دارای مشکالت گفتاری میتوانند با
خط  TTYرایگان به شماره  1-877-688-9891تماس بگیرند .این تماس رایگان است.
• به وبسایت سازمان مراقبتهای سالمت مدیریتشده ) (www.dhcs.ca.govمراجعه کنید.
دفتر حقوق مدنی
اگر فکر میکنید که با شما عادالنه رفتار نشده است ،میتوانید به دفتر حقوق مدنی وزارت
بهداشت و خدمات انسانی شکایت کنید .بهعنوان مثال ،میتوانید درباره دسترسیهای معلولین یا
کمکهای زبانی ،شکایت مطرح کنید .شمارۀ تلفن دفتر حقوق مدنی  1-800-368-1019میباشد.
کاربران  TTYباید با شماره  1-800-537-7697تماس بگیرند .برای اطالعات ،میتوانید به
 www.hhs.gov/ocrمراجعه نمایید.
همچنین میتوانید از طریق زیر با دفتر محلی دفتر حقوق مدنی تماس بگیرید:
Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services 90 7th Street, Suite 4-100
San Francisco, CA 94103
تلفن مرکز پاسخگویی به مشتریان1-800-368-1019 TTY: 1-800-537-7697 :
ایمیل ocrmail@hhs.gov :

همچنین طبق قانون آمریکاییهای دارای معلولیت و بر اساس سایر قوانین ناظر بر سازمانهایی که
بودجه فدرال دریافت میکنند و همچنین سایر مقرراتی که به نحوی به موضوع مرتبط هستند ،ممکن
است از حقوقی برخوردار باشید .میتوانید روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8صبح تا  5عصر با
شماره تلفن رایگان  1-888-452-8609یا ( TDD/TTY 1-800-735-2929خدمات رله  ) Californiaبا
بازرس حقوقی ایالت تماس بگیرید .میتوانید به وبسایت به نشانی
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/MMCDOfficeoftheOmbudsman.aspx

مراجعه کنید.
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فصل  :9در صورت داشتن مشکل یا
شکایت چه باید کرد (تصمیم درباره
پوشش ،درخواست تجدیدنظر ،شکایت)

سازمان بهبود کیفیت
اگر شکایت شما درباره کیفیت درمان است ،دو گزینه دارید:
• میتوانید درباره کیفیت مراقبتها شکایت خود را مستقیما با سازمان بهبود کیفیت مطرح کنید.
• می توانید شکایت خود را به طرح ما و به سازمان بهبود کیفیت ارائه دهید .اگر به
سازمان بهبود کیفیت شکایت کنید ،با آنها برای حل وفصل شکایت شما همکاری میکنیم.
سازمان بهبود کیفیت گروهی از پزشکان و دیگر متخصصان سالمت هستند که دستمزد خود را
از دولت فدرال دریافت م یکنند و توسط  Medicareاستخدام شدهاند تا کیفیت خدمات ارائهشده به
بیماران  Medicareرا کنترل کنند و بهبود دهند .برای اطالعات بیشتر درباره سازمان بهبود
کیفیت ،به بخش  H2یا فصل  2دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
در  ،Californiaسازمان بهبود کیفیت را  Livantaم ینامند .شماره تلفن این مرکز
 1-877-588-1123است.
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فصل  :10خاتمه دادن به عضویت شما در طرح
مقدمه
این فصل حاوی اطالعاتی درباره نحوه پایان دادن به عضویت خود در طرح ما و گزینههای
پوشش درمانی شما پس از خروج از طرح است .اگر از طرح خارج شوید ،همچنان تا زمانی که
واجد شرایط باشید عضو برنامههای  Medicareو  Medi-Calباقی خواهید ماند .واژههای کلیدی
و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل آخر دفترچه راهنمای اعضا آمده است.

فهرست مطالب
 .Aچه موقع میتوانید به عضویت خود در طرح خاتمه دهید 256 .............................................
 .Bچگونه میتوانید به عضویت خود در طرح خاتمه دهید 257 ...............................................
 .Cنحوه دریافت خدمات  Medicareو 258 ........................................................ Medi-Cal
 .C1مات 258 .................................................................................... Medicare
 .C2خدمات 261 ................................................................................. Medi-Cal
 .Dنحوه دریافت خدمات پزشکی و داروهای خود از طریق طرح تا پایان عضویتتان در طرح ما 262 ...
 .Eسایر شرایط در صورت پایان عضویت در طرح 262 ......................................................
 .Fممنوعیت درخواست از شما برای ترک طرح ما به هر دلیل مرتبط با سالمت 263 ......................
 .Gاگر عضویت شما در طرح را پایان دهیم ،حق شکایت دارید 263 .........................................
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 .Aچه موقع میتوان ید به عضویت خود د ر طرح خاتمه دهید
بیشتر افراد دارای  Medicareمیتوانند در زمانهای خاصی در طول سال ،به عضویت خود
پایان دهند .چون  Medi-Calدارید ،ممکن است بتوانید به عضویت خود در طرح پایان بدهید یا
یک بار در هر دوره ثبتنام ویژه که در زیر آمده است ،به طرح دیگری جابهجا شوید:
• ژانویه تا مارس
• آوریل تا ژوئن
• جوالی تا سپتامبر
عالوه بر این دورههای ثبتنام ویژه ،میتوانید هر ساله در بازههای زمانی زیر نیز به عضویت
خود در طرح پایان دهید:
• دوره ساالنه ثبتنام ،که از  15اکتبر تا  7دسامبر ادامه دارد .اگر طرح جدیدی را در
این دوره انتخاب کنید ،عضویت شما در طرح ما در  31دسامبر پایان مییابد و عضویت
شما در طرح جدید از  1ژانویه شروع میشود.
• دوره ثبتنام آزاد  Medicare Advantageکه از  1ژانویه تا  31مارس ادامه دارد .اگر
طرح جدیدی را در این دوره انتخاب کنید ،عضویت شما در طرح جدید از اولین روز
ماه بعدی شروع میشود.
ممکن است موقعیتهای دیگری وجود داشته باشد که در آنها واجد شرایط ایجاد تغییر در
وضعیت ثبتنام خود باشید .برای مثال ،وقتی:
• از محدوده خدماتی ما نقلمکان کنید،
• اگر واجد شرایط بودن شما برای  Medi-Calیا کمک اضافی (" )"Extra Helpتغییر کند ،یا
• اگر اخیرا ساکن آسایشگاه یا بیمارستان مراقبتهای بلندمدت شدهاید ،در حال حاضر در
آنها مراقبت دریافت میکنید یا اخیرا از آنها ترخیص شدهاید.
عضویت شما در آخرین روز ماهی که از ما درخواست تغییر طرح کردهاید پایان مییابد .بهطور
مثال ،اگر درخواست شما را روز  18ژانویه دریافت کنیم ،پوشش بیمه شما توسط ما روز 31
ژانویه به پایان میرسد .پوشش طرح جدید از اولین روز ماه بعدی (در این مثال 1 ،فوریه)
شروع میشود.
اگر طرح ما را ترک کنید ،میتوانید اطالعات مربوط به خودتان را دریافت کنید:
• گزینههای  Medicareدر جدول بخش .C1
• خدمات  Medi-Calدر بخش . C2
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روشهایی که میتوانید از عضویت خود انصراف دهید از طریق تماس با:
• مرکز خدمات اعضا به شمارههای مندرج در پایین صفحه.
•

در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته با  Medicareبه شماره 1-800-MEDICARE
) .(1-800-633-4227کاربران  TTYباید با شماره  1-877-486-2048تماس بگیرند.

• روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8صبح تا  5عصر با برنامه حمایت و مشاوره بیمه
سالمت  )HICAP( Californiaبه شماره  .1-800-434-0222برای اطالعات بیشتر یا
یافتن یکی از دفاتر  HICAPدر منطقه خود ،لطفا به وبسایت
 www.aging.ca.gov/HICAP/مراجعه کنید.
• روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8صبح تا  6عصر ،با  Health Care Optionsبه
شماره  1-844-580-7272تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره 1-800-430-7077
تماس بگیرند.
• روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8صبح تا  5عصر با برنامه «بازرس حقوقی
مراقبتهای مدیریتشده  »Medi-Calبه شماره  1-888-452-8609تماس بگیرید یا به
 MMCDOmbudsmanOffice@dhcs.ca.govایمیل دهید.
توجه  :اگر در برنامه مدیریت دارو هستید ممکن است بتوانید برنامهها را تغییر دهید .برای اطالعات
بیشتر در مورد برنامههای مدیریت دارو ،به فصل  5دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.

 .Bچگونه می توانید به عضویت خود د ر طرح خاتمه دهید
اگر مایل به خروج از طرح هستید ،میتوانید گزینههای زیر را انتخاب کنید:
•

در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته با  Medicareبه شماره 1-800-MEDICARE
) (1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران ( TTYافراد دارای مشکالت شنوایی یا
گفتاری) باید با شماره  1-877-486-2048تماس بگیرند .وقتی با 1-800-MEDICARE
تماس میگیرید ،میتوانید طرح سالمت یا دارویی دیگری از  Medicareانتخاب کنید.
اطالعات بیشتر درباره دریافت خدمات  Medicareپس از ترک طرح سالمت ما در
جدول مندرج در صفحا ت  259-261موجود است.

• روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  8صبح تا  6عصر ،با  Health Care Optionsبه
شماره  1-844-580-7272تماس بگیرید .کاربران  TTYباید با شماره
 1-800-430-7077تماس بگیرند.
• بخش  Cدر زیر شامل مراحلی است که میتوانید برای ثبتنام در طرح دیگر انجام دهید
که به عضویت شما در طرح ما نیز پایان میدهد.
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 .Cن حوه دریافت خدمات  Medicareو
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Medi-Cal

اگر بخواهید طرح ما را ترک کنید ،در مورد دریافت خدمات  Medicareو  Medi-Calخود حق
انتخاب دارید.
 .C1خدمات Medicare

برای دریافت خدمات  Medicareخود ،سه گزینه دارید که در زیر فهرست شدهاند .با انتخاب هر
یک از این گزینهها ،بهطور خودکار به عضویت خود در طرح ما پایان میدهید.
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 .1میتوانید طرح خود را به موارد زیر تغییر
دهید :
یکی دیگر از طرحهای  ،Medicareمانند
طرح  Medicare Advantageیا ،در صورت
واجد شرایط بودن و سکونت
در محدوده خدماتی ،برنامه
مراقبت جامع برای سالمندان
(. )PACE

فصل  :10خاتمه دادن به عضویت
شما در طرح

آنچه باید انجام دهید :
در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته با
 Medicareبه شماره 1-800-MEDICARE
) (1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران
 TTYباید با شماره 1-877-486-2048
تماس بگیرند.
برای سواالت مربوط به  ،PACEبا شماره
) 1-855-921-PACE (7223بگیرید.
اگر به کمک یا اطالعات بیشتر نیاز دارید:
• روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت
 8صبح تا  5عصر با برنامه حمایت و
مشاوره بیمه سالمت California
( )HICAPبه شماره 1-800-434-0222
تماس بگیرید .برای اطالعات بیشتر یا
یافتن یکی از دفاتر  HICAPدر منطقه
خود ،لطفا به وبسایت
www.aging.ca.gov/HICAP/

مراجعه کنید.
یا
در یکی از طرحهای جدید Medicare

ثبتنام کنید.
با شروع پوشش طرح جدید شما ،عضویتتان
در طرح  Medicareبهطور خودکار لغو
میشود .طرح  Medi-Calشما ممکن است
تغییر کند.
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 .2میتوانید طرح خود را به موارد زیر
تغییر دهید :
 Original Medicareبا یک طرح جداگانه
داروهای نسخهای Medicare
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آنچه باید انجام دهید :
در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته با
 Medicareبه شماره 1-800-MEDICARE
) (1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران
 TTYباید با شماره 1-877-486-2048
تماس بگیرند.
اگر به کمک یا اطالعات بیشتر نیاز دارید:
• روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت
 8صبح تا  5عصر با برنامه حمایت و
مشاوره بیمه سالمت California
( )HICAPبه شماره 1-800-434-0222
تماس بگیرید .برای اطالعات بیشتر یا
یافتن یکی از دفاتر  HICAPدر منطقه
خود ،لطفا به وبسایت
www.aging.ca.gov/HICAP/

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

?
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 .3میتوانید طرح خود را به موارد زیر
تغییر دهید :
 Original Medicareبدون طرح جداگانه
داروهای نسخهای Medicare
توجه  :اگر به  Original Medicareجابهجا
شوید و در یک طرح جداگانه داروهای
نسخهای  Medicareثبتنام نکنیدMedicare ،
میتواند شما را در یک طرح دارویی ثبتنام
کند ،مگر اینکه شما به  Medicareاعالم کنید
که مایل به این کار نیستید.
تنها زمانی باید پوشش داروهای نسخهای را
قطع کنید که پوشش دارویی را از منبعی دیگر
مانند کارفرما یا اتحادیه دریافت کنید .اگر
درباره نیاز خود به پوشش دارویی سؤالی
دارید ،روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت
 8صبح تا  5عصر با برنامه حمایت و مشاوره
بیمه سالمت  )HICAP( Californiaبه شماره
 1-800-434-0222تماس بگیرید .برای
اطالعات بیشتر یا یافتن یکی از دفاتر HICAP
در منطقه خود ،لطفا به وبسایت
 www.aging.ca.gov/HICAP/مراجعه کنید.
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شما در طرح

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

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

 .C2خدمات Medi-Cal

برای سؤاالت مربوط به نحوه دریافت خدمات  Medi-Calبعد از ترک طرح ،روزهای دوشنبه تا
جمعه از ساعت  8صبح تا  6عصر با  Health Care Optionsبه شماره  1-844-580-7272تماس
بگیرید .کاربران  TTYباید با  1-800-430-7077تماس بگیرند .بپرسید که پیوستن به طرح دیگر یا
بازگشت به  Original Medicareچه تأثیری بر نحوه دریافت پوشش  Medi-Calشما دارد.
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 .Dن حوه دریافت خدمات پز شکی و داروهای خود ا ز طریق طرح تا پایان عضویتتان
د ر طرح ما
اگر طرح ما را ترک کنید ،ممکن است مدتی طول بکشد تا عضویت شما پایان داده شود و
پوشش جدید  Medicareو  Medi-Calشروع شود .در طول این مدت ،داروهای نسخهای و
مراقبتهای بهداشتی خود را از طریق طرح ما دریافت میکنید تا زمانی که طرح جدیدتان
شروع شود.
• از داروخانههای شبکه ما از جمله از طریق خدمات داروخانه سفارش پستی ما برای
دریافت نسخههای خود استفاده کنید.
•

اگر روزی که عضویت شما در Anthem MediBlue Full Dual Advantage
) (HMO D-SNPپایان مییابد بستری شوید ،مدت بستری شما تحت پوشش طرح ما

خواهد بود تا اینکه ترخیص شوید.

 .Eسایر شرایط د ر صورت پایان عضویت د ر طرح
در موارد زیر ،باید به عضویت شما در طرح خاتمه دهیم :
• اگر وقفهای در پوشش بخش  Aو بخش  Medicare Bشما رخ دهد.
• اگر دیگر برای  Medi-Calواجد شرایط نباشید .طرح ما فقط برای افرادی است که واجد
شرایط عضویت در  Medicareو  Medi-Calهستند .ایالت یا مراکز خدمات Medicare
و  )CMS( Medicaidممكن است در صورت تشخیص واجد شرایط نبودن شما در
برنامه ،عضویت شما را لغو کنند.
• اگر از محدوده خدماتی ما نقلمکان کنید.
• اگر بیش از شش ماه ،از محدوده خدماتی ما دور باشید.
 oاگر نقلمکان یا مسافرت طوالنی میکنید ،با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید و
بپرسید که محل موردنظر شما در محدوده خدماتی ما هست یا خیر.
 oبرای اطالعات در مورد دریافت مراقبت از طریق مزایای بازدیدکننده یا مسافر در
زمانی که از محدوده خدماتی طرح ما دور هستید ،به فصل  4دفترچه راهنمای اعضا
مراجعه کنید.
• اگر برای یک جرم جنایی به زندان یا بازداشتگاه بروید.
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• اگر درباره دیگر بیمهکنندگان داروهای نسخهای خود دروغ بگویید یا اطالعات الزم را
اعالم نکنید.
• اگر شهروند ایاالت متحده نباشید یا حضورتان در ایاالت متحده قانونی نباشد.
 oباید شهروند ایاالت متحده باشید یا بهطور قانونی در ایاالت متحده حضور داشته
باشید تا بتوانید عضو طرح ما باشید.
 oاگر واجد شرایط عضویت بر این اساس نباشید ،مراکز خدمات  Medicareو
 Medicaidاین امر را به ما اطالع خواهند داد.
 oاگر واجد شرایط این الزامات نباشید ،باید عضویت شما را لغو کنیم.
در موارد زیر فقط با کسب اجازه از  Medicareو  Medi-Calمیتوانیم شما را مجبور به ترک
طرح خود کنیم :
• هنگام ثبتنام در طرح ما عمدا اطالعات غلط ارائه کرده باشید و این اطالعات واجد
شرایط بودن شما را تحت تاثیر قرار دهد.
• اگر بهطور مستمر رفتار اخاللگرانه داشته باشید و این ارائه خدمات درمانی به شما و
سایر اعضای طرح را برایمان دشوار کرده باشد.
• اگر به شخص دیگری اجازه دهید از کارت طرح شما برای استفاده از خدمات درمانی
استفاده کند( .اگر به این دلیل عضویت شما قطع شود Medicare ،میتواند از بازرس کل
بخواهد پرونده شما را بررسی کند) .

 .Fممنوعیت درخواست از شما برای ت رک ط رح ما به هر دلیل مرتبط با سالم ت
نمیتوانیم از شما بخواهیم که طرح ما را به هر دلیل مرتبط با سالمت خود ترک کنید .اگر بر
این باور هستید که به دلیلی مرتبط با سالمت از شما میخواهیم طرح را ترک کنید ،با
 Medicareبه شماره ) 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227تماس بگیرید .کاربران TTY
باید با شماره  1-877-486-2048تماس بگیرند .میتوانید در  24ساعت شبانهروز و  7روز هفته
تماس بگیرید.

 .Gاگر عضویت شما د ر ط رح را پایان دهیم ،حق شکای ت دارید
اگر به عضویت شما در طرح پایان دهیم ،باید کتبا دالیل آن را به شما اعالم کنیم .همچنین باید
برای شما توضیح دهیم که چگونه میتوانید علیه این تصمیم شکایت کنید .برای اطالعات درباره
نحوه طرح شکایت ،به فصل  9دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
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مقدمه
این فصل شامل اطالعیههای قانونی است که در مورد عضویت شما در طرح ما اعمال میشود .واژههای
کلیدی و تعاریف آنها به ترتیب حروف الفبا در فصل آخر دفترچه راهنمای اعضا آمده است.
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 .Aاطالعیه دربار ه قوانین
قوانین زیادی ناظر بر این دفترچه راهنمای اعضا هستند .این قوانین میتوانند حقوق و مسئولیتهای شما
را تحت تأثیر قرار دهند ،حتی اگر در دفترچه راهنمای اعضا گنجانده یا توضیح داده نشده باشند .قوانین
اصلیای که حاکم هستند ،قوانین فدرال و ایالتی درباره برنامههای  Medicareو  Medi-Calهستند.
ممکن است قوانین فدرال و دولتی دیگری نیز مصداق داشته باشند.

 .Bاعالمیه عدم تبعیض
هر شرکت یا نهادی که با  Medicareو  Medi-Calهمکاری دارد باید از قوانینی که حافظ شما در مقابل
تبعیض و رفتار نابرابر است تبعیت کند .ما به دلیل سن ،سابقه مطالبات ،رنگ پوست ،قومیت ،شواهد
قابلیت بیمه شدن ،جنسیت ،اطالعات ژنتیکی ،موقعیت جغرافیاییتان در محدوده خدماتی ،وضعیت
سالمت ،سوابق پزشکی ،ناتوانی ذهنی یا جسمی ،تبار ملی ،نژاد ،مذهب ،جنسیت یا گرایش جنسی علیه
شما تبعیض قائل نمیشویم یا با شما رفتار متفاوت نخواهیم داشت .بهعالوه ،ما هیچ تبعیض و تمایزی بین
افراد بهدلیل تبار ،هویت قومی ،هویت جنسیتی ،وضعیت تأهل یا عارضه پزشکی آنها قائل نمیشویم.
اگر اطالعات بیشتری میخواهید یا در صورتیکه در مورد تبعیض یا رفتار غیرعادالنه
نگرانیهایی دارید:
• با دفتر حقوق مدنی در وزارت بهداشت و خدمات انسانی به شماره  1-800-368-1019تماس
بگیرید .کاربران  TTYمیتوانند با شماره  1-800-537-7697تماس بگیرند .همچنین میتوانید
با مراجعه به وبسایت  www.hhs.gov/ocrاطالعات بیشتری کسب کنید.
• با دفتر حقوق مدنی در سازمان خدمات درمانی به شماره  1-916-440-7370تماس
بگیرید .کاربران  TTYمیتوانند با شماره ( 711خدمات رله مخابراتی) تماس بگیرند.
• به  CivilRights@dhcs.ca.govایمیل ارسال کنید.
• فرم شکایت پر کنید یا به آدرس زیر نامه ارسال کنید:
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

فرمهای شکایت در آدرس زیر موجود است:
www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
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اگر فکر میکنید مورد تبعیض قرار گرفتهاید و میخواهید شکایتی علیه تبعیض کنید ،با دفتر حقوق
مدنی تماس بگیرید .اگر فکر میکنید منصفانه با شما رفتار نشده است یا حقوق شما به دلیل نژاد،
معلولیت ،مذهب ،جنسیت ،سالمت ،قومیت ،عقیده (باورها) ،سن ،گرایش جنسی یا تبار ملی رعایت
نشده است ،باید با دفتر حقوق مدنی در وزارت بهداشت و خدمات انسانی به شماره
) ،1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697یا با دفتر محلی حقوق مدنی خود تماس بگیرید.
اگر شکایت شما در مورد تبعیض در برنامه  Medi-Calاست ،میتوانید بهصورت تلفنی ،کتبی یا
الکترونیکی نزد دفتر حقوق مدنی در سازمان خدمات درمانی شکایت تنظیم کنید:
• بهصورت تلفنی  :با  1-916-440-7370تماس بگیرید .اگر نمیتوانید بهخوبی صحبت
کنید یا بشنوید ،لطفا با ( 711خدمات رله مخابراتی) تماس بگیرید.
• بهصورت کتبی :فرم شکایت پر کنید یا به آدرس زیر نامه ارسال کنید:
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

فرمهای شکایت در  dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspxموجود است.
• بهصورت الکترونیکی :به  CivilRights@dhcs.ca.govایمیل ارسال کنید
اگر معلولیتی دارید یا برای دسترسی به خدمات درمانی یا ارائهدهنده به کمک نیاز دارید ،با مرکز
خدمات اعضا تماس بگیرید .اگر شکایتی دارید ،مانند مشکل دسترسی به صندلی چرخدار ،مرکز خدمات
اعضا میتواند شما را کمک کند.

 .Cاعالمیه دربار ه  Medicareبهعنوان پرداختکننده ثانویه و  Medi-Calبهعنوان آخ رین
گزینه پرداختکننده
گاهی اوقات طرف دیگری باید ابتدا برای خدماتی که ما ارائه میدهیم پرداخت کند .بهطور مثال ،اگر در
حادثه رانندگی مجروح شوید یا در محیط کار صدمه ببینید ،ابتدا بیمه یا سازمان «جبران خسارت
کارکنان» مسئول پرداخت هزینه هستند.
ما این حق و مسئولیت را داریم که در شرایطی که  Medicareپرداختکننده اولیه نباشد هزینه خدمات
تحت پوشش  Medicareرا مطالبه کنیم.
ما تابع قوانین و مقررات ایالتی و فدرال مربوط به مسئولیت قانونی اشخاص ثالث برای خدمات مراقبت
درمانی به اعضا هستیم .ما همه اقدامات منطقی را انجام میدهیم تا مطمئن شویم  Medi-Calآخرین
گزینه پرداختکننده است.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره 1-833-707-3129
) (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی
266
 shop.anthem.com/medicare/caمراجعه کنید.

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدفترچه راهنمای اعضا

فصل  :12تعریف واژههای مهم
مقدمه
این فصل شامل اصطالحات کلیدی مورد استفاده در دفترچه راهنمای اعضا به همراه تعاریف آنها است.
اصطالحات به ترتیب حروف الفبا فهرست شدهاند .اگر نمیتوانید اصطالح موردنظر خود را پیدا کنید یا
اگر به اطالعات بیشتری نیاز دارید ،لطفا با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
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فعالیتهای زندگی روزمره ( :)ADLآنچه که افراد در یک روز عادی انجام میدهند ،مانند غذا
خوردن ،استفاده از توالت ،لباس پوشیدن ،حمام کردن ،یا مسواک زدن دندانها.
مرکز جراحیهای سرپایی  :مراکزی که به بیمارانی که نیاز به مراقبتهای بیمارستانی ندارند و
انتظار نمیرود که بیش از  24ساعت به مراقبت نیاز داشته باشند جراحیهای سرپایی ارائه میدهند.
درخواست تجدیدنظر :روشی برای به چالش کشیدن عملکرد ما در صورتی که فکر کنید اشتباهی
مرتکب شدهایم .با درخواست تجدیدنظر میتوانید از ما بخواهید تصمیمگیری درباره پوشش بیمه
شما را تغییر دهیم .نحوه ارائه درخواست تجدیدنظر در فصل  9دفترچه راهنمای اعضا توضیح
داده شده است.
سالمت رفتاری :اصطالحی جامع که به اختالالت مربوط به سوءمصرف مواد و سالمت روان
اشاره دارد.
داروی برند  :داروی نسخهای که توسط شرکتی که ابتدا آن را ساخته بوده است تولید و فروخته
میشود .داروهای برند همان مواد موجود در نوع ژنریک داروها را دارند .داروهای ژنریک
معموال توسط شرکتهای دیگر تولید و فروخته میشوند.
هماهنگکننده درمان :شخص اصلی که با شما ،برنامه درمانی و خدماتدهندگان مراقبتی شما
همکاری میکند تا اطمینان حاصل شود که مراقبت مورد نیاز خود را دریافت میکنید.
برنامه درمان :به «برنامه درمان فردی» مراجعه کنید.
خدمات اختیاری برنامه درمان (خدمات  : )CPOخدماتی اضافه که طبق «برنامه درمان فردی»
( )ICPشما اختیاری هستند .این خدمات قرار نیست جایگزین خدمات و پشتیبانی بلندمدتی شوند
که تحت  Medi-Calمجاز به دریافت آنها هستید.
تیم درمان  :به «تیم درمان میانرشتهای» مراجعه کنید.
مراکز خدمات  Medicareو  :)CMS( Medicaidاین یک نهاد فدرال مسئول  Medicareاست.
در فصل  2دفترچه راهنمای اعضا نحوه تماس با  CMSشرح داده شده است.
خدمات اجتماعمحور بزرگساالن ( :)CBASبرنامه خدمات سرپایی داخل مرکز که مراقبتهای
پرستاری حرفهای ،خدمات اجتماعی ،کاردرمانی و گفتاردرمانی ،مراقبتهای شخصی ،آموزش
و پشتیبانی از خانواده/پرستار ،خدمات تغذیه ،حملونقل ،و دیگر خدمات را به اعضای واجد
شرایط که معیارهای الزم را داشته باشند ارائه میدهد.
شکایت :اظهاریهای کتبی یا شفاهی مبنی بر اینکه در مورد خدمات یا درمان تحت پوشش خود
مشکل یا نگرانی دارید .این موضوع شامل هرگونه نگرانی مربوط به کیفیت خدمات،
ارائهدهندگان شبکه ،یا داروخانههای شبکه میشود .عنوان رسمی «شکایت کردن»« ،طرح
شکوائیه» است.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره 1-833-707-3129
) (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی
268
 shop.anthem.com/medicare/caمراجعه کنید.

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدفترچه راهنمای اعضا

فصل  :12تعریف واژههای مهم

مرکز جامع توانبخشی بیماران سرپایی ( :)CORFمرکزی که عمدتا خدمات توانبخشی پس از
بیماری ،تصادف ،یا جراحیهای عمده را ارائه میدهد .این مراکز خدمات گوناگونی ارائه
می دهند ،مانند فیزیوتراپی ،خدمات اجتماعی یا روانشناسی ،فیزیوتراپی تنفسی ،کاردرمانی،
گفتاردرمانی ،و خدمات ارزیابی محیط خانه.
تصمیم درباره پوشش  :یعنی تصمیم درباره مزایایی که پوشش میدهیم .این شامل تصمیمگیری درباره
اینکه چه خدمات و داروهایی را پوشش دهیم یا چه مبلغی برای خدمات درمانی شما بپردازیم میشود.
فصل  9دفترچه راهنمای اعضا نحوه درخواست برای تعیین پوشش را شرح میدهد.
داروهای تحت پوشش :اصطالحی است که برای همه داروهای نسخهای و بدون نیاز به نسخه
( )OTCکه تحت پوشش طرح ما است استفاده میکنیم.
خدمات تحت پوشش  :اصطالح کلی برای اشاره به کلیه خدمات درمانی ،خدمات و پشتیبانیهای
بلندمدت ،لوازم ،داروهای نسخهای و بدون نیاز به نسخه ،تجهیزات و دیگر خدمات تحت پوشش
طرح ما است.
آموزش توانش فرهنگی :دورههایی آموزشی که آموزشهای بیشتری را به ارائهدهندگان
مراقبتهای سالمت ارائه میدهد و به آنها کمک میکند تا پیشزمینه ،ارزشها و باورهای شما
را درک کنند و خدمات خود را با نیازهای اجتماعی ،فرهنگی و زبانی شما تطبیق دهند.
نرخ روزانه تقسیم هزینه  :نرخی که ممکن است زمانی اعمال شود که پزشک کمتر از ذخیره
یک ماه کامل از دارویی را برای شما تجویز کند و ملزم به پرداخت سهم بیمهشده باشید .نرخ
روزانه تقسیم هزینه عبارتست از سهم بیمهشده تقسیم بر تعداد روزهای ذخیره یک ماه.
به مثال زیر توجه کنید :تعرفه سهم بیمهشده شما برای ذخیره یک ماه کامل دارو (ذخیره 30
روزه) مبلغ  $1.35است .این یعنی مبلغی که برای دارویتان پرداخت میکنید کمتر از  $0.05در
روز است .اگر ذخیره  7روزه دارو را دریافت کنید ،مبلغ پرداختی شما کمتر از  $0.05در روز
ضربدر  7روز است که در مجموع ،کمتر از  $0.35خواهد شد.
سازمان خدمات درمانی ( :)DHCSسازمان ایالتی  Californiaاست که برنامه Medicaid
(موسوم به  ) Medi-Calرا مدیریت میکند.

سازمان مراقبتهای سالمت مدیریتشده ( :)DMHCسازمان ایالتی  Californiaاست که مسئول
نظارت بر طرحهای سالمت است DMHC .اعضای طرح را برای درخواست تجدیدنظر و
شکایت در مورد خدمات  Medi-Calیاری میدهد DMHC .همچنین مجری بررسی مستقل
پزشکی ( )IMRاست.
لغو عضویت  :فرایند خاتمه دادن به عضویت شما در طرح .خروج از این طرح میتواند اختیاری
(به انتخاب شما) یا غیر اختیاری (بدون انتخاب شما ) باشد.
ردیفهای دارویی  :گروههای داروها در فهرست دارویی ما .داروهای ژنریک ،داروهای برند یا
داروهای بدون نیاز به نسخه ( )OTCنمونههایی از ردیفهای دارویی هستند .هر یک از
داروهای مندرج در فهرست دارویی در یکی از  5ردیف قرار میگیرد.

?

اگر سؤالی دارید ،لطفا بین ساعات  8صبح تا  8شب از  1اکتبر تا  31مارس (به جز کریسمس و روز
شکرگزاری) در هفت روز هفته و از  1آوریل تا  30سپتامبر از دوشنبه تا جمعه (به جز تعطیالت) با
) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPبه شماره 1-833-707-3129
) (TTY: 711تماس بگیرید .این تماس رایگان است .برای اطالعات بیشتر ،به نشانی
269
 shop.anthem.com/medicare/caمراجعه کنید.

) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPدفترچه راهنمای اعضا

فصل  :12تعریف واژههای مهم

طرح نیازهای خاص با واجدیت شرایط دوگانه ( :)D-SNPطرح سالمتی که به افرادی که واجد
شرایط  Medicareو  Medi-Calهستند خدمات میدهد .طرح ما یک طرح  D-SNPاست.
تجهیزات بادوام پزشکی ( :)DMEاقالم خاصی که پزشک برای استفاده در خانه برای شما تجویز
میکند .نمونهها عبارتند از صندلی چرخدار ،عصا ،سیستمهای تشک الکتریکی ،لوازم دیابت،
تختهای بیمارستانی که توسط ارائهدهنده خدمات برای استفاده در منزل تهیه میشود ،پمپهای
تزریق وریدی ( ،)IVدستگاههای تولید صدا ،تجهیزات و لوازم اکسیژن ،نبوالیزرها و واکرها.
وضعیت اورژانسی  :منظور از وضعیت اضطراری پزشکی زمانی است که شما یا فرد دیگری با
دانش متوسط پزشکی و سالمت ،فکر میکنید که با توجه به عالئم پزشکیتان ،نیاز به مراقبت
پزشکی فوری دارید تا از مرگ ،از دست دادن عضوی از بدن یا از دست دادن عملکرد بخشی
از بدن پیشگیری شود .نشانههای بالینی میتواند جراحت شدید یا درد شدید باشد.
درمان فوری :خدمات تحت پوششی که توسط ارائهدهنده آموزشدیده برای ارائه خدمات
اضطراری و مورد نیاز برای درمان عارضه اورژانسی پزشکی یا سالمت رفتاری داده میشود.
استثنا :اجازه دریافت پوشش بیمه برای دارویی که معموال تحت پوشش نیست یا برای مصرف
دارویی بدون برخی مقررات و محدودیتها.
کمک اضافی (" :)"Extra Helpیک برنامه  Medicareکه به افراد کمدرآمد و با منابع مالی
محدود در کاهش هزینه داروهای تجویزی بخش  Medicare Dآنها مانند حق بیمه ،فرانشیز و
سهم بیمهشده ،کمک میکند .کمک اضافی (" )"Extra Helpهمچنین «یارانه افراد کمدرآمد» یا
« »LISهم نامیده میشود.
داروی ژنریک  :داروی نسخهای که مورد تأیید دولت فدرال برای استفاده به جای داروی برند
است .داروی ژنریک همان ترکیبات داروی برند را دارد .داروی ژنریک معموال ارزانتر است
ولی به همان اندازه داروی برند کارایی دارد.
شکوائیه  :شکایتی که علیه ما یا یکی از ارائهدهندگان یا داروخانههای شبکه ما ارائه میکنید .این
شکایت شامل شکایت از کیفیت مراقبتهای بهداشتی دریافتی یا کیفیت خدمات ارائهشده توسط
طرح سالمت است.
برنامه مشاوره و حمایت بیمه سالمت ( :)HICAPبرنامهای است که اطالعات و مشاوره هدفمند
و رایگان درباره  Medicareارائه میدهد .در فصل  2دفترچه راهنمای اعضا نحوه تماس با
 HICAPشرح داده شده است.
طرح سالمت :سازمانی که از پزشکان ،بیمارستانها ،ارائهدهندگان خدمات بلندمدت و سایر
ارائهدهندگان تشکیل شده است .این سازمان همچنین دارای هماهنگکنندگان درمان است که به
شما در مدیریت همه خدمات و ارائهدهندگان کمک میکنند .همه آنها با همکاری یکدیگر درمان
مورد نیازتان را به شما ارائه میدهند.
ارزیابی خطر سالمت :مروری بر سوابق پزشکی و شرایط فعلی شما است .به منظور اطالع از
وضعیت سالمت بیمار و پیشبینی اینکه در آینده چقدر بهبود پیدا خواهد کرد انجام میشود.
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دستیار سالمت در منزل :شخصی که خدماتی را ارائه میدهد که نیازی به مهارتهای پرستار یا
تراپیست رسمی ندارد؛ مانند کمک در مراقبتهای شخصی (مانند استحمام ،استفاده از توالت،
لباس پوشیدن یا انجام ورزشهای تجویزشده) .دستیار سالمت در منزل مجوز پرستاری ندارد و
هیچ درمانی ارائه نمیدهد.
آسایشگاه بیماریهای العالج :طرحی برای مراقبت و حمایت از بیمارانی که ابتالیشان به
بیماریهای العالج تشخیص داده شده است ،با هدف اینکه زندگی راحتی داشته باشند .منظور از
تشخیص ابتال به بیماری العالج این است که انتظار میرود فردی که بیماری العالج دارد شش
ماه یا کمتر زنده بماند.
• عضو مبتال به بیماری العالج از این حق برخوردار است که آسایشگاه بیماریهای
العالج را انتخاب کند.
• تیم مخصوص آموزشدیدهای متشکل از متخصصان و خدماتدهندگان پزشکی که خدمات
مراقبتی به هر شخص ارائه میکنند ،از جمله برای نیازهای جسمی ،عاطفی ،اجتماعی و
معنوی او.
• ما ملزم هستیم که فهرستی از ارائهدهندگان آسایشگاههای بیماریهای العالج در منطقه
جغرافیاییتان را به شما ارائه دهیم.
صورتحساب نادرست/نامناسب :وضعیتی که در آن ارائهدهنده (از قبیل پزشک یا بیمارستان )
بیش از مبلغ تقسیم هزینه ما برای خدمات از شما مطالبه میکند .اگر صورتحسابی دریافت
کردهاید که علت آن را نمیدانید با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید.
چون ما کل هزینه خدمات شما را میپردازیم ،شما ملزم به پرداخت هیچ تقسیم هزینهای نیستید.
ارائهدهندگان نباید در قبال این خدمات هیچ مبلغی از شما دریافت کنند.
بررسی مستقل پزشکی ( :)IMRاگر با درخواست شما برای خدمات پزشکی یا درمانی مخالفت
کنیم ،میتوانید درخواست تجدیدنظر کنید .اگر با نظر ما مخالف باشید و مشکل شما در مورد
خدمات  Medi-Calاز جمله ذخایر و داروهای  DMEباشد ،میتوانید از سازمان مراقبتهای
سالمت مدیریتشده  Californiaدرخواست  IMRکنید IMR .به بازنگری پرونده شما توسط
پزشکانی که عضو طرح ما نیستند اطالق میشود .اگر تصمیم  IMRبه نفع شما باشد ،باید
خدمات یا درمان درخواستی شما را فراهم کنیم .شما برای انجام  IMRهیچ هزینهای نمیپردازید.
برنامه درمان فردی ( ICPیا برنامه مراقبت)  :برنامهای برای خدماتی که دریافت میکنید و نحوه
دریافت آنها .ممکن است برنامه شما خدمات پزشکی ،خدمات سالمت رفتاری و خدمات و
پشتیبانیهای بلندمدت را شامل شود.
بستری  :این اصطالح زمانی استفاده میشود که رسما در بیمارستان برای خدمات پزشکی
تخصصی پذیرش شده باشید .اگر بهطور رسمی پذیرش نشده باشید ،حتی اگر شب در بیمارستان
مانده باشید ،درمان شما سرپایی در نظر گرفته میشود نه بستری.
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تیم درمان میانرشتهای ( ICTیا تیم مراقبتی ) :تیم درمانی شامل پزشکان ،پرستارها ،مشاوران،
یا دیگر متخصصان امور پزشکی میشود که به شما در دریافت خدمات درمانی مورد نیازتان
کمک میکنند .تیم درمانی همچنین شما را یاری میکند که برای خود برنامه درمان تهیه کنید.
فهرست داروهای تحت پوشش (فهرست دارویی ) :فهرستی از همه داروهای نسخهای و بدون
نیاز به نسخه ( )OTCتحت پوشش است .ما این فهرست را با کمک پزشکان و داروسازان تهیه
میکنیم .فهرست دارو به شما اطالع میدهد که برای گرفتن داروهای خود از چه قوانینی باید
پیروی کنید .فهرست دارویی گاهی «دارونامه» نامیده میشود.
خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت ( :)LTSSخدمات و پشتیبانیهای بلندمدت برای کمک در بهبود
عارضه پزشکی بلندمدت هستند .بیشتر این خدمات به شما کمک میکنند در خانه بمانید و نیازی
به آسایشگاه یا بیمارستان نداشته باشید LTSS .شامل خدمات اجتماعمحور بزرگساالن ()CBAS
و مراکز پرستاری ( )NFاست.
یارانه کمدرآمدی ( : )LISبه کمک اضافی (" )"Extra Helpمراجعه نمایید.
برنامه سفارش پستی :برخی از طرحها ممکن است برنامه سفارش پستی ارائه دهند که به شما
امکان میدهد تا حداکثر  3ماه داروهای نسخهای تحت پوشش خود را که مستقیما به منزلتان
ارسال میشود ،دریافت کنید .این ممکن است راهی مقرونبهصرفه و آسان برای دریافت
داروهای نسخهای باشد که بهطور منظم مصرف میکنید.
 :Medi-Calنام برنامه  Medicaidدر  Californiaاست Medi-Cal .تحت نظارت ایالت عمل
میکند و بودجهاش از دولت ایالتی و فدرال تأمین میشود.
• به افراد کمدرآمد کمک میکند هزینه خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت مورد نیاز خود را
بپردازند.
• این برنامه خدمات اضافی و برخی داروهایی که تحت پوشش  Medicareنیستند را
پوشش میدهد.
•

برنامههای  Medicaidدر هر ایالت تفاوت دارد ،اما اگر برای  Medicareو Medicaid

واجد شرایط باشید ،بیشتر هزینههای مربوط به مراقبتهای سالمت پوشش داده میشود.
• برای اطالعات درباره نحوه تماس با  ،Medi-Calبه فصل  2دفترچه راهنمای اعضا
مراجعه کنید.
طرحهای  :Medi-Calطرحهایی که فقط مزایای  ،Medi-Calمانند خدمات و پشتیبانیهای
بلندمدت ،تجهیزات پزشکی و حملونقل را پوشش میدهند .مزایای  Medicareجدا هستند.
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ضرورت پزشکی  :خدمات ،لوازم یا داروهایی که برای پیشگیری ،تشخیص یا درمان یک
عارضه پزشکی یا حفظ وضعیت فعلی سالمت خود نیاز دارید را توضیح میدهد .این شامل
مراقبتهایی است که مانع از مراجعه شما به بیمارستان یا خانه سالمندان میشود .همچنین به این
معنی است که خدمات ،لوازم یا داروها با استانداردهای پذیرفتهشده پزشکی مطابقت دارند.
 :Medicareبرنامه بیمه سالمت فدرال برای افراد باالی  65سال ،برخی افراد زیر  65سال که
بعضی معلولیتها دارند ،و افراد مبتال به مرحله نهایی بیماری کلیوی (بهطور کلی افراد مبتال به
نارسایی دائم کلیه که نیاز به دیالیز یا پیوند کلیه دارند) .اعضای  Medicareمیتوانند پوشش
درمانی  Medicareخود را از طریق  Original Medicareیا یک طرح سالمت مدیریتشده
دریافت کنند (به «طرح سالمت» مراجعه کنید).
 : Medicare Advantageیک برنامه  Medicareکه بهعنوان «بخش  »Medicare Cیا
« »MAنیز شناخته میشود و از طریق شرکتهای خصوصی طرحهایی را ارائه میدهد.
 Medicareبه این شرکتها برای پوشش مزایای  Medicareپول میپردازد.
خدمات تحت پوشش  : Medicareخدماتی که توسط بخش  Aو بخش  Medicare Bپوشش داده
میشوند .همه طرحهای سالمت  ،Medicareاز جمله طرح ما ،باید همه خدمات تحت پوشش
بخش  Aو بخش  Medicare Bرا پوشش بدهند.
عضو  :Medicare-Medi-Calفردی که هم برای پوشش  Medicareو هم برای پوشش
 Medi-Calواجد شرایط است .عضو « Medicare-Medi-Calشخص واجد شرایط دوگانه» نیز
خوانده میشود.
بخش  :Medicare Aبرنامه  Medicareکه اکثر ضرورتهای پزشکی بیمارستان ،مرکز
پرستاری حرفهای ،مراقبت در خانه و آسایشگاه بیماریهای العالج را پوشش میدهد.
بخش  :Medicare Bبرنامه  Medicareکه خدمات (مانند آزمایش ،جراحی ،و ویزیت پزشک)
و وسایل (مانند صندلی چرخدار و واکر ) دارای ضرورت پزشکی برای درمان بیماری یا
عارضه را پوشش میدهد .بخش  Medicare Bبسیاری از خدمات پیشگیری و غربالگری را
نیز پوشش میدهد.
بخش  :Medicare Cبرنامه  Medicareکه به آن « »Medicare Advantageیا « »MAنیز
گفته میشود و به شرکتهای بیمه سالمت خصوصی اجاره میدهد مزایای  Medicareرا از
طریق طرح  Medicare Advantageارائه دهند.
بخش  :Medicare Dبرنامه مزایای داروهای نسخهای  Medicareاست .بهطور مختصر این
برنامه را «بخش  »Dمینامیم .بخش  Dشامل داروهای نسخهای سرپایی ،واکسیناسیون و برخی
لوازم دیگری است که تحت پوشش بخش  Aیا  Medicare Bیا  Medi-Calنیست .طرح ما شامل
بخش  Medicare Dاست.
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داروهای بخش  :Medicare Dداروهای تحت پوشش بخش  Medicare Dهستند .کنگره
مشخصا برخی گروههای دارویی را از پوشش بخش  Dخارج کرده است Medi-Cal .ممکن
است برخی از این داروها را پوشش دهد.
مدیریت درمان دارویی  :یک گروه متمایز از خدمت یا خدمات ارائهشده توسط ارائهدهندگان
مراقبتهای بهداشتی ،از جمله داروسازان ،برای اطمینان از بهترین نتایج درمانی برای بیماران
است .برای اطالعات بیشتر ،به فصل  5دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
عضو (عضو طرح ما یا عضو طرح)  :کسی که عضو  Medicareو  Medi-Calو واجدشرایط
دریافت خدمات تحت پوشش است ،در طرح ما ثبتنام کرده و عضویت او توسط مراکز خدمات
 Medicareو  )CMS( Medicaidو ایالت تأیید شده است.
دفترچه راهنمای اعضا و افشای اطالعات :این سند ،همراه با فرم ثبتنام شما و هر ضمیمه یا
الحاقیه دیگری که توصیفکننده پوشش شما ،آنچه باید انجام دهیم ،حقوق شما و آن چه شما
بهعنوان عضو طرح ما باید انجام دهید است.
مرکز خدمات اعضا :سازمانی در طرح ما که مسئول پاسخگویی به پرسشهای شما درباره
عضویت ،مزایا ،شکایتها و درخواستهای تجدیدنظر است .برای اطالعات بیشتر درباره مرکز
خدمات اعضا ،به فصل  2دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
داروخانه عضو شبکه  :داروخانهای (دراگ استوری) که پذیرفته است نسخهها را برای اعضای
طرح ما بپیچد .آنها را «داروخانههای شبکه» مینامیم چون موافقت کردهاند با طرح ما همکاری
کنند .در بیشتر موارد ،نسخههای شما فقط وقتی تحت پوشش قرار میگیرند که از یکی از
داروخانههای عضو شبکه ما تهیه شده باشند.
ارائهدهنده شبکه« :ارائهدهنده» یک اصطالح کلی است که برای پزشکان ،پرستارها و دیگر
افرادی که به شما خدمات و مراقبتهای درمانی ارائه میدهند استفاده میکنیم .این اصطالح
همچنین شامل بیمارستان ،آژانسهای مراقبت خانگی ،کلینیکها و دیگر مکانهایی میشود که به
شما خدمات درمانی ،تجهیزات پزشکی و خدمات و پشتیبانیهای بلندمدت ارائه میدهند.
• آنها دارای مجوز یا گواهی از  Medicareو ایالت هستند و پروانه کار برای ارائه
خدمات درمانی دارند.
• مراکزی که موافقت کنند که با طرح ما همکاری کنند ،نحوه پرداخت ما را قبول کنند و از
اعضای ما هزینه اضافه دریافت نکنند را «ارائهدهندگان شبکه» مینامیم.
• تا وقتی عضو طرح هستید ،باید برای دریافت خدمات تحت پوشش ،به ارائهدهندگان شبکه
مراجعه کنید .ارائهدهندگان شبکه «ارائهدهندگان طرح» نیز نامیده میشوند.
آسایشگاه یا مرکز آسایشگاهی :در اینجا از افرادی مراقبت میشود که نمیتوانند در خانه خود
مورد مراقبت قرار بگیرند اما نیازی به بستری در بیمارستان ندارند.
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بازرس حقوقی یا آمبودزمان :دفتری در ایالت شما که مثل وکیل از طرف شما فعالیت میکند.
آنها میتوانند به پرسشهای شما در زمینه مشکالت یا شکایتهای شما پاسخ دهند و به شما در
درک اینکه چه اقدامی باید انجام دهید کمک کنند .خدمات بازرس حقوقی رایگان است .میتوانید
اطالعات بیشتری را در فصلهای  2و  9دفترچه راهنمای اعضا مطالعه کنید.
تصمیم سازمانی  :تصمیم سازمانی زمانی اتخاذ میشود که ما یا یکی از ارائهدهندگان ما در
مورد اینکه آیا خدمات تحت پوشش هستند یا خیر یا در مورد مبلغی که باید بابت خدمات تحت
پوشش بپردازید ،تصمیمی بگیریم .تصمیمگیریهای سازمان «تصمیم درباره پوشش» نامیده
میشوند .در فصل  9دفترچه راهنمای اعضا به شرح تصمیم درباره پوشش پرداخته شده است.
 Medicare( Original Medicareسنتی یا هزینه بابت خدمات  :)Medicareدولت
 Original Medicareرا ارائه میدهد .با  ،Original Medicareخدمات تحت پوشش مبالغی است که
از سوی کنگره برای پزشکان ،بیمارستانها و دیگر ارائهکنندگان خدمات درمانی تعیین میشود.
• میتوانید از هر پزشک ،بیمارستان ،یا ارائهدهنده مراقبتی که  Medicareرا میپذیرد
استفاده کنید Original Medicare .شامل دو بخش است :بخش ( Aبیمه بیمارستانی) و
بخش ( Bبیمه پزشکی).
•  Original Medicareدر همه جای ایاالت متحده قابل دسترس است.
• اگر نمیخواهید عضو طرح ما شوید ،میتوانید  Original Medicareرا انتخاب کنید.
داروخانه خارج از شبکه :داروخانهای که با همکاری طرح ما در هماهنگی یا ارائه داروهای
نسخهای اعضایمان موافقت نکرده است .بیشتر داروهایی که از داروخانههای خارج از شبکه
تهیه میکنید ،تحت پوشش طرح ما نخواهند بود ،مگر اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشد.
ارائهدهنده خارج از شبکه یا مرکز خارج از شبکه :ارائهدهندهای که تحت استخدام ،مالکیت یا
اداره طرح ما نیست و برای ارائه خدمات به اعضای برنامه ما قرارداد ندارد .در فصل 3
دفترچه راهنمای اعضا به شرح ارائهدهندگان یا مراکز خارج از شبکه پرداخته شده است.
داروهای بدون نیاز به نسخه ( :)OTCداروهای بدون نیاز به نسخه به هر دارو یا دوایی اشاره
دارد که فرد میتواند بدون نیاز به نسخه از متخصص مراقبتهای بهداشتی خریداری کند.
بخش  :Aبه «بخش  »Medicare Aمراجعه کنید.
بخش  :Bبه «بخش  »Medicare Bمراجعه کنید.
بخش  :Cبه «بخش  »Medicare Cمراجعه کنید.
بخش  :Dبه «بخش  »Medicare Dمراجعه کنید.
داروهای بخش  :Dبه «داروهای بخش  »Medicare Dمراجعه کنید.
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اطالعات شخصی سالمت (همچنین موسوم به «اطالعات حفاظتشده سالمت» ( :)PHIاطالعات
مربوط به شما و سالمت شما ،مانند نام ،آدرس ،شماره تأمین اجتماعی ،ویزیتهای پزشک و
سابقه پزشکی است .برای کسب اطالعات بیشتر درباره نحوه محافظت از  ،PHIاستفاده از آن و
بهاشتراکگذاری آن با دیگران و همچنین اطالع از حقوقتان در خصوص  PHIبه اطالعیه حریم
خصوصی ما مراجعه کنید.
ارائهدهنده مراقبتهای اولیه ( : )PCPپزشک یا سایر ارائهدهندگانی که برای اغلب مشکالت
سالمت ابتدا نزد آنها میروید .او مطمئن میشود که مراقبت الزم را برای حفظ سالمت خود
دریافت کنید.
• همچنین میتواند با دیگر ارائهدهندگان درمانی و پزشکان درباره درمان شما مشورت کند
یا شما را به آنها ارجاع دهد.
• در بسیاری از طرحهای درمانی  ،Medicareپیش از هر ارائهدهنده درمانی دیگر ،باید
اول به ارائهدهنده مراقبتهای اولیه خود مراجعه کنید.
•

برای اطالعات درباره دریافت مراقبت از ارائهدهندگان مراقبتهای اولیه ،به فصل 3

دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
مجوز قبلی تأییدیهای که قبل از اینکه بتوانید خدمات یا دارویی خاص را دریافت کنید یا به
ارائهدهنده خارج از شبکه مراجعه کنید باید از ما دریافت کنید .در صورتی که تائیدیه دریافت
نکنید ،ممکن است طرح ما خدمات یا داروی موردنظر شما را پوشش ندهد.
برخی خدمات پزشکی شبکه فقط در صورتی تحت پوشش طرح قرار میگیرند که پزشک معالج
یا دیگر ارائهدهندگان عضو شبکه پیش از ارائه خدمات از ما تأییدیه بگیرند.
•

خدمات تحت پوششی که برای دریافت آنها به تائیدیه قبلی طرح ما نیاز است در فصل 4

دفترچه راهنمای اعضا مشخص شدهاند.
برخی از داروها فقط در صورتی که از ما مجوز قبلی کسب کرده باشید پوشش داده میشوند.
• داروهای تحت پوششی که برای دریافت آنها به مجوز قبلی طرح ما نیاز است در فهرست
داروهای تحت پوشش عالمتگذاری شدهاند.
برنامه خدمات مراقبت جامع برای سالمندان ( :)PACEبرنامهای که مزایای  Medicareو
 Medi-Calرا با هم برای افراد باالی  55سال که نیاز به مراقبت زیادی برای زندگی در خانه
خود دارند پوشش میدهد.
پروتز و ارتز :دستگاههای پزشکی که توسط پزشک یا سایر ارائهدهندگان مراقبتهای درمانی
سفارش داده شدهاند که برخی از آنها عبارتند از بازوبند ،کمربند و گردنبند طبی؛ دست و پای
مصنوعی؛ چشم مصنوعی؛ و دستگاههای الزم برای جایگزینی عملکرد یا عضو داخلی بدن ،از
جمله تجهیزات استومی و تغذیه درمانی انترال و پارنترال.
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سازمان بهبود کیفیت ( :)QIOگروهی از پزشکان و دیگر متخصصان بهداشت و درمان که به
ارتقاء کیفیت مراقبتهای درمانی اعضای  Medicareکمک میکنند .دولت فدرال به  QIOپول
میپردازد تا درمان ارائهشده به بیماران را بررسی کنند و بهبود بخشند .برای اطالعات درباره
 ،QIOبه فصل  2دفترچه راهنمای اعضا مراجعه کنید.
محدودیت مقدار  :محدودیت در مقدار دارویی که میتوانید دریافت کنید .ممکن است مقدار
داروهای تجویز شده در یک نسخه را محدود کنیم.
ارجاع :ارجاع به تأییدیه ارائهدهنده مراقبتهای اولیه ( )PCPبرای استفاده از ارائه دهندهای غیر
از  PCPشما اشاره دارد .اگر ابتدا تأییدیه دریافت نکنید ،ممکن است خدمات را پوشش ندهیم.
برای استفاده از برخی متخصصان مانند متخصص زنان نیازی به ارجاع ندارید .میتوانید
اطالعات بیشتری را درباره ارجاع در فصلهای  3و  4دفترچه راهنمای اعضا مطالعه کنید.
خدمات توانبخشی  :درمانی که برای کمک به بهبود بیماری ،تصادف یا جراحی سنگین دریافت
میکنید .برای اطالعات بیشتر درباره خدمات توانبخشی ،به فصل  4دفترچه راهنمای
اعضامراجعه کنید.
خدمات حساس :خدمات مربوط به سالمت روانی یا رفتاری ،سالمت جنسی و باروری ،تنظیم
خانواده ،عفونتهای مقاربتی (/HIV ،)STIایدز ،تجاوز جنسی و سقط جنین ،اختالل سوءمصرف
مواد ،مراقبتهای تأیید جنسیت و خشونت شریک جنسی.
محدوده خدماتی  :ناحیه جغرافیایی که طرح سالمت در آن عضو میپذیرد ،در صورتیکه
عضویت را محدود به ساکنان آن ناحیه کند .در طرحهایی که پزشکان یا بیمارستانهایی که
میتوانید استفاده کنید را محدود میکنند ،معموال محدودهای است که در آن میتوانید خدمات
معمول (غیراضطراری ) دریافت کنید .فقط افرادی که در محدوده خدماتی ما زندگی میکنند
میتوانند طرح ما را دریافت کنند.
سهم هزینه  :آن قسمت از هزینه خدمات درمانی که ممکن است هر ماه پیش از این که مزایای
شما محقق شود پرداخت کنید .مقدار سهم شما از هزینهها به درآمد و منابع شما بستگی دارد.
مرکز پرستاری حرفهای ( :)SNFیک مرکز پرستاری که دارای کارکنان و تجهیزات الزم برای
ارائه خدمات پرستاری تخصصی و در بیشتر موارد خدمات توانبخشی تخصصی و دیگر خدمات
درمانی مربوطه است.
مراقبت در مرکز پرستاری حرفهای ( :)SNFخدمات پرستاری حرفهای و خدمات توانبخشی که
بهطور مستمر و روزانه در یک مرکز پرستاری حرفهای ارائه میشود .مثالهایی از خدمات
مرکز پرستاری حرفهای شامل فیزیوتراپی یا تزریقهای درونوریدی ( )IVاست که توسط
پرستار مجوزدار یا پزشک معالج میتواند ارائه شود.
متخصص  :پزشکی که خدمات درمانی برای بیماری خاص یا عضو خاصی از بدن ارائه میدهد.
داروخانه تخصصی  :برای اطالعات بیشتر درباره داروخانههای تخصصی ،به فصل  5دفترچه
راهنمای اعضا مراجعه کنید.
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دادرسی ایالتی  :اگر پزشک شما یا سایر ارائهدهندگان درخواست خدمات  Medi-Calکنند و ما آن
را ارائه ندهیم ،یا پرداخت هزینه خدمات  Medi-Calرا که از پیش دریافت میکردهاید ادامه
ندهیم ،میتوانید درخواست دادرسی ایالتی کنید .اگر دادرسی ایالتی به نفع شما تصمیم بگیرد ،باید
خدمات مورد درخواست را در اختیار شما قرار دهیم.
درمان مرحلهای :نوعی قانون پوشش که طبق آن الزم است داروی دیگری را پیش از این که
داروی مورد درخواست شما را پوشش دهیم امتحان کنید.
درآمد مکمل تأمین اجتماعی ( :)SSIمزایای ماهیانهای که توسط تأمین اجتماعی به افرادی
پرداخت میشود که درآمد و منابع محدودی دارند ،معلول یا نابینا هستند ،و بیش از  65سال سن
دارند .مزایای  SSIبا مزایای تأمین اجتماعی یکسان نیست SSI .بهطور خودکار پوشش
 Medi-Calرا ارائه میدهد.
درمان فوری :درمان بیماری ،صدمه یا عارضههایی که اضطراری نیستند ولی باید بالفاصله
رسیدگی شوند .اگر ارائهدهندگان شبکه در دسترس نباشند یا نتوانید خود را به آنها برسانید،
میتوانید درمان فوری را از ارائهدهندگان خارج از شبکه نیز دریافت کنید.
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) Anthem MediBlue Full Dual Advantage (HMO D-SNPمرک ز خدمات اعضا
تلفن

 1-833-707-3129تماس با این شماره رایگان است .دوشنبه تا
جمعه از  8صبح تا  8شب.
مرکز خدمات اعضا همچنین خدمات مترجم شفاهی رایگان برای
افراد غیرانگلیسیزبان دارد.

TTY

711

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

?
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