
CAMABABC 08/211021126 

                                                                                                                    

  

  

 

 دلیل األعضاء 
 ما ینبغي معرفتھ عن المزایا التي تحصل علیھا

Anthem Blue Cross ) دلیل التغطیة المجمعEOC  ( 
 ونموذج الكشف عن المعلومات 

2022 
Los Angeles 

  

                                                                                



                                                                       

   Anthem .(TTY 711) 7801-285-888اتصل بمركز خدمة العمالء على الرقم  
 . مساًء بتوقیت المحیط الھادي 7صباًحا حتى الساعة  7اإلثنین إلى الجمعة، من متاحة لخدمتك من 

. تفضل بزیارتنا عبر اإلنترنت على  711بخط تحویل كالیفورنیا على الرقم المكالمة بالمجان. أو اتصل 
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 لغات وصیغ أخرى
 لغات أخرى 

 یمكنك الحصول على كتیب األعضاء ھذا ومواد الخطة األخرى مجانًا بلغات
 اتصل بمركز خدمة العمالء على الرقم  أخرى دون أي تكلفة علیك.

888-285-7801 (TTY 711)  المكالمة بالمجان. یمكنك أیًضا طلب . 
موقعنا على الویب زیارة دلیل األعضاء ھذا بلغات وتنسیقات أخرى من خالل 

یُرجى قراءة دلیل العضویة   .cal-anthem.com/ca/medi على
لمعرفة المزید عن الخدمات اللغویة المساِعدة للرعایة الصحیة، مثل خدمات 

 الترجمة والترجمة الفوریة. 

 صیغ أخرى
یمكنك الحصول على ھذه المعلومات بتنسیقات أخرى، مثل برایل، وصوت 

نقطة، وتنسیقات إلكترونیة یمكن الوصول إلیھا  20اعة كبیرة بخط وطب
 7801-285-888دون أي تكلفة علیك. یمكنك االتصال بالرقم 

(TTY 711).المكالمة بالمجان . 

 خدمات الترجمة 
خدمات الترجمة التحریریة والشفویة من مترجم فوري  Anthemتقدم 

ساعة دون أي تكلفة علیك. لن تضطر لالستعانة بأحد  24مؤھل على مدار 
أفراد األسرة أو صدیق للترجمة الفوریة. نحن ال نشجع على استخدام 

القاصرین كمترجمین، ما لم تكن الحالة طارئة. تتوفر خدمات الترجمة  
لثقافیة دون أي تكلفة علیك. المساعدة متوفرة على مدار  الفوریة واللغویة وا

http://anthem.com/ca/medi-cal
http://anthem.com/ca/medi-cal
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ساعة، طوال أیام األسبوع. للحصول على مساعدة لغویة أو للحصول   24
  7801-285-888على ھذا الكتیب بلغة مختلفة، تفضل باالتصال على 

)TTY 711.المكالمة بالمجان .( 
 

معنا أو قراءة  ھل تحتاج لمساعدة فیما یتعلق برعایتك الصحیة أو الحدیث 
ما نرسلھ لك؟ نوفر لكم موادنا في لغات وفي ِصیغ أخرى، بما في ذلك لغة 
برایل، والحروف الكبیرة والتسجیالت المسموعة، دون تحملك ألي تكلفة. 

 ، أو (TTY 711) 4627-407-800اتصل بنا على الرقم المجاني 
888-285-7801 (TTY 711)  لألعضاء في.Los Angeles 
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 (Arabic)العربیة 
 ھل تحتاج إلى مساعدة بخصوص رعایتك الصحیة أو التحدث معنا أو قراءة ما نرسلھ إلیك؟ نحن نقدم المواد الخاصة بنا بلغات

   االتصال   یُرجى وتنسیقات أخرى، بما في ذلك بطریقة بریل والطباعة بحروف كبیرة والملفات الصوتیة، بدون أي تكلفة علیك . 
  بالنسبة )  711  النصي   الھاتف (   7801-285-888  رقم   على   أو)  711  النصي   الھاتف (  4627-407-800  المجاني   الرقم   على   بنا 

   . أنجلوس   لوس   في   المقیمین   لألعضاء 

 

Հայերեն (Armenian) 

Դուք օգնության կարիք ունե՞ք Ձեր առողջապահական խնամքի, մեզ հետ խոսելու  
կամ մեր կողմից Ձեզ ուղարկվածը կարդալու հարցում: Մենք մեր նյութերը Ձեզ  
անվճար տրամադրում ենք այլ լեզուներով և ձևաչափերով, այլ թվում Բրայլով, մեծ 
տպագրությամբ և աուդիո տարբերակով: Los Angeles-ում գտնվող անդամների համար 
զանգահարե՛ք 800-407-4627 (հեռատիպ՝ 711) կամ 888-285-7801 (հեռատիպ՝ 711) 
հեռախոսահամարով: 
 
中文(Chinese) 

您在醫療保健、向我們諮詢、或是閱讀我們寄給您的資料時有需要任何的幫助嗎？我們以

其他語言和格式提供我們的資料，包括點字、大型字體印刷和音訊格式，您無需支付任何

費用。歡迎撥打我們的免費電話 800-407-4627 (TTY 711)，Los Angeles 的會員或可致電  

888-285-7801 (TTY 711)。 
 
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) 
ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਅਸੀ ਂਤੁਹਾਨੰੂ ਭੇਜਦ ੇਹਾਂ, ਉਸਨੰੂ 

ਪੜ ਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਜਰਰੂਤ ਹੈ? ਅਸੀ ਂਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਬਨਾਂ 
ਿਕਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦਂੇ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਬ ੇਲ, ਵੱਡੇ ਿਪ ੰਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲਾਸ ਐਜਂਲਸ 

ਿਵੱਚ ਰਿਹੰਦੇ ਮ ਬਰ, ਸਾਨੰੂ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ 800-407-4627 (TTY 711) ਜਾਂ 888-285-7801 (TTY 711) ‘ਤੇ 
ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 
िह ी (Hindi) 
 ा आपको अपनी  ा  देखभाल के िलए, हमसे बात करने के िलए या जो हम आपको भेजते 
ह  उसे पढ़ने के िलए, मदद की ज़ रत है? हम अपनी सामग्री को अ  भाषाओ ंऔर प्रा पो ंम  
आपको िबना िकसी लागत के उपल  कराते ह , िजसम  बे्रल, बड़े िपं्रट, और ऑिडयो शािमल ह । 
हम  टॉल फ़्री नंबर 800-407-4627 (TTY 711) पर कॉल कर , या लॉस एंजेिलस म  सद ो ंके िलए 
888-285-7801 (TTY 711) पर कॉल कर ।  
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Hmoob (Hmong) 
Koj puas xav tau kev pab hais txog kev saib xyuas mob nkeeg rau koj, tham nrog peb los sis pab 
nyeem daim ntawv peb xa tuaj rau koj? Peb pab txhais cov ntaub ntawv pub dawb rau koj xws  
li muab txais ua lwm hom ntawv thiab muab sau ua lwm yam xws li cov ntawv sau rau cov neeg 
dig muag xuas, muab luam tawm kom loj thiab kaw ua suab lus. Hu peb ntawm tus xov tooj hu 
dawb ntawm 800-407-4627 (TTY 711), los sis 888-285-7801 (TTY 711) rau cov tswv cuab nyob 
hauv Los Angeles.  
 
日本語 (Japanese) 
ヘルスケアに関してご質問やご相談はありませんか？当社からお送りした資料のことで

お困りですか？資料は英語以外の言語のほか点字や読みやすい大きな活字、音声版もご

用意しています。いずれも無料です。フリーダイヤル 800-407-4627 (TTY 711)、ロサン

ゼルスにお住まいの方は 888-285-7801 (TTY 711) までお電話ください。 
 
한국어(Korean) 
의료 서비스, 당사와의 소통 또는 당사에서 보내는 자료 읽기와 관련해 도움이 

필요하십니까? 점자, 대형 활자, 오디오 등을 비롯하여 다른 언어나 형식으로 자료를 

무료로 제공해 드립니다. 800-407-4627 (TTY 711) 번으로 연락하시거나 로스앤젤레스 

회원은 888-285-7801 (TTY 711) 번으로 무료로 연락하시기 바랍니다. 
 
ລາວ (Laotian) 
ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານ, ລົມກັບພວກເຮົາ, ຫືຼ 
ອ່ານສ່ິງທ່ີພວກເຮົາສ່ົງໃຫ້ທ່ານບໍ? ພວກເຮົາສະໜອງເອກະສານຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເປັນພາສາອ່ືນ ແລະ 
ຢູ່ໃນຟໍແມັດຕ່າງໆ, ລວມທັງອັກສອນນູນ, ການພິມຂະ ໜາດ ໃຫຍ່, ແລະສຽງໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າໃດໆ. ໂທຫາ
ພວກເຮົາໄດ້ຟຣີທ່ີເບີ 800-407-4627 (TTY 711), ຫືຼ 888-285-7801 (TTY 711) ສໍາ ລັບສະມາຊິກໃນ 
Los Angeles. 
 
Mienh waac (Mien) 
Meih qiemx longc mienh tengx goux mangc taux meih nyei buonh sin heng-wangc nor, 
ca’laangh caux yie mbuo, a’fai tengx doqc mangc dungh yie mbuo fungx bun meih wuov deix 
sou fai? Yie mbuo dor sou-muotc jaa-dorngx benx da’nyeic fingz waac daaih bun aengx caux 
sou-guv daan, lemh jienv nzangc-pokc, aamz benx domh sou-fangx aengx caux waac-qiez bun 
wang-henh muangx maiv zuqc feix luic meih cuotv nyaanh. Longc wang-henh douc waac fonh 
yiem naaiv 800-407-4627 (TTY 711), a’fai 888-285-7801 (TTY 711) liouh zuangx mienh muoz 
haaix dauh yiem njiec Los Angeles. 
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  ែខ រ [Khmer (Cambodian)] 
េតើេ កអ ក្រត វ រជំនួយ មួយនឹង រែថ សំុខ ពរបស់េ កអ ក  រពិេ្រ ះ មួយេយើងខ  ំ 
ឬ រ ន 
នូវអ ីែដលេយើងខ  ំេផ ើជូនេ កអ កឬ? េយើងផ ល់ជូនឯក ររបស់េយើង    
និងទ្រមង់េផ្សងេទៀត ែដល 
រមួ នអក្សរស្រ ប់ជនពិ រែភ ក អក្សរេ ះពុម ធំៗ និង សំេឡង 
េ យមិនគិតៃថ ពីេ កអ កេឡើយ។ សូមេ ទូរស័ព េ យឥតគិតៃថ  មរយៈេលខ 800-407-4627 
(TTY 711) ឬ 888-285-7801 (TTY 711) ស្រ ប់ស ជិកេ ក  ងទី្រក  ង Los Angeles។  

 
 (Farsi)  فارسی

 آیا در رابطھ با مراقبت بھداشتی درمانی خود، گفتگو با ما یا خواندن مطالب ارسالی بھ شما، بھ کمک نیاز دارید؟ 
 ھا شامل خط بریل، چاپ درشت و صوتی، بھ صورت رایگان بھ شما ارائھ ھا و قالبمطالب خود را بھ سایر زبان ما 
 یا  (TTY 711) 4627-407-800دھیماعضای ساکن لس آنجلس می توانند از طریق شماره رایگان می. 

888-285-7801 (TTY 711) .با ما تماس بگیرند  
 
Русский (Russian) 
Вам нужна помощь с медицинским обслуживанием, консультацией или 
материалами, которые мы вам прислали? Мы можем бесплатно предоставить вам 
материалы на других языках и в других форматах, включая шрифт Брайля, крупный 
шрифт или аудиоформат. Звоните нам по бесплатному номеру 800-407-4627  
(TTY 711) или 888-285-7801 (TTY 711) для участников, проживающих в Лос-
Анджелесе.  
 
Español (Spanish) 
¿Necesita ayuda con su cuidado de la salud, para hablar con nosotros o leer lo que le enviamos? 
Proporcionamos nuestros materiales en otros idiomas y formatos, incluyendo braille, letras 
grandes y audio sin costo para usted. Llámenos a la línea gratuita al 800-407-4627 (TTY 711),  
o 888-285-7801 (TTY 711) para miembros en Los Angeles. 
 
Tagalog (Tagalog) 
Kailangan ba ninyo ng tulong sa inyong pangangalagang pangkalusugan, sa pamamagitan ng 
pakikipag-usap sa amin o pagbasa sa kung ano ang ipinapadala namin sa inyo? Nagbibigay kami 
ng aming mga materyal sa ibang mga wika at anyo, kasama ang braille, malaking titik at audio 
na wala kayong gagastusin. Tumawag sa amin nang walang toll sa 800-407-4627 (TTY 711),  
o 888-285-7801 (TTY 711) para sa mga miyembro sa Los Angeles. 
 
ไทย (Thai) 
คณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพของคณุ การปรกึษาเรา หรอืการอา่นขอ้มลูทีเ่รา 
สง่ใหค้ณุหรอืไม ่เราใหบ้รกิารขอ้มลูในภาษาและรูปแบบอืน่ๆ ซึง่รวมถงึอักษรเบรลล ์การขยายขนาด 
อักษร และขอ้ความเสยีงโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย โทรหาเราไดฟ้รทีีห่มายเลข 800-407-4627 (TTY 711) 
หรอื 888-285-7801 (TTY 711) สําหรับสมาชกิในลอสแอนเจลสิ  
 



 لغات وصیغ أخرى 

 الجمعة، من  من اإلثنین إلى (TTY 711) 7801-285-888اتصل بمركز خدمة العمالء على 
 . المكالمة بالمجان. أو اتصل بخط تحویل كالیفورنیا على  مساًء بتوقیت المحیط الھادئ 7صباًحا حتى  7

 cal-anthem.com/ca/medi. 7. تفضل بزیارتنا عبر اإلنترنت على 711الرقم  

Українська (Ukrainian) 
Вам потрібна допомога з медичним обслуговуванням, у розмові з нами або читанні 
матеріалів, які ми вам надсилаємо? Ми безкоштовно надаємо наші матеріали іншими 
мовами та в інших форматах, включаючи шрифт Брайля, великий шрифт і аудіо-формат. 
Телефонуйте нам безкоштовно за номером 800-407-4627 (TTY 711) або 888-285-7801 
(TTY 711) для учасників, які мешкають у Los Angeles. 
 
Tiếng Việt (Vietnamese) 
Quý vị có cần chúng tôi giúp với việc chăm sóc sức khỏe của quý vị, trao đổi với chúng 
tôi, hoặc đọc những tài liệu chúng tôi gửi cho quý vị hay không? Chúng tôi cung cấp 
các tài liệu bằng các ngôn ngữ và định dạng khác, bao gồm chữ nổi, chữ in lớn và  
âm thanh, miễn phí cho quý vị. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn cước  
800-407-4627 (TTY 711), hoặc 888-285-7801 (TTY 711) dành cho các hội viên  
tại Los Angeles. 
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 Anthem!مرحبًا بك في  
 ھي خطة صحیة لألشخاص   Anthem Blue Cross .Anthem Blue Crossشكًرا لك على االنضمام لخطة  

 L.A. Care.من خالل  Anthemیتم تقدیم  . ”Anthem“. كما یمكنك االتصال بنا Medi-Calالذین لدیھم برنامج 
   L.A. Careلتساعدك في الحصول على الرعایة الصحیة التي تحتاجھا.  Californiaمع والیة L.A. Care تتعاون 

 .Care L.Aھي أكبر خطة صحیة تدیرھا الحكومة في البالد. تخدم خطة  L.A. Careھي ھیئة عامة محلیة. في الواقع، 
)  4مع أربع ( L.A. Careتعمل خطة  ).“منطقة الخدمة”(وتسمى  Los Angelesاألشخاص الذین یعیشون في مقاطعة 

،  L.A. Careإلى  Medi-Calخطط صحیة لتقدیم خدمات الرعایة الصحیة ألعضائنا. عندما ینضم أحد أعضاء برنامج 
 یمكن للعضو اختیار تلقي الخدمات عبر أي من شركاء خطط الرعایة الصحیة المذكورین أدناه، طالما أن اختیار الخطة متاح.

 Anthem Blue Cross 
 الصحیة Blue Shield of California Promise  خطة 
 Kaiser Permanente 
 L.A. Care Health Plan 

 دلیل األعضاء
 یرجى قراءتھ بعنایة وبالكامل. Anthem. عن التغطیة التي تحصل علیھا ضمن برنامج یعرفك دلیل األعضاء ھذا 

 إذا  Anthem. سیساعدك على فھم واستخدام المزایا والخدمات. كما یوضح حقوقك ومسؤولیاتك بصفتك عضًوا في 
 كانت لدیك احتیاجات صحیة خاصة، فاحرص على قراءة جمیع األقسام التي تنطبق علیك.

  ) ونموذج الكشف عن المعلومات. فھو ملخص لقواعد وسیاساتEOCیل األعضاء ھذا أیًضا دلیل التغطیة المجمع (یسمى دل
 Anthem ومعتمد على التعاقد بین كل منL.A. Care وDepartment of Health Care Services (DHCS)   . 

  (TTY 711) 7801-285-888.على الرقم Anthem إن كنت تود المزید من المعلومات، یرجى التواصل مع 

. كما یمكنك طلب نسخة DHCSو L.A. Care لطلب نسخة من العقد بین (TTY 711) 7801-285-888اتصل على 
الستعراض دلیل   anthem.com/ca/medi-cal على الرابط Anthemمن دلیل األعضاء بالمجان أو زیارة موقع 

السریریة واإلداریة غیر المملوكة، أو طلب  Anthem األعضاء. كما یمكنك طلب نسخة مجانیة لك من إجراءات وسیاسات 
 Anthem.شرح كیفیة الوصول لھذه المعلومات على موقع 

 تواصل معنا 
 Anthem 7801-285-888موجودة لمساعدتك. اتصل بنا إذا كانت لدیك أسئلة على (TTY 711) Anthem . 

 . المكالمة بالمجان. مساًء بتوقیت المحیط الھادي 7صباًحا حتى الساعة  7اإلثنین إلى الجمعة، من متاحة لخدمتك من 

 

http://anthem.com/ca/medi-cal


 ! Anthemمرحبًا بك في 

 الجمعة، من  من اإلثنین إلى (TTY 711) 7801-285-888اتصل بمركز خدمة العمالء على 
 . المكالمة بالمجان. أو اتصل بخط تحویل كالیفورنیا على  مساًء بتوقیت المحیط الھادئ 7صباًحا حتى  7

 cal-anthem.com/ca/medi. 9. تفضل بزیارتنا عبر اإلنترنت على 711الرقم  

 .cal-anthem.com/ca/medi كما یمكنك زیارتنا على اإلنترنت في أي وقت على الرابط

 

 شكًرا لك،

Anthem 

 
Anthem Blue Cross 

P.O. Box 9054 
Oxnard, CA 9303-9054

http://anthem.com/ca/medi-cal
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 بدء العضویة  .1
 كیفیة الحصول على المساعدة 

 Anthem  تسعى لرضاك عن الرعایة الصحیة. إذا كانت لدیك أي أسئلة عن الرعایة التي تحصل علیھا، فإن 
Anthem !على أتم االستعداد لسماعھا 

 خدمات األعضاء
 أن:  Anthem لخدمة العمالء متاح لمساعدتك. یمكن لـ  Anthemمركز

 غطیة.تجیب على أسئلتك بشأن خطة الرعایة الصحیة والخدمات المشمولة بالت 
  ) تساعدك على اختیار أو تغییر مقدم الرعایة األولیة الخاص بكPCP.( 
 .تخبرك عن كیفیة الحصول على الرعایة التي تحتاج إلیھا 
 .تساعدك في الحصول على خدمات الترجمة الفوریة في حالة ما إذا كنت ال تتحدث اإلنجلیزیة 
 تساعدك في الحصول على المعلومات بلغات أخرى وصیغ أخرى. 
 .تساعدك في الحصول على المواعید في الوقت المناسب 
  تقدیم بطاقة ھویةID   .جدیدة واستبدالھا 
  .اإلجابة على أسئلة بشأن فاتورة ما من قبل أحد مقدمي الرعایة 
  .اإلجابة على أسئلة عن المشكالت التي ال یمكنك حلھا 
 .المساعدة في الترتیب لوسیلة االنتقال 

 اإلثنین إلى الجمعة، من  متاحة لخدمتك من (TTY 711) 7801-285-888. ك أسئلة على الرقم اتصل بنا إذا كانت لدی
من أنك قد انتظرت أقل   Anthem. المكالمة بالمجان. یجب أن تتأكد مساًء بتوقیت المحیط الھادي 7صباًحا حتى الساعة  7

 دقائق عند االتصال.  10من 

 .cal-anthem.com/ca/medi على الرابط كما یمكنك زیارتنا على اإلنترنت في أي وقت

 

 من یمكنھ أن یصبح عضًوا 
 . إذا كانت Los Angelesوتقیم في مقاطعة  Medi-Calألنك مؤھل لخدمات   Anthemأنت مؤھل لعضویة 

 ، فیُرجى االتصال بMedi-Calأو عن موعد تجدید عضویتك في  Medi-Calلدیك أي أسئلة عن تغطیة 
 Department of Public Social Services مقاطعة في Los Angeles    قد  3777-613-866على الرقم . 

. إذا كانت لدیك أي  SSI/SSPمن خالل الضمان االجتماعي، وذلك ألنك تتلقى  Medi-Calتكون مؤھًال بدورك لبرنامج 
 . 1213-772-800لضمان االجتماعي على الرقم أسئلة بشأن الضمان االجتماعي أو دخل الضمان اإلضافي، فاتصل بإدارة ا

http://anthem.com/ca/medi-cal
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   4263-430-800على  Health Care Options بإذا كانت لدیك أسئلة حول التسجیل، فقم باالتصال 
)7077-430-TTY 800    أو قم بزیارة711أو ( healthcareoptions.dhcs.ca.gov. 

Medi-Cal  Transitional 
Medi-Cal  Transitional یُسمى أیًضاMedi-Cal” .كما یمكنك الحصول على “ للعاملینMedi-Cal  Transitional  إذا

 ألحد األسباب التالیة:  Medi-Calتوقفت عن الحصول على برنامج  

 .لقد بدأت في الحصول على دخل أكبر 
  .بدأت أسرتك في تلقي المزید من النفقة الزوجیة أو نفقة األطفال 

 في مكتب الخدمات الصحیة واإلنسانیة في مقاطعتك   Transitional Medi-Calیمكنك االستفسار عن التأھل لبرنامج 
 xcal/Pages/CountyOffices.asp-http://www.dhcs.ca.gov/services/medi المحلیة على
 . )711 أوTTY 800-430-7077 ( 4263-430-800على الرقم  Health Care Options واالتصال ب

  )IDبطاقات تعریف األعضاء ( 
وبطاقة معرف   Anthemعلیك إظھار بطاقة تعریف Anthem. ، فستحصل على بطاقة تعریف Anthemلكونك عضًوا في 

عند الحصول على خدمات الرعایة الصحیة أو الوصفات   Californiaالذي أرسلتھ لك والیة  Medi-Calمزایا برنامج 
الدوائیة. علیك حمل جمیع بطاقات الرعایة الصحیة معك على الدوام. إلیك عینة من بطاقة معرف المزایا وبطاقة تعریف 

Anthem  :لتوضیح ما ستبدو علیھ بطاقة التعریف الخاصة بك 

 

 

 

 

 

 

. إذا لم تحصل  Anthem) الخاص بك على مقدمة بطاقة تعریف PCPیمكن العثور على معلومات مقدم الرعایة األولیة (
سجیل العضویة، أو إذا تلفت بطاقتك، أو فقدت أو الخاصة بك خالل عدة أسابیع من تاریخ ت   Anthemعلى بطاقة تعریف

سوف ترسل لك بطاقة تعریف جدیدة دون تكلفة. یمكنك  Anthem  سرقت، فعلیك االتصال بمركز خدمة العمالء على الفور.
(TTY 711) 7801-285-888.االتصال بالرقم 

 عینة

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://healthcareoptions.dhcs.ca.gov
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 معلومات حول خطتك الصحیة  .2
 نظرة عامة على الخطة الصحیة 

Anthem ة لألشخاص المتمتعین بتغطیة ھي خطة صحیMedi-Cal  في مقاطعةLos Angeles تتعاون .Anthem   
 لتساعدك في الحصول على الرعایة الصحیة التي تحتاجھا. Californiaمع والیة 

لمعرفة المزید عن خطة الرعایة الصحیة وكیفیة االستفادة منھا.   Anthemیمكنك التحدث مع أحد ممثلي خدمة العمالء لدى 
 المكالمة بالمجان.   (TTY 711) 7801-285-888.یمكنك االتصال بالرقم 

 متى تبدأ التغطیة التي تحصل علیھا ومتى تنتھي 
 ك إظھار ، فسنرسل لك بطاقة ھویة في غضون أسبوعین من تاریخ التسجیل. علیAnthemعندما تقوم بالتسجیل في 

 عند الحصول على خدمات الرعایة الصحیة أو   Medi-Cal (BIC)وبطاقة معرف مزایا  Anthemبطاقة تعریف 
 الوصفات الدوائیة.   

الخاصة بك إلى التجدید كل سنة. إذا لم یتمكن مكتب المقاطعة المحلي الخاص بك من تجدید   Medi-Calستحتاج تغطیة 
. أكمل ھذا  Medi-Calصادر إلكترونیة، فسوف ترسل إلیك المقاطعة نموذج تجدید خاصتك باستخدام م Medi-Calتغطیة 

النموذج وأعده إلى وكالة الخدمات اإلنسانیة المحلیة بالمقاطعة. یمكنك إعادة معلوماتك عبر اإلنترنت أو بشكل شخصي، أو  
 عبر الھاتف أو بأي وسیلة إلكترونیة أخرى إذا كانت متوفرة في مقاطعتك. 

سریان التغطیة ھو الیوم األول من الشھر التالي إلكمال التسجیل في خطة الرعایة الصحیة. تحقق من خطاب موافقة تاریخ 
Medi-Cal  .لدیك من خیارات الرعایة الصحیة لمعرفة تاریخ سریان التغطیة الخاصة بك 

وتختار خطة صحیة أخرى في أي وقت. الختیار خطة رعایة   Anthemیمكنك طلب إنھاء التغطیة التي تحصل علیھا من  
 TTY 800-430-7077(   4263-430-800على الرقم  Health Care Options صحیة مختلفة یُرجى االتصال على  

 یمكنك أیًضا طلب إنھاء عضویتك  .healthcareoptions.dhcs.ca.gov. أو تفضل بزیارة  ) 711 أو 
 .Medi-Calفي  

Anthem  لصحیة ألعضاء ھي الخطة اMedi-Cal  في مقاطعةLos Angeles  قم بإیجاد المكتب المحلي الخاص بك عبر .
cal/Pages/CountyOffices.aspx-www.dhcs.ca.gov/services/medihttp://. 

 إذا تحقق أي مما یلي: Anthemقد تنتھي صالحیة 
 .Los Angelesمقاطعة  أنت تغادر •

 إذا كنت في السجن أو الحبس. •

 .Medi-Calلم یعد لدیك استحقاق  •

 .FFS Medi-Calإذا غدوت مؤھًال لبرنامج اإلعفاء الذي یتطلب منك التسجیل في   •

http://healthcareoptions.dhcs.ca.gov
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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 للرسوم   Medi-Calالخاصة بك، فقد تظل مؤھًال للحصول على تغطیة  Anthem Medi-Calإذا فقدت تغطیة 
 ، یمكنك االتصال بالرقم  Anthem). إذا لم تكن متأكًدا مما إذا كنت ال تزال تحت تغطیة FFSمقابل الخدمة (

.888-285-7801 (TTY 711) 

 اعتبارات خاصة للھنود األمریكیین (السكان األصلیین) في الرعایة الصحیة المدارة 
للرعایة   Medi-Calالتخلي عن خطط المدارة أو یمكنھم  Medi-Calیحق للھنود األمریكیین عدم التسجیل في خطة رعایة 

 في أي وقت وألي سبب.  Medi-Calلـ ) FFS( المدارة الخاصة بھم والعودة إلى الرسوم مقابل الخدمة الصحیة

. كما أن  (IHCP) عیادات الصحة الھندیةإذا كنت ھندي أمریكي؛ فلك الحق في الحصول على خدمات الرعایة الصحیة في 
أثناء حصولك على خدمات الرعایة الصحیة من تلك المواقع. للحصول    Anthemغاء التسجیل في لدیك خیار االستمرار أو إل

 (TTY 711) 7801-285-888.على معلومات حول التسجیل وإلغاء التسجیل، اتصل على 

 كیفیة عمل الخطة 
Anthem  ھي خطة رعایة صحیة متعاقدة معDHCS .Anthem  تعمل مع األطباء، المستشفیات ومقدمي 

 ،  Anthemلتوفیر الرعایة الصحیة لك بصفتك عضًوا. وخالل عضویتك في  Anthemالرعایة الصحیة في منطقة خدمة 
 . ویتضمن  FFS (Medi-Calقد تكون مؤھًال لتلقي بعض الخدمات اإلضافیة المقدمة عن طریق خدمة الرسوم مقابل (

 ارجیین، واألدویة التي ال تتطلب وصفة طبیة، وبعض المستلزمات الطبیة من خالل  ذلك وصفات المرضى الخ
.FFS Medi-Cal Rx 

، وسوف یخبرك كذلك بشأن كیفیة الحصول على الرعایة  Anthemكیف تعمل  سوف یخبرك ممثل مركز رعایة العمالء
القیاسیة، وكیفیة طلب خدمات الترجمة بدون  التي تحتاج إلیھا، وكیفیة جدولة مواعید مزود الخدمة خالل أوقات الوصول 

 تكلفة، وكیفیة معرفة ما إذا كنت مؤھًال للحصول على خدمات التنقل.

یمكنك أیًضا العثور على    (TTY 711) 7801-285-888.لمعرفة المزید اتصل بنا إذا كانت لدیك أسئلة على الرقم
 .cal-m/ca/medianthem.coمعلومات مركز خدمة العمالء عبر اإلنترنت على 

 تغییر خطط الرعایة الصحیة 
 Health Careواالنضمام إلى أي خطة صحیة أخرى في بلد إقامتك في أي وقت. اتصل بـ Anthemبإمكانك ترك 

Options  4263-430-800على الرقم ) TTY 800-430-7077الختیار خطة جدیدة. یمكنك االتصال  )711 أو 
 مساًء من أیام اإلثنین وحتى الجمعة. أو تفضل بزیارة  6صباًحا وحتى الساعة    8من الساعة 

healthcareoptions.dhcs.ca.gov. 

تكن ھناك مشاكل في والتسجیل في خطة أخرى ببلدك إذا لم  Anthemلمعالجة طلبك لمغادرة  یوًما 30 یستغرق األمر
 TTY 800-430-7077( 4263-430-800على   Health Care Options. لمعرفة حالة طلبك، اتصل بـ الطلب

 ). 711أو 

 لتسریع عملیة إلغاء االشتراك.  Health Care Optionsفي وقت أبكر، یمكنك طلب Anthem إذا أردت مغادرة 
 الُمعَّجل، فسوف یصلك خطاب یبلغك بإلغاء تسجیلك.إذا كانت أسباب طلبك تفي بقواعد إلغاء التسجیل 

http://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
http://anthem.com/ca/medi-cal
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من ضمن الذین یمكنھم الحصول على إلغاء تسجیل ُمعَّجل، على سبیل المثال ال الحصر، األطفال الذین یتلقون الخدمات في  
مسجلون  أو األعضاء من ذوي االحتیاجات الصحیة الخاصة واألعضاء ال رعایة التبني أو برامج المساعدة على التبنيظل 

 أو أي خطة تجاریة ُمدارة.   Medicareأو  Medi-Calبالفعل في خطة رعایة 

في مكتب الخدمات الصحیة واإلنسانیة في مقاطعتك المحلیة. قم بإیجاد المكتب المحلي    Anthemیمكنك طلب مغادرة برنامج  
أو   .aspxcal/Pages/CountyOffices-http://www.dhcs.ca.gov/services/medi. الخاص بك عبر 

 . ) 711أو  TTY 800-430-7077 (   4263-430-800على الرقم    Health Care Optionsاتصل بمكتب  

 Californiaالطالب الجامعیون الذین انتقلوا لمقاطعة جدیدة أو خارج 
 خدمات غرفة الطوارئ   Anthemلحضور الجامعة، فسوف تغطي California إذا انتقلت لمقاطعة جدیدة في 

في جمیع  Medi-Calوخدمات الرعایة العاجلة في المقاطعة الجدیدة. خدمات الطوارئ متاحة لجمیع المْنَضّمین لبرنامج  
 أنحاء الوالیة، بغض النظر عن المقاطعة التي یسكنون فیھا. یتم تغطیة الرعایة الروتینیة والوقائیة فقط في مقاطعة إقامتك.

، فلست بحاجة للتقدم  Californiaوسوف تحضر الجامعة في مقاطعة مختلفة في  Medi-Cal في برنامج إذا كنت مسجًال 
 في تلك المقاطعة. Medi-Calلعضویة 

 ، یُتاح أمامك خیاران. یمكنك: Californiaعندما تنتقل بشكل مؤقت من المنزل لاللتحاق بجامعة ما في مقاطعة مختلفة بـ 

  إدارة مقاطعة إخطارLos Angeles لDepartment of Public Social Services    عن طریق
لإلبالغ أنك تنتقل مؤقتًا  dpss.lacounty.govأو تفضل بزیارة  866-613-3777االتصال بالرقم  

للمداومة في الجامعة ولتقدیم عنوانك في المقاطعة الجدیدة. ستقوم المقاطعة بتحدیث سجالت الحالة بعنوانك 
الجدید ورمز المقاطعة في قاعدة بیانات الوالیة. أن تستخدم ھذا الخیار إذا كنت ترید الحصول على رعایة  

غیر متاحة    Anthemدة. قد تضطر إلى تغییر الخطط الصحیة إذا كانتروتینیة أو وقائیة في مقاطعتك الجدی
لالستفسارات ولتجنب التأخیر في التسجیل في الخطة الصحیة الجدیدة،   في المقاطعة حیث ستلتحق بالكلیة.

TTY 800-430-  800-430- 4263على الرقم  Health Care Optionsیُرجى االتصال على 
  711). أو (7077

 أو

 تغییر خطة الرعایة الصحیة عندما تلتحق بشكل مؤقت بجامعة ما في مقاطعة مختلفة. ستتمكن فقط  اختر عدم
من الوصول لخدمات غرفة الطوارئ وخدمات الرعایة العاجلة في المقاطعة الجدیدة لبعض الحاالت. لمعرفة  

وتینیة أو الوقائیة، فسیكون . أما الرعایة الصحیة الر“كیفیة الحصول على الرعایة”، 3المزید، اذھب إلى فقرة 
 مع شبكة مقدمي الرعایة المعتادین المتواجدین في المقاطعة التي یسكن فیھا  Anthemعلیك استخدام 

 رب أسرتك.
 

 ، Medi-Calمؤقتًا للمداومة في جامعة في والیة أخرى وترغب في االحتفاظ بتغطیة  Californiaإن كنت ستغادر 
ن طریق االتصال  ع  Department of Public Social Servicesل  AngelesLosإدارة مقاطعة فتواصل مع 

خدمات الطوارئ   Medi-Calطالما أنك مؤھل، فستغطي dpss.lacounty.gov. أو زیارة  3777-613-866بالرقم  
والرعایة العاجلة في والیة أخرى. سنغطي أیًضا رعایة الطوارئ التي تؤدي إلى دخول المستشفى في كندا والمكسیك، إذا  

. ال یتم تغطیة خدمات الرعایة الروتینیة Medi-Calتمت الموافقة على الخدمة وتم استیفاء الطبیب والمستشفى لقواعد  
في والیة أخرى، فستحتاج إلى   Medicaidویة الموصوفة، خارج والیة كالیفورنیا. إذا كنت ترید والوقائیة، بما في ذلك األد

 مقابل الرعایة الصحیة التي تحصل علیھا. Anthemولن تسدد  Medi-Calتقدیم طلب في ھذه الوالیة. ولن تكون مؤھًال لـ 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://dpss.lacounty.gov
http://dpss.lacounty.gov
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 استمراریة الرعایة
. في  Anthemحیة الخاصة بك من مقدمي الرعایة في شبكة ، ستحصل على الرعایة الصAnthemبصفتك عضًوا في 

وھذا ما یسمى باستمراریة Anthem. بعض الحاالت، قد تتمكن من الذھاب إلى مقدمي الخدمات الذین لیسوا في شبكة 
 وأخبرنا إذا كنت بحاجة لرؤیة مقدم خدمة خارج الشبكة. سنخبرك إذا كان لدیك استمراریة Anthemالرعایة. اتصل بـ 

 شھًرا، أو أكثر في بعض الحاالت، إذا كان كل ما   12الرعایة. یمكنك استخدام استمراریة الرعایة لمدة تصل إلى  
 یلي صحیًحا: 

  إن لدیك عالقة مستمرة مع مقدم الخدمة غیر المنتظم، وذلك قبل التسجیل فيAnthem 

  إن مقدم الخدمة غیر المنتظم على استعداد ألن یعمل معAnthem افق على متطلبات وأن یوAnthem 

 ) شھًرا قبل تسجیلك في  12تم فحصك من قبل مقدم الخدمة غیر المنتظم مرة واحدة على األقل خالل االثني عشر (
Anthem خالل زیارة غیر طارئة 

 ) أشھر قبل تحویل توجھ خدماتك 6تم فحصك من قبل مقدم الخدمة غیر المنتظم مرة واحدة على األقل خالل الستة (
 Anthemیة من المركز اإلقلیمي إلى  الطب

  ال یوجد لدى Anthemمخاوف موثقة بشأن جودة الرعایة مع مقدم الخدمة غیر المنتظم 

 شھًرا، أو لم یوافق على معدالت  12بعد نھایة الـ   Anthemإذا لم یوافق مقدم الخدمة لدیك على االنضمام إلى شبكة 
 الرعایة، فسوف تكون في حاجة إلى تبدیل مقدمي الرعایة إلى المتوفر  أو لم یتوافق مع متطلبات جودة   Anthemدفع 

    (TTY 711) 7801-285-888أو أن تتصل بمركز رعایة العمالء على الرقم Anthemفي شبكة 
 لمناقشة خیاراتك.

 أو مقدمو الخدمات غیر المنتظمین  Anthemمقدمو الخدمات الذین غادروا 
 أو أنھ قد توقف  Anthem خدمة لحاالت صحیة معینة، وھو لیس بمقدم خدمات تابع لـإذا كنت تعالج من قبل مقدم 

، فربما یكون بمقدورك االستمرار مع مقدم الخدمة ھذا. وھو شكل آخر من أشكال استمراریة  Anthemعن العمل مع 
 لحصر:الستمراریة الرعایة تتضمن على سبیل المثال ال ا Anthemالرعایة. الخدمات التي تقدمھا 

  طالما استمرت الحالة.  —(مشكلة طبیة تحتاج إلى عنایة سریعة) الحاالت الحادة 
 (مشكلة طبیة لدیك منذ فترة طویلة) لمقدار الوقت المطلوب إلنھاء مسار  — الحاالت الجسدیة والسلوكیة المزمنة

 . Anthemالعالج والترتیب النتقال آمن إلى طبیب جدید في شبكة 
 مل وفترة ما بعد الوالدة مباشرة. أثناء الح — الحمل 
  .خدمات الصحة النفسیة لألم 
  شھًرا من تاریخ بدء التغطیة أو تاریخ  12شھًرا لمدة تصل إلى  36رعایة طفل حدیث الوالدة بین الوالدة والعمر

 . Anthemانتھاء عقد مقدم الخدمة مع 
  ،طالما أنھا مغطاة، وضروریة من  إجراء عملیة جراحیة أو إجراء طبي آخر من مقدم رعایة غیر منتظم 

، كجزء من دورة عالجیة موثقة، وقد أوصى بھا ووثقھا مقدم Anthemالناحیة الطبیة، ومصرح بھا من قبل 
یوًما من تاریخ إنھاء عقد مقدم الخدمة، أو   180إجراء عملیة جراحیة أو إجراء طبي آخر في غضون   — الخدمة
 العضو الجدید. یوًما من التاریخ الفعلي لتغطیة  180
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  (TTY 711).7801-285-888للشروط األخرى التي قد تكون مؤھلة، قم باالتصال بمركز رعایة العمالء على الرقم 

إذا لم یكن مقدم الخدمة غیر المنتظم على استعداد لمواصلة تقدیم الخدمات، أو لم یوافق على الدفع أو على شروط أخرى  
 اتصل بمركز رعایة العمالء على الرقم  تلقي الرعایة المستمرة من مقدم الخدمة ھذا. لتوفیر الرعایة، فلن تتمكن من 

888-285-7801 (TTY 711)   للمساعدة في اختیار مقدم خدمة متعاقد لمواصلة رعایتك، أو إذا كان لدیك أي 
  Anthem.أسئلة أو مشاكل في تلقي الخدمات المغطاة من مقدم الخدمة الذي لم یعد جزًءا من

Anthem لیست مطالبة بتوفیر استمراریة الرعایة للخدمات التي ال تغطیھاMedi-Cal  والمعدات الطبیة المتینة، ووسائل ،
التنقل، والخدمات اإلضافیة األخرى، ومقدمي الخدمات المقسمین. لمعرفة المزید حول استمراریة الرعایة ومؤھالت األھلیة، 

 (TTY 711) 7801-285-888.اتصل على ولالستماع إلى جمیع الخدمات المتاحة، 

 التكالیف 
 تكالیف األعضاء 

Anthem  تخدم األشخاص المؤھلین لـMedi-Cal  وفي أغلب الحاالت، فإن أعضاء . Anthemیُضطرون   ال 
و الرعایة  لدفع مقابل الخدمات المشمولة بالتغطیة أو األقساط أو االستقطاعات. وباستثناء الرعایة الطارئة أو الرعایة العاجلة أ

. إذا لم تحصل  Anthemقبل أن ترى مزوًدا خارج شبكة  Anthemالحساسة؛ فإنھ یجب أن تحصل على موافقة مسبقة من 
على موافقة مسبقة وذھبت إلى مقدم رعایة خارج الشبكة للحصول على رعایة لیست رعایة طارئة أو عاجلة أو حساسة؛ فقد  

  لرعایة خارج الشبكة. لقائمة الخدمات المغطاة، انتقل إلى قسم تضطر إلى دفع تكالیف الرعایة من مقدمي ا
 .“المزایا والخدمات”

 لألعضاء الذین یتحملون جزًءا من التكلفة 
قد تضطر إلى دفع حصة من التكلفة كل شھر لخدمات الرعایة طویلة األجل الخاصة بك. یعتمد المبلغ الذي تدفعونھ على  

فواتیرك الطبیة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر؛ فواتیر خدمة الدعم المدار طویل دخلكم ومواردكم. ستدفع كل شھر 
الخدمات طویلة األجل    Anthem، حتى یساوي المبلغ الذي دفعتھ حصتك من التكلفة. بعد ذلك، ستغطي MLTSS)المدى (

 ك طویلة األجل لذلك الشھر. حتى تسدد كامل تكلفت  Anthemالتي تحصل علیھا في ذلك الشھر. لن تغطیك خدمات 

 كیف یتم السداد لمقدم الرعایة 
 لمقدمي الرعایة بالطرق التالیة:  Anthemتدفع 

  المدفوعات مقابل كل عضو 

  تدفعAnthem  لبعض مقدمي الرعایة مبلغًا ثابتًا من المال كل شھر عن كل عضو في 
 .Anthemتعمل  .وھذا ما یسمى الدفع مقابل كل عضو Anthem مع مقدمي 

 الرعایة لتحدید مبلغ المدفوعات. 
  مدفوعاتFFS 

  یزود بعض مقدمي الرعایة الخدمات ألعضاءAnthem  وبعد ذلك یرسلون فاتورة عن الخدمات
مع مقدم الخدمة  Anthem  وھذا ما یسمى الرسوم مقابل الخدمة. تعملAnthem. التي قدموھا لـ  

 الختیار تكلفة كل خدمة. 
 (TTY 711) 7801-285-888یمكنكم االتصال على الرقم  لمقدمي الرعایة،   Anthemلمعرفة المزید عن كیفیة دفع 
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 حوافز مقدمي الرعایة 
 Anthem لدیھا برامج حوافز لمقدمي الخدمات، وھي مصممة لتحسین رعایتك وتجربتك مع مقدمي الخدمات التابعین لـ 

 .Anthem:تساعد ھذه البرامج في تحسین 

 • جودة الرعایة  

 • الخدمة المقدمة  

 • رضا األعضاء  

  (TTY 711) 7801-285-888.اتصل علىلمعرفة المزید عن ھذه البرامج،  

 أن تقوم بسداد إحدى الفواتیر Anthem الطلب من 
الدفع لھا. إذا تلقیت فاتورة برسوم    Anthemالخدمات المغطاة ھي خدمات الرعایة الصحیة التي یندرج ضمن مسؤولیة 

خدمات الدعم، أو االشتراكات، أو رسوم التسجیل لخدمة مغطاة، فال تدفع الفاتورة. اتصل بمركز خدمة العمالء فوًرا عن  
 (TTY 711) 7801-285-888.طریق الرقم 

 أن تدفع لك مقابل ما دفعتھ من نفقات  Anthem الطلب من
 أن تقوم بتعویضك (سداده لك)، فیجب أن  Anthem  إذا كنت قد دفعت مقابل الخدمات التي تلقیتھا بالفعل، وترید من

 الشروط التالیة:  جمیع تستوفي

  الخدمة التي تلقیتھا ھي خدمة مغطاة تتحملAnthem  مسؤولیة دفع ثمنھا. لن تعوضكAnthem   عن 
 . Anthemأو  Medi-Calالخدمة التي ال یغطیھا 

  أن تكون قد تلقیت الخدمة المغطاة بعد أن أصبحت عضًوا مؤھًال فيAnthem . 
 .أن تطلب استرداد المبلغ خالل عام واحد من تاریخ استالمك للخدمة المغطاة 
 مقدم الخدمة.  أن تقدم دلیًال على أنك قد دفعت مقابل الخدمة المغطاة، مثل إیصال مفصل من 
  أن تكون قد تلقیت الخدمة المغطاة من مزودMedi-Cal  مسجل في شبكةAnthem.   لست في حاجة 

  تسمح إلى تلبیة ھذا الشرط إذا تلقیت خدمات الطوارئ أو خدمات تنظیم األسرة، أو أي خدمة أخرى 
Medi-Cal .لمقدمي الخدمات خارج الشبكة بالعمل علیھا دون موافقة مسبقة 

    إذا كانت الخدمة المغطاة تتطلب عادةً موافقة مسبقة، فعلیك حینھا أن تقدم دلیًال من مقدم الخدمة یوضح الحاجة
 الطبیة للخدمة المغطاة.

 Anthem ا استوفیت جمیع الشروط المذكورة سوف تخبرك بقرارھا بشأن التعویض لك في خطاب یسمى إخطار العمل. إذ
أن یعید لك كامل المبلغ الذي دفعتھ. إذا رفض مقدم الخدمة   Medi-Calأعاله، فیجب على مقدم الخدمة المسجل في 

ولكنھ لیس  Medi-Calسوف تسدد لك كامل المبلغ الذي دفعتھ. إذا كان مقدم الخدمة مسجًال في Anthem  تعویضك، فإن
سوف یسدد لك المبلغ، ولكن فقط في حدود المبلغ الذي ستدفعھ  Anthem  رفض تعویضك، فإن وإذا Anthem في شبكة

FFS Medi-Cal. Anthem  سوف تسدد لك كامل المبلغ من حسابھا الخاص لخدمات الطوارئ، أو خدمات تنظیم
  بتقدیمھا من قبل مقدمي الخدمات خارج الشبكة بدون Medi-Calاألسرة، أو أي خدمة أخرى تسمح 

 لن تقوم بتعویضك.Anthem الموافقة المسبقة. إذا لم تكن مستوفیًا ألحد الشروط المذكورة أعاله؛ فإن 
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Anthem :لن تقوم بتعویضك 

  لقد طلبت وتلقیت خدمات ال تغطیھاMedi-Cal .مثل خدمات التجمیل ، 
  إذا كان لدیك حصة تكلفةMedi-Cal .لم یتم الوفاء بھا 
  عامل مع إذا ذھبت إلى طبیب ال یتMedi-Cal   ووقعت على استمارة تفید بأنك ترید أن یتم فحصك على أي 

 حال، وأنك ستدفع مقابل الخدمات بنفسك. 
 إذا كنت قد طلبت استرداد أموالك مقابل االشتراكات في الوصفات الطبیة التي تغطیھا خطةMedicare  

 الخاصة بك.  D الجزء
 

  على الفور على الرقمAnthem إذا حصلت على فاتورة عن خدمة مغطاة، فاتصل بمركز رعایة العمالء لدى 
.888-285-7801 (TTY 711)  إذا كنت قد سددت مقابل خدمة تعتقد أنAnthem  ینبغي أن تغطیھا، یمكنك 

 مراجعة طلبك   Anthemلكي تطلب من  (TTY 711) 7801-285-888تقدیم مطالبة. اتصل على الرقم  
واتخاذ قرار ما لو كنت ستسترد المبلغ الذي دفعتھ. 



 

   Anthem .(TTY 711) 7801-285-888اتصل بمركز خدمة العمالء على الرقم  
 . مساًء بتوقیت المحیط الھادي 7صباًحا حتى الساعة  7اإلثنین إلى الجمعة، من متاحة لخدمتك من 

. تفضل بزیارتنا عبر اإلنترنت على  711المكالمة بالمجان. أو اتصل بخط تحویل كالیفورنیا على الرقم 
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 كیفیة الحصول على الرعایة .3
 الحصول على خدمات الرعایة الصحیة 

 لخدمات. یرجى قراءة المعلومات التالیة حتى تعرف ممن أو من أي مجموعة من مقدمي الرعایة الصحیة یمكنك الحصول على ا 

 یمكنك بدء الحصول على خدمات الرعایة الصحیة من تاریخ سریان التسجیل. احمل معك دوًما البطاقة التعریفیة 
Anthem ID وبطاقة تعریف مزایا ،Medi-Cal (BIC) وأي بطاقات تأمین صحي أخرى في حوزتك. ال تسمح ، 

 الخاصة بك.  Anthem IDأو البطاقة التعریفیة   BICمطلقًا ألي شخص باستخدام بطاقة 

ھي مجموعة من األطباء،  Anthemشبكة Anthem. ) في شبكة  PCPعلى األعضاء الجدد اختیار مقدم رعایة أولیة (
یوًما من وقت   30خالل  PCPعلیك اختیار Anthem. والمستشفیات وغیرھم من مقدمي الرعایة الذین یتعاونون مع 

 لك واحًدا.  Anthem، فستختار PCPإذا لم تختر Anthem. تسجیل عضویتك في 

 متوفًرا.  PCPما دام Anthem مختلفًا لجمیع أفراد األسرة المنضمین لعضویة  PCPsھو نفسھ أو   PCPقد تختار  

مكنك البحث في دلیل مقدمي الخدمات. بھا قائمة جدید، ی PCPإذا كان لدیك طبیب تود االستمرار معھ، أو أردت العثور على 
.  PCPیوجد في دلیل مقدمي الرعایة معلومات أخرى تساعدك على اختیار Anthem. المسجلین في شبكة  PCPsبجمیع 

كما یمكنك العثور على دلیل   (TTY 711) 7801-285-888.اتصل بنا إذا كنت بحاجة لدلیل مقدمي الخدمات على الرقم 
 .cal-anthem.com/ca/medi على الرابط Anthemمات على موقع مقدمي الخد

، فیجب على مقدم  Anthemإذا لم تتمكن من الحصول على الرعایة التي تحتاجھا من مقدمي الرعایة المشاركین في شبكة 
ة. إنك لست في  إلرسالك لمقدم خدمة خارج الشبكة، ھذا األمر یسمى اإلحال Anthemالرعایة األولیة لدیك أن یطلب موافقة 

الرعایة  ”حاجة إلى موافقة للذھاب إلى مقدم خدمة خارج الشبكة للحصول على الخدمات الحساسة الموضحة تحت عنوان 
 الحقًا في ھذا الفصل.  “الحساسة

 ودلیل مقدمي الرعایة وشبكة مقدمي الرعایة.  PCPsاقرأ باقي الفصل لمعرفة المزید عن مقدمي الرعایة األولیة  

 

 

 

 

لمعرفة المزید، اقرأ  ).FFS( الرسوم مقابل الخدمة Medi-Cal Rxتُدار مزایا الصیدلة اآلن من خالل برنامج 
 .4في الفصل  “األخرى Medi-Calبرامج وخدمات ”قسم 
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 PCP)مقدم الرعایة األولیة (
حسب سنك ونوعك،  على Anthem. یوًما من تسجیل انضمامك لـ 30خالل  PCPعلیك اختیار مقدم الرعایة األولیة 

، أو طبیب أسرة أو طبیب باطني أو طبیب أطفال لیكون مقدم الرعایة األولیة  OB-GYNیمكنك اختیار ممارس عام، أو 
)PCP) الخاص بك. كما یمكن اعتبار كل من ممرضة ممارسة ((NP) أو مساعد طبیب ،PAقابلة معتمدة -) أو ممرضة

قابلة معتمدة، لیكون مقدم الرعایة األولیة الخاص  -أو ممرضة  PAأو   NP خاص بك. إذا اخترت PCPكمقدم رعایة أولیة 
، أو إذا كان لدیك Medi-Calو Medicareبك، فقد یُخصَّص لك طبیٌب لإلشراف على رعایتك. إذا كنت تعمل في كل من 

 تأمین رعایة صحیة آخر، فال یتعین علیك اختیار مقدم رعایة أولیة. 

) أو عیادة الصحة الریفیة FQHC) أو المركز الصحي المؤھل اتحادیًا (IHCPالصحیة الھندیة ( مقدم الرعایةیمكنك اختیار 
)RHC  لیكون مقدم الرعایة األولیة الخاص بك. تبعًا لنوع مقدم الخدمة لدیك، فقد تتمكن من اختیار مقدم رعایة رئیسي واحد (

 ، طالما أن مقدم الرعایة األولیة متاح.Anthemلجمیع أفراد عائلتك الذین ھم أعضاء في 

موجوًدا   IHCPاألولیة الخاص بھم، حتى إذا لم یكن باعتباره مقدم الرعایة   IHCPمالحظة: یجوز للھنود األمریكیین اختیار 
 . Anthemفي شبكة 

لك. إذا ُخصص لك مقدم   PCPبتخصیص  Anthemیوًما من تسجیل عضویتك، فستقوم  30خالل   PCPإذا لم تختر 
الي.  . یحدث التغییر في الیوم األول من الشھر الت(TTY 711) 7801-285-888رعایة أولیة وأردت تغییره، فاتصل على 
   Anthemالخاص بك عن طریق تسجیل الدخول إلى بوابة األعضاء  PCPیمكنك أیًضا تغییر مقدم الرعایة األولیة 

 .cal-anthem.com/ca/mediعلى 

 الخاص بك بما یلي: PCPسیقوم 
  .التعرف على تاریخك الطبي واحتیاجاتك 
 ظ على سجالتك الطبیة.الحفا 
 .نقدم لك الرعایة الوقائیة واالعتیادیة التي تحتاجھا 
  .إحالتك (إرسالك) إلى طبیب مختص إذا احتجت ذلك 
  .ترتیب رعایة استشفائیة إذا احتجت ذلك 

  IHCPsیوجد بدلیل مقدمي الرعایة قائمة بـ Anthem. في شبكة   PCPیمكنك النظر في دلیل مقدمي الرعایة للعثور على 
 Anthem.التي تعمل مع  RHCsو FQHCsو

 عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني   Anthemیمكنك العثور على دلیل مقدمي الخدمات العاملین مع 
cal-anthem.com/ca/medi.   أو یمكنك طلب إرسال دلیل مقدمي الرعایة من خالل االتصال بالرقم 

.888-285-7801 (TTY 711)  كما یمكنك االتصال إذا كنت ترید التأكد مما إذا كانPCP  الذي تریده 
 یستقبل حاالت جدیدة.

 اختیار األطباء وغیرھم من مقدمي الرعایة 
 الخاص بك بنفسك.  PCPد، لذا فمن األفضل أن تختار أنت تعرف احتیاجات رعایتك الصحیة أفضل من أي أح 

 

https://members.anthem.com/ca/medi-cal
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  PCPواحد حتى یمكنھ التعرف على احتیاجات رعایتك الصحیة. ولكن، إذا أردت أن تغیر  PCPمن األفضل أن تستمر مع 
والذي یستقبل  Anthemالمنضم لشبكة مقدمي الرعایة في    PCPالخاص بك، فیمكنك تغییره في أي وقت. علیك اختیار 

 ت جدیدة.حاال

 الخاص بك في أول یوم من الشھر القادم بعد التغییر. PCPسیصبح اختیارك الجدید ھو 

أو قم بتسجیل الدخول إلى    (TTY 711) 7801-285-888الخاص بك، اتصل على   PCPلتغییر مقدم الرعایة األولیة 
 . nge PCPChaواستخدم أداة  cal-anthem.com/ca/mediموقع األعضاء اآلمن الخاص بنا على  

 Anthem قد تطلب منك أن تغیر مقدم الرعایة األولیة الخاصة بك إذا كان مقدم الرعایة األولیة ال یستقبل حاالت جدیدة، أو
أو مقدم الرعایة األولیة    Anthemأو ال یقدم الرعایة للمرضى ممن ھم في سنك. قد تطلب منك   Anthemغادر شبكة 

PCP ة أن تنتقل لمقدم الرعایة األولیPCP  جدید إذا لم تكن عالقتك طیبة أو متوافق مع مقدم الرعایة األولیةPCP   الخاص
الخاص بك،   PCPمضطرة لتغییر مقدم الرعایة األولیة  Anthemبك، أو إذا تغیبت عن موعدك أو تأخرت علیھ. إذا كانت 

 بذلك كتابیًا. Anthemفسوف تخبرك 

جدیدة عبر البرید اإللكتروني.  Anthemالخاص بك، فسوف تحصل على بطاقة ُمعرف  PCPتغیر مقدم الرعایة األولیة 
الجدید الخاص بك. اتصل بمركز خدمة العمالء إذا كان لدیك أي أسئلة بشأن الحصول على بطاقة   PCPوسیكون علیھا اسم 

 تعریفیة جدیدة.

 PCP:بعض األشیاء الھامة للتفكیر بشأنھا عند اختیار 
 ؟الرعایة األولیة باالعتناء بـ األطفال ھل یقوم مقدم 

  ھل یعملPCP في عیادة أحب استخدامھا؟ 

  ھل مكتبPCP  قریب من منزلي أو عملي أو مدرسة أطفالي؟ 

  ھل مكتبPCP  قریب من المكان الذي أعیش فیھ؟ وھل من السھل الوصول إلى مكتبPCP ؟ 

  ھل األطباء والموظفون یتحدثون اللغة التي أتحدثھا؟ 

 مل ھل یعPCP مع مستشفى أحبھا؟ 

  ھل یقدمPCP الخدمات التي قد أحتاجھا؟ 

  ھل ساعات مكتبPCP  تناسب الجدول الزمني الخاص بي؟ 

 )IHAالتقییم الصحي المبدئي (
یوًما من  120الجدید الخاص بك خالل أول   PCPبأن تزور، كونك عضًوا جدیًدا، مقدم الرعایة األولیة  Anthemتنصح 

الخاص بك على معرفة تاریخ رعایتك الصحیة   PCPھو مساعدة  IHA). الغرض من IHAلمبدئي (التقییم الصحي ا
الخاص بك بعض األسئلة عن تاریخك الطبي أو قد یطلب منك أن تكمل استبیانًا. كما   PCPواحتیاجاتك. قد یطرح علیك 

 الخاص بك عن استشارات وصفوف التوعیة الصحیة التي قد تساعدك.  PCPسیخبرك 

قدم رقم البطاقة  Anthem. ، فأخبر الشخص الذي یجیب على الھاتف بأنك عضو في IHAما تتصل لتحدید موعد عند
 الخاصة بك.   Anthem IDالتعریفیة
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الخاصة بك في موعدك. من المفید أن تأخذ قائمة بأدویتك واألسئلة  Anthem IDوالبطاقة التعریفیة  BICخذ معك بطاقة 
الخاص بك بشأن احتیاجات ومخاوف   PCPالتي ترید أن تطرحھا على الطبیب أثناء زیارتك. كن مستعًدا للتحدث مع 

 الرعایة الصحیة التي لدیك. 

 اب لموعدك.الخاص بك إذا كنت ستتأخر أو ال تستطیع الذھ PCPاحرص على االتصال بمكتب 

  (TTY 711) 7801-285-888.بـ مركز خدمة العمالء على الرقم المجاني ، فاتصل  IHAإذا كانت لدیك أسئلة حول  

 الرعایة االعتیادیة 
الرعایة االعتیادیة ھي الرعایة الطبیة المعتادة. تشمل الرعایة الوقائیة والتي تسمى أیًضا السالمة أو رعایة السالمة. تساعدك  

على الحفاظ على صحتك وتحمیك من المرض. الرعایة الوقائیة تشمل فحوصات دوریة وتوعیة طبیة واستشارات. ویمكن 
ة األكثر احتیاًجا مثل فحص السمع والنظر، تقییمات عملیة النمو، والعدید من الخدمات لألطفال تلقي الخدمات الوقائیة المبكر

. إضافة إلى الرعایة الوقائیة، تشمل الرعایة  Bright Futuresاإلضافیة التي توصي بھا إرشادات أطباء األطفال في مؤسسة 
  PCPروتینیة المقدمة من مقدم الرعایة األولیة الرعایة ال  Anthemالروتینیة أیًضا الرعایة عندما تشعر بالمرض. تغطي 

 الخاص بك. 

 الخاص بك بما یلي: PCPسیقوم  

  یقدم لك جمیع الرعایة الروتینیة، بما في ذلك الفحوصات الدوریة، والتطعیمات والعالجات والوصفات
 واالستشارات الطبیة.

 .الحفاظ على سجالتك الطبیة 
 م. اإلحالة (اإلرسال) للمختصین عند اللزو 
  .طلب األشعة السینیة، فحوصات الثدي أو التحالیل عند اللزوم 

الخاص بك قبل   PCPالخاص بك لتحدید موعد. احرص على االتصال بـ PCPعندما تكون بحاجة لرعایة اعتیادیة، اتصل بـ
أو التوجھ إلى غرفة   911الحصول على أي رعایة طبیة، ما لم تكن حالة طارئة. في الحاالت الطارئة، یجب االتصال بالرقم 

 الطوارئ في أقرب مستشفى.

الجیدة   الرعایة”و “الفوائد والخدمات”لمعرفة المزید حول الرعایة الصحیة والخدمات التي تغطیھا خطتك، وما ال تغطیھ؛ فاقرأ 
 في ھذا الكتیب. “لألطفال والشباب

 

 

 

 

 

استخدام الوسائل المساعدة والخدمات للتواصل مع  Anthemیمكن لجمیع مقدمي خدمات  
أو  Anthemقم بإخبار . یمكنھم أیًضا التواصل معك بلغة أو تنسیق آخر. األشخاص ذوي اإلعاقة

 .مقدم الرعایة الخاص بك بما تحتاجھ
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 رعایةشبكة مقدمي ال 
 شبكة مقدمي الرعایة ھي مجموعة من األطباء، والمستشفیات وغیرھم من مقدمي الرعایة الذین یتعاونون مع  

 .Anthemسوف تحصل على معظم الخدمات المشمولة بالتغطیة من خالل شبكة.Anthem  

موجوًدا   IHCPباعتباره مقدم الرعایة األولیة الخاص بھم، حتى إذا لم یكن  IHCPمالحظة: یجوز للھنود األمریكیین اختیار 
  Anthem.في شبكة

 الخاص بك، أو المستشفى أو غیرھم من مقدمي الرعایة، لدیھ اعتراض أخالقي على تقدیم الخدمة المغطاة  PCPإذا كان  
 (TTY 711) 7801-285-888. لى الرقم فیُرجى االتصال بمركز خدمة العمالء عمثل تنظیم األسرة أو اإلجھاض، 

 التي ستذكر فیما سیتقدم من ھذا الفصل.  “االعتراض األخالقي”لمعرفة المزید عن االعتراضات األخالقیة، اقرأ فقرة 

  إذا كان لدى مقدم الرعایة اعتراًضا أخالقیًا، فیمكن أن یساعدك في العثور على مقدم رعایة مختلف للخدمات المطلوبة.
Anthem  .یمكنھا مساعدتك أیًضا في العثور على موفر الرعایة الذي سیقوم بالخدمة 

 في مقدمي الرعایة التابعین للشبكة 
للوفاء بمعظم احتیاجات الرعایة الصحیة لدیك. سوف تحصل على   Anthemسوف تتعامل مع مقدمي الرعایة من شبكة 

ستتعامل مع أطباء مختصین ومستشفیات وغیرھم من مقدمي الرعایة   الخاص بك. كما PCPالرعایة الوقائیة واالعتیادیة من  
  Anthem.في شبكة

كما یمكنك العثور على دلیل   (TTY 711) 7801-285-888.للحصول على دلیل لشبكة مقدمي الرعایة، اتصل على الرقم  
للحصول على نسخة من قائمة   ./cal-medianthem.com/caمقدمي الخدمات عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني  

. أو قم ) 711  أو   5واضغط  TTY 800-977-2273 (   2273-977-800على    Medi-Cal Rxتعاقدات األدویة، اتصل بـ  
 .calrx.dhcs.ca.gov/home-https://mediعلى اإلنترنت    Cal Rx-Mediبزیارة موقع  

 ) في أقرب مستشفى. ERأو التوجھ إلى غرفة الطوارئ ( 911الحاالت الطارئة، ینبغي االتصال بالرقم  في

قبل أن ترى مزوًدا  Anthem وباستثناء الرعایة الطارئة أو الرعایة الحساسة؛ فإنھ یجب أن تحصل على موافقة مسبقة من 
مقدم رعایة خارج الشبكة للحصول على رعایة لیست . إذا لم تحصل على موافقة مسبقة وذھبت إلى Anthemخارج شبكة 

 رعایة طارئة أو رعایة حساسة؛ فقد تضطر إلى دفع تكالیف الرعایة من مقدمي الرعایة خارج الشبكة.

 مقدمو الرعایة غیر التابعین للشبكة والموجودون داخل منطقة الخدمة 
فیما عدا الرعایة في حاالت الطوارئ،  Anthem. مقدمو الرعایة خارج الشبكة ھم مقدمو الرعایة غیر المتعاقدین للعمل مع 

فقد تضطر للدفع مقابل الرعایة التي تحصل علیھا من مقدمي الرعایة من خارج الشبكة. إذا كنت بحاجة إلى خدمات رعایة  
لحصول علیھا من مقدم رعایة من خارج شبكة مقدمي الرعایة بدون أي تكلفة  صحیة مشمولة في التغطیة، فقد تتمكن من ا

 طالما أنھا ضروریة من الناحیة الطبیة وغیر متوفرة لدى شبكة مقدمي الرعایة. 

Anthem  قد توافق على إحالتك إلى مقدم رعایة غیر تابع للشبكة إذا لم تكن الخدمات التي تحتاج إلیھا متوفرة في الشبكة 
 جد بمكان بعید جًدا عن منزلك. إذا حصلت على إحالة لمقدم رعایة غیر تابع للشبكة، فسنسدد مقابل رعایتك. أو تو

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home
http://anthem.com/ca/medi-cal
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 Anthemیجب أن تحصل على موافقة مسبقة (إذن مسبق) قبل أن تذھب إلى مقدم رعایة خارج منطقة خدمات شبكة 
 ؛ فإنھ یتعین علیك أن ترى  Anthemطقة خدمات باستثناء رعایة الطوارئ والرعایة الحساسة. للخدمات العاجلة في من

 ال تحتاج إلى موافقة مسبقة للحصول على رعایة عاجلة من مقدم رعایة تابع للشبكة.إذا  Anthem.  مقدم رعایة تابعًا لشبكة
لشبكة من مقدم رعایة خارج ا  لم تحصل على موافقة مسبقة، فقد تضطر إلى دفع تكالیف الرعایة العاجلة التي تحصل علیھا

لمزید من المعلومات حول رعایة الطوارئ والرعایة العاجلة وخدمات الرعایة الحساسة،  Anthem.  داخل منطقة خدمات
 انتقل إلى تلك العناوین في ھذا الفصل. 

 خارج شبكة مقدمي الخدمة لدینا ودون إحالة.  IHCPمالحظة: إذا كنت أمریكیًا ھندیًا، فإنھ یمكنك الحصول على رعایة في  

  7801-285-888اتصل بنا إذا كنت بحاجة للمساعدة في الخدمات من مقدمي رعایة غیر منضمین للشبكة على الرقم 
.(TTY 711) 

 خارج منطقة الخدمة 
على الفور. یمكنك   PCPطارئة أو عاجلة، فیُرجى االتصال بـ  لیست وبحاجة لرعایة  Anthemإذا كنت خارج منطقة خدمة  

  (TTY 711) 7801-285-888.االتصال بالرقم

) في أقرب مستشفى. تغطي ERأو التوجھ إلى غرفة الطوارئ ( 911في الحاالت الطارئة، ینبغي االتصال بالرقم  
Anthem  رعایة الطوارئ خارج شبكة مقدمي الرعایة. إذا سافرت إلى كندا أو المكسیك وكنت بحاجة لخدمات 

 سوف تغطي رعایتك. إذا كنت مسافًرا خارج الوالیات Anthem طارئة تتطلب الحجز بالمستشفى، فإن  رعایة
 Anthem المتحدة األمریكیة، وكنت متوجًھا لدولة أخرى غیر كندا أو المكسیك، وكنت بحاجة لرعایة طارئة، فإن 

 تغطي رعایتك.  لن

   Anthemلمستشفى في كندا أو المكسیك، فیمكنك أن تطلب من إذا كنت تدفع مقابل خدمات الطوارئ التي تتطلب دخول ا 
 سوف تراجع طلبك.  Anthem أن تقوم بتعویضك.

 American Samoa, Guam, Northernإذا كنت في والیة أخرى، بما في ذلك أراضي الوالیات المتحدة ( 
(Mariana Islands Puerto Rico Virgin Islandsالطارئة، لكن ال تقبل جمیع  ، فإنك ستكون مشموًال بالرعایة

في الوالیات األخرى). إذا كنت  Medi-Calھو ما یُطلق علیھ  Medicaid) Medicaidالمستشفیات واألطباء برنامج 
وأنك   Medi-Calبحاجة إلى رعایة طارئة خارج كالیفورنیا، فأخبر المستشفى أو طبیب غرفة الطوارئ بأنك مشترك في 

أخبر المستشفى Anthem ID. كن. اطلب من المستشفى عمل نسخ من البطاقة التعریفیة بأسرع ما یم Anthemعضو في  
على الفور.    Anthemإذا تلقیت فاتورة للخدمات التي تلقیتھا في والیة أخرى، فاتصل بـ  Anthem. واألطباء أن یحاسبوا

 كي تدفع لرعایتك. Anthemسنعمل مع المستشفى و/أو الطبیب للترتیب لـ 

  Medi-Cal Rxإذا كنت خارج كالیفورنیا، ولدیك حاجة طارئة لملء أدویة العیادات الخارجیة، فیرجى االتصال بالصیدلیة بـ 
 للحصول على المساعدة.   2273-977-800على  

 غیر تابعة للشبكة.  IHCPsالحصول على الخدمة في  مالحظة: یمكن للھنود األمریكان 

 إذا كانت لدیك أي أسئلة بشأن الرعایة خارج شبكة مقدمي الرعایة أو خارج منطقة الرعایة، فاتصل على الرقم  
.888-285-7801 (TTY 711)  إذا كان المكتب مغلقًا وتحتاج المساعدة من أحد الممثلین، فاتصل بخط التمریض 

 (TTY 711) 0336-224-800.ح طوال الیوم وعلى مدار األسبوع على الرقم  المجاني المتا
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 نموذج مفوض لخطط الرعایة الُمدارة 
مع مجموعة كبیرة من األطباء والمختصین والمستشفیات والصیدلیات وغیرھم من مقدمي الرعایة الصحیة. بعض   Anthemتعمل 

). كما یمكن أن یكون مقدمو  IPAمجموعة طبیة أو رابطة الممارسة المستقلة (مقدمي الرعایة ھؤالء یعملون في شبكة، تسمى أحیانًا 
 . Anthemالخدمة ھؤالء متعاقدین مباشرة مع  

أو مع   IPAإلى األطباء المختصین والخدمات المرتبطة بمجموعتھ الطبیة، أو الخاص  (PCP) مقدم الرعایة األولیة سیحیلك 
Anthem  إذا كنت ذاھبًا إلى أحد المتخصصین بالفعل، فتحدث إلى مقدم الرعایة الرئیسیة الخاص بك، أو اتصل بمركز رعایة العمالء .

سیساعدك مركز   (TTY 711) 7801-285-888.اني مساًء على الرقم المج 7صباًحا حتى  7من اإلثنین إلى الجمعة، من الساعة  
   رعایة العمالء على زیارة مقدم الرعایة إذا كنت متأھًال الستمراریة الرعایة. للمزید من المعلومات، انتقل إلى قسم استمراریة الرعایة

 في ھذا الدلیل. 

 األطباء
 یجب أن  Anthem ) الخاص بك من دلیل مقدمي الرعایة لدى PCPسوف تختار الطبیب لیكون مقدم الرعایة األولیة (

 ، اتصل بـ  Anthemیكون الطبیب الذي تختاره مقدم رعایة تابع للشبكة. للحصول على نسخة من دلیل مقدم خدمات 
  أو ابحث عنھ عبر شبكة اإلنترنت على الموقع  (TTY 711) 7801-285-888. مركز رعایة العمالء على الرقم 

cal-anthem.com/ca/medi. 

 في الحصول على حاالت جدیدة. PCPإذا كنت تختار طبیبًا جدیًدا، فیجب أن تتصل أیًضا للتأكد من رغبة  

االستمرار ، فقد تتمكن من Anthem، وھذا الطبیب لیس جزًءا من شبكة Anthemإذا كان لدیك طبیب قبل االنضمام إلى  
مع ھذا الطبیب لفترة محددة. وھذا ما یسمى باستمراریة الرعایة. یمكنك قراءة المزید عن استمراریة الرعایة في ھذا الدلیل.  

 (TTY 711) 7801-285-888.لمعرفة المزید اتصل بنا إذا كانت لدیك أسئلة على الرقم  

  Anthem.ختص من شبكةالخاص بك لطبیب م PCPإذا كنت بحاجة لطبیب مختص، فسیحیلك 

 واحًدا من أجلك. أنت تعرف احتیاجات رعایتك الصحیة أفضل من   Anthem، فسوف تختار PCPتذكر، أنھ إذا لم تختر
، أو إذا كان لدیك تأمین  Medi-Calو Medicareأي أحد، لذا فمن األفضل أن تختار بنفسك. إذا كنت تعمل في كل من 

 ختیار مقدم رعایة أولیة. رعایة صحیة آخر، فال یتعین علیك ا

  PCPكن متأكًدا من أن Anthem. من دلیل مقدمي رعایة  PCPالخاص بك، فعلیك اختیار  PCPإذا أردت أن تغیر 
 (TTY 711) 7801-285-888.اتصل على الرقم   مقدم الرعایة األولیةلتغییر  الخاص بك یستقبل حاالت جدیدة.

 المستشفیات 
 أو اذھب إلى أقرب مستشفى. 911إذا كانت لدیك حالة طارئة، فاتصل على الرقم  

 إذا لم تكن حالة طارئة وتحتاج للرعایة في المستشفى، فسیختار مقدم الرعایة األولیة المستشفى التي تنتقل إلیھا. سوف 
 ، وھو الموجود في شبكة مقدمي رعایة  تحتاج إلى الذھاب إلى المستشفى التي یستخدمھا مقدم الرعایة الرئیسیة الخاص بك

 .Anthem توجد قائمة بالمستشفیات التابعة لشبكة Anthem  في دلیل مقدمي الرعایة. یجب أن تحصل إقامة في
 المستشفیات، عدا حاالت الطوارئ، على موافقة مسبقة (تصریح مسبق). 

http://anthem.com/ca/medi-cal


 | كیفیة الحصول على الرعایة 3

 الجمعة، من  من اإلثنین إلى (TTY 711) 7801-285-888اتصل بمركز خدمة العمالء على 
 . المكالمة بالمجان. أو اتصل بخط تحویل كالیفورنیا على  مساًء بتوقیت المحیط الھادئ 7صباًحا حتى  7
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 أخصائیو صحة المرأة 

 للخدمات المشمولة بالتغطیة والالزمة لتقدیم خدمات  Anthemیمكنك زیارة أخصائي صحة المرأة من داخل شبكة 
الرعایة الصحیة االعتیادیة والوقائیة للنساء. أنت لست بحاجة إلى إحالة من مقدم الرعایة األولیة الخاص بك للحصول على  

 (TTY 711) 7801-285-888.تلك الخدمات. للمساعدة في العثور على أخصائي صحة المرأة، یمكنك االتصال على
 0336-224-800یمكنك االتصال كذلك على الرقم المجاني المتاح طیلة الیوم وطوال أیام األسبوع لخط التمریض على 

 .(TTY 711) 

 دلیل مقدمي الرعایة 
الشبكة ھي مجموعة مقدمي Anthem. مقدمي الرعایة المشاركین في شبكة Anthem یشمل دلیل مقدمي الرعایة من 

  Anthem.العاملین معالرعایة  

المستشفیات، ومقدمي الرعایة األولیة، والمتخصصین، والممرضات الممارسات،   Anthem یسرد دلیل مقدمي خدمات
، FQHCs)والقابالت الممرضات، ومساعدي األطباء، ومقدمي خدمات تنظیم األسرة، والمراكز الصحیة الفدرالیة المؤھلة (

، ومراكز الوالدة MLTSS)ضى الخارجیین، والخدمات الُمدارة طویلة األجل والدعم (ومقدمي خدمات الصحة العقلیة للمر
 .(RHCs) وعیادة الصحة الریفیة، (IHCPs) ومقدمي الرعایة الصحیة الھنود، FBCs)المستقلة (

عملھم  أسماء مقدمي الرعایة وتخصصاتھم وعناوینھم وأرقام ھواتفھم وساعات Anthemیقدم دلیل مقدمي الرعایة لدى   
واللغات التي یمكنھم التحدث بھا. یحدد الدلیل أیًضا ما إذا كان مقدم الرعایة مستعد الستقبال حاالت جدیدة. كما یقدم مستوى  

إمكانیة الوصول المادي للمنشآت، مثل مواقف السیارات، واألسطح المائلة والساللم التي لھا درابزین وغرف االستراحة ذات  
دة االستناد. إذا كنت ترید معلومات عن تعلیم الطبیب وتدریبھ وشھادة البورد األمریكي الخاصة بھ،  األبواب الواسعة وأعم

 . (TTY 711) 7801-285-888فیُرجى االتصال على الرقم  

 .cal-anthem.com/ca/mediیمكنك العثور على دلیل مقدمي الخدمات عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني 

 (TTY 711) 7801-285-888.جة لدلیل مطبوع لمقدمي الرعایة على الرقم اتصل بنا إذا كنت بحا

 على  Medi-Cal Rxفي دلیل صیدلیة  Medi-Cal Rxیمكنك العثور على قائمة بالصیدلیات التي تعمل مع 
calrx.dhcs.ca.gov/home-https://medi.  یمكنك كذلك العثور على صیدلیة على مقربة منك عن طریق

 ). 711أو   5واضغط  TTY 800-977-2273(  2273-977-800عن طریق الرقم   Medi-Cal Rxالتواصل مع 

 الوصول للرعایة في الوقت المناسب  
 جب أن یعرض علیك مقدم الخدمة موعًدا ضمن األطر الزمنیة المذكورة أدناه.ی

 
في بعض األحیان؛ ال یمثل االنتظار لفترة أطول للحصول على الرعایة مشكلة. قد یمنحك مقدم الخدمة وقت انتظار أطول إذا  

 ر الطویل لن یضر بصحتك.لم یكن ذلك ضاًرا بصحتك. إذا كان ال بد من اإلشارة في سجلك إلى أن وقت االنتظا
 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home
http://anthem.com/ca/medi-cal
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 cal-anthem.com/ca/medi. 30. تفضل بزیارتنا عبر اإلنترنت على 711الرقم  

 یجب أن تتمكن من الحصول على موعد  نوع الموعد
 في غضون: 

 ساعة  48 مواعید الرعایة العاجلة التي ال تتطلب موافقة مسبقة (تصریح مسبق) 

 ساعة  96 موعد الرعایة العاجلة الذي یتطلب موافقة مسبقة (تصریح مسبق)

 یوم عمل  10 (االعتیادیة) غیر العاجلة مواعید الرعایة األولیة 

 یوم عمل  15 مواعید متخصص الرعایة (االعتیادیة) غیر العاجلة 

مواعید رعایة مقدمي الرعایة (االعتیادیة) غیر العاجلة المتعلقة بالصحة  
 یوم عمل  10 النفسیة (مع غیر األطباء) 

المساعدة (الدعم) للتشخیص أو المواعید غیر العاجلة (االعتیادیة) لخدمات 
 یوم عمل  15 عالج إصابة أو مرض أو غیرھا من الحاالت المرضیة 

 دقائق 10 أوقات االنتظار على الھاتف أثناء ساعات العمل العادیة 

 وقت االنتقال أو المسافة التي تقطعھا للحصول على الرعایة
تقطعھا للحصول على الرعایة. تساعد ھذه المعاییر على التأكد   متابعة معاییر وقت االنتقال أو المسافة التي Anthemعلى 

من إمكانیة حصولك على الرعایة دون االضطرار للسفر لوقت أطول أو أبعد من مكان سكنك. تعتمد معاییر وقت االنتقال أو 
 المسافة على المقاطعة التي تعیش فیھا.

معیاًرا مختلفًا، یسمى  DHCSاالنتقال أو المسافة، فقد تعتمد من تقدیم الرعایة لك في حدود وقت   Anthemإذا لم تتمكن 
 المتعلقة بالوقت أو المسافة بالنسبة لمكان إقامتك، تفضل بزیارة الموقع  Anthemمعیار الوصول البدیل. لمعرفة معاییر 

cal-anthem.com/ca/medi.  یمكنك االتصال بالرقم)TTY 711(7801 -285-888. 

رعایة من أحد مقدمي الرعایة المتواجدین بعیًدا عن مكان إقامتك، فاتصل بمركز رعایة العمالء على  إذا احتجت إلى 
حیث یمكنھ مساعدتك في البحث عن موفر رعایة بالقرب منك. إذا لم تتمكن   (TTY 711) 7801-285-888.الرقم

Anthem  من العثور على مقدم رعایة أقرب لمحل سكنك، فیمكن أن تطلب منAnthem  أن ترتب المواصالت 
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مع موفري  لك لزیارة أحد مقدمي الرعایة حتى إذا كان ذلك في موقع بعید عن محل سكنك.

   5والضغط TTY 800-977-2273 ( 2273-977-800على   Medi-Cal Rxالصیدلیات، فیرجى االتصال بـ  
 .)711أو 

 

http://anthem.com/ca/medi-cal
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 cal-anthem.com/ca/medi. 31. تفضل بزیارتنا عبر اإلنترنت على 711الرقم  

  Anthemیعتبر مقدم الرعایة بعیًدا عن محل سكنك إذا لم تتمكن من الوصول إلیھ خالل حدود الوقت أو المسافة التي تحددھا 
 للرمز البریدي الخاص بك. Anthemلمقاطعتك، بغض النظر عن أي معاییر وصول بدیلة قد تستخدمھا 

 المواعید 
 متى احتجت إلى رعایة صحیة: 

 ولیة الخاص بك.اتصل بمقدم الرعایة األ 
 احرص على وجود رقم البطاقة التعریفیة Anthem ID .الخاص بك معك عند االتصال 
  .اترك رسالة بھا اسمك ورقم ھاتفك إذا كان المكتب مغلقًا 
  خذ معك بطاقةBIC  والبطاقة التعریفیة Anthem ID .الخاصة بك في موعدك 
  الحاجة. اطلب وسیلة نقل لتقلك إلى موعدك، عند 
 .اطلب مساعدة في اللغة أو خدمة ترجمة فوریة، إذا كنت بحاجة إلیھا 
  كن في حاضًرا في الوقت المحدد لموعدك، وستصل مبكًرا ببضع دقائق لتسجیل الدخول، وملء النماذج، واإلجابة

 على أي أسئلة قد تكون لدى مقدم الرعایة الرئیسیة الخاص بك. 
 اللتزام بموعدك أو إذا كنت ستتأخر.اتصل مباشرة إذا لم تتمكن من ا 
  .حّضر أسئلتك ومعلومات أدویتك في حالة احتیاجك إلیھا 

 أو توجھ إلى أقرب غرفة طوارئ في مستشفى. 911إذا كان لدیك حالة طارئة، فاتصل على  

 للوصول إلى مقابلتك
ة بك، فیمكننا المساعدة في ترتیب التنقل  إذا لم یكن لدیك وسیلة للوصول من وإلى خدمات الرعایة الصحیة والمواعید الخاص 

لك. مساعدة التنقل متاحة للخدمات والمواعید التي ال تتعلق بخدمات الطوارئ، وقد تتمكن من الحصول على توصیلة مجانیة.  
 . 911لحاالت الطوارئ. إذا كنت تواجھ حالة طوارئ، فاتصل برقم  لیستھذه الخدمة التي تسمى التنقل الطبي 

 للحصول على مزید من المعلومات. “مزایا التنقل”قسم  انتقل إلى

 اإللغاء واعادة الجدولة
إذا لم تتمكن من تحدید موعدك، فاتصل بمكتب مقدم الخدمة الخاص بك على الفور. یطلب منك معظم األطباء االتصال قبل 

ة، فقد ال یرغب طبیبك في زیارتك لھ ساعة (یوم عمل واحد) من موعدك إذا كان علیك اإللغاء. إذا فاتتك مواعید متكرر 24
 كمریض بعد اآلن.
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 عملیة الدفع 
علیك الدفع مقابل المزایا المغطاة. في أغلب الحاالت، لن تحصل على فاتورة من مقدم الرعایة. یجب علیك أن تقوم  لیس 

ة صحیة أو  الخاص بك عندما تحصل على أي خدمات رعای Medi-Cal BICو Anthem IDبإظھار البطاقة التعریفیة 
) أو بیان من  EOBوصفات طبیة حتى یعرف مقدم الخدمة الخاص بك من یقوم بالفواتیر. قد تحصل على تفسیر للمزایا (

 مقدم الرعایة. تفسیر المزایا والبیانات لیست عبارة عن فواتیر.

إذا حصلت على فاتورة للوصفات    (TTY 711) 7801-285-888.في حالة حصولك على فاتورة، یُرجى االتصال بالرقم  
. أو قم  ) 711  أو   5  والضغط TTY 800-977-2273 (   2273-977-800على    Medi-Cal Rxالطبیة؛ فیرجى االتصال بـ  

   nthem Aأخبر  .calrx.dhcs.ca.gov/home-https://medi على اإلنترنت   Cal Rx-Mediبزیارة موقع  
   Anthemمسؤوًال عن الدفع لمقدم رعایة عن أي مبلغ مدین ل   لست   بالمبلغ المدفوع، وتاریخ الخدمة وسبب إصدار الفاتورة. 

ألي خدمة مغطاة. یجب أن تحصل على موافقة مسبقة (تصریح مسبق) قبل أن تذھب إلى مقدم خدمة خارج الشبكة، باستثناء  
  Anthem).والرعایة العاجلة (ضمن منطقة خدمات   رعایة الطوارئ أو الرعایة الحساسة 

إذا لم تحصل على موافقة مسبقة، فقد تضطر إلى دفع تكالیف الرعایة من مقدمي الخدمات الذین لیسوا في الشبكة. إذا كنت 
مي بحاجة إلى خدمات رعایة صحیة مشمولة في التغطیة، فقد تتمكن من الحصول علیھا من مقدم رعایة من خارج شبكة مقد

 الرعایة بدون أي تكلفة طالما أنھا ضروریة من الناحیة الطبیة وغیر متوفرة ضمن الشبكة وحاصلة على موافقة مسبقة من  
 .Anthem لمزید من المعلومات حول رعایة الطوارئ والرعایة العاجلة والخدمات الحساسة، انتقل إلى تلك العناوین 

 في ھذا الفصل. 

   7801-285-888نك دفع واحدة تعتقد أنك لست مضطًرا لدفعھا؛ فاتصل بالرقم إذا تلقیت فاتورة أو ُطلب م
 .(TTY 711) إذا دفعت الفاتورة، فیمكنك تقدیم نموذج مطالبة إلى .Anthem یجب علیك إخبارAnthem   

 سوف تقرر ما لو كان بإمكانك استرداد  Anthem بشكل خّطي عن السبب الذي دفعك للدفع مقابل العنصر أو الخدمة.
 call .888-285-7801 (TTY 711)أي أموال. لالستفسار أو طلب نموذج مطالبة، اتصل على 

إذا تلقیت خدمات في نظام شؤون المحاربین القدامى أو خدمات غیر مغطاة أو غیر مصرح بھا تم تلقیھا خارج كالیفورنیا،   
 فقد تكون مسؤوًال عن الدفع. 

Anthem  :لن تقوم بتعویضك في حالة 

   طلب وتلقي خدمات ال تغطیھاMedi-Cal.مثل خدمات التجمیل ، 
  إذا كان لدیك حصة تكلفةMedi-Cal .لم یتم الوفاء بھا 
  إذا ذھبت إلى طبیب ال یتعامل معMedi-Cal   ،ووقعت على استمارة تفید بأنك ترید أن یتم فحصك على أي حال

 مات بنفسك.وأنك ستدفع مقابل الخد
  إذا كنت قد طلبت استرداد أموالك مقابل االشتراكات في الوصفات الطبیة التي تغطیھا خطةMedicare Part D  

 الخاصة بك.
 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home
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 اإلحاالت 
بإحالتك وإرسالك إلى طبیب مختص إذا كنت بحاجة لذلك. الطبیب المختص ھو الطبیب الذي لدیھ تعلیم إضافي   PCPسیقوم 

 تحدید موعد للذھاب إلى   PCPمعك الختیار اختصاصي. یمكن لمكتب  PCPیة. سوف یتعاون في أحد المجاالت الطب
 طبیب مختص. 

 تتضمن الخدمات األخرى التي قد تتطلب اإلحالة اإلجراءات المتبعة في العیادة واألشعة السینیة والعمل المختبري. 

 الخاص   PCPنموذًجا لتصطحبھ إلى الطبیب المختص. سیمأل الطبیب المختص النموذج ویعیده إلى  PCPقد یعطیك 
 إلى العالج.  بك. سیعالجك الطبیب المختص ما دام یعتقدوا أنك في حاجة

إذا كنت تعاني من مشكلة صحیة تتطلب رعایة طبیة خاصة لفترة طویلة، فقد تحتاج إحالة دائمة. ھذا یعني أنھ یمكنك الذھاب  
 لنفس المختص أكثر من مرة دون الحصول على إحالة في كل مرة.

 ، فاتصل على الرقم  Anthemلدى إذا واجھتك صعوبة في الحصول على إحالة دائمة أو ترید نسخة من سیاسة اإلحالة  
 .888-285-7801 (TTY 711) 

 لست بحاجة إلى إحالة لما یلي: 

  زیاراتPCP 
 ) زیارات أمراض النساء والوالدةOB-GYN( 
 زیارات الرعایة العاجلة أو الطارئة 
  الخدمات الحساسة للكبار، مثل الرعایة الخاصة باالعتداء الجنسي 
 على   مكتب معلومات تنظیم األسرة وخدمة اإلحالةقسم  زید، اتصل علىخدمات تنظیم األسرة (لمعرفة الم 

 ).1054-942-800الرقم  
 اختبارات واستشاراتHIV  12) (عاًما أو أكثر 
 ) عاًما أو أكثر) 12خدمات العدوى المنقولة جنسیًا 
  خدمات المعالجة الیدویة (قد یتطلب ذلك إحالة إن كان مقدم الرعایة خارج الشبكةFQHCs  و 

RHCs وIHCPs .( 
 التقییم المبدئي للصحة النفسیة 
 العالج المستمر للصحة النفسیة 
  (أول خدمتین في كل شھر، أما المواعید اإلضافیة فستحتاج إلى إحالة) اإلبر الصینیة 
  األقدامخدمات طب 
 خدمات األسنان المستحقة 
 خدمات الصحة السلوكیة المھنیة للمرضى الخارجیین 

 

یمكن للقصر أیًضا الحصول على بعض خدمات الصحة العقلیة للمرضى الخارجیین، والخدمات الحساسة وخدمات  
خدمات عالج  ”و “افقة القاصرخدمات مو”اضطرابات تعاطي المخدرات دون موافقة أحد الوالدین. لمزید من المعلومات؛ اقرأ 

 في ھذا الكتیب.  “اضطراب استخدام المواد المخدرة
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 الموافقة المسبقة (التصریح المسبق)
   Anthemأو الطبیب المختص طلب اإلذن من   PCPبالنسبة لبعض أنواع الرعایة، فسیتعین على مقدم الرعایة األولیة  

قبل أن تحصل على الرعایة. ھذا ما یسمى طلب الترخیص المسبق أو الموافقة المسبقة، أو التصریح المسبق. یعني ذلك أن  
Anthem .یجب أن تتأكد أن الرعایة مطلوبة أو الزمة طبیًا 

ة، أو تقلل  تعد الخدمات الطبیة الضروریة معقولة وضروریة لحمایة حیاتك، أو تحمیك من اإلصابة بمرض خطیر أو إعاق 
عاًما؛ تشمل خدمات  21األلم الشدید الناتج عن مرض أو تعب أو إصابة مشخصة. بالنسبة لألعضاء الذین تقل أعمارھم عن 

Medi-Cal .الرعایة الالزمة طبیًا إلصالح أو المساعدة في تخفیف مرض أو حالة جسدیة أو عقلیة 

 : Anthemح مسبق)، حتى إذا كنت تتلقاھا من مقدم رعایة تابع لشبكة  دائًما ما تتطلب الخدمات التالیة موافقة مسبقة (تصری 
  الدخول للمستشفى، إذا لم تكن حالة طارئة 
   الخدمات المقدمة خارج منطقة الخدمة التابعة لـAnthem إذا لم تكن طارئة أو عاجلة ، 
  جراحة العیادات الخارجیة 
 الرعایة طویلة المدى في دار رعایة 
  المتخصصة العالجات 
 .خدمات التنقل الطبي عندما ال تكون الحالة الطارئة. ال تتطلب خدمات اإلسعاف في حاالت الطوارئ موافقة مسبقة 
  زراعة األعضاء الرئیسیة 

أیام عمل عندما   5یتقرر روتین الموافقات المسبقة خالل Anthem ،(1)(h)1367.01بموجب قسم قانون الصحة والسالمة 
 المعلومات المطلوبة في حدود المعقول التخاذ القرار. على   Anthemتحصل 

أن اتباع الجدول الزمني المعتاد قد یھدد حیاتك أو صحتك أو    Anthemللطلبات التي یوضح فیھا مقدم الرعایة أو تقرر 
سوف تتخذ قرارات عاجلة   Anthemقدرتك على الحفاظ على الصحة للخطر، أو استعادة أقصى قدر من الحركة، فإن 

اإلشعارات بأسرع وقت تحتاجھ حالتك الصحیة وفي وقت ال   Anthemسریعة) معتمدة مسبقًا (تصریح مسبق). تقدم (
 ساعة بعد تلقي طلب الخدمات.  72یتجاوز 

 تتم مراجعة طلبات الموافقة المسبقة (تصریح مسبق) من قبل الطاقم الطبي أو القطاع الطبي، مثل األطباء والممرضات والصیادلة. 

 Anthemتدفع لمراجعي الحالة مقابل رفض التغطیة أو الخدمات. إذا لم توافق  لنAnthem    على الطلب، فسوف ترسل لك
Anthem  ) إشعاًرا باإلجراء أو ما یعرف بخطابNOA سیخبرك خطاب .(NOA  كیفیة تقدیم التماس إذا كنت معترًضا

 على القرار. 

 (اإلنجلیزیة) أو 8086-300-800ھل أنت مستعد للتوقف عن التدخین؟ اتصل على 
 .itca.orgkick(اإلسبانیة) لمعرفة كیفیة القیام بذلك. أو انتقل إلى  8191-600-800

http://www.nobutts.org/
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 للمزید من المعلومات أو المزید من الوقت لمراجعة طلبك.بحاجة  Anthemإذا كانت   Anthemسوف تتصل بك 

 ال تحتاج أبًدا موافقة مسبقة (تصریح مسبق) للرعایة الطارئة، حتى لو كانت خارج الشبكة وخارج منطقة خدمتك. بما في  
ل تنظیم، خدمات  ذلك الوالدة والوضع إذا كنِت حامًال. لن تحتاج إلى موافقة مسبقة (تصریح مسبق) للخدمات الحساسة، مث

HIV/AIDS .واإلجھاض بالعیادات الخارجیة ، 

  (TTY 711) 7801-285-888.لألسئلة حول الموافقة المسبقة (تصریح مسبق)، اتصل على 

 آراء أخرى
قد ترغب في الحصول على رأي آخر بشأن الرعایة أو مقدم الرعایة یقول أنك بحاجة لرأي آخر أو رأي متعلق بالتشخیص أو 

ج. على سبیل المثال، قد ترغب في رأي آخر إذا لم تكن متأكًدا من احتیاجك لعالج دوائي أو جراحة، أو إذا كنت خطة العال
 حاولت اتباع خطة عالجیة ولم تنجح. 

إذا كنت ترغب في الحصول على رأي ثان، فسنحیلك إلى مقدم رعایة تابع للشبكة مؤھل یمكنھ إعطائك رأیًا ثانیًا. للمساعدة 
مقابل الرأي   Anthemسوف تدفع  (TTY 711) 7801-285-888.ار أحد مقدمي الرعایة، اتصل على الرقم  على اختی

اآلخر إذا طلبتھ أنت أو شبكتك من مقدمي الرعایة وستحصل على رأي آخر من أحد مقدمي الرعایة في الشبكة. لیس علیك  
ایة في الشبكة. غیر أنھ إذا احتجت إلى إحالة،  للحصول على رأي آخر من أحد مقدمي الرع Anthemالحصول على إذن من 

 فیمكن لمقدم الرعایة بشبكتك المساعدة في الحصول علیھا للحصول على رأي ثاٍن إذا كنت بحاجة إلیھ. 

مقابل الحصول على رأي آخر   Anthemلیعطیك رأیًا آخر، فسوف تدفع   Anthemإذا لم یكن ھناك مقدم رعایة في شبكة 
أیام عمل إذا كان مقدم الرعایة الذي اخترتھ لتقدیم رأي آخر   5خالل   Anthemالشبكة. ستخبرك  من مقدم رعایة خارج

معتمًدا. إذا كان لدیك مرض مزمن، حاد أو خطیر، أو كنت تواجھ تھدیًدا مباشًرا أو خطیًرا على صحتك بما في ذلك على  
ء األساسیة من الجسم أو وظائف الجسم الھامة، فسوف  سبیل المثال ال الحصر، الوفاة أو فقد أحد األطراف أو أحد األجزا 

 ساعة.  72بقرارھا بخطاب مكتوب خالل  Anthemتخبرك خطة 

طلبك للحصول على رأي آخر، فیمكنك تقدیم تظلم. لمعرفة المزید حول المظالم، فانتقل إلى عنوان   Anthemإذا رفضت 
 في ھذا الكتیب.  “اإلبالغ عن المشكالت وحلھا”في الفصل المعنون  “الشكاوي”

 الرعایة الحساسة
 خدمات الموافقة على رعایة القاصرین 

 عاًما فما فوق. 12ال یمكنك الحصول على الخدمات التالیة بدون إذا والدك أو ولي أمرك إال إذا كان عمرك 
  عاًما أو أكبر): 12الرعایة الصحیة النفسیة للمرضى الخارجیین (القصر الذین تبلغ أعمارھم 

  (ال یوجد حد أدنى للسن) اعتداء جنسي 
 سفاح المحارم 
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  االعتداء البدني 
 االعتداء على األطفال 
  عاًما أو أكثر) 12عندما یكون لدیك أفكار بشأن إیذاء نفسك أو اآلخرین (القاصرین البالغین 

  الوقایة من/اختبار/عالجHIV/AIDS 
  الوقایة من/اختبار/عالج العدوى المنقولة جنسیًا 
 خدمات ”عاًما أو أكثر). لمزید من المعلومات؛ انظر  12طراب تعاطي المخدرات (القاصرین البالغین عالج اض

 في ھذا الكتیب. “عالج اضطراب استخدام المواد المخدرة

 عاًما، یمكنك الذھاب لطبیب دون إذن من والدیك أو الوصي علیك لألنواع الثالثة التالیة من الرعایة:   18إذا كنت أقل من  
 ة الحملفتر 
  (بما في ذلك عملیات التعقیم) تخطیط األسرة/ تحدید النسل 
 خدمات اإلجھاض 

بالنسبة الختبار الحمل، خدمات تنظیم األُسرة، تحدید النسل، أو العدوى المنقولة جنسیًا، ال یجب أن یكون الطبیب أو العیادة 
والذھاب إلیھ لھذه الخدمات دون إحالة أو   Medi-Calیمكنك اختیار أي موفر رعایة تابع لـ Anthem. جزًءا من شبكة 

موافقة مسبقة (تصریح مسبق). قد ال تتم تغطیة الخدمات من مقدم رعایة غیر منتٍم للشبكة وغیر مرتبط بالرعایة الحساسة.  
التنقل)، للمساعدة في العثور على طبیب أو عیادة تقدم ھذه الخدمات أو للحصول على المساعدة في ھذه الخدمات (بما في ذلك 

 (TTY 711) 7801-285-888.یمكنك االتصال بالرقم 

یمكن للقاصرین التحدث مع أحد الممثلین بشكل سري عن مشاكلھم الصحیة من خالل االتصال على الرقم المجاني لخط  
 (TTY 711) 0336-224-800.التمریض المتاح طول الیوم وطیلة أیام األسبوع 

 الخدمات الحساسة للبالغین
بك  الخاص (PCP) مقدم الرعایة األولیة  عاًما فأكبر)، فقد ال ترغب في التوجھ إلى 18ًصا بالغًا (أي عمرك كونك شخ

 لبعض المشكالت الحساسة أو الخاصة. في ھذه الحالة، یمكنك اختیار أي طبیب أو عیادة لألنواع التالیة من الرعایة: 

  التعقیم) تخطیط األسرة وتحدید النسل (بما في ذلك عملیات 
 االستشارات واختبارات الحمل 
  الوقایة من واختبارHIV/AIDS 
 الوقایة من واختبار وعالج العدوى المنقولة جنسیًا 
  رعایة خاصة باالعتداء الجنسي 
 خدمات اإلجھاض بالعیادات الخارجیة 

عایة والذھاب إلیھ دون إحالة یمكنك اختیار أي موفر ر Anthem. لیس بالضرورة أن یكون الطبیب أو العیادة جزًءا من شبكة  
أو موافقة مسبقة (تصریح مسبق) للحصول على ھذه الخدمات. قد ال تتم تغطیة الخدمات من مقدم رعایة غیر منتٍم للشبكة وغیر 

مرتبط بالرعایة الحساسة. للمساعدة في العثور على طبیب أو عیادة تقدم ھذه الخدمات أو للحصول على المساعدة في ھذه 
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یمكنك االتصال كذلك على الرقم    (TTY 711) 7801-285-888(بما في ذلك التنقل)، یمكنك االتصال بالرقم    الخدمات 
 (TTY 711) 0336-224-800.المجاني المتاح طیلة الیوم وطوال أیام األسبوع لخط التمریض على  

 اعتراض أخالقي 
 عن تقدیم  االمتناعبعض مقدمي الخدمة لدیھم اعتراض أخالقي على بعض الخدمات المغطاة. ھذا یعني أن لھم الحق في 

بعض الخدمات المشمولة في التغطیة إذا كان لدیھم اعتراض أخالقي على الخدمات. إذا كان لدى مقدم الرعایة اعتراض  
 التعاون معكم   Anthemف للخدمات المطلوبة. كما یمكن لـأخالقي، فسیساعدك في العثور على مقدم رعایة مختل

 للعثور على مقدم رعایة. 

ال تقدم بعض المستشفیات ومقدمي الخدمات اآلخرین واحدة أو أكثر من الخدمات التالیة التي قد یتم تغطیتھا بموجب عقد  
 خطتك، والتي قد تحتاجھا أنت أو أحد أفراد أسرتك: 

  تنظیم األسرة 
 خدمات وسائل منع الحمل، بما في ذلك وسائل منع الحمل الطارئة 
 نابیب وقت الوالدةالتعقیم، بما في ذلك ربط األ 
 عالجات العقم 
 اإلجھاض 

 
 یجب علیك الحصول على مزید من المعلومات قبل التسجیل.اتصل بطبیبك المحتمل، أو مجموعتك الطبیة، أو جمعیة 

لضمان حصولك    (TTY 711) 7801-285-888على الرقم Anthem الممارسة المستقلة، أو العیادة، أو اتصل بخطة 
 صحیة التي تحتاجھا. على خدمات الرعایة ال

 
التأكد من مراجعتك أنت أو أحد أفراد أسرتك لموفر الرعایة أو دخولكم   Anthemھذه الخدمات متوفرة ویجب على 

 إذا كانت لدیك أسئلة أو كنت بحاجة   (TTY 711) 7801-285-888المستشفى لتنفیذ الخدمات المغطاة.اتصل على
 إلى مساعدة في العثور على مقدم رعایة. 

 لرعایة العاجلة ا
للحاالت الطارئة أو المھددة للحیاة. إنھا للخدمات التي تحتاجھا لمنع حدوث ضرر جسیم لصحتك بسبب  لیستالرعایة العاجلة 

مرض مفاجئ أو إصابة أو مضاعفات حالة تعاني منھا بالفعل. ال تحتاج معظم مواعید الرعایة العاجلة إلى موافقة مسبقة  
ساعة من طلبك للحصول على موعد. إذا احتاجت خدمات الرعایة العاجلة   48دة في غضون (تصریح مسبق) وھي موجو

 ساعة من طلبك. 96الموافقة المسبقة، فسیتوفر لك موعد في غضون 

 الخاص بك، فاتصل   PCPالخاص بك. إذا لم تتمكن من الوصول إلى مقدم الرعایة األولیة    PCPللرعایة العاجلة، اتصل بـ
 أو یمكنك االتصال على الرقم المجاني لخط التمریض المجاني طیلة الیوم، وفي   (TTY 711) 7801-285-888.على 

 ، لمعرفة مستوى (TTY 711) 0336-224-800أي من أیام األسبوع، بما في ذلك العطالت الرسمیة، على الرقم  
 الرعایة األفضل لك. 
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إذا كنت بحاجة للرعایة العاجلة، فتوجھ ألقرب مستشفى للرعایة العاجلة. قد تكون احتیاجات الرعایة العاجلة عبارة عن دور برد،  
احتقان في الحلق، حمى، ألم في األذن، تمزق في العضالت أو خدمات األمومة. لست بحاجة لموافقة مسبقة (اعتماد مسبق). إذا كنت  

 فاتصل بخطة الصحة العقلیة لمقاطعتك أو مركز رعایة العمالء على الرقم على الرقم  للصحة العقلیة،    بحاجة إلى رعایة عاجلة 
.888-285-7801 (TTY 711)    ویمكنك االتصال بخطة الصحة العقلیة في مقاطعتك أو مؤسسة الصحة السلوكیة التابعة لخطة

Anthem    ى جمیع أرقام الھواتف المجانیة عبر اإلنترنت، تفضل  للعثور عل   ساعة طوال األسبوع.   24في أي وقت على مدار
 ..dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspxhttp://wwwبزیارة الرابط  

LiveHealth Online (LHO) 
طیلة أیام األسبوع وعلى مدار الساعة، وذلك باستخدام   LiveHealth Online الوصول إلى   Anthemیستطیع أعضاء 

 المرضى بأطباء حاصلین على شھادة الزمالة األمریكي  LHOالھاتف الذكي أو الجھاز اللوحي أو جھاز الكمبیوتر. تربط 
 لدعم صحتھم البدنیة والعقلیة. ویجوز لألطباء وصف أدویة وإرسالھا إلى صیدلیتك. یمكن فقط وصف المواد غیر المدرجة  

 في الجدول. 

 على مدار الساعة طوال أیام األسبوع عن طریق االتصال بالرقم    LiveHealth Onlineیمكن لألعضاء استخدام  
888-548-3432 (TTY 711)، بیق الھاتف المحمول عن طریق تنزیل تطLiveHealth Online  ،المجاني 

 للتسجیل. livehealthonline.comأو باالنتقال إلى 
 

 LiveHealth Onlineتفاصیل برنامج 

 LiveHealthبرنامج  
Online  الطبي 

 LiveHealthبرنامج 
Online للطب النفسي 

 LiveHealthبرنامج 
Online للعالج النفسي 

أنواع مقدمي  
 الرعایة 

األطباء الحاصلون على شھادة  
 البورد األمریكي 

األطباء الحاصلون على شھادة  
 البورد األمریكي 

األطباء النفسیون المعتمدون 
)PhD والمعالجون (العمال (

مستوى   —االجتماعیون 
 الماجستیر) 

التقییم الدواء إذا لزم سریریًا بعد  الدواء إذا لزم سریریًا الفوائد المقدمة 
 المبدئي

 

عند الطلب على مدار األسبوع  التوافر 
 وطوال العام 

  8صباًحا حتى  8المواعید: من  
 مساًء في جمیع المناطق الزمنیة 

 صباًحا حتى   7المواعید: من  
 مساًء  11

دقیقة للتقییم المبدئي،    45إلى    30 دقائق 10 مدة الزیارة
دقیقة لجلسات المتابعة عند   15و 

 جعة األدویة. الحاجة لمرا 

 دقائق 45

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
http://livehealthonline.com
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 LiveHealthبرنامج  
Online  الطبي 

 LiveHealthبرنامج 
Online للطب النفسي 

 LiveHealthبرنامج 
Online للعالج النفسي 

متوسط وقت  
 االنتظار 

 أیام أو أقل  4 أیام أو أقل  14 دقائق  10حوالي 

الفئة العمریة  
 للخدمة 

ال یوجد حد للعمر؛ یحدد  
الطبیب إذا كان من الممكن 

 معالجة المریض نظریًا أم ال.

 أعوام فما فوق 10 أعوام فما فوق 18

 الوصول المریح إلى الرعایة   القیمة
 ERفي المنزل. لمنع زیارات 
 المستھلكة للوقت للحاالت 

 غیر الطارئة. 

 زیادة الوصول إلى موفري خدمات الصحة السلوكیة في المنزل  
 بشكل كبیر.

 
 الحاالت الشائع عالجھا: 

  الصداع/الصداع النصفي 
  ارتفاع ضغط الدم 
  سلس البول 
 األرق 
 الغثیان/القيء 
 ھابات العین التھاب باطن العین وغیرھا من الت 
  الطفح الجلدي/اضطرابات الجلد 
 التھاب الجیوب األنفیة 
 التھاب الحلق/التھاب البلعوم 
 االلتواءات/اإلجھاد 

 السحجات، الجروح الطفیفة 
 حب الشباب 
 الحساسیة/التھاب األنف التحسسي 
 الربو 
 آالم الظھر 
  السعال/البرد 
  السكري/نقص سكر الدم 
 اإلسھال 
  آالم األذن 
  ،اإلنفلونزاالحمى 

 الحاالت السلوكیة الشائع عالجھا: 

 نوبات الذعر 
 قضایا األبوة 
 اضطرابات اإلجھاد الالحق للصدمة 
 مشاكل العالقات 
 اإلجھاد 

 

 القلق 
 تعاني من اضطراب ثنائي القطب 
 التأقلم مع المرض 
  االكتئاب 
  الحزن 
 اضطراب الوسواس القھري 
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 العالج المستمر مع نفس موفر رعایة الصحة السلوكیة: LHO تقدم 

 

 LHOقیود  

 ما یلي: LHOال توفر 

 .الرعایة الطبیة الوقائیة أو المستمرة 
 .األوامر المختبریة 
 .الوصول إلى رعایة أخصائي حینذاك 

 
 الخاص بھم كخیار أول للرعایة غیر الطارئة.  PCPعلى األعضاء تحدید موعد مع مقدم خدمات الرعایة األولیة 

 
 :LHOلـ  Anthemتأكید عضویة 

 لتلقي الخدمات المجانیة. یجب أن یكون لألعضاء البالغین   LHOإلى حساب  Anthemیجب إضافة رقم تعریف عضو  
 بھم.  الخاص LHOعاًما حساب   18من العمر 
  یمكن آلباء األطفال األعضاء فيAnthem    إضافة البطاقات التعریفیةID  .الخاصة بأطفالھم إلى الحساب الشخصي 
 :یمكن لألعضاء دعوة ضیوف لالنضمام إلى الفیدیو المباشر لزیاراتھم 

  أفراد العائلة 
  موفرو رعایة آخرون 
  یستطیع األعضاء مشاركة ملخص السجل الطبي مع مقدم خدمات الرعایة األولیةPCP   أو أي شخص عن طریق

 البرید اإللكتروني/الفاكس.
 

 العالج المستمر مع نفس مقدم الرعایة للصحة السلوكیة: LHOتقدم 

   یمكن لألعضاء الحصول على المساعدة على مدار الیوم وطوال أیام األسبوع عن طریق االتصال على الرقم 
888-548-3432 (TTY 711)  أو تحمیل تطبیق الجوال المجاني ،LiveHealth Online   أو 

 لتسجیل االشتراك. livehealthonline.comالذھاب إلى الموقع 
  عاجلة بعد إجراء زیارة عبر اإلنترنت، یمكن لألعضاء االتصال على  للمساعدة في الوصفات الطبیة ال 

  7956-982-888.الرقم

 الرعایة الطارئة 
) في أقرب مستشفى. في الحاالت ERأو التوجھ إلى غرفة الطوارئ ( 911في الحاالت الطارئة، یجب االتصال بالرقم 

یحق لك استخدام أي مستشفى أو مكان آخر لرعایة  Anthem. بحاجة لموافقة مسبقة (تصریح مسبق) من  لستالطارئة 
 الطوارئ في كندا والمكسیك. ال یتم تغطیة رعایة الطوارئ والرعایة األخرى في البلدان األخرى.

 

http://livehealthonline.com
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 إصابة یمكن أن یتوقعھا شخصیتم توفیر رعایة غرفة الطوارئ للحاالت المھددة للحیاة. ھذه الرعایة مخصصة لمرض أو 
عادي (عاقل) (ولیس أخصائي رعایة صحیة) لدیھ معرفة متوسطة بالصحة والطب، إذا لم تحصل على الرعایة على الفور،  

فستضع صحتك، (أو صحة الطفل الذي لم یولد بعد) في خطر شدید، أو تبیح خطًرا شدیًدا على الجسم ووظائف جسمك أو 
 جسمك. قد تشمل األمثلة، دون حصر، ما یلي:  أعضاء جسمك أو جزء ما من

 حالة والدة 
  كسور في العظام 
  األلم الشدید 
  ألم في الصدر 
 صعوبة في التنفس 
 حروق شدیدة 
 جرعة زائدة من الدواء 
 اإلغماء 
 نزف شدید 
  حاالت طارئة متعلقة بالصحة النفسیة، مثل االكتئاب الحاد أو األفكار االنتحاریة 

 

علیك الحصول على الرعایة   ال تذھب إلى غرفة الطوارئ للحصول على رعایة روتینیة أو رعایة غیر ضروریة في الحال.
الخاص بك الذي یعرف حالتك أفضل من غیره. إذا لم تكن متأكًدا مما إذا كانت حالتك طارئة، فاتصل   PCPاالعتیادیة من 

PCP الرقم المجاني لـخط التمریض المجاني طیلة الیوم، وفي أي من أیام األسبوع، بما في ذلك  . یمكنك كذلك االتصال على
 (TTY 711) 0336-224-800.العطالت الرسمیة، على الرقم 

 ، حتى إن كانت خارج شبكة (ER)إذا كنت بحاجة لرعایة طارئة بعیًدا عن منزلك، فتوجھ إلى أقرب غرفة طوارئ 
 .Anthem  إذا ذھبت إلى غرفة الطوارئERفاطلب منھم االتصال بـ ، .Anthem   علیك أو على المستشفى التي سجلت

ساعة بعد حصولك على رعایة الطوارئ. إذا كنت مسافًرا خارج الوالیات  24خالل Anthem الدخول فیھا االتصال بـ  
  لن  Anthemالمتحدة األمریكیة لدولة أخرى غیر كندا أو المكسیك، وبحاجة لرعایة الطوارئ، فإن 

 تغطي رعایتك. 

 ألولیة الخاص بك أو  . لست بحاجة ألن تطلب اإلذن من مقدم الرعایة ا911إذا كنت بحاجة لنقل طارئ، فاتصل برقم  
 Anthem أوًال قبل الذھاب إلى غرفة الطوارئER . 

إذا كنت بحاجة للرعایة خارج شبكة المستشفیات بعد الرعایة الطارئة (الرعایة بعد استقرار الحالة)، فسوف تتصل المستشفى  
 Anthem.بـ 

طوارئ فقط في حاالت الطوارئ، ولیس في  ما لم تكن ھناك حالة طوارئ. احصل على رعایة ال 911ال تتصل برقم  :تذكر
أو توجھ    911حاالت الرعایة االعتیادیة أو مرض خفیف مثل البرد أو احتقان الحلق. إذا كان لدیك حالة طارئة، فاتصل على 

 إلى أقرب غرفة طوارئ. 
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 خط التمریض المتوفر على مدار الساعة طوال أیام األسبوع
 معلومات ونصائح طبیة مجانیة على   المتوفر على مدار الساعة طوال أیام األسبوع Anthemیقدم لك مركز تمریض 

 (TTY 711) 0336-224-800ساعة في الیوم، وبجمیع أیام السنة. یمكنك االتصال بالرقم  24مدار 

 قم بالتحدث إلى ممرضة ستجیب على األسئلة الطبیة وتقدم نصائح الرعایة، وتساعدك على تحدید ما إذا كان   
 یجب علیك زیارة مقدم الرعایة على الفور. 

  احصل على المساعدة في الحاالت الطبیة مثل مرض السكري أو الربو، بما في ذلك المشورة بشأن نوع 
 مقدم الخدمة الذي قد یكون مناسبًا لحالتك. 

عید العیادة أو إعادة تعبئة أن یساعد خط التمریض الذي یعمل على مدار الساعة طوال أیام األسبوع في تحدید موا ال یمكن
 األدویة. اتصل بمكتب مقدم الخدمة الخاص بك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في ذلك. 

 التوجیھات الُمسبقة 
التوجیھات الصحیة الُمسبقة تعد نموذًجا قانونیًا ملزًما. على ھذه الوثیقة، یمكنك ذكر الرعایة الصحیة التي تریدھا في حالة ما  

ترغب بھا. یمكنك تسمیة أحد األشخاص، مثل   اللم تتمكن من الحدیث أو اتخاذ القرارات فیما بعد. یمكنك ذكر الرعایة التي  
 القرارات المتعلقة برعایتك الصحیة إذا لم تتمكن من اتخاذھا بنفسك. الزوج أو الزوجة، التخاذ 

یمكنك الحصول على نموذج التوجیھات الُمسبقة من أي صیدلیة أو مستشفى أو مكتب محاماة أو عیادة الطبیب. قد یكون  
جان من على اإلنترنت. یمكنك  علیك الدفع مقابل الحصول على ھذا النموذج. كما یمكنك العثور على ھذا النموذج وتحمیلھ بالم

 أن تطلب من مقدم الرعایة األولیة الخاص بأسرتك أو أي شخص تثق فیھ أن یساعدك في كتابة النموذج.

لك الحق في أن تودع نموذج التوجیھات الُمسبقة الخاص بك في ملفاتك الطبیة. لدیك الحق في تغییر أو إلغاء خطتك الصحیة   
 في أي وقت. 

 بأیة تغییرات لقوانین  Anthemلك الحق في أن تُبلَّغ بأي تغییرات متعلقة بقوانین التوجیھات الُمسبقة. ستخبرك خطة 
 یوًما من تغییرھا. 90الوالیة في فترة ال تتعدى 

 .للحصول على المزید من المعلومات  (TTY 711) 7801-285-888على الرقم    Anthemیُمكنك االتصال بـ  

المتاح على مدار الیوم وطوال أیام األسبوع   Anthem یقدم لك خط التمریض التابع لخطة
یمكنك االتصال . ساعة في الیوم، وجمیع أیام السنة 24مات ونصائح طبیة مجانیة على مدار معلو

 (TTY 711) 0336-224-800.بالرقم 
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 عضاء واألنسجةالتبرع باأل
سنة،   18و 15یمكن للبالغ إنقاذ حیاة اآلخرین بأن یصبح متبرًعا باألعضاء أو األنسجة. إذا كنت في المرحلة العمریة ما بین 

فیمكن أن تصبح متبرًعا بموجب موافقة كتابیة من الوالد أو الوصي. یمكنك تغییر رأیك بشأن التبرع باألعضاء في أي وقت.  
 الخاص بك. كما یمكنك زیارة موقع  PCPرفة المزید عن التبرع باألعضاء أو األنسجة، فتحدث إلى إذا كنت ترید مع

United States Department of Health and Human Services  على الرابطorgandonor.gov. 

 

http://organdonor.gov
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 المزایا والخدمات .4
 ما تشتمل علیھ تغطیتك الصحیة

تظل الخدمات المشمولة في التغطیة مجانیة ما  Anthem. المشمولة بالتغطیة كونك عضًوا فيیوضح ھذا القسم الخدمات 
دامت ھناك ضرورة طبیة ومتوفرة من مقدم رعایة تابعٍ للشبكة. یجب أن تطلب منا الموافقة المسبقة (التصریح المسبق) إذا  

ارئ وبعض خدمات الرعایة العاجلة. خطة الرعایة  كانت الرعایة خارج الشبكة باستثناء الخدمات الحساسة أو حاالت الطو
   Anthemالصحیة قد تغطي خدمات لھا ضرورة طبیة من مقدم رعایة خارج الشبكة. لكن یجب علیك أن تطلب من 

لھذا. تعد الخدمات الطبیة الضروریة معقولة وضروریة لحمایة حیاتك، أو تحمیك من  الموافقة المسبقة (تصریح مسبق) 
 خطیر أو إعاقة، أو تقلل األلم الشدید الناتج عن مرض أو تعب أو إصابة مشخصة. لمزید من التفاصیل   اإلصابة بمرض

  (TTY 711) 7801-285-888.عن خدماتك المشمولة بالتغطیة، اتصل على

والشباب  عاًما على مزایا وخدمات إضافیة. اقرأ الفصل الخامس: رعایة األطفال  21یحصل األعضاء الذین تقل أعمارھم عن 
 بشكل جید، للحصول على المزید من المعلومات.

 مذكورة أدناه. قد تحتاج المزایا ذات النجمة (*) إلى موافقة مسبقة.  Anthemبعض من عروض مزایا الصحة األساسیة 
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  *العالج بالوخز باإلبر 
   عالجات وخدمات الصحة المنزلیة الحادة 

 (قصیرة األمد) 
 ر (الجرعات) تطعیمات الكبا 
  *اختبار الحساسیة والحقن 
 خدمات اإلسعاف للطوارئ 
 *خدمات طب التخدیر 
  خدمات السمعیات 
  *خدمات الصحة السلوكیة 
  *إعادة تأھیل القلب 
 خدمات تقویم العمود الفقري 
  * العالج الكیمیائي والعالج اإلشعاعي 
  محدودة (یقوم بھا أخصائي  -خدمات طب األسنان

 صحیة في مكتب طبي) طبي/مقدم رعایة 
  *خدمات الغسیل الكلوي/ غسیل الدم 
 ) معدات طبیة معمرةDME *( 
  زیارات غرفة الطوارئ 
 * التغذیة المعویة والحقنیة 
  زیارات واستشارات مكتب تنظیم األسرة 

 مقدم رعایة غیر مشارك) (یمكنك الذھاب إلى
  *أجھزة وخدمات تأھیلیة 
  *أجھزة المساعدة السمعیة 
  *الرعایة الصحیة المنزلیة 
 *الرعایة التلطیفیة 

 
 
 

  * الرعایة الطبیة والجراحیة للمرضى الداخلیین 
  *المختبر واألشعة السینیة 
 *عالجات وخدمات صحیة منزلیة طویلة األمد 
 رعایة األمومة وحدیثي الوالدة 
  * زراعة األعضاء الرئیسیة 
 *العالج المھني 
  األعضاء/األطراف الصناعیة*تقویم 
  * مستلزمات الفغر والمسالك البولیة 
  *خدمات المستشفیات المقدمة بالعیادات الخارجي 
  خدمات الصحة النفسیة بالعیادات الخارجیة 
  * الجراحة بالعیادات الخارجیة 
  *الرعایة المخففة لآلالم 
  زیاراتPCP 
  خدمات طب األطفال 
  *العالج الطبیعي 
 اض القدم* خدمات معالجة أمر 
  *إعادة التأھیل الرئوي 
  *أجھزة وخدمات إعادة التأھیل 
 *خدمات الرعایة التمریضیة الماھرة 
 *زیارات الطبیب المتخصص 
 *عالج التخاطب 
  *الخدمة الجراحیة 
 التطبیب عن بعد/الرعایة الصحیة عن بعد 
  *خدمات المتحولین جنسیًا 
  الرعایة العاجلة 
 خدمات النظر 
  خدمات صحة المرأة 

 

 . “أرقام وكلمات مھمة یجب معرفتھا”یمكن العثور على تعریفات وأوصاف الخدمات المغطاة في الفصل الثامن، 
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 الضروریة طبیًا الخدمات المغطاة المعقولة والضروریة من أجل: تشمل الخدمات 
 حمایة الحیاة 
 .منع حدوث مرض خطیر أو إعاقة كبیرة 
 .تخفیف اآلالم الشدیدة 
 .تحقیق النمو والتطور المناسبین للعمر 
  .اكتساب القدرة الوظیفیة والحفاظ علیھا واستعادتھا 

عاًما، فإن الخدمات الضروریة طبیًا تشمل جمیع الخدمات المغطاة، والمحددة  21بالنسبة لألعضاء الذین تقل أعمارھم عن 
أعاله، وأي رعایة صحیة ضروریة أخرى وخدمات التشخیص والعالج وغیرھا من التدابیر لتصحیح أو تحسین العیوب 

ج الفیدرالیة المبكرة واألمراض الجسدیة والعقلیة والحاالت، على النحو المطلوب من قبل میزة الفحص والتشخیص والعال
 ). EPSDTوالدوریة (

 

اإلصابة بمرض خطیر أو إعاقة، أو تعد الخدمات الطبیة الضروریة معقولة وضروریة لحمایة حیاتك، أو تحمیك من  
 تقلل األلم الشدید الناتج عن مرض أو تعب أو إصابة مشخصة. 

تشمل الخدمات الضروریة طبیًا تلك الخدمات الضروریة للنمو والتطور المناسبین للعمر، أو لتحقیق القدرة الوظیفیة 
 أو الحفاظ علیھا أو استعادتھا. 

عاًما، تكون الخدمة ضروریة من الناحیة الطبیة إذا كان من الضروري  21عن بالنسبة لألعضاء الذین تقل أعمارھم 
تصحیح أو تحسین العیوب واألمراض الجسدیة والعقلیة أو الظروف، وذلك بموجب میزة الفحص والتشخیص والعالج  

ف مرض أو ). وھذا یشمل الرعایة الالزمة إلصالح أو المساعدة في تخفیEPSDTالفیدرالیة المبكرة والدوریة (
 حالة جسدیة أو عقلیة، أو الحفاظ على حالة العضو لمنعھا من التفاقم. 

 ال تشمل الخدمات الضروریة طبیًا ما یلي: 

 العالجات التي لم یتم اختبارھا أو التي ال تزال قید االختبار 
  الخدمات أو العناصر غیر المقبولة عموًما باعتبارھا فعالة 
 دة العالج أو الخدمات التي ال تحتوي على إرشادات خدمات خارج المسار الطبیعي، وم 
  خدمات إلراحة مقدم الرعایة أو مقدم الخدمة 

 
Anthem   ستقوم بالتنسیق مع البرامج األخرى لضمان حصولك على جمیع الخدمات الضروریة طبیًا، حتى لو كانت

 Anthem.ھذه الخدمات مشمولة ببرنامج آخر غیر 
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مجموعة واسعة من خدمات الوقایة والتشخیص والعالج للرضع ذوي الدخل المنخفض، واألطفال  EPSDTیوفر 
أكثر قوة من میزة البالغین، وھي مصممة لضمان حصول   EPSDTعاًما. تعد میزة  21والمراھقین الذین تقل أعمارھم عن 

لمبكر والرعایة، بحیث یتم تجنب المشكالت الصحیة أو تشخیصھا وعالجھا في أقرب وقت ممكن.  األطفال على الكشف ا
الرعایة   —ھو ضمان حصول األطفال على الرعایة الصحیة التي یحتاجون إلیھا حین یحتاجون إلیھا  EPSDTالھدف من 

 المناسبة للطفل المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب.

Anthem بالتنسیق مع البرامج األخرى لضمان حصولك على جمیع الخدمات الضروریة طبیًا، حتى لو كانت ھذه   ستقوم
 Anthem.الخدمات مشمولة ببرنامج آخر غیر 

 Anthemالتي تغطیھا خطة   Medi-Calفوائد برنامج 
 خدمات العیادة الخارجیة (اإلسعافیة) 

 تحصینات البالغین 

یمكنك الحصول على تحصینات البالغین (التطعیمات) من مقدم رعایة بالشبكة بدون الموافقة المسبقة (التصریح  
) من ACIPحقن التطعیم التي تنصح بھا اللجنة االستشاریة لممارسات التحصینات ( Anthemالمسبق). تغطي 

 ت التي تحتاجھا عند السفر. ، وذلك یشمل الجرعا(CDC)مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا 

.  Medi-Cal Rxیمكنك كذلك الحصول على بعض خدمات تحصینات (لقاحات) البالغین في الصیدلیة عن طریق 
 في  Medi-Cal، اقرأ الفصل اآلخر لبرامج وخدمات برنامج Medi-Cal Rxلمعرفة المزید حول برنامج 

 ھذا الفصل. 

 الرعایة من أمراض الحساسیة 

 حوصات وعالجات الحساسیة، بما في ذلك إزالة التحسس، أو تخفیض التحسس أو العالج المناعي.ف   Anthemتغطي  

 خدمات طب التخدیر 

خدمات التخدیر الالزمة طبیًا عند تلقي رعایة بعیادة خارجیة. قد یشمل ذلك التخدیر لعملیات طب األسنان،   Anthemتغطي 
 عندما یتم توفیرھا من قبل طبیب التخدیر الطبي 

 خدمات العالج بتقویم العمود الفقري 

 خدمات تقویم العمود الفقري، المقتصرة على عالج العمود الفقري بالتعامل الیدوي. تقتصر خدمات  Anthemتغطي 
بشكل مسبق على خدمات أخرى على حسب   Anthemالعالج بتقویم العمود الفقري على تقدیم خدمتین شھریًا. قد تعتمد 

 الضرورة الطبیة.
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 ق لألعضاء التالیین الحصول على خدمات تقویم العمود الفقري:یح

   21األطفال دون سن 
  یوًما بعد نھایة الحمل 60النساء الحوامل حتى نھایة الشھر وتشمل 
 المقیمون في منشآت التمریض الماھر، أو منشأة رعایة متوسطة أو منشأة رعایة شبھ حادة 
   یكون جمیع األعضاء، عند تقدیم الخدمات في أقسام العیادات الخارجیة في مستشفى المقاطعة أو العیادات الخارجیة

ال تقدم جمیع مستشفیات المركز الصحي المؤھل   Anthemداخل شبكة ، موجودین RHCsأو  FQHCsأو 
أو مستشفیات المقاطعات خدمات العالج بتقویم العمود  RHCsأو العیادات الصحیة الریفیة  FQHCsفیدرالیًا 

 الفقري بالعیادات الخارجیة. 

 خدمات الغسیل الكلوي/ غسیل الدم

خدمات غسیل الدم (غسیل الكلى المزمن) إذا قدم طبیبك  Anthemعالجات الغسیل الكلوي. كما تغطي  Anthemتغطي 
 على ذلك.  Anthemطلبًا ووافقت 

 جراحة العیادات الخارجیة 

اإلجراءات الجراحیة بالعیادات الخارجیة تتطلب الخدمات المطلوبة ألغراض تشخیصیة واإلجراءات  Anthemتغطي خطة 
 التي تعتبر جراحات اختیاریة واإلجراءات الطبیة التي تتم في العیادة الخارجیة موافقة مسبقة (تصریح مسبق). 

 خدمات األطباء

 خدمات األطباء الالزمة طبیًا. Anthemغطي ت

 خدمات عالج األقدام

خدمات عالج األقدام المطلوبة طبیًا ألغراض التشخیص واألغراض الطبیة والجراحیة والمیكانیكیة  Anthemتغطي 
الجات غیر  والمداوالت العالجیة والعالجات الكھربیة للقدم. وذلك یتضمن الكاحل واألربطة التي تُزرع في القدم والع

 الجراحیة لعضالت وأربطة الساق التي تتحكم في وظائف القدم. 

 العالجات 

 عالجات مختلفة، بما في ذلك:   Anthemتغطي  

  العالج الكیمیائي 
 العالج اإلشعاعي 

 رعایة األمومة وحدیثي الوالدة
 خدمات األمومة وحدیثي الوالدة التالیة:  Anthemتغطي 
 التوعیة والمساعدة على الرضاعة الطبیعیة 
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 الرعایة خالل فترة الوالدة وما بعدھا 
  مضخات الثدي والمكمالت 
 رعایة ما قبل الوالدة 
 خدمات مراكز التولید 
 ) ممرضة قابلة معتمدةCNM ( 
 ) قابلة مرخصةLM( 
  واستشاراتتشخیص اختالالت جینیة قاتلة 
  خدمات رعایة األطفال حدیثي الوالدة 

 خدمات الرعایة الصحیة عن بعد. 

الرعایة الصحیة عن بعد ھي طریقة للحصول على الخدمات دون التواجد في نفس المكان المادي الذي یتواجد فیھ مقدم  
لصحیة. أو قد تتضمن مشاركة  الرعایة. وقد تتضمن الرعایة الصحیة عن بعد إجراء محادثات مباشرة مع مقدم الرعایة ا

 المعلومات مع مقدم الرعایة الصحیة بدون محادثة مباشرة. یمكنك الحصول على العدید من الخدمات من خالل الرعایة  
الصحیة عن بعد. ومع ذلك، قد ال تكون خدمات الرعایة الصحیة عن بُعد متاحة لجمیع الخدمات المغطاة. ویمكنك االتصال 

لمعرفة نوع الخدمات التي قد تتوفر من خالل الرعایة الصحیة عن بعد. من الضروري   حیة الخاص بكبمقدم الرعایة الص
موافقتك أنت ومقدم الرعایة الصحیة على أن استخدام الرعایة الصحیة عن بعد للحصول على خدمة معینة مناسب لك. لدیك 

 دمات الصحیة عن بُعد حتى إذا وافق مقدم الرعایة  الحق في الحصول على الخدمات الشخصیة، وال تحتاج إلى استخدام الخ
 على أنھا مناسبة لك. 

 خدمات الصحة النفسیة 

 خدمات الصحة النفسیة بالعیادات الخارجیة 

التقییم المبدئي للصحة النفسیة للعضو دون الحاجة لموافقة مسبقة (تصریح مسبق). یمكنك الحصول على   Anthemتغطي 
 دون إحالة.   Anthemتقییم الصحة النفسیة في أي وقت من مقدم رعایة مرخص للصحة النفسیة في شبكة 

 
ص إضافي للصحة النفسیة لمختص في  أو الصحة النفسیة الخاص بك إحالتك إلجراء فح PCPیمكن لمقدم الرعایة األولیة  

 لتحدید مستوى الخلل لدیك. إذا أظھرت نتائج فحص الصحة النفسیة أنك تعاني من ضیق خفیف أو متوسط    Anthemشبكة 
  Anthemتقدیم خدمات الصحة النفسیة بالنسبة لك. تغطي  Anthemأو لدیك خلل نفسي أو عاطفي أو سلوكي، فیمكن لـ 

 مثل:خدمات الصحة النفسیة 

 (العالج النفسي) التقییمات والعالجات الفردیة والجماعیة 
  الفحص النفسي عندما یكون مطلوبًا سریریًا لتشخیص حالة متعلقة بالصحة 
 تطویر المھارات المعرفیة لتحسین االنتباه والذاكرة وحل المشكالت 
  خدمات العیادة الخارجیة ألغراض مراقبة العالج الدوائي 
 ارجیة واألدویة والمستلزمات والمكمالت معمل العیادات الخ 
  االستشارة النفسیة 
 العالج األسري 
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 ، فیرجى االتصال على الرقم  Anthemللمساعدة في اكتشاف المزید عن خدمات الصحة النفسیة التي تقدمھا 
.888-285-7801 (TTY 711) 

 
الخلل النفسي وتحتاج لخدمات صحة نفسیة  إذا أظھرت نتائج فحص الصحة النفسیة أنھ قد یكون لدیك مستوى أعلى من 

) فسیحیلك مقدم الرعایة األولیة الخاص بك أو مقدم الرعایة المتعلقة بالصحة النفسیة لخطة الصحة  SMHSمتخصصة (
 في   “األخرى Medi-Calبرامج وخدمات ”النفسیة في المقاطعة للحصول على تقییم نفسي. لمعرفة المزید، اقرأ 

 . 64صفحة 

 وارئ خدمات الط

 خدمات العیادات الداخلیة والخارجیة المطلوبة لعالج حالة طوارئ طبیة

جمیع الخدمات المطلوبة لعالج حالة طوارئ طبیة تحدث في الوالیات المتحدة األمریكیة (بما في ذلك   Anthemتغطي 
مناطق مثل بورتوریكو وجزر فیرجن األمریكیة وما إلى ذلك) أو تتطلب تواجدك في مستشفى في كندا أو المكسیك. حالة  

تكون الحالة خطیرةً، بحیث إنھ إذا لم تحصل على العنایة  الطوارئ الطبیة ھي حالة طبیة یصاحبھا ألم حاد أو إصابة خطیرة.
 الطبیة المباشرة، فیمكن للشخص العادي أن یتوقع حدوث ما یلي:

  أو خطر كبیر على صحتك؛ 
 أو أذى خطیر في وظائف الجسم؛ 
   أو اختالالت وظیفیة خطیرة في أي عضو أو جزء من الجسم؛ 
 عنى الوضع في وقت یحدث فیھ أّي مما یلي: في حالة دخول سیدة حامل في مرحلة المخاض، بم 

  .ال یوجد وقت كاٍف لنقلِك لمستشفى آخر قبل الوالدة 
  .یشكل نقلِك خطًرا على صحتِك أو سالمتِك أو سالمة طفلك الذي لم یولد بعد 

 یة كجزء ساعة من إمداد العیادات الخارجیة بأدویة الوصفات الطب 72إذا منحتك غرفة الطوارئ بالمستشفى ما یصل إلى  
 من عالجك، یجري تغطیة الدواء الموصوف كجزء من خدمات الطوارئ. إذا أعطاك مقدم غرفة الطوارئ بالمستشفى 

مسؤولة عن تغطیة تلك   Medi-Cal Rxوصفة طبیة یتعین علیك أخذھا إلى صیدلیة العیادة الخارجیة لتعبئتھا، فستكون 
 الوصفة الطبیة. 

 ادات الخارجیة إمداًدا طارئًا من األدویة، فستتم تغطیة إمدادات الطوارئ ھذه إذا أعطاك صیدلي في صیدلیة العی 
 على الرقم   Medi-Cal Rx. اطلب من الصیدلیة االتصال بـAnthemولیس    Medi-Cal Rxبواسطة  

 إذا احتاجوا إلى مساعدة في إعطائك إمدادات أدویة طارئة.  800-977-2273

 خدمات النقل في حاالت الطوارئ

خدمات اإلسعاف لمساعدتك في الوصول ألقرب مكان رعایة في حاالت الطوارئ. ھذا یعني أن حالتك  Anthem تغطي 
حیاتك للخطر. لن تدخل أي خدمات خطیرة بما یكفي لدرجة أن أي طریقة أخرى لنقلك لمكان الرعایة قد تعرض صحتك أو 

 في التغطیة خارج الوالیات المتحدة األمریكیة ما عدا خدمات الطوارئ التي تتطلب تواجدك في المستشفى في كندا أو 
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المكسیك. إذا تلقیت خدمات اإلسعاف في حاالت الطوارئ في كندا والمكسیك، ولم یتم احتجازك أو إدخالك إلى المستشفى 
 Anthem.رعایة ھذه، فلن تتم تغطیة خدمات اإلسعاف الخاصة بك من خالل خالل فترة ال

 الرعایة التخفیفیة والحاالت المیؤوس من شفائھا
الرعایة التلطیفیة والحاالت المیؤوس من شفائھا لألطفال والكبار، بحیث تساعد في تقلیل األذى الجسماني  Anthemتغطي 

عاًما فما فوق) الحصول على خدمات الرعایة التلطیفیة ورعایة   21كن للبالغین (والعاطفي واالجتماعي والروحاني. وال یم
 الحاالت المیؤوس من شفائھا في وقت واحد.

 الرعایة في مرحلة االحتضار 

رعایة الحاالت المیؤوس من شفائھا ھي میزة تخدم األعضاء المرضى في مرحلة االحتضار. الرعایة التلطیفیة تتطلب أن 
 أشھر أو أقل. تعتبر الرعایة تدخًال یركز بشكل أساسي على السیطرة على األلم واألعراض   6حیاة المتوقعة تكون فترة ال

 بدًال من العالج إلطالة أمد الحیاة.

 تشمل الرعایة داخل المستشفى ما یلي:

  خدمات التمریض 
 العالج الطبیعي والمھني وعالج التخاطب 
 الخدمات الطبیة االجتماعیة 
  المساعدات الصحیة المنزلیة وخدمات المتفرغین لرعایة األسرة 
  المستلزمات واألجھزة الطبیة 
 ) بعض األدویة والخدمات البیولوجیة (بعضھا قد یكون متاًحا عن طریق برنامجFFS من ( 

Medi-Cal Rx.( 
 الخدمات االستشاریة 
  ساعة في فترات األزمة وحسب  24خدمات الرعایة المستمرة خالل فترات رعایة مستمرة على مدار

 الضرورة لمساعدة عضو في مرحلة االحتضار داخل 
  أیام متتالیة في كل فترة إقامة في المستشفى أو منشأة   5رعایة االستراحة في قسم العیادات الداخلیة حتى

 تمریض ماھر أو منشأة الرعایة التلطیفیة 
 األلم أو األعراض في المستشفى، أو منشأة تمریض   الرعایة قصیرة األمد في األقسام الداخلیة للسیطرة على

 ماھر أو منشأة الرعایة التلطیفیة 

 الرعایة التلطیفیة 

الرعایة التخفیفیة ھي رعایة تركز على المریض وأسرتھ للتحسین من نوعیة الحیاة من خالل توقع، تجنب، وعالج المعاناة.  
شھور أو أقل. یمكن تقدیم الرعایة التخفیفیة في نفس الوقت مع  6توقعة الرعایة التخفیفیة ال تتطلب أن تكون فترة الحیاة الم

 الرعایة العالجیة. 

 تشمل الرعایة المخففة لآلالم: 
  التخطیط المسبق للرعایة 
  تقییم الرعایة المخففة لآلالم واالستشارة 
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  :تتضمن خطة الرعایة على سبیل المثال ال الحصر 

 یب عظامطبیب حائز على دكتوراه في الطب، أو طب 
  مساعد طبیب 
  ممرضة مسجلة 
  ممرضة مھنیة مرخصة أو ممرضة ممارسة 
  أخصائي اجتماعي 
  ٌقس 

 تنسیق الرعایة 
  التحكم في األلم واألعراض 
  الصحة النفسیة والخدمات االجتماعیة الطبیة 

المسنین في نفس الوقت. إذا كنت عاًما أو أكثر تلقي الرعایة التلطیفیة ورعایة   21ال یمكن للبالغین الذین تبلغ أعمارھم 
 تحصل على رعایة تلطیفیة وتستوفي األھلیة لرعایة المسنین، فیمكنك طلب التغییر إلى رعایة المسنین في أي وقت. 

 اإلقامة في المستشفى 

 خدمات طب التخدیر 

خدمات التخدیر الالزمة طبیًا خالل فترات اإلقامة في المستشفى المشمولة في التغطیة. طبیب تخدیر ھو   Anthemتغطي 
 مقدم رعایة متخصص في تخدیر المرضى. التخدیر ھو نوع من الدواء یستخدم أثناء بعض اإلجراءات الطبیة.

 خدمات المستشفى للمرضى الداخلیین  

 لیین الضروریة طبیًا عند دخولك المستشفى.رعایة المرضى الداخ Anthemتغطي خطة 

 الخدمات الجراحیة 

 العملیات الجراحیة الضروریة طبیًا التي یتم إجراؤھا في المستشفى. Anthemتغطي خطة 

 الوالدة  بعد  ما لرعایة المؤقت  التمدید  برنامج 
الذین یعانون من حاالت  Medi-Cal) تغطیة ممتدة ألعضاء PPCEیوفر برنامج التمدید المؤقت لرعایة ما بعد الوالدة (

 تتعلق بالصحة النفسیة لألم أثناء الحمل أو الفترة الزمنیة التالیة للحمل.

الرعایة الصحیة النفسیة لألم خالل فترة الحمل ولمدة شھرین من نھایة الحمل. یمد برنامج التمدید المؤقت   Anthemتغطي 
شھًرا من التشخیص أو من نھایة الحمل،   12حتى  Anthemقبل خطة  التغطیة المتاحة من PPCEلرعایة ما بعد الوالدة 

 أیھما یأتي الحقًا.

  150، یجب أن یؤكد طبیبك تشخیص الحالة المتعلقة بالصحة النفسیة لألم الخاص بك في غضون PPCEللتأھل لبرنامج 
ھا. إذا رأى طبیبك ضرورة لحصولك على  یوًما من انتھاء الحمل. اسأل طبیبك عن ھذه الخدمات إذا كنت تعتقد أنك بحاجة إلی

 , فسیقوم الطبیب باستكمال النماذج وإرسالھا بالنیابة عنك.PPCEھذه الخدمات من 



 | المزایا والخدمات 4

 

 الجمعة، من  من اإلثنین إلى (TTY 711) 7801-285-888اتصل بمركز خدمة العمالء على 
 . المكالمة بالمجان. أو اتصل بخط تحویل كالیفورنیا على  مساًء بتوقیت المحیط الھادئ 7صباًحا حتى  7

 cal-anthem.com/ca/medi. 53. تفضل بزیارتنا عبر اإلنترنت على 711الرقم  

 الخدمات واألجھزة التأھیلیة والتعویضیة (العالج) 
اكتساب أو استعادة تتضمن الفائدة الخدمات واألجھزة لمساعدة األشخاص ذوي اإلصابات أو اإلعاقات أو الحاالت المزمنة في 

 المھارات العقلیة والبدنیة. 

 تغطي الخطة ما یلي: 

 العالج بالوخز باإلبر 

خدمات العالج باإلبر الصینیة أو تعدیل أو رفع الجرعة في الوصفات الطبیة لحاالت األلم الحادة أو المستمرة  Anthemتغطي 
الناتجة عن حالة طبیة معروفة. تقتصر خدمات الوخز باإلبر للمرضى الخارجیین (مع أو بدون التحفیز الكھربائي لإلبر) على 

  Anthemو طبیب أسنان أو طبیب قدم أو أخصائي الوخز باإلبر. قد توافق خدمتین في الشھر، عند تقدیمھا من قبل طبیب أ
 بشكل مسبق (التصریح المسبق) على خدمات أخرى على حسب الضرورة الطبیة. 

 
 عالج األذنین (السمع) 

 خدمات السمعیات. تقتصر خدمات السمعیات في العیادات الخارجیة على تقدیم خدمتین شھریًا   Anthem تغطي
 بشكل مسبق (التصریح المسبق) على خدمات   Anthem). قد توافق 21ق الحدود على األطفال دون سن (ال تنطب

 أخرى على حسب الضرورة الطبیة.

 خدمات الصحة السلوكیة

عاًما، وذلك عبر میزة  21) لألعضاء الذین تقل أعمارھم عن BHTخدمات العالج الصحي السلوكي ( Anthemتغطي 
) الخدمات والبرامج العالجیة مثل التحلیل السلوكي  BHT). تشمل (EPSDTج المبكر والدوري (الفحص والتشخیص والعال

عاًما    21التطبیقي والتدخل السلوكي القائم على الوقایة والتي تطور أو تستعید الوظائف الجسمانیة للفرد الذي یقل عمره عن  
 وألقصى درجة ممكنة. 

ظة السلوكیة والتعزیز أو من خالل الحث على تعلیم كل خطوة من السلوك  المھارات باستخدام المالح BHTتعلم خدمات 
التدخالت السلوكیة وباقات   BHTعلى دلیل مثبت ولیس تجریبیًا. تشمل األمثلة عن خدمات  BHTالمستھدف. تعتمد خدمات 

 التدخل السلوكي اإلدراكي والعالج السلوكي الشامل والتحلیل السلوكي التطبیقي. 

ذات ضرورة طبیة، یصفھا طبیب مرخص أو طبیب نفسي ومعتمد في الخطة وأن تكون مقدمة   BHTخدمات  یجب أن تكون
 بطریقة تتبع خطة العالج المعتمدة.

 إعادة تأھیل القلب 

 خدمات إعادة التأھیل القلبي في العیادات الداخلیة والخارجیة.  Anthemتغطي 

 )DMEالمعدات الطبیة المعمرة (

واألدوات والمعدات الطبیة وغیرھا من الخدمات مع وصفة طبیة من طبیب،  DMEشراء أو تأجیر  Anthemتغطي 
في حالة   DMEمساعدي األطباء والممرضات الممارسات والمتخصصین في التمریض السریري. یمكن تغطیة وصفات 

 ایة من إعاقة جسمانیة كبرى. الضرورة الطبیة للحفاظ على وظائف الجسم الضروریة لنشاطات الحیاة الیومیة أو للوق
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 ما یلي: Anthemبشكل عام، ال تغطي 
  المعدات والمیزات واإلمدادات المریحة أو المالئمة أو الفاخرة، وذلك باستثناء مضخات الثدي المخصصة للبیع

 في  “رعایة األمومة وحدیثي الوالدة”تحت عنوان  “مضخات الثدي والمستلزمات”بالتجزئة كما ھو موضح تحت 
 ھذا الفصل 

   العناصر غیر المخصصة للحفاظ على األنشطة العادیة للحیاة الیومیة، مثل معدات التمرین (بما في ذلك األجھزة
 المخصصة لتوفیر دعم إضافي لألنشطة الترفیھیة أو الریاضیة) 

   عاًما  21معدات النظافة، إال عندما تكون ضروریة من الناحیة الطبیة لعضو یقل عمره عن 
  غیر الطبیة، مثل حمامات الساونا أو المصاعد العناصر 
 التعدیالت على منزلك أو سیارتك 
   أجھزة لفحص الدم أو مواد أخرى بالجسم (مع ذلك، یتم تغطیة أجھزة مراقبة نسبة السكر في الدم وشرائط االختبار

 )Medi-Cal Rxوالمشارط بواسطة 
  أجھزة مراقبة إلكترونیة للقلب أو الرئتین باستثناء أجھزة مراقبة توقف التنفس عند الرضع 
 لسرقة أو سوء االستخدام، إال عند الضرورة الطبیة لعضو یقل عمره عن  إصالح أو استبدال المعدات بسبب الفقد أو ا

 عاًما  21
  العناصر األخرى التي ال تستخدم بشكل عام في المقام األول للرعایة الصحیة 

 
 (الموافقة المسبقة) مقدم من طبیبك.  ومع ذلك، في بعض الحاالت؛ فقد تتم الموافقة على ھذه العناصر بتصریح مسبق

 عبر األنف والتغذیة الالمعویةالتغذیة 

 منتجات التغذیة  تُغطى  تستخدم ھذه الطرق لتقدیم التغذیة للجسم عندما تمنعك حالة طبیة من تناول الطعام بالطریقة العادیة.
 عند الضرورة الطبیة.  Medi-Cal Rxعن طریق األنف والتغذیة الالمعویة خالل 

 أجھزة المساعدة السمعیة

أجھزة المساعدة السمعیة إذا أجریت فحص فقدان السمع والمعینات السمعیة الضروریة طبیًا، وكنت تحصل  Anthemتغطي 
بتغطیة إحدى   Anthemعلى وصفة طبیة من طبیبك. التغطیة محدودة بأدنى تكلفة مساعدة تلبي احتیاجاتك الطبیة. تقوم 

لحصول على نتائج أفضل بكثیر مما یمكنك الحصول علیھ  المعینات السمعیة ما لم تكن ھناك حاجة إلى مساعدة لكل أذن ل
 بمساعدة واحدة.

 عاًما  21المساعدات السمعیة لألفراد دون سن 

 California Children’s Services یتطلب قانون الوالیة إحالة األطفال الذین یحتاجون إلى مساعدة سمعیة إلى برنامج
(CCS)ل على ، لتحدید ما إذا كان الطفل مؤھًال للحصوCCS إذا كان الطفل مؤھًال للحصول على .CCS  فسوف تغطي ،

CCS  تكالیف المساعدات السمعیة الضروریة طبیًا. إذا لم یكن الطفل مؤھًال للحصول علىCCS  فسنغطي المساعدات ،
 .Medi-Calالسمعیة الضروریة طبیًا كجزء من تغطیة 

 عاًما وأكبر 21المساعدات السمعیة لألعضاء من 
 ، سوف نغطي ما یلي لكل سماعة أذن مغطاة: Medi-Calعایة تحت ر
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  قوالب األذن الالزمة للتركیب 
  حزمة بطاریة قیاسیة واحدة 
 زیارات للتأكد من أن المساعدات تعمل بشكل صحیح 
 زیارات لتنظیف وتركیب المساعدة السمعیة 
  إصالح مساعداتك السمعیة 

 
 سمعیة بدیلة إذا: ، سنغطي توفیر مساعدة Medi-Calفي إطار 
 .فقدان السمع الذي تعاني منھ ھو أن المساعدة السمعیة الحالیة الخاصة بك غیر قادرة على تصحیحھا 
  تم فقد المساعدة السمعیة الخاصة بك أو سرقتھا أو كسرھا وال یمكن إصالحھا، ولم ذلك بسببك. یجب أن تترك لنا

 مالحظة تخبرنا كیف حدث ھذا. 
 

 ما یلي: Medi-Calعاًما أو أكثر، ال تشمل  21الذین تبلغ أعمارھم  وفیما یخص البالغین
 استبدال البطاریات والمساعدات السمعیة 

 الخدمات الصحیة المنزلیة 

 الخدمات الصحیة المقدمة في منزلك، عندما یصفھا لك طبیبك ویَثبت أن لھا ضرورة طبیة. Anthemتغطي 

 ، مثل: Medi-Calتقتصر خدمات الصحة المنزلیة على الخدمات التي یغطیھا برنامج 

 رعایة تمریضیة ماھرة بدوام جزئي 
 مساعد صحي منزلي بدوام جزئي 
 الخدمات الطبیة االجتماعیة 
 المستلزمات الطبیة 

 اللوازم والمعدات واألجھزة الطبیة

Anthem عدي األطباء والممرضات الممارسین والمتخصصین في  تغطي اإلمدادات الطبیة الموصوفة من قبل مسا 
 Anthem.ولیس   FFS Medi-Cal Rxالتمریض السریري. یجري تغطیة بعض المستلزمات الطبیة من خالل 

 ما یلي: Medi-Calال تشمل تغطیة 
 :األدوات المنزلیة الشائعة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر 

  (جمیع األنواع) شریط الصق 
 مسح بالكحولال 
 مستحضرات التجمیل 
 كرات ومسحات قطنیة 
 بودرة الجسم 
 منادیل المسح 
  الھامامیلیس 
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  :العالجات المنزلیة الشائعة، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر 
 الفازلین األبیض 
 زیوت ومستحضرات الجلد الجاف 
 التالك والمواد المركبة من مادة التالك 
  بیروكسید الھیدروجینالعوامل المؤكسدة مثل 
 بیروكسید الكاربامید وبورات الصودیوم 
 الشامبو بدون وصفة طبیة 
  المستحضرات الموضعیة التي تحتوي على مرھم البنزویك وحمض السالیسیلیك، كریم حمض السالیسیلیك، مرھم 

 أو سائل ومعجون أكسید الزنك

لرعایة الصحیة، والتي یتم استخدامھا بانتظام العناصر األخرى غیر المستخدمة بشكل عام في المقام األول ل
 وبشكل أساسي من قبل األشخاص الذین لیس لدیھم حاجة طبیة محددة لھا.

 العالج المھني 

خدمات العالج المھني، بما في ذلك تقییم العالج المھني، وتخطیط العالج، والعالج، والتوجیھ،  Anthemتغطي خطة 
). قد  21والخدمات االستشاریة. تقتصر خدمات العالج المھني على خدمتین شھریًا (ال تنطبق الحدود على األطفال دون سن  

 حسب الضرورة الطبیة.بشكل مسبق (التصریح المسبق) على خدمات أخرى على  Anthemتوافق 

 األجھزة التقویمیة/ تقویم األسنان

األجھزة التقویمیة/ تقویم األسنان والخدمات المطلوبة طبیًا ویصفھا طبیبك أو متخصص التقویم أو طبیب  Anthemتغطي 
حماالت الصدر   األسنان أو مقدم الخدمات الطبیة من غیر األطباء. وھذا یشمل أجھزة السمع المزروعة، الثدي االصطناعي /

بعد االستئصال، والمالبس المضغوطة لحاالت الحروق واألطراف الصناعیة الستعادة وظیفة أو استبدال جزء من الجسم، أو  
 لدعم جزء الجسم الضعیف أو المشوه.

 مستلزمات الفغر والمسالك البولیة

التصریف، ومستلزمات اإلرواء، والمواد الالصقة. ال  أكیاس الفغرة، والقسطرة البولیة، وأكیاس Anthem تغطي خطة 
 یشمل ذلك المستلزمات المخصصة لمعدات ومزایا الراحة أو التیسیر أو الرفاھیة. 

  العالج الطبیعي

خدمات العالج الطبیعي الضروریة طبیًا، بما في ذلك تقییم العالج الطبیعي، وتخطیط العالج،   Anthemتغطي خطة 
 والخدمات االستشاریة، واستخدام األدویة الموضعیة. والعالج، والتوجیھ،

 إعادة التأھیل الرئوي 

 إعادة التأھیل الرئوي المطلوب طبیًا والذي یصفھ الطبیب. Anthemتغطي 
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 خدمات مرفق الرعایة التمریضیة الماھرة

خدمات مرافق الرعایة التمریضیة الماھرة حسب الضرورة الطبیة إذا احتجت إلى مستوى عاٍل من   Anthemتغطي 
 ساعة في الیوم.  24الرعایة. تشمل ھذه الخدمات اإلقامة والطعام في منشأة مرخصة مع رعایة تمریضیة ماھرة على مدار 

 عالج النطق 

دمات العالج المھني على تقدیم خدمتین شھریًا (ال تنطبق  خدمات عالج التخاطب الالزم طبیًا. تقتصر خ Anthemتغطي 
بشكل مسبق (التصریح المسبق) على خدمات أخرى على حسب  Anthem). قد توافق 21الحدود على األطفال دون سن  

 الضرورة الطبیة.

 خدمات المتحولین جنسیًا 

تكون مطلوبة طبیًا أو عندما تستوفي الخدمات  خدمات المتحولین جنسیًا (خدمات تأكید النوع) كمیزة عندما   Anthemتغطي 
 المعاییر المطلوبة للجراحة الترمیمیة.

 التجارب السریریة 
التكالیف الروتینیة للمرضى الذین قبلوا المرحلة األولى أو الثانیة أو الثالثة أو الرابعة من التجارب السریریة    Anthemتغطي  

أو الوقایة منھ أو حاالت أخرى مھددة للحیاة، وإذا تم إجراء الدراسة من قبل   إذا كانت مرتبطة بالكشف عن السرطان أو عالجھ 
مراكز الرعایة الطبیة أو    (CDC)  مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا ) أو  FDAإدارة الغذاء والدواء األمریكیة ( 

 ، أو وزارة الدفاع، FDAأو    الوطنیة للصحة المعاھد   . یجب أن تكون الدراسات معتمدة من (CMS)والخدمات الطبیة  
، معظم العیادات الخارجیة التي Medi-Cal FFS، وھي برنامج تابع لـ  Medi-Cal Rx. تغطي  إدارة المحاربین القدامى أو  

 الحًقا في ھذا الفصل لمزید من المعلومات.  “العقاقیر الطبیة للمرضى الخارجیین ”تستلزم وصفة طبیة. اقرأ قسم  

 لمختبر واألشعة خدمات ا
خدمات المعامل واألشعة السینیة أثناء فترة اإلقامة في المستشفى عندما تكون مطلوبة طبیًا. تتم تغطیة  Anthemتغطي 

 بناًء على الضرورة الطبیة. PET، وفحوصات CT ،MRIإجراءات التصویر المتقدمة، مثل فحوصات 

 راض المزمنة الخدمات الوقائیة وخدمات السالمة والسیطرة على األم 
 تغطي الخطة ما یلي: 

 توصیات اللجنة االستشاریة لممارسات التحصین باللقاحات 
 خدمات تنظیم األُسرة 
  أكادیمیة برایت فیوتشرز األمریكیة لطب األطفالتوصیات. 
  الكلیة األمریكیة ألطباء النساء والتولیدالخدمات الوقائیة للمرأة التي یوصي بھا. 
  اإلقالع عن التدخین، ویسمى ذلك أیًضا خدمات اإلقالع عن التدخینالمساعدة على 
  فرقة عمل الخدمات الوقائیة بالوالیات المتحدة توصیات الخدمات الوقائیة من قبلGrade A وB 
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یتم توفیر خدمات تنظیم األسرة للعضوات اللواتي ھن في سن اإلنجاب لتمكینھن من تحدید عدد األطفال والمباعدة بین 
یتوفر لدى مقدم   الدات. تتضمن ھذه الخدمات جمیع طرق تحدید النسل المعتمدة من قِبل إدارة الغذاء والدواء األمریكیة.الو

 لخدمات تنظیم األُسرة.  OB-GYNوأخصائیو  Anthem  PCPالرعایة األولیة 

دون   Anthemوغیر متصلین بـ  Medi-Calلخدمات تنظیم األسرة، یمكن أیًضا اختیار طبیب أو عیادة تابعین لبرنامج 
 قد ال تتم تغطیة الخدمات من مقدم رعایة غیر  Anthem. االضطرار للحصول على موافقة مسبقة (تصریح مسبق) من 

   7801-285-888اتصل بنا إذا كانت لدیك أسئلة على الرقم  منتٍم للشبكة وغیر مرتبط بتنظیم األسرة. لمعرفة المزید 
. (TTY 711) 

 عاًما أو أصغر.   20اقرأ الفصل الخامس: رعایة األطفال والشباب بشكل جید لمعلومات الرعایة الوقائیة للشباب في سن 

 برنامج الوقایة من مرض السكري
ییر نمط الحیاة. مصمم لمنع أو تأخیر حدوث مرض السكر ) ھو برنامج دلیلي لتغDPPبرنامج الوقایة من مرض السكري (

ذي النوع الثاني بین األفراد المشخصین بأنھم عرضة لإلصابة بمرض السكر. یستمر البرنامج لمدة عام. قد یستمر لعام آخر  
  الحصر ما یلي: لألعضاء المؤھلین. تشمل التقنیات وإجراءات دعم نمط الحیاة المعتمدة في البرنامج، على سبیل المثال ال

  تقدیم مدرب أقران 
 تعلیم المراقبة الذاتیة وحل المشكالت 
  تقدیم التعلیقات والتشجیعات 
  تقدیم مواد معلوماتیة لدعم تحقیق األھداف 
  تتبع قیاسات الوزن الروتینیة للمساعدة في تحقیق األھداف 

 على الرقم   Anthemل بخطة . اتص DPPیجب على األعضاء استیفاء شروط التأھل للبرنامج لالنضمام إلى 
888-285-7801 (TTY 711) .لمعرفة المزید حول البرنامج واألھلیة 

 خدمات إعادة الھیكلة 
الجراحات لتصحیح أو إصالح الھیاكل غیر الطبیعیة للجسم لتحسین أو إعطاء مظھر طبیعي على قدر   Anthemتغطي 

اإلمكان. البنیات غیر الطبیعیة للجسم ھي تلك التي تسببھا العیوب الخلقیة أو تشوھات النمو أو الصدمة أو العدوى أو األورام  
 تطبیق بعض القیود واالستثناءات. أو المرض أو إعادة بناء الثدي بعد االستئصال. قد یتم 

 خدمات اضطراب تعاطي المخدرات
 تغطي الخطة ما یلي: 

  فحوص إساءة استخدام الكحولیات وفحوص العقاقیر المخدرة 
 

 الحقًا في ھذا الفصل، وذلك لتغطیة العالج عبر المقاطعة. “خدمات عالج اضطراب استخدام المواد المخدرة”راجع 
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 خدمات النظر 
 الخطة ما یلي: تغطي 

  شھًرا، تغطیة فحوصات العین اإلضافیة أو المتكررة إذا لزم األمر طبیًا   24فحص العین الروتیني مرة كل
 لألعضاء، مثل مرضى السكري. 

  شھًرا عندما یكون لدیك وصفة طبیة صالحة.  24النظارات (اإلطارات والعدسات) مرة كل 

  لدیك تغییر في الوصفة الطبیة، أو إذا فقدت نظارتك أو ُسرقت أو شھًرا إذا كان  24استبدال النظارات في غضون
ُكسرت (وال یمكن إصالحھا)، ولم یكن ذلك بسببك. یجب أن تكتب لنا مالحظة تخبرنا فیھا كیف فقدت نظارتك أو 

 ُسرقت أو تحطمت. 

  ظارات القیاسیة أجھزة ضعف البصر لألشخاص الذین یعانون من ضعف في الرؤیة، والتي ال یمكن تصحیحھا بالن
أو العدسات الالصقة أو األدویة، أو الجراحة التي تتداخل مع قدرة الشخص على أداء األنشطة الیومیة (أي التنكس  

 البقعي المرتبط بالتقدم في العمر).

  قد یتم تغطیة اختبار العدسات الالصقة والعدسات الالصقة إذا كان استخدام   —العدسات الالصقة الالزمة طبیًا
نظارات غیر ممكن بسبب مرض أو حالة في العین (مثل فقدان أذن). تشمل الحاالت الطبیة المؤھلة للعدسات  ال

 . انعدام الحدقة، وانعدام العدسة، والقرنیة المخروطیةالالصقة الخاصة، على سبیل المثال ال الحصر، 

 مزایا التنقل للحاالت التي لیست بحاالت طوارئ 
إذا كانت لدیك احتیاجات طبیة ال تسمح لك باستخدام السیارة أو الحافلة أو التاكسي في مواعیدك. یمكن یحق لك التنقل الطبي 

  توفیر التنقل الطبي للخدمات المغطاة مثل الطب، وطب األسنان، والصحة العقلیة، وتعاطي المخدرات، والمواعید الصیدلیة. 
وسیقرر   ، فیمكنك طلب ذلك من خالل التحدث إلى طبیبك.NEMTإذا كنت بحاجة إلى وسیلة نقل طبیة غیر طارئة، أو 

طبیبك نوع النقل الصحیح لتلبیة احتیاجاتك. إذا وجدوا أنك بحاجة إلى وسیلة نقل طبیة، فسیقومون بوصف ذلك عبر ملء  
ضافة إلى  بمجرد الموافقة؛ تغدو الموافقة صالحة لمدة عام واحد حسب الحاجة الطبیة. باإلAnthem. نموذج وإرسالھ إلى 

 ذلك، فال توجد حدود لعدد المشاویر التي یمكنك الحصول علیھا. سیحتاج طبیبك إلى إعادة تقییم حاجتك الطبیة للنقل  
 شھًرا. 12الطبي وإعادة الموافقة كل  

ل  بأق Anthem التنقل الطبي عبارة عن سیارة إسعاف أو شاحنة بنقالة أو عربة نقل ذات كرسي متحرك أو نقل جوي. تسمح
للنقل الطبي ألجل احتیاجاتك الطبیة عندما تحتاج لوسیلة نقل توصلك لموعدك. ھذا یعني، على سبیل المثال، أنھ إذا كان   تكلفة

مقابل سیارة اإلسعاف. ال یحق Anthem من الممكن بدنیًا وطبیًا نقلك بشاحنة مجھزة لدخول الكراسي المتحركة، فلن تدفع 
 إال إذا كانت حالتك الطبیة تجعل أي شكل من أشكال النقل البري مستحیًال.لك االستفادة من النقل الجوي  

 یجب استخدام التنقل الطبي في الحاالت التالیة:

   یكون ذلك مطلوبًا بدنیًا أو طبیًا حسب ما ھو محدد مع الحصول على تصریح كتابي من طبیب أو مقدم رعایة
 تخدام حافلة أو تاكسي أو سیارة أو شاحنة لحضور موعدك.  آخر؛ أو إذا كنت ال تتمكن بدنیًا أو طبیًا من اس

   تحتاج إلى مساعدة من السائق لینقلك من وإلى مكان إقامتك أو سیارتك أو مكان العالج بسبب إعاقة جسدیة 
 أو عقلیة. 
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 على الرقم  Anthem التي وصفھا طبیبك للمواعید غیر العاجلة (الروتینیة)، یرجى االتصال بـ  NEMTلطلب  
888-285-7801 (TTY 711)  للمواعید العاجلة، یرجى   (من اإلثنین إلى الجمعة) قبل موعدك. خالل یومي عمل على األقل

 عندما تكون مستعًدا لالتصال.  IDاالتصال في أقرب وقت ممكن. یرجى أن تحمل معك البطاقة التعریفیة 

تقوم بتوفیر أقل تكلفة للنقل الطبي التي تلبي احتیاجاتك الطبیة ألقرب مقدم رعایة من منزلك   Anthem حدود التنقل الطبي:
للخدمة. إذا كان نوع الموعد مغطى  Medi-Calحیث یتوفر موعد. لن یتم توفیر التنقل الطبي في حالة عدم تغطیة برنامج 

سوف تساعدك على ترتیب تنقلك. توجد   Anthem ولكن لیس من خالل الخطة الصحیة؛ فإن Medi-Calمن قبل برنامج 
 في ھذا الدلیل قائمة بالخدمات المشمولة. ال یتم تغطیة التنقل خارج الشبكة أو منطقة الخدمة ما لم یتم الحصول على إذن  

 على الرقم   Anthemلمزید من المعلومات أو لطلب وسیلة نقل طبیة، یرجى االتصال بـ Anthem. مسبق من قبل 
.888-285-7801 (TTY 711) 

 على ذلك.   Anthemال توجد تكلفة نقل عندما توافق  التكلفة على العضو:

 كیفیة الحصول على وسیلة تنقل غیر طبیة

. Medi-Calتشمل المزایا الخاصة بك الحصول على توصیلة إلى المواعید الخاصة بك عندما یكون الموعد لخدمة تغطیھا 
 فة علیك عندما تكون:یمكنك الحصول على توصیلة دون أي تكل

  تنتقل من وإلى الموعد لتلقي خدماتMedi-Cal  المعتمدة من مقدم الخدمة الخاص بك، أو 
 .استالم الوصفات واللوازم الطبیة 

باستخدام سیارة أو تاكسي أو حافلة أو غیرھا من الوسائل العامة/الخاصة لحضور موعدك الطبي  Anthemتسمح لك خطة 
سوف تغطي أقل تكلفة لنوع التنقل غیر الطبي   Medi-Cal  .Anthemمشمولة ضمن برنامج للحصول على الخدمات ال

تعویًضا عن المشاویر في سیارة خاصة تقوم بترتیبھا.  Anthemالذي یلبي احتیاجاتك. في بعض األحیان، یمكن أن تقدم 
ال یمكنك الحصول على توصیلة   على ھذا قبل أن تحصل على التوصیلة، ویجب أن تخبرنا لماذا Anthemیجب أن توافق 

بطرق أخرى، مثل الحافلة. یمكنك إخبارنا عن طریق االتصال بنا أو عبر البرید اإللكتروني أو بشكل شخصي. ال یمكنك  
    القیادة بنفسك، ویتم تعویضك على ذلك.

 یتطلب تعویض األمیال المقطوعة كل ما یلي: 
 رخصة القیادة للسائق 

  للسائقتسجیل المركبة 

 إثبات تأمین السیارة للسائق 

عمل على األقل   یوميقبل   (TTY 711) 7801-285-888لطلب توصیلة للخدمات التي تم التصریح بھا، اتصل بالرقم 
(من اإلثنین إلى الجمعة) من موعدك أو االتصال بأسرع ما یمكن عندما یكون لدیك موعد عاجل. یرجى أن تحمل معك 

 عندما تكون مستعًدا لالتصال. IDالبطاقة التعریفیة 

 المحلیة لطلب التنقل غیر الطبي.عیادة الصحة الھندیة مالحظة: یمكن للھنود األمریكیین االتصال ب

تقوم بتوفیر أقل تكلفة للتنقل غیر الطبي التي تلبي احتیاجاتك ألقرب مقدم رعایة من   Anthem حدود التنقل غیر الطبي:
ن لألعضاء القیادة بأنفسھم أو الحصول على التعویض بشكل مباشر. لمزید من المعلومات، منزلك حیث یتوفر موعد. ال یمك 

 (TTY 711) 7801-285-888.على الرقم Anthem یرجى االتصال على الرقم 
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 ال تسري وسائل النقل غیر الطبي في الحاالت التالیة: 

 ي متحرك أو أي شكل آخر من أشكال  ھناك حاجة طبیة لسیارة إسعاف أو عربة بنقالة أو عربة نقل ذات كرس
 المغطاة.  Medi-Calالتنقل الطبي للوصول إلى خدمة  

  تحتاج إلى مساعدة من السائق لینقلك من وإلى مكان إقامتك أو سیارتك أو مكان العالج بسبب حالة مرضیة
 جسدیة أو عقلیة. 

 ساعدة من السائق.تستخدم كرسي متحرك وتعجز عن الحركة لدخول المركبة والخروج منھا دون م 
  ھذه الخدمة غیر مشمولة في برنامج.Medi-Cal 

 Anthem.ال توجد تكلفة تنقل عندما یتم ترتیب التنقل غیر الطبي بواسطة  التكلفة على العضو:

 األخرى  Anthemبرامج ومزایا 

 ) MLTSSالخدمات وعملیات الدعم الُمدارة طویلة األجل ( 
 لألعضاء المتأھلین:   MLTSSمزایا الخدمات وعملیات الدعم الُمدارة طویلة األجل  Anthemتغطي 

 خدمات مرافق الرعایة طویلة األجل كما تمت الموافقة علیھا من قبل Anthem 

 ، فاتصل على  MLTSSاتصل بنا إذا كانت لدیك أسئلة حول الخدمات وعملیات الدعم الُمدارة طویلة األجل  
888-285-7801 (TTY 711) . 

 تنسیق الرعایة 
ستقوم   Anthem خدمات إدارة الحالة لمساعدتك في تنسیق احتیاجاتك الصحیة دون وقوع أي تكلفة علیك. Anthemتقدم 

بالتنسیق مع البرامج األخرى لضمان حصولك على جمیع الخدمات الضروریة طبیًا، حتى لو كانت ھذه الخدمات مشمولة 
 Anthem.ببرنامج آخر غیر 

 (TTY 711) 7801-285-888.إذا كان لدیك أیة أسئلة أو تخوفات بشأن صحتك أو صحة طفلك، فاتصل بالرقم 

 ) CCI( مزایا مبادرة الرعایة المنسقة 
في والیة كالیفورنیا لتحسین الرعایة المنسقة للمؤھلین لكال البرنامجین (األشخاص (CCI) تعمل مبادرة الرعایة المنسقة 

 جزءان أساسیان:  CCIیوجد في برنامج Medicare). و Medi-Calالمؤھلون لكل من 

Cal MediConnect 

  Medicareللمستفیدین المؤھلین بشكل مزدوج لكل من  إلى تحسین تنسیق الرعایة Cal MediConnectیھدف برنامج  
.ویسمح لھم بالتسجیل في خطة واحدة إلدارة جمیع المزایا المستحقة لھم، بدًال من أن یكون لدیھم خطتان  Medi-Calو

. كما یھدف لرعایة عالیة الجودة تساعد الناس على الحفاظ على صحتھم والبقاء في  Medicareو Medi-Calمنفصلتان في 
 بیوتھم ألطول وقت ممكن.  
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 ، فإن الخطة تغطي:Anthemالتابع لخطة  Cal MediConnectإذا كنت مسجًال في برنامج 
 .شبكة مقدمي الرعایة یتعاونون معًا ألجلك 
  .منسق الرعایة الشخصیة الذي یحرص على أن تحصل على الرعایة والدعم الذي تحتاجھ 
  .مراجعة مخصصة الحتیاجاتك الصحیة وخطة الرعایة 

 رعایة مؤسسیة طویلة األجل 

تغطي الرعایة طویلة   لنAnthem  ة األجل للشھر الذي تدخل فیھ المنشأة والشھر الذي یلیھ.الرعایة طویل Anthemتغطي 
 المدى إذا مكثت لفترة أطول. 

إقامتك إن استمرت لفترة أطول من الشھر بعد دخولك إحدى المنشآت. لمعرفة المزید، اتصل على   FFS Medi-Calیغطي 
 (TTY 711) 7801-285-888 مركز رعایة العمالء لدى على الرقم

 )MLTSSالخدمات وعملیات الدعم الُمدارة طویلة األجل (

أو كبار السن أو األشخاص ذوي   Medi-Calو Medicareیجب على األفراد المؤھلین بشكل مزدوج للحصول على 
 Medi-Calلتلقي مزایا  Medi-Calفقط االنضمام إلى خطة رعایة ُمدارة من  Medi-Cal) المسجلین في  SPDاإلعاقة (

 االلتفافیة.     Medicareو MLTSSالخاصة بھم، بما في ذلك مزایا  

 إدارة الرعایة المحسنة 
Anthem ) تغطي خدمات إدارة الرعایة المحسنةECM .لألعضاء ذوي االحتیاجات المعقدة للغایة (ECM  ھي میزة توفر

إضافیة لمساعدتك في الحصول على الرعایة التي تحتاجھا للبقاء بصحة جیدة. تنسق الرعایة التي تحصل علیھا من  خدمات
في تنسیق الرعایة األولیة والرعایة الشدیدة والصحة السلوكیة والتنمویة وصحة الفم والخدمات  ECMأطباء مختلفین. تساعد 

 الت إلى موارد المجتمع المتاحة.) واإلحاLTSSالمجتمعیة طویلة األجل والدعم ( 

لمعرفة ما إذا كان یمكنك   Anthem. یمكنك أیًضا االتصال بخطة  ECMإذا كنت مؤھًال؛ فقد یتم االتصال بك بشأن خدمات 
ومتى یكون ذلك ممكنًا. أو تحدث إلى مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك الذي   ECMتلقي خدمات إدارة الرعایة المحسنة 

 ومتى وكیف یمكنك الحصول علیھا.   ECMا إذا كنت مؤھًال لـیمكنھ معرفة م

 المشمولة بالتغطیة ECMخدمات 

، فسیكون لدیك فریق الرعایة الخاص بك، بما في ذلك منسق الرعایة. سیتحدث ھذا الشخص  ECMإذا كنت مؤھًال لبرنامج 
جتماعیة وغیرھم، للتأكد من أن الجمیع معك ومع األطباء والمتخصصین والصیادلة ومدیري الحاالت ومقدمي الخدمات اال

یعملون معًا للحصول على الرعایة التي تحتاجھا. یمكن لمنسق الرعایة أیًضا مساعدتك في العثور على خدمات أخرى في  
 ):ECMمجتمعك والتقدم إلیھا. تشمل خدمات إدارة الرعایة المحسنة (

   التواصل والمشاركة 
  الرعایة التقییم الشامل وإدارة 
  التنسیق المعزز للرعایة 
  تحسین الصحة 
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  الرعایة االنتقالیة الشاملة 
  خدمات الدعم للعضو واألسرة 
 التنسیق واإلحالة للدعم المجتمعي واالجتماعي 

 
 مناسبًا لك، تحدث إلى ممثل أو مقدم الرعایة التابع  ECMلمعرفة ما إذا كان برنامج خدمات إدارة الرعایة المحسنة 

  Anthem.لـ

 التكلفة على العضو 

 .ECMال توجد أي تكلفة یتحملھا العضو مقابل خدمات 

 دعم المجتمع

قد یكون الدعم المجتمعي متاًحا ضمن خطة الرعایة الفردیة الخاصة بك. تعتبر وسائل الدعم المجتمعیة خدمات أو إعدادات  
. ھذه الخدمات اختیاریة ألن یحصل Medi-Calمناسبة طبیًا وفعالة، من حیث التكلفة؛ لتلك التي تغطیھا خطة الوالیة بدیلة 

علیھا األعضاء. إذا كنت مؤھًال، فقد تساعدك ھذه الخدمات في العیش بشكل أكثر استقاللیة. فھي ال تحل محل المزایا التي  
 .Medi-Calتحصل علیھا بالفعل بموجب 

 ت مالحة انتقال اإلسكانخدما  
 خدمات اإلسكان  
 خدمات إیجار المساكن وإدامتھا  
 سكن قصیر األجل بعد االستشفاء  
 (الراحة الطبیة) الرعایة التعویضیة  
  خدمات الراحة  
 خدمات إعادة التأھیل للیوم الواحد  
 انتقال / تحویل مرفق التمریض إلى مرافق الرعایة الدائمة  
  االنتقال المجتمعیة/ تحویل مرفق التمریض إلى مرافق الرعایة المنزلیةخدمات  
 خدمات العنایة الشخصیة ورعایة المنزل  
 (التعدیالت المنزلیة) تكیفات تیسیر إمكانیات الوصول البیئي  
 وجبات/وجبات مصممة طبیًا  
 المراكز الواقعیة  
 عالج الربو  

 فة وسائل دعم المجتمع التي قد تكون متاحة لك، فاتصل على الرقم  إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أو ترغب في معر
888-285-7801 (TTY 711) .أو اتصل بمقدم الرعایة الخاص بك 
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 زراعة األعضاء الرئیسیة 

 21زراعة األعضاء لألطفال دون سن الـ 

 یتطلب قانون الوالیة إحالة األطفال الذین یحتاجون إلى زراعة األعضاء إلى برنامج 
California Children’s Services (CCS) لرؤیة ما إذا كان الطفل مؤھًال للحصول على ،CCS  . 

ذا كان  تكالیف زراعة األعضاء والخدمات ذات الصلة. إ CCS، فسوف تغطي CCSإذا كان الطفل مؤھًال للحصول على 
سیحیل الطفل إلى مركز زراعة مؤھل للتقییم. إذا أكد مركز  Anthem ، فإن  CCSالطفل غیر مؤھل للحصول على 

 ستغطي الزراعة والخدمات ذات الصلة.  Anthemالزراعة أن عملیة الزراعة ستكون ضروریة وآمنة، فإن

 عاًما وأكبر  21زراعة األعضاء للبالغین من سن 

ستحیلك إلى مركز زراعة مؤھل إلجراء تقییم. إذا  Anthem تحتاج إلى زراعة أعضاء كبیرة، فإن  إذا قرر طبیبك أنك قد
 ستغطي الزراعة والخدمات ذات   Anthem أكد مركز الزراعة أن عملیة الزراعة ضروریة وآمنة لحالتك الطبیة، فإن

 الصلة األخرى. 

 على سبیل المثال ال الحصر:  Anthemطة تشمل عملیات زراعة األعضاء الرئیسیة التالیة المغطاة بواس
 نخاع العظم 
 القلب 
  القلب/الرئة 
  الكلى 
 الكلى/البنكریاس 

 الكبد 
 الكبد/األمعاء الدقیقة 
  الرئة 
  البنكریاس 
 األمعاء الدقیقة 

 األخرى  Medi-Calبرامج وخدمات 

 أو   Medi-Cal (FFS)یمكن الحصول على الخدمات األخرى عبر برنامج الرسوم مقابل الخدمات 
 األخرى Medi-Calبرامج 

أو غیره من   FFS Medi-Calالخدمات، ولكن ال زال یمكن الحصول علیھا من خالل برنامج  Anthemأحیانًا ال تغطي 
ستقوم بالتنسیق مع البرامج األخرى لضمان حصولك على جمیع الخدمات الضروریة طبیًا،  Medi-Cal. Anthemبرامج 

ینص ھذا الفصل على بعض ھذه الخدمات. لمعرفة  Anthem. حتى لو كانت ھذه الخدمات مشمولة ببرنامج آخر غیر 
 . (TTY 711) 7801-285-888  بمركز رعایة العمالء على الرقمالمزید، اتصل 
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 ات الخارجیة أدویة العیاد

 . Medi-Cal Rxاألدویة الموصوفة طبیًا والمشمولة بتغطیة 

 . قد یتم  Medi-Cal FFS، وھو برنامج Medi-Cal Rxتتم تغطیة األدویة الموصوفة من قبل الصیدلیة بواسطة 
 یمكن لمقدم الرعایة أن یصف لك   Anthem. تغطیة بعض األدویة التي یقدمھا مقدم الخدمة في مكتب أو عیادة

 Medi-Cal Rx.األدویة الموجودة ضمن قائمة األدویة المتعاقد علیھا لدى 

 في بعض األحیان، یلزم دواء وال یكون موجوًدا في قائمة أدویة العقد. وسیتوجب اعتماد ھذه األدویة قبل التمكن من  
 ساعة.  24بشأن ھذه الطلبات خالل  وتتخذ قراًرا Medi-Cal Rxتوفیرھا في الصیدلیة. ستراجع  

   یمكن لصیدلي في صیدلیة العیادة الخارجیة الخاصة بك أو غرفة طوارئ في مستشفى أن یقدم لك رعایة طوارئ
 مقابل اإلمدادات الطبیة الطارئة التي   Medi-Cal Rxساعة، إذا كنت تظن أنك بحاجة إلیھا. ستدفع  72لمدة 

 تقدمھا صیدلیة العیادات الخارجیة. 
  قد یُفید برنامجMedi-Cal Rx الرفض لطلب غیر طارئ. إذا قاموا بالرفض، سیرسلون لك رسالة إلخبارك ب

: اإلبالغ عن المشاكل وحلھا للحصول  6في الفصل   “الشكاوى”بالسبب. سوف یخبرونك ما اختیاراتك. راجع قسم 
 على مزید من المعلومات. 

نسخة من قائمة األدویة التعاقدیة، اتصل ببرنامج  لمعرفة ما إذا كان الدواء مدرًجا في قائمة األدویة التعاقدیة أو للحصول على
Medi-Cal Rx  2273-977-800على الرقم ) TTY 800-977-2273 قم بزیارة موقع )711  أو  5ثم اضغط ،

Cal Rx-Medi  على العنوانcalrx.dhcs.ca.gov/home-https://medi. 

 الصیدلیات 

إذا كنت تُّحضر وصفة طبیة أو تعید تحضیرھا، یجب أن تحصل على األدویة الموصوفة لك من صیدلیة تعمل مع برنامج  
Medi-Cal Rx یمكنك العثور على قائمة بالصیدلیات التي تعمل مع برنامج .Medi-Cal Rx   في دلیل صیدلیة 

Cal Rx-Medi  علىcalrx.dhcs.ca.gov/home-https://medi.   یمكنك كذلك العثور على صیدلیة 
 عن طریق   Medi-Cal Rxعلى مقربة منك أو صیدلیة تستطیع توصیل وصفتك الطبیة إلیك عن طریق التواصل مع 

 . )711 أو 5ثم اضغط TTY 800-977-2273 ( 2273-977-800الرقم  

فتك الطبیة للصیدلیة. كما یمكن لمقدم الرعایة الخاص بك إرسال الصیدلیة إلیك. أعط  بمجرد اختیار صیدلیة، خذ وص  
. احرص على أن تعرف الصیدلیة جمیع أدویتك  Medi-Cal (BIC)الصیدلیة وصفتك مع بطاقة معرف المزایا الخاصة بـ

 فاحرص على أن تسأل الصیدلي. التي تتعاطاھا وأي حساسیة تعاني منھا. إذا كانت لدیك أي أسئلة عن وصفتك الطبیة، 

للوصول إلى الصیدلیات. لمعرفة المزید حول خدمات التنقل، اقرأ   Anthem بإمكان األعضاء أیًضا استقبال خدمات التنقل
 في ھذا الكتیب. “مزایا التنقل”

 خدمات الصحة النفسیة المتخصصة
. تتضمن ھذه الخدمات خدمات الصحة  Anthemة تتوفر بعض خدمات الصحة النفسیة من خطط الصحة النفسیة بدًال من خط

المستوفین لقواعد الضرورة الطبیة. قد تشمل خدمات الصحة النفسیة  Medi-Cal) ألعضاء SMHSالنفسیة المتخصصة (
SMHS :ما یلي من خدمات العیادة الخارجیة والسكن والحجز في المستشفى  

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home
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 خدمات العیادة الخارجیة: 

  خدمات الصحة النفسیة (التقییمات ووضع الخطط
 والعالجات وإعادة التأھیل واألعراض الجانبیة)

  خدمات دعم األدویة 
  الواحدالخدمات العالجیة المكثفة للیوم 
 خدمات إعادة التأھیل للیوم الواحد 
 خدمات التدخل في األزمات 
  خدمات تحقیق االستقرار في األزمات 
  خدمات إدارة الحاالت المستھدفة 
  الخدمات السلوكیة العالجیة (مشمولة بالتغطیة

 سنة)   21لدى األعضاء الذین تقل أعمارھم عن  
 ) تنسیق الرعایة المركزةICC مشمولة) (

 بالتغطیة لألعضاء الذین تقل أعمارھم عن 
 سنة)   21

 ) خدمات الرعایة المركزیة في المنزلIHBS (
 عاًما)  21(المغطاة لألعضاء تحت سن 

 ) رعایة التبني العالجیةTFC المغطاة) (
 عاًما)   21لألعضاء تحت سن 

 

 خدمات اإلقامة:

  العالجیة للبالغین خدمات اإلقامة   خدمات اإلقامة العالجیة في حاالت األزمات 

 

 خدمات المرضى الداخلیین: 

   خدمات األقسام الداخلیة بالمستشفى للحاالت
 النفسیة الحادة 

 
 

    الخدمات االحترافیة للمرضى النفسیین في القسم
 الداخلي من المستشفى

  نفسیة خدمات مرفق الصحة ال 

لمعرفة المزید عن خدمات الصحة النفسیة المتخصصة التي تقدمھا خطة الصحة النفسیة في المقاطعة، یمكنك االتصال على  
 خطة الصحة النفسیة في مقاطعتك. للعثور على جمیع أرقام الھواتف المجانیة عبر اإلنترنت، تفضل بزیارة الرابط  

pxdhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.as. 

 خدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات
حال  المستوفین لقواعد الضرورة الطبیة. یُ  Medi-Calتوفر المقاطعة خدمات اضطراب تعاطي المخدرات ألعضاء 

   األعضاء الذین تم تحدیدھم لخدمات عالج اضطرابات تعاطي المخدرات إلى إدارة مقاطعتھم للحصول على العالج.
 للعثور على جمیع أرقام الھواتف المجانیة للمقاطعة عبر اإلنترنت، تفضل بزیارة الرابط  

dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspxhttps://. 

 

 

 

https://maximus365-my.sharepoint.com/personal/ryanabates_maximus_com/Documents/Documents/MAXIMUS%20CHL/2020/CA%20DHCS%20Model%20Handbook/2022%20Handbook%20Files/www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx
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California Children’s Services (CCS) 
CCS  ھو برنامج خاص بـMedi-Cal  سنة المصابین بحاالت صحیة أو أمراض أو   21یعالج األطفال أقل من سن

یعتقدان بأن طفلك لدیھ   PCPأو   Anthem. إذا كانت CCSمشكالت صحیة مزمنة معینة ومن یستوفون قواعد برنامج 
 في المقاطعة لتقییم مدى استحقاقھ أو استحقاقھا للمزایا. CCSج ، فیمكن إحالتھم إلى برنامCCSحالة تندرج تحت 

ال تقرر أھلیة   CCS. Anthemما إذا كان طفلك مؤھًال للحصول على خدمات  CCSسیقرر العاملون في برنامج مقاطعة  
CCS إذا كان طفلك مؤھًال لھذا النوع من الرعایة، فسوف یعالجھ مقدمو الرعایة التابعون لبرنامج .CCS   فیما یخص الحالة

مثل  CCSفي تغطیة أنواع الخدمة التي لیست لھا عالقة بالحالة المتعلقة بـ  Anthem. سوف تستمر CCSالمتعلقة بـ 
 الفحوصات البدنیة والتطعیمات والفحوصات الدوریة المتعلقة بسالمة الطفل. 

من تغطیة ھذه الخدمات،  CCSحتى یتمكن برنامج  CCS الخدمات المشمولة بالتغطیة في برنامج Anthemال تغطي  
 على مقدم الرعایة والخدمات والمعدات. CCSینبغي أن یوافق برنامج 

أغلب الحاالت المرضیة لمن لدیھم إعاقة بدنیة أو   CCSجمیع الحاالت المرضیة. یغطي برنامج  CSSال یغطي برنامج  
األطفال المصابین بحاالت مرضیة   CCSادة تأھیل. یغطي برنامج یحتاجون عالًجا باألدویة أو عالًجا جراحیًا أو إع

 كالحاالت التالیة:

  أمراض االختالالت الخلقیة في القلب 
   السرطان 
   األورام 
   الھیموفیلیا 
   فقر الدم المنجلي 
   مشاكل الغدة الدرقیة 
   مرض السّكري 
  األمراض المزمنة الحادة في الكلى 
   أمراض الكبد 
  اض معویةأمر 
   الشفاه األرنبیة/ شق سقف الحلق 
   شق العمود الفقري 

   فقد السمع 
   (مرض عتامة العین) المیاه البیضاء 
   الشلل الدماغي 
   نوبات التشنج في ظل ظروف معینة 
   التھاب المفاصل الروماتویدي 
  ضمور العضالت 
   مرض اإلیدزAIDS 
    اإلصابات الخطیرة في الرأس أو المخ أو

 العمود الفقري
  حروق شدیدة 
  األسنان شدیدة االلتواء 

 

، فسیستمرون في الحصول على  CCS. إذا لم یكن طفلك مؤھًال لخدمات برنامج CCSمقابل خدمات  Medi-Calتدفع 
 Anthem.الرعایة الطبیة الالزمة من 

 لى الرابط  ع CCS، یمكنك زیارة صفحة موقع CCSلمعرفة المزید عن برنامج  
dhcs.ca.gov/services/ccshttps://www..   اتصل بمركز خدمة العمالء على الرقم 
.888-285-7801 (TTY 711) 

http://www.dhcs.ca.gov/ccs
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 Medi-Calأو   Anthemالخدمات التي ال یمكنك الحصول علیھا عبر 
 ، ومنھا على سبیل المثال ال الحصر: Medi-Calأو  Anthemھناك بعض الخدمات التي لن تغطیھا 

 الخدمات التجریبیة 
  حفظ الخصوبة 
 ) اإلخصاب في المختبرIVF( 

  تعدیالت المنزل 
 تعدیالت المركبة 
 الجراحة التجمیلیة 

 الضرورة الطبیة. على مقدم الخدمة الخاص بك تقدیم تصریح مسبق إلى عدم االستفادة إذا ثبتت  Anthemقد تغطي 
 Anthem .مع بیان أسباب الحاجة إلى عدم االستفادة من الناحیة الطبیة 

  (TTY 711) 7801-285-888.لمعرفة المزید، اتصل على مركز رعایة العمالء لدى على الرقم 

 تقییم التقنیات الجدیدة والحالیة 
استمراریة استخدامنا ألحدث العالجات والمعدات الطبیة لمساعدتك على الشعور بأفضل حاالتك، ینظر المدیر  للتأكد من 

 الطبي ومقدمو الرعایة الطبیة لدینا إلى أحدث التغییرات الطبیة. فھو ینظر إلى ما یلي:
   .العالج والخدمات الطبیة 
  .عالج وخدمات الصحة السلوكیة 

 .األدویة 
 معدات.ال 

 

 كما ینظر إلى أحدث الكتابات الطبیة والعلمیة. ومع كل ھذه البیانات، یفكر في:

 .ما إذا كانت التغییرات آمنة ومفیدة 
 .ما إذا كانت تلك التغییرات تقدم نتائج مماثلة أم أفضل من تلك المستخدمة الیوم 

 

 ذا كان ینبغي إضافة عالج أو رعایة جدیدة إلى مزایاكیتم القیام بھذا العمل لمساعدتنا في تقریر ما إ
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 رعایة األطفال والشباب  .5
 بشكل جید  

عاًما أن یحصلوا على خدمات صحیة خاصة بمجرد    21یمكن لألعضاء من األطفال والشباب الذین تقل أعمارھم عن  
وخدمات الصحة العقلیة، والخدمات النمائیة  تسجیلھم. ھذا یضمن حصولھم على الخدمات الوقائیة، وخدمات األسنان،

 والتخصصیة الصحیحة. یشرح ھذا الفصل ھذه الخدمات. 

 )21خدمات طب األطفال (دون سن الـ
عاًما بالرعایة الالزمة. تشمل القائمة التالیة الرعایة التي تعتبر خدمة   21یتم تغطیة األعضاء الذین تقل أعمارھم عن  

 تحسین العیوب والتشخیص الجسدي أو العقلي. تتضمن الخدمات المغطاة ما یلي:ضروریة طبیًا لعالج أو 
  (زیارات مھمة یحتاجھا األطفال) زیارات رعایة الطفل وفحوصات المراھقین 
  (اللقاحات) التطعیمات 
 (یتم تغطیة خدمات الصحة العقلیة المتخصصة من قبل المقاطعة) خدمات الصحة العقلیة 
 ت المعملیة، بما في ذلك اختبار التسمم بالرصاص في الدماالختبارا 
  التثقیف الصحي والوقائي 
 خدمات النظر 
  خدمات طب األسنان (مغطاة بموجبMedi-Cal Dental ( 
  خدمات السمع (التي یغطیھاCCS .لألطفال المؤھلین Anthem   سوف تغطي خدمات األطفال غیر المؤھلین

 )CCS.للحصول على  

التي    EPSDT). تتم تغطیة خدمات EPSDTتسمى ھذه الخدمات خدمات الفحص والتشخیص والعالج المبكر والدوري (
 .  برایت فیوتشرز ألطباء األطفال لمساعدتك أنت أو طفلك في البقاء بصحة جیدة دون أي تكلفة علیكأوصت بھا إرشادات

 فحوصات صحة الطفل الجیدة والرعایة الوقائیة 
تشمل الرعایة الوقائیة الفحوصات الطبیة المنتظمة والفحوصات لمساعدة طبیبك في العثور على المشاكل مبكًرا، وخدمات  
االستشارة للكشف عن األمراض أو التعب أو الحاالت الطبیة قبل أن تسبب مشاكل. تساعدك الفحوصات المنتظمة أنت أو 

طبیب طفلك في إیجاد أي مشاكل یعاني منھا طفلك. یمكن أن تشمل المشاكُل المشاكَل الطبیة، واألسنان، والرؤیة، والسمع،  
 تغطي الفحوصات للكشف عن المشاكل  Anthem  والصحة العقلیة، وأي اضطرابات تعاطي المخدرات (الحبوب).

ون ثمة حاجة لذلك، حتى لو لم یكن ذلك أثناء الفحوصات  (بما في ذلك تقییم مستوى الرصاص في الدم) في أي وقت تك
 المنتظمة لك أو لطفلك.
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التأكد من أن جمیع األطفال   Anthemیمكن أن تكون الرعایة الوقائیة شاملة لتحصینات تحتاجھا أنت أو طفلك. على  
ر خدمات وفحوصات الرعایة  المسجلین یحصلون على التحصینات المطلوبة وقت القیام بأي زیارة للرعایة الصحیة. تتوف

 الوقائیة دون تكلفة وبدون موافقة مسبقة (تصریح مسبق).

 یجب على طفلك الخضوع لفحوصات في ھذه األعمار: 
 2-4  أیام بعد الوالدة 
 شھر واحد 
 شھران 
 4 شھر 
 6 شھر 
 9 شھر 

 12  شھًرا 
 15  شھر 
 18  شھر 
 24  شھر 
 30  شھر 
   عاًما  20إلى  3مرة واحدة في السنة من سن

 تشمل فحوصات صحة الطفل الجیدة ما یلي:

 التاریخ الكامل والفحص البدني من الرأس إلى أخمص القدمین 
  لقطات مناسبة للفئة العمریة (تتبعCalifornia  أكادیمیة برایت فیوتشر األمریكیة لطب األطفال)  جدول 
  فحص إدمان الكحولیات وتعاطي المخدرات 
 االختبارات المعملیة، بما في ذلك اختبار التسمم بالرصاص في الدم 
  التثقیف الصحي 
  فحص النظر والسمع 
  فحص صحة الفم 
  تقییم الصحة السلوكیة 

ص أو الكشف، فقد تكون ھناك رعایة یمكن أن تساعد أو تحل المشكلة. إذا  عند اكتشاف مشكلة صحیة بدنیة أو نفسیة أثناء الفح
بتغطیة تكالیف الرعایة  Anthemمسؤولة عن السداد مقابل الرعایة، فبالتالي تقوم Anthem كانت الرعایة ضروریة طبیًا و

 ولیس علیك دفع شيء. وتتضمن ھذه الخدمات ما یلي: 
  ل المستشفىالطبیب والممرض الممارس والرعایة داخ 
 تبقیك التحصینات بصحة جیدة 
 العالجات البدنیة والتخاطب/ اللغة والعالجات الوظیفیة 
 خدمات الصحة المنزلیة، التي من الممكن أن تكون معدات طبیة أو لوازم أو أجھزة طبیة 
  عالج مشاكل الرؤیة، بما في ذلك النظارات الطبیة 
  عالج مشاكل السمع، بما في ذلك المساعدات السمعیة عندما ال تغطیھاCCS 
 عالج الصحة السلوكیة الضطرابات طیف التوحد وغیرھا من اإلعاقات النمائیة 
  إدارة الحالة والتثقیف الصحي 
 لقیة، الجراحات الترمیمیة ھي جراحات تصحح أو تصلح البِنى غیر الطبیعیة في الجسم الناتجة عن العیوب الخ

 وتشوھات النمو، والصدمات والعدوى واألورام أو األمراض لتحسین الوظیفة أو الحصول على مظھر طبیعي.
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 اختبار التسمم بالرصاص في الدم 
 شھًرا أو بین عمر   24و  12یجب إجراء اختبار التسمم بالرصاص في الدم في عمر  Anthemجمیع الطالب التابعین لـ 

 اختبارھم قبل ذلك. شھًرا إذا لم یتم  72و 36

 المساعدة في الحصول على خدمات الرعایة الجیدة لألطفال والشباب 
Anthem  عاًما وعائالتھم في الحصول على الخدمات التي یحتاجونھا.  21سوف تساعد األعضاء الذین تقل أعمارھم عن

 أن یفعل اآلتي: Anthem یستطیع منسق الرعایة التابع لـ 
 تاحة. أن یخبرك عن الخدمات الم 
  .أن یساعد في العثور على موفري الشبكة أو مقدمي الخدمات خارج الشبكة عند الحاجة 
  .المساعدة في تحدید المواعید 
  .أن یقوم بترتیب التنقل الطبي حتى یتمكن األطفال من الوصول إلى مواعیدھم 
  أن یساعد في تنسیق الرعایة للخدمات المتاحة من خاللFFS Medi-Cal:مثل ، 

  العالج وإعادة التأھیل للصحة النفسیة واضطرابات تعاطي المخدرات. خدمات 
  .عالج مشاكل األسنان، والتي تشمل تقویم األسنان

یمكن الحصول على الخدمات األخرى عبر برنامج الرسوم مقابل  
 أو برامج األخرى   Medi-Cal (FFS)الخدمات

 فحوصات األسنان 
عندما   “التسنین”أشھر، سیبدأ  6إلى  4حافظ على نظافة لثة طفلك عن طریق مسح اللثة بلطف بقطعة قماش كل یوم. خالل  

تبدأ أسنان الطفل بالظھور. یجب تحدید موعد ألول زیارة أسنان لطفلك بمجرد ظھور سنھ األولى، أو بحلول عید میالده  
 األول، أیھما أقرب.

 التالیة ھي خدمات مجانیة أو منخفضة التكلفة مقدمة من أجل:  Medi-Calخدمات طب أسنان 

 سنوات  4إلى  1األطفال من 
 الزیارة األولى للطفل لطبیب األسنان 
 االختبار األول للطفل عند طبیب األسنان 
  فحوصات األسنان (كل ستة أشھر؛ كل ثالثة

 ) 3دة حتى سن أشھر من الوال
 أشعة سینیة 
  (كل ستة أشھر) تنظیف أسنان 

 (كل ستة أشھر ) ورنیش الفلوراید 
 حشوات األسنان 
 خلع األسنان 
  خدمات الطوارئ 
  خدمات العیادات الخارجیة 
 (إذا لزم األمر طبیًا) التخدیر 
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 سنة  12-5األطفال من سن 
 (كل ستة أشھر) فحوصات األسنان 
 أشعة سینیة 
 (كل ستة أشھر ) ورنیش الفلوراید 
  (كل ستة أشھر) تنظیف أسنان 
  مانع التسوس الضرسي 

 حشوات األسنان 
  قنوات الجذور 
  خدمات الطوارئ 
  خدمات العیادات الخارجیة 
 (إذا لزم األمر طبیًا) التخدیر 

 سنة  17-13األطفال من سن 

 (كل ستة أشھر) فحوصات األسنان 
 أشعة سینیة 
 (كل ستة أشھر ) ورنیش الفلوراید 
  (كل ستة أشھر) تنظیف أسنان 
  تقویم األسنان للمؤھلین 
 حشوات األسنان 
  طرابیش األسنان 

  قنوات الجذور 
 خلع األسنان 
  خدمات الطوارئ 

  خدمات العیادات الخارجیة 
  األمر طبیًا)التخدیر (إذا لزم 

 

إذا كانت لدیك أیة أسئلة أو ترید معرفة المزید عن خدمات طب األسنان، یُرجى االتصال ببرنامج األسنان الخاص ببرنامج 
Medi-Cal   6384-322-800على الرقم ) TTY 800-735-2922كما یمكنك زیارة موقع برنامج األسنان  )711 أو .

 .https://smilecalifornia.orgعلى الرابط  entalCal D-Mediالخاص بـ 

 خدمات اإلحالة التثقیفیة الوقائیة اإلضافیة 
و  إذا كنت قلقًا من أن طفلك یواجھ صعوبة في المشاركة والتعلم في المدرسة؛ فقم بالتحدث إلى مقدم الرعایة األولیة لطفلك أو المعلمین أ

، فھناك خدمات یجب أن توفرھا المدرسة لمساعدة طفلك  Anthemالمسؤولین في المدرسة. باإلضافة إلى المزایا الطبیة التي تغطیھا  
 عدم التخلف عن الركب من األقران. على التعلم و

 تشمل أمثلة الخدمات التي قد یتم تقدیمھا لمساعدة طفلك على التعلم ما یلي: 

  خدمات التخاطب واللغة 

  الخدمات النفسیة 

 العالج الطبیعي 

 العالج المھني 

  التكنولوجیا المساعدة 

  االجتماعي) خدمات األخصائیین االجتماعیین (العمل 

  الخدمات االستشاریة 

  خدمات التمریض المدرسیة 

  التنقل من وإلى المدرسة 

 . وبجانب عمل األطباء والمعلمین مع طفلك، فإنھ یمكنكوزارة التعلیم بكالیفورنیایتم توفیر ھذه الخدمات ودفع ثمنھا من قبل 
وضع خطة مخصصة من شأنھا أن تساعد طفلك بشكل أفضل. 

 

https://smilecalifornia.org/
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 اإلبالغ عن المشكالت وحلھا .6
 ھناك طریقتان لإلبالغ عن المشكالت وحلھا:

 عندما یكون لدیك مشكلة مع  )التظلم أو ( الشكوىAnthem   أو مقدم خدمة، أو مع مقدم رعایة صحیة أو عالج
 حصلت علیھ من مقدم رعایة. 

 ھو عندما تختلف مع قرار  ستئنافاالAnthem  .بعدم تغطیة أو تغییر خدماتك 

 للسماح لك بمعرفة مشكلتك. ھذا ال یحرمك من أي حقوق قانونیة أو   Anthemیحق لك تقدیم تظلمات وطعون لدى 
سیساعدنا على تحسین الرعایة  عالجات. لن نمارس التمییز ضدك أو ننتقم منك إذا قدمت شكوى ضدنا. إخبارنا عن مشكلتك 

 لجمیع األعضاء.

لتخبرنا عن مشكلتك. یمكنك تقدیم شكوى أي وقت عبر الھاتف، أو بشكل كتابي أو عبر  Anthemعلیك دائًما االتصال بـ 
 أخبرنا عن مشكلتك. (TTY 711) 7801-285-888. مساًء على الرقم  7صباًحا و 7اإلنترنت. اتصل بنا بین 

  یوًما، أو كنت غیر راٍض عن النتیجة، فیمكنك االتصال ب   30التظلم أو االستئناف لم یُحل بعد مضي  إذا كان  
Department of Managed Health Care (DMHC)    ومطالبتھم بمراجعة شكواك أو إجراء مراجعة 

   2219-466-888عن طریق الرقم    DMHCطبیة مستقلة. یمكنك التواصل مع قسم الرعایة الصحیة المدارة  
 ) TTY 877-688-9891 أو تفضل بزیارة موقع قسم الرعایة الصحیة المدارة    ) 711  أوDMHC    اإللكتروني 

 .https://www.dmhc.ca.govلمزید من المعلومات:  

  California Department ofفي Medi-Cal Managed Careیمكن ألمین المظالم التابع لـ 
Health Care Service (DHCS) .حیث یمكنھم المساعدة إذا واجھتك مشكلة في االنضمام أو التغییر أو  المساعدة أیًضا

للمقاطعة الجدیدة   Medi-Calمغادرة الخطة الصحیة. كما یمكنھم المساعدة إذا انتقلت وكانت تواجھك مشاكل في نقل خدمات 
مساًء  5صباًحا والساعة  8لى الجمعة ما بین الساعة التي تسكن فیھا. یمكنك االتصال ببرنامج أمین المظالم من یوم اإلثنین إ

 . 8609-452-888  على الرقم

. إن لم تكن متأكًدا Medi-Calكما یمكنك تقدیم تظلم لمكتب األھلیة التابع للمقاطعة التي تقیم فیھا بخصوص أھلیتك لبرنامج 
 (TTY 711) 7801-285-888.من الجھة التي یمكنك تقدیم تظلمك لھا، فاتصل بالرقم 

من یوم اإلثنین   Medi-Calلإلبالغ عن معلومات غیر صحیحة عن التأمین الصحي اإلضافي الخاص بك، یرجى االتصال بـ  
 . 5555-541-800  مساًء على الرقم 5صباًحا والساعة  8إلى الجمعة بین الساعة 

 الشكاوى 
أو من أحد مقدمي   Anthemلتي تتلقاھا من الشكوى (أو التظلم) عندما یكون لدیك مشكلة أو لست راضیًا عن الخدمات ا

في أي وقت عبر الھاتف، أو بشكل كتابي أو  Anthemالرعایة. ال یوجد مھلة زمنیة لتقدیم شكوى. یمكنك تقدیم شكوى إلى 
 عبر اإلنترنت. 

https://www.dmhc.ca.gov
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 :تواصل مع  عبر الھاتفAnthem   7801-285-888مجانًا على الرقم  (TTY 711)  من اإلثنین 
 مساًء بتوقیت المحیط الھادئ. اذكر رقم بطاقة تعریف  7صباًحا إلى الساعة   7الساعة  إلى الجمعة: من
Anthem ID  .الخاصة بك، واسمك وسبب الشكوى 

 :اتصل بـ  عبر البریدAnthem  7801-285-888على الرقم المجاني (TTY 711)   واطلب أن یُرَسل 
   Anthem IDلك نموذًجا. عندما تحصل على النموذج، فامأله. كن حریًصا على ذكر اسمك ورقم معرف 

 وسبب الشكوى. أخبرنا بما حدث وكیف یمكننا مساعدتك.

 أرسل النموذج إلى:  

 Grievance Coordinatorعنایة: 
Anthem Blue Cross 

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

 ى متوفرة في عیادة طبیبك.نماذج الشكو

 :تفضل بزیارة موقع  عبر اإلنترنتAnthem.   اذھب إلىcal-anthem.com/ca/medi. 

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في تقدیم شكواك، فیمكننا مساعدتك. یمكننا تقدیم خدمات لغویة بالمجان. یمكنك االتصال بالرقم  
.888-285-7801 (TTY 711) 

یوًما، سوف نرسل لك خطابًا آخر   30أیام من تلقي شكواك، یفید بأننا حصلنا علیھا خالل   5ضون سنرسل لك خطابًا في غ 
بخصوص تظلم ال یتعلق بالتغطیة التأمینیة للرعایة الصحیة وال   Anthemیخبرك كیف أنھینا المشكلة. إذا اتصلت بـ 

 یة یوم العمل التالي، فقد ال تتلقى خطابًا منا. بضرورة طبیة أو عالج تجریبي أو استكشافي، ولم یُحل التظلم بحلول نھا

إذا أردت منا اتخاذ قرار سریع بسبب أن الوقت المستغرق في حل شكواك سیعرض حیاتك أو صحتك أو قدرتك على العمل  
 7801-285-888للخطر، یمكنك طلب مراجعة مستعجلة (سریعة). لطلب مراجعة مستعجلة، اتصل بنا على الرقم  

.(TTY 711)   شأن كیفیة تعاملنا مع شكواك، وما إذا كنا سنقوم  ساعة من تلقي شكواك، سوف نتخذ قراًرا ب  72في غضون
 یوًما.  30بتسریعھا. إذا قررنا أننا لن نقوم بتسریع شكواك، فسوف نعلمك أننا سنحل شكواك في غضون  

 وغیر    Anthemال تخضع إلجراءات تظلم    Medi-Cal Rxالشكاوى المتعلقة بمزایا الخدمات الصیدالنیة من  
  Medi-Calمعرضة للمراجعة الطبیة المستقلة. یمكن لألعضاء تقدیم شكاوى بخصوص مزایا الخدمات الصیدالنیة لـ  

Rx    2273-977-800عبر االتصال على   )TTY 800-977-2273   أو الذھاب إلى    ) 711  أو   5  ثم اضغط 
dhcs.ca.gov/homecalrx.-https://medi.  ولكن الشكاوى المتعلقة بمزایا الخدمات الصیدالنیة التي ال تخضع

  2219-466-888ھو    DMHCقد تكون مؤھلة للمراجعة الطبیة المستقلة. ورقم الھاتف المجاني لـ     Medi-Cal Rxلـ 
 لشكوى والتعلیمات عبر . یمكنك العثور على نموذج المراجعة الطبیة المستقلة/ا 9891-688-877  الھاتفي TTY ورقم  

 .https://www.dmhc.ca.govاإللكتروني:    DMHCاإلنترنت على موقع 

https://medicalrx.dhcs.ca.gov/home
https://www.dmhc.ca.gov/
http://anthem.com/ca/medi-cal
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 الطعون 
مراجعة وتغییر قرار اتخذناه بشأن خدمتك (خدماتك).  Anthemطعن مختلف عن شكوى. االستئناف ھو أن تطلب من خطة 

) یخبرك أننا سوف نرفض أو نؤجل أو نغیر أو ننھي إحدى الخدمة (الخدمات)،  NOAإذا أرسلنا لك إشعاًرا باتخاذ إجراء (
ن یطلب منا الخاص بك أو مقدم رعایة آخر أ  PCPوأنت ال توافق على القرار، یمكنك أن تطلب منّا االستئناف. كما یمكن لـ

 االستئناف نیابة عنك بإذن كتابي منك. 

. إذا قررنا Anthemالذي تلقیتھ من   NOAیوًما من تاریخ خطاب اتخاذ اإلجراء  60یجب أن تطلب استئنافًا في غضون 
مات) تقلیل أو تعلیق أو إیقاف خدمة (خدمات) تحصل علیھا اآلن، فإنھ یمكنك االستمرار في الحصول على تلك الخدمة (الخد

. لتلقي المعونة المدفوعة المعلقة، یجب أن تطلب  “تعلیق المعونة المدفوعة”أثناء انتظار الحكم في االستئناف. یُعرف ذلك باسم 
، أو قبل التاریخ الذي قلنا أن خدمتك (خدماتك) ستتوقف فیھ، أیھما أبعد. NOAأیام من تاریخ  10منا استئنافًا في غضون 

 ي ظل ھذه الظروف، فإن الخدمة سوف تستمر (الخدمات). عندما تطلب استئنافًا ف

 یمكنك تقدیم طعن عبر الھاتف أو بشكل كتابي أو عبر اإلنترنت: 

 :اتصل بـ  عبر الھاتفAnthem   7801-285-888على الرقم  (TTY 711)  صباًحا و  7بین الساعة 
 ھا. مساًء. واكتب اسمك ورقم معّرف خطتك الصحیة والخدمة التي تستأنف بشأن  7

 :اتصل بـ  عبر البریدAnthem  7801-285-888على الرقم (TTY 711)  .واطلب أن یُرَسل لك نموذًجا
 والخدمة   Anthem IDعندما تحصل على النموذج، فامأله. كن حریًصا على ذكر اسمك ورقم معرف العضو 

 التي تستأنف بشأنھا.

 أرسل النموذج إلى: 

 Grievance Coordinatorعنایة: 
Anthem Blue Cross 

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

 نماذج الطعن متوفرة في عیادة طبیبك.

 :تفضل بزیارة موقع  عبر اإلنترنتAnthem.   اذھب إلىcal-anthem.com/ca/medi. 

 إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تقدیم استئناف أو بشأن المعونة المدفوعة المعلقة، فیمكننا مساعدتك. یمكننا تقدیم خدمات  
 (TTY 711) 7801-285-888.لغویة بالمجان. یمكنك االتصال بالرقم 

وًما، سنخبرك بقرار االستئناف  ی 30أیام من استالم استئنافك، سوف نرسل إلیك خطابًا یبلغك أننا استلمناه. خالل  5خالل 
  30). إذا لم نوفر لك قرار االستئناف الخاص بنا في خالل NARالخاص بنا، وسنرسل لك خطاب إخطار قرار االستئناف (

. ولكن إذا طلبت جلسة استماع في الوالیة أوًال، وقد تم عقد الجلسة بالفعل، فال  IMRیوًما، فیمكنك طلب جلسة استماع و
 . في ھذه الحالة، یكون لجلسة االستماع الرأي النھائي. IMRیمكنك طلب 

 إذا أردت منا أنت أو طبیبك اتخاذ قرار سریع بسبب أن الوقت المستغرق في الحكم في استئنافك سیعرض حیاتك أو  
 صحتك أو قدرتك على العمل للخطر، یمكنك طلب مراجعة مستعجلة (سریعة). لطلب مراجعة مستعجلة، اتصل على الرقم  

.888-285-7801 (TTY 711)  ساعة من تلقي استئنافك بشأن. 72سوف نتخذ قراًرا في غضون 
  

http://anthem.com/ca/medi-cal
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 ماذا تفعل لو كنت تختلف مع قرار االستئناف
یخبرك بأننا لم نغیر قرارنا، أو إذا لم تحصل على    NARإذا طلبت استئنافًا وحصلت على خطاب إخطار بقرار االستئناف 

 یوًما؛ فیمكنك: 30مطلقًا وقد انقضى  NARخطاب خطار بقرار االستئناف  

  إلمن  جلسة استماعاطلب نموذجCalifornia Department of Social Services (CDSS) ، 
 وسوف یراجع أحد القضاة قضیتك.

  المستقلة/الشكوى لدىتقدیم نموذج المراجعة الطبیة Department of Managed Health Care 
(DMHC)  للحصول على مراجعة لقرارAnthem   مراجعة طبیة مستقلة (أو لطلبIMR(   من قسم خدمات

، یقوم طبیب خارجي غیر تابع لخطة   DMHCالتابعة لـ IMR. خالل DMHCالرعایة الصحیة الُمدارة 
Anthem .ف المجاني لـورقم الھات بمراجعة حالتكDMHC   وخط  2219-466-888ھو TTYھو  

 . یمكنك العثور على نموذج المراجعة الطبیة المستقلة/الشكوى والتعلیمات عبر اإلنترنت  877-688-9891
 .//:www.dmhc.ca.govhttps اإللكتروني: DMHCعلى موقع 

 .IMRلن تضطر للدفع مقابل جلسة االستماع أو مقابل 

 . ولكن إذا طلبت جلسة استماع في الوالیة أوًال، وقد تم  IMRلدیك الحق في الحصول على جلسة استماع في الوالیة و
 . في ھذه الحالة، یكون لجلسة االستماع الرأي النھائي.IMRعقد الجلسة بالفعل، فال یمكنك طلب 

 .IMRم أدناه المزید من المعلومات عن كیفیة طلب جلسة استماع ویوجد في األقسا 

.  Anthemعن طریق   Medi-Cal Rxال یجري التعامل مع الشكاوى والطعون المتعلقة بمزایا الخدمات الصیدالنیة لدى  
   2273-977-800عن طریق االتصال    Medi-Cal Rxیمكنك إرسال شكاوى واستئناف حول مزایا صیدلیة  

 ) TTY 800-977-2273  مساًء بتوقیت المحیط الھادئ،   5صباًحا إلى    8من اإلثنین إلى الجمعة، من  )  711  أو   5ثم اضغط
قد تكون   Medi-Cal Rx. ولكن الشكاوى والطعون المتعلقة بمزایا الخدمات الصیدالنیة التي ال تخضع لـ  باستثناء أیام العطالت 

 مؤھلة للمراجعة الطبیة المستقلة. 

، فیمكنك طلب جلسة استماع على مستوى الوالیة. ال Medi-Cal Rxق على قرار متعلق بالمزایا الصیدالنیة من إن لم تواف
 .DMHCلدى  IMRإلجراءات  Medi-Cal Rxتخضع قرارات المزایا الصیدالنیة من 

  لدى (IMR)الشكاوى والمراجعات الطبیة المستقلة  
Department of Managed Health Care  

 IMRندما یراجع حالتك طبیب خارجي غیر مرتبط بخطتك الصحیة. إذا كنت تود الحصول على ھي عIMR فعلیك تقدیم ،
یوًما تقویمیًا، أو إذا كنت غیر راٍض عن   30أوًال. إذا لم تسمع من الخطة الصحیة الخاصة بك خالل   Anthemاستئناف لدى 

أشھر من تاریخ استالم إخطارك بالقرار   6خالل  IMRب . یجب أن تطلIMRقرار الخطة الصحیة الخاص بك، یمكنك طلب 
وجلسة استماع على مستوى  IMRیوًما لطلب جلسة استماع، لذا فإن كنت تود  120بشأن االستئناف ولكن یتاح لك فقط 

بالفعل، فال   الوالیة، فعلیك تقدیم شكواك في أقرب فرصة ممكنة. تذكر أنھ في حال طلبك جلسة استماع أوًال، وقد تم عقد الجلسة 
 . في ھذه الحالة، یكون لجلسة االستماع الرأي النھائي. IMRیمكنك طلب 

 

http://www.dmhc.ca.gov/
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مباشرة بدون تقدیم استئناف أوًال. ھذا في الحاالت التي تكون فیھا صحتك معرضة لمشكلة   IMRقد تتمكن من الحصول على  
 صحیة عاجلة. 

  Anthemفي مراجعة شكواك للتأكد من اتخاذ  DMHC, فستستمر IMRللحصول على   DMHCإذا لم تتأھل شكواك لدى 
  DMHC IMRلـ  Anthemللقرار الصحیح عند استئنافك على رفض الخدمة. یجب أن تمتثل 

 وقرارات المراجعة.   

 :“الطعون”و  “الشكاوى”یطلق على  “تظلم”. مصطلح IMRإلیكم طریقة طلب 

 مسؤولة عن تنظیم خطط خدمات الرعایة  California Department of Managed Health Care إن 
 الصحیة. إذا كان لدیك تظلم ضد خطتك الصحیة، فعلیك أوًال االتصال بخطتك الصحیة على الھاتف على الرقم 

888-285-7801 (TTY 711)   واستخدام إجراءات تظلمات خطتك الصحیة قبل االتصال بالقسم. استخدام إجراء التظلم
قانونیة أو عالجات محتملة قد تكون متاحة لك. إذا كنت بحاجة للمساعدة في تقدیم تظلم متعلق بحالة  ھذا ال یمنع أي حقوق

طوارئ، أو تظلم لم یتم حلّھ بطریقة مرضیة من قبل خطتك الصحیة، أو تظلم لم تحلّھ خطتك الصحیة، أو تظلم لم یَُحل لمدة  
). إذا كنت مؤھًال إلجراء IMRون مؤھًال لمراجعة طبیة منفصلة (یوًما، یمكنك االتصال بالقسم للمساعدة. قد تك 30تخطت 

مراجعة طبیَّة منفصلة، فستقدم عملیة المراجعة الطبیَّة المنفصلة مراجعة غیر متحیزة للقرارات الطبیة المتخذة من خطة طبیة 
االستقصائیة بطبیعتھا ونزاعات  متعلقة بالضرورة الطبیة لخدمة أو عالج مقترح، أو قرارات تغطیة للعالجات التجریبیة أو

 TDDوخط (2219-466-888) الدفع في الخدمات الطبیة الطارئة أو العاجلة. كما یوجد لدى القسم رقم ھاتف مجاني 
لضعاف السمع وأصحاب مشاكل التخاطب. موقع القسم على اإلنترنت  (9891-688-877) رقم 

https://www.dmhc.ca.gov  بھ نماذج شكوىIMR .ونماذج طلبات وتعلیمات عبر اإلنترنت 

 جلسات االستماع
 California Department of Social Services جلسة االستماع على مستوى الوالیة ھي اجتماع بأشخاص من

(CDSS) یساعدك القاضي على حل مشكالتك أو إخبارك إن كانت .Anthem   قد اتخذت القرار الصحیح. لدیك الحق في
طلب جلسة استماع رسمیة إذا كنت قد طلبت بالفعل استئنافًا معنا، وما زلت غیر راٍض عن قرارنا، أو إذا لم تحصل على  

 یوًما 30قرار بشأن االستئناف بعد 

الخاص بنا. ومع  NARرار  یوًما من التاریخ الوارد في خطاب الق 120یجب أن تطلب جلسة استماع رسمیة في غضون 
لك المعونة المدفوعة المعلقة أثناء االستئناف الخاص بك، وترید استمراره حتى یتم اتخاذ قرار بشأن جلسة  ذلك، إذا قدمنا 

الخاص بنا، أو قبل   NARأیام من خطاب   10استماع الوالیة الخاصة بك، فیجب علیك طلب جلسة استماع والیة في غضون 
لناه ستتوقف خدمتك (خدماتك)، أیھما أبعد. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة للتأكد من استمرار المعونة المدفوعة  التاریخ الذي ق

  7صباًحا و  7بین الساعة  Anthemالمعلقة حتى یتم اتخاذ قرار نھائي بشأن جلسة استماع الوالیة الخاصة بك، فاتصل بـ
لم یكن باستطاعتك السمع أو التحدث جیًدا، فیمكنك االتصال  إذا  (TTY 711) 7801-285-888.  مساًء عبر االتصال على

 الخاص بك طلب جلسة استماع نیابة عنك بإذن كتابي منك.   PCP. كما یمكن لـ711 على

 في بعض األحیان؛ یمكنك طلب جلسة استماع والیة دون استكمال عملیة االستئناف الخاصة بنا.

الیة دون الحاجة إلى إكمال عملیة االستئناف الخاصة بنا، إذا لم نخطرك بشكل  على سبیل المثال؛ یمكنك طلب جلسة استماع و
. فیما یلي بعض األمثلة على حاالت “اإلجھاد المقدَّر”صحیح أو في الوقت المحدد بشأن خدمتك (خدماتك). یُعرف ذلك باسم 

 اإلجھاد المقدَّر: 

https://www.dmhc.ca.gov
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 بلغتك المفضلة.  NOAلم نوفر لك خطاب  •
 تسببنا بخطأ یمس واحًدا من حقوقك. أن نكون قد  •
 .NOAلم نعطیك خطاب  •
 الخاص بنا. NARلقد ارتكبنا خطأ في خطاب  •
 یوًما. قررنا أن قضیتك كانت عاجلة، لكننا لم نرد على استئنافك في غضون   30لم نقرر استئنافك في غضون  •

 ساعة.  72

 

 اإللكتروني. یمكنك أن تطلب جلسة استماع في الوالیة عبر الھاتف أو البرید 

 :اتصل بوحدة اإلجابة على الجمھور في  عبر الھاتفCDSS    5253-952-800على رقم   
) TTY 800-952-8349711  أو( . 

 :امأل النموذج المقدم باعتراضاتك على إشعار الحل. ثم أرسلھا إلى:  عبر البرید 

California Department of Social Services 
State Hearings Division 

P.O. Box 944243, MS 09-17-37 
Sacramento, CA 94244-2430 

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في طلب جلسة استماع في الوالیة، فیمكننا مساعدتك. یمكننا تقدیم خدمات لغویة بالمجان. یمكنك 
 (TTY 711) 7801-285-888.االتصال بالرقم 

یوًما لیتخذ القاضي قراًرا بشأن قضیتك. على   90تستغرق حتى  ستعبر عن رأیك في جلسة االستماع. وسنعبر عن رأینا. قد
Anthem .االمتثال لقرار القاضي 

أن یتخذ قراًرا سریعًا بسبب أن الوقت الذي تستغرقھ جلسة االستماع في الوالیة سیعرض حیاتك أو  CDSSإذا كنت ترید من  
وطلب جلسة استماع عاجلة    CDSSص بك االتصال بـ الخا PCPصحتك أو قدرتك على العمل للخطر التام، یمكنك أنت أو 

 Anthem.أیام عمل بعد أن تستلم ملف القضیة بالكامل من  3اتخاذ قرار في وقت ال یتجاوز  CDSS(سریعة). على 

 االحتیال، والتبدید، وإساءة االستخدام
قد ارتكب احتیاًال أو عملیة ھدر أو   Medi-Calإذا كنت تشك أن مقدم رعایة أو شخص ما یحصل على خدمات برنامج 

أو تقدیم شكوى عبر   6222-822-800إساءة استخدام، فیحق لك اإلبالغ عنھ عن طریق االتصال بالرقم المجاني السري  
 .https://www.dhcs.ca.govاإلنترنت على 

 تشمل عملیات احتیال وتبدید وإساءة استخدام مقدم الرعایة ما یلي:
 تزویر السجالت الطبیة 
 وصف أدویة أكثر من الالزم طبیًا 
 تقدیم خدمات رعایة صحیة أكثر من الالزم طبیًا 
  تقدیم فواتیر عن خدمات لم یتلقاھا العضو 

https://www.dhcs.ca.gov/
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  لم یؤدي المختص الخدمة تقدیم فواتیر لخدمات مھنیة في حین 
  تقدیم أغراض أو خدمات مجانیة أو مخصوم من تكلفتھا لألعضاء للتأثیر على اختیار العضو لمقدم 
 تغییر طبیب الرعایة األولیة للعضو دون درایتھ 

 إن عملیات احتیال وتبدید وإساءة استخدام شخٍص یحصل على مزایا تشمل، دون أن تقتصر على ما یلي:
 أو إعطاء البطاقة التعریفیة الخاصة بالخطة الصحیة أو بطاقة تعریف المزایا ( إقراض أو بیعBIC  التابعة لـ (

Medi-Cal  لشخص آخر 
 الحصول على نفس العالجات أو األدویة من أكثر من مقدم 
 الذھاب لغرفة الطوارئ في حین أن الحالة لیست بطارئة 
 التعریفیة للخطة الصحیة  استخدام رقم الضمان االجتماعي أو رقم معرف البطاقة 
   أخذ وسائل التنقل الطبیة وغیر الطبیة للخدمات غیر المتعلقة بالرعایة الصحیة، أو للخدمات التي ال تغطیھا

Medi-Cal .أو عندما ال یكون لدیك موعد طبي أو وصفات طبیة الستالمھا ، 

قم تعریف البطاقة التعریفیة للشخص الذي ارتكب لإلبالغ عن حالة احتیال أو ھدر أو إساءة استخدام، اكتب اسم وعنوان ور
عملیة االحتیال أو التبدید أو إساءة االستخدام. قدم أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الشخص، كرقم الھاتف أو التخصص  

 إذا كان مقدم رعایة. قدم تواریخ الفعالیات وملخص لما حدث بالضبط.

 أرسل بالغك: 

 Special Investigations Unit (SIU)عنایة:  عبر البرید: 

Anthem Blue Cross 

21215 Burbank Blvd. 

Woodland Hills, CA 91367 

 

 Anthem SIU   888-231-5044 (TTY 711):الخط الساخن لالحتیال في  عبر الھاتف: 

   7801-285-888على الرقم   Anthemأو تواصل مع مركز رعایة العمالء الخاصة بـ 
(TTY 711)  مساًء بتوقیت المحیط الھادئ 7صباًحا حتى  7من اإلثنین إلى الجمعة، من



 

   Anthem .(TTY 711) 7801-285-888اتصل بمركز خدمة العمالء على الرقم  
 . مساًء بتوقیت المحیط الھادي 7صباًحا حتى الساعة  7اإلثنین إلى الجمعة، من متاحة لخدمتك من 

. تفضل بزیارتنا عبر اإلنترنت على  711المكالمة بالمجان. أو اتصل بخط تحویل كالیفورنیا على الرقم 
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 الحقوق والمسؤولیات  .7
، فإن لك حقوقًا وعلیك مسؤولیات معینة. یفسر ھذا الفصل ھذه الحقوق Anthemباعتبارك عضًوا مسجًال في برنامج 

 Anthem.والمسؤولیات. كما یشمل الفصل إخطارات قانونیة یحق لك استالمھا بصفتك عضًوا في 

 حقوقك
 Anthem:تلك ھي حقوقك كعضٍو في 

 اجة إلى الحفاظ على سریة  أن تُعاَمل باحترام وكرامة، مع إیالء االعتبار الواجب لحقك في الخصوصیة والح
 معلوماتك الطبیة.

  .أن تتلقى معلومات حول المؤسسة وخدماتھا التي تغطیھا، وممارسیھا ومقدمیھا وحقوق ومسؤولیات األعضاء 
  لتقدیم مقترحاتك حول سیاسة حقوق أعضاء Anthem.ومسؤولیاتھم 
  التمكن من اختیار مقدم رعایة أولیة من داخل شبكة.Anthem 
  لى مقدمي الرعایة التابعین للشبكة في الوقت المناسب.الوصول إ 
  .المشاركة في اتخاذ القرار بشأن الرعایة الصحیة الخاصة بك، بما في ذلك الحق في رفض العالج 
 .التعبیر عن المظالم، شفھیًا أو خطیًا، بشأن المنظمة أو الرعایة التي تلقیتھا 
  .تلقي تنسیق للرعایة 
 و تأجیل أو تقیید الخدمات أو المزایا.طلب طعن للقرارات لرفض أ 
  .للحصول على خدمات الترجمة المجانیة للغتك 
  .تلقي مساعدة قانونیة مجانیة في مكتب المساعدات القانونیة المحلي أو في مجموعات األخرى 
  .تشكیل توجیھات ُمسبقة 
  طلب جلسة استماع في حال رفض الخدمة أو المیزة وتقدیمك لطعن بالفعل لدىAnthem   واستمرار سخطك على

بما في ذلك المعلومات عن الظروف التي  یوًما،  30القرار، أو في حال عدم حصولك على قرار لطعنك بعد 
 بموجبھا یمكن إجراء جلسة استماع عاجلة. 

  إلغاء التسجیل فيAnthem .والتغییر إلى خطة صحیة أخرى في المقاطعة عند الطلب 
 .الوصول لخدمات موافقة القاصرین 
  للحصول على معلومات مكتوبة عن األعضاء بدون تكلفة بتنسیقات أخرى (مثل طریقة برایل، والطباعة كبیرة

الحجم، والصوت، والتنسیقات اإللكترونیة التي یمكن الوصول إلیھا) عند الطلب وفي الوقت المناسب للتنسیق  
 ). 12(ب) ( 14182المطلوب، ووفقًا لقسم رمز الرعایة والمؤسسات 

 حرر من أي شكل من أشكال ضبط النفس أو العزلة المستخدمة كوسیلة لإلكراه أو التأدیب أو الراحة أو العواقب. الت 
   المناقشة الصادقة لمعلومات عن خیارات العالج والبدائل المتاحة، مقدمة بطریقة تتناسب مع حالتك وقدرتك على

 الفھم، بغض النظر عن التكلفة أو التغطیة.
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  الوصول إلى والحصول على نسخة من سجالتك الطبیة واستالمھا، وطلب تعدیلھا أو تصحیحھا، وفقًا لما ھو
 . 164.526و 164.524§قانون اللوائح الفیدرالیة    45منصوص علیھ في  

  حریة ممارسة ھذه الحقوق دون التأثیر سلبًا على المعاملة التي تحصل علیھا منAnthem  أو مزودي ، 
 خاصین بك أو الوالیة. الرعایة ال

  للوصول إلى خدمات تنظیم األسرة، ومراكز الوالدة المستقلة، ومراكز الصحة المؤھلة بشكل فیدرالي، و 
عیادات الصحة الھندیة وخدمات القبالة، ومراكز الصحة الریفیة، وخدمات العدوى المنقولة جنسیًا وخدمات 

 وفقًا للقانون الفیدرالي.  Anthemالطوارئ خارج شبكة 
 .لتلقي مواد مكتوبة مجانیة عن الخطة بلغتك، أو شكل بدیل 
  الختیار االنسحاب من مراسالتAnthem  .النصیة 

 

 مسؤولیاتك 
 المسؤولیات التالیة: Anthemحمل أعضاء یت

   التعامل مع الطبیب وجمیع مقدمي الرعایة والعاملین بأدب واحترام. أنت مسؤول عن التواجد في الوقت المحدد
 ساعة على األقل من زیارتك، لإللغاء أو إعادة الجدولة.  24لزیاراتك أو االتصال بمكتب طبیبك قبل 

 قدر ممكن من المعلومات لجمیع مقدمي الرعایة و تقدیم المعلومات الصحیحة وأكبرAnthem . 

 .الحصول على فحوصات دوریة وإخبار طبیبك بمشاكلك الصحیة قبل أن تتطور لتصبح خطیرة 

  إحضار البطاقة التعریفیة لـAnthem .معك عند زیارة الطبیب 

 .معرفة قواعد ھذه الخطة الصحیة واتباعھا 

  الخطة الصحیة وأنواع الخدمات التي تحصل علیھا.معرفة القانون المنظم لھذه 

  معرفة أنھ ال یمكننا التمییز ضد بسبب سنك أو جنسك أو عرقك أو أصلك القومي أو ثقافتك أو احتیاجاتك اللغویة أو
 توجھك الجنسي أو صحتك.

  جھدك لفھم للتحدث حول احتیاجات رعایتك الصحیة مع طبیبك، ووضع األھداف واالتفاق علیھا، ابذل قصارى
 مشاكلك الصحیة، واتبع خطط العالج والتعلیمات التي تتفقان علیھا.

  .لتوفیر المعلومات (إلى أقصى حد ممكن) التي تحتاجھا المنظمة وممارسوھا ومقدموھا من أجل تقدیم الرعایة 

 .اتباع الخطط والتعلیمات الخاصة بالرعایة التي اتفقت علیھا مع الممارسین لدیھم 
  مشاكلھم الصحیة والمشاركة في تطویر أھداف العالج المتفق علیھا بشكل متبادل، إلى الحد الممكن. فھم 
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  إبالغAnthem   عن حالة احتیال أو إساءة في الرعایة الصحیة. یمكنك القیام بذلك دون تقدیم اسمك من خالل
 أو زیارة موقع   4889-400-800م بالمجان على الرق Anthemاالتصال بخط المساعدة على االمتثال التابع لـ 

lacare.ethicspoint.com ، أو االتصالCalifornia Department of Health Care Services 
)DHCS أو الخط الساخن المجاني لالحتیال وإساءة االستخدام التابع لبرنامج (Medi-Cal   على الرقم 

800-822-6222 . 

 إشعار عدم التمییز 
   Anthemقوانین الحقوق المدنیة الخاصة بالوالیة والفدرالیة. ال تمیز خطة  Anthemالتمییز مناٍف للقانون. تتبع 

 بشكل غیر قانوني أو تستبعد األشخاص أو تتعامل معھم بشكل مختلف بسبب الجنس أو العرق أو اللون أو الدین أو النسب 
أو األصل القومي أو تحدید المجموعة العرقیة أو السن أو اإلعاقة العقلیة أو اإلعاقة الجسدیة أو الحالة الطبیة أو المعلومات 

 و الجنس أو الھویة الجنسیة أو التوجھ الجنسي. الجینیة أو الحالة االجتماعیة أ

 : Anthemتقدم 

 :المساعدات والخدمات المجانیة لألشخاص ذوي اإلعاقة لمساعدتھم على التواصل معنا، مثل 

o مترجمو لغة إشارة مؤھلون 

o  ،المعلومات المكتوبة بتنسیقات أخرى (طباعة كبیرة، صوت، تنسیقات إلكترونیة یسھل الوصول إلیھا
 ات أخرى)تنسیق

 :خدمات اللغة المجانیة لألشخاص الذین ال تكون اإلنجلیزیة ھي لغتھم األساسیة، مثل 

o  مترجمون فوریون مؤھلون 

o معلومات مكتوبة بلغات أخرى 

مساًء من   7صباًحا إلى   7إذا كنت بحاجة إلى ھذه الخدمات، فاتصل بمركز رعایة العمالء من اإلثنین إلى الجمعة من الساعة 
.  TTY 711. إذا لم تكن قادًرا على السمع أو الكالم جیًدا، یمكنك االتصال على 7801-285-888تصال على خالل اال

یمكن توفیر ھذا المستند لك عند الطلب بطریقة برایل أو بخط كبیر أو كاسیت صوتي أو إلكتروني. للحصول على نسخة بأحد  
 ھذه االشكال البدیلة، یرجى االتصال أو الكتابة إلى: 

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 9054 

Oxnard, CA 93031-9054 

888-285-7801   (TTY 711) مساًء. 7صباًحا إلى    7الخط المجاني، من اإلثنین إلى الجمعة، من الساعة 

 

 

 

http://lacare.ethicspoint.com/
http://lacare.ethicspoint.com/
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 كیفیة تقدیم تظلم 

أخرى على أساس   قد أخفقت في توفیر ھذه الخدمات أو طبقت التمییز بشكل غیر قانوني بطریقة Anthemإذا كنت تعتقد أن 
الجنس أو العرق أو اللون أو الدین أو األصل أو األصل القومي أو تحدید المجموعة العرقیة أو العمر أو اإلعاقة العقلیة أو  
اإلعاقة الجسدیة أو الحالة الطبیة أو المعلومات الوراثیة أو الحالة الزوجیة أو الجنس أو الھویة الجنسیة أو المیول الجنسي،  

 دیم شكوى إلى منسقي الشكاوى لدینا. یمكنك تقدیم الشكوى عن طریق الھاتف بشكل خطي أو شخصي أو إلكتروني:یمكنك تق

 
 :اتصل بـ  عبر الھاتفAnthem  مساًء من خالل االتصال  7صباًحا حتى   7بین اإلثنین والجمعة، من 

 . أو، إذا لم یكن باستطاعتك السمع أو التحدث جیًدا، فیمكنك االتصال  7801-285-888على الرقم المجاني 
 . 711على 

 امأل نموذج الشكوى أو اكتب خطابًا وأرسلھ إلى:  بشكل خطي:
 

Grievance Coordinator 
Anthem Blue Cross 

P.O. Box 9054 
Oxnard, CA 93031-9054 

 
 :تفضل بزیارة مكتب طبیبك أو  الحضور شخصیًاAnthem  .وأبلغھم برغبتك في تقدیم تظلم 
 :تفضل بزیارتنا عبر اإلنترنت على  إلكترونیًاcal-anthem.com/ca/medi. 

 
   California Department of Health Care Services – مكتب الحقوق المدنیة

 
،  California Department of Health Care Servicesیمكنك أیًضا تقدیم شكوى تتعلق بالحقوق المدنیة إلى 

 :مكتب الحقوق المدنیة عبر الھاتف أو خطیًا أو إلكترونیًا
 :إذا كنت تعاني من صعوبة في النطق أو السمع، فیُرجى االتصال  7370-440-916اتصل على  عبر الھاتف .

 ).خدمة ترحیل االتصاالت( 711على الرقم  
 :امأل نموذج الشكوى أو أرسل خطابًا إلى:  بشكل خطي 

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 
 . https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspxنماذج الشكوى متاحة على 

 :ا إلى أرسل بریًدا إلكترونیً  إلكترونیًاCivilRights@dhcs.ca.gov . 

https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
http://anthem.com/ca/medi-cal
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   U.S. Department of Health And Human Services –مكتب الحقوق المدنیة 

إذا كنت تعتقد أنك قد تعرضت للتمییز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس، یمكنك  
، مكتب  U.S. Department of Health And Human Servicesالمدنیة لدى أیًضا تقدیم شكوى بشأن الحقوق 

 : الحقوق المدنیة عبر الھاتف أو كتابیًا أو إلكترونیًا

 :إذا كنت تعاني من صعوبة في السمع أو النطق، فیُرجى االتصال  1019-368-800اتصل على   عبر الھاتف .
 . خدمة كالیفورنیا ریاليالستخدام خدمة   711أو   TTY 800-537-7697على الرقم 

 :امأل نموذج الشكوى أو أرسل خطابًا إلى:  بشكل خطي 
U.S. Department of Health and Human Services 

200  Independence Ave., SW 
Room 509F, HHH Building 

Washington, DC 20201 
 . https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.htmlنماذج الشكوى متاحة على 

 :تفضل بزیارة بوابة مكتب شكوى الحقوق المدنیة  إلكترونیًاOffice for Civil Rights Complaint Portal  
 . https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsfعلى العنوان 

 طرق المشاركة بصفتك عضًوا في البرنامج 
 اجتماعات في كل ربع سنة للحدیث عما یعمل بشكل جید Anthem في أن تسمع منك. تعقد  Anthemترغب 

 تحسین الخدمات التي تقدمھا. ویُدعى األعضاء للحضور. فاحضر االجتماع!  Anthemوكیف یمكن لـ 

 االستشاریة المجتمعیة اإلقلیمیة  L.A. Careلجان 

  L.A. Careاالستشاریة المجتمعیة اإلقلیمیة    L.A. Care. لجان L.Aیمكنك االتصال على   Anthemكونك عضًوا في 
). ھذه  ”rack“وتنطق  Los Angeles (RCAC) في مقاطعة RCACلجنة استشاریة مجتمعیة إقلیمیة ( 11لدیھا 

ھدفھم ھو إیصال  .Los Angelesأعضاء، مقدمي الرعایة ومناصري الرعایة الصحیة في مقاطعة المجموعة مكونة من 
الصحیة لخدمة أعضائنا. یمكنك االنضمام لھذه ، التي تقود برامج الرعایة L.A. Careصوت مجتمعاتھم إلى لجان حكام 

 وھي المسؤولة عن:  L.A. Careالمجموعة إذا أردت. تتحدث المجموعة عن كیفیة تحسین سیاسات 

  مساعدةL.A. Care  .على فھم مشاكل الرعایة الصحیة التي تؤثر على األشخاص المقیمین في منطقتك 
  العمل بمثابة عیون وآذان لـL.A. Care   11في RCAC   في جمیع أنحاء مقاطعة.Los Angeles 
 .لتقدیم معلومات صحیة للناس في مجتمعك 

. كما یمكنكم 2732-522-888فإذا أردت أن تكون جزًءا من ھذه المجموعة، فاتصل بقسم خدمات األعضاء، على الرقم 
 . lacare.orgاكتشاف المزید من المعلومات عبر اإلنترنت على موقع 

 

https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://lacare.org
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 L.A. Careاجتماعات لجان حكام 

یمكن ألي شخص حضور االجتماعات. تلتقي لجنة الحكام في الخمیس األول  L.A. Care. تقرر لجنة الحكام سیاسات
د من المعلومات عن اجتماعات لجنة الحكام وتحدیثات ظھًرا. ویمكنكم العثور على المزی 2:00من كل شھر الساعة 
 lacare.org.المواعید على الموقع 

 لجنة السیاسة العامة
 أیًضا مجموعة تسمى لجنة السیاسة العامة.تجتمع المجموعة أربع مرات في السنة، وتتضمن مشاركة  Anthemلدى 

 سیناقش األعضاء كیفیة تحسین خدمات الرعایة الصحیة  Anthem Medi-Cal. من طبیب داخل الشبكة، وأعضاء 
  في المجتمع.

  
  ستقوم ھذه المجموعة بـ:

 .العمل مع القادة في المجتمع الطبي  
  العمل مع كبار المسؤولین التنفیذیین فيAnthem .  
  التوصیة بكیفیة قیامAnthem  .بتحسین الخدمات والتوصیل، باإلضافة إلى برامج التوعیة 
 .مراجعة أدبیات األعضاء للتأكد من مالءمتھا الثقافیة 

  
اء. سیتأھل األعضاء المشاركون  على االنضمام، وكذلك اآلباء ومقدمي الرعایة لألعض  Anthemیتم تشجیع جمیع أعضاء 

  كذلك للحصول على بطاقات الھدایا.
  

  لمعرفة المزید.  (TTY 711) 3238-227-800فلنعمل معًا إلحداث فرق. اتصل بنا على الرقم 
  

http://lacare.org
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 حول (HIPAA) إخطار قانون قابلیة التأمین الصحي والمساءلة
  ممارسات الخصوصیة

 . . تاریخ آخر مراجعة موضح في آخر ھذا اإلخطار2003أبریل   14تاریخ السریان األصلي لھذا اإلخطار ھو 
 

، وھي جھة عامة تعمل وتدیر أعماًال باسم الخطة الصحیة لدى  Los Angelesتوفر ھیئة صحة المبادرة المحلیة لمقاطعة 
Anthem ،(Anthem)   مزایا الرعایة الصحیة والتغطیة من خالل البرامج الحكومیة والفیدرالیة والتجاریة. صون

مطلوبة لنعطیك ھذا اإلشعار المتعلق بحقوقك وبعض   Anthemأمر ھام جًدا لنا. (PHI) معلوماتك الصحیة المحمیة 
عن الممارسات وقانون   Californiaمسؤولیاتك للحفاظ على سالمة معلوماتك الصحیة المحمیة بما في ذلك إشعار والیة 

). یخبرك ھذا اإلشعار كیف یمكنك استخدام معلوماتك الصحیة المحمیة HIPAAقابلیة التأمین الصحي للتنفیذ والمسائلة (
 دیك حقوق خصوصیة إضافیة أو أكثر صرامة بموجب قانون الوالیة.ومشاركتھا. كما تخبرك ما ھي حقوقك. قد یكون ل

 
 یُرجى قراءة ھذا اإلخطار بعنایة. یحیطك ھذا اإلخطار بما یلي: 

 ). PHIمن یمكنھ االطالع على معلوماتك الصحیة المحمیة ( •
 . PHIمتى یتعین علینا أن نطلب موافقتك قبل مشاركة معلوماتك الصحیة المحمیة  •
 دون موافقتك. PHIمتى یمكننا مشاركة معلوماتك الصحیة المحمیة  •
 وتغییرھا. PHIحقوقك في االطالع على معلوماتك الصحیة  •
 

یة ھذا النوع من المعلومات  المعلومات المتعلقة بصحتك ومالك ھي معلومات خاصة. وینص القانون على وجوب حما
 لجمیع األعضاء لدینا. وھذا یعني أنھ إذا كنت عضًوا حالیًا أو سابقًا، فإن معلوماتك آمنة. PHIالمعروفة بـ

 
 و  Medicaidنحن نحصل على معلومات بشأنك من الھیئات التابعة للوالیات من أجل برنامج 

Children’s Health Insurance Program لیتك وتسجیلك في الخطة الصحیة لدینا. ونحصل على  بعد إثبات أھ
 المعلومات أیًضا من أطبائك والعیادات والمختبرات والمستشفیات بحیث یمكننا الموافقة ودفع التكالیف مقابل رعایتك الصحیة. 

 
) التي تخبرنا PHIحمیة ( ینص القانون الفیدرالي على أنھ یتعین أن نخبرك بما یلزمنا القانون بھ لحمایة المعلومات الصحیة الم

 :PHIبھا كتابًیا أو تلك المحفوظة على الكمبیوتر. یجب علینا أیًضا إخبارك بكیفیة الحفاظ على أمن المعلومات. لحمایة  
 على الورق (المسماة بالمادیة)، نقوم بما یلي: •

 .نقفل مكاتبنا وملفاتنا –
 یستطیع اآلخرون الوصول إلیھا. تدمیر الورق المحتوي على معلومات صحیة بحیث ال  –

 المحفوظة على الكمبیوتر (المسماة بالفنیة)، نقوم بما یلي: •
 .نستخدم كلمات المرور بحیث ال یستطیع الوصول إلى المعلومات إال األشخاص المناسبون –
 نستخدم البرامج الخاصة لمراقبة أنظمتنا. –

 یعملون لصالحنا، أو األطباء أو الوالیة، نقوم بما یلي:المستخدمة أو المشاركة بواسطة األشخاص الذین  •
 .وضع قواعد للحفاظ على أمن المعلومات (المسماة بالسیاسات واإلجراءات) –
 .تعلیم األشخاص الذین یعملون لصالحنا اتباع ھذه القواعد –

 
 الخاصة بك ومشاركتھا  PHIمتى یكون مقبوًال لنا استخدام 

مع أسرتك أو شخص تختاره یساعد في رعایتك الصحیة أو یسدد تكلفتھا إذا أخبرتنا  الخاصة بك  PHIیمكننا مشاركة 
 موافقتك:  بدونبموافقتك على ذلك. في بعض األحیان، یمكننا استخدام ومشاركة ھذه المعلومات 

 لرعایتك الطبیة  •
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 لمساعدة األطباء والمستشفیات واآلخرین على تقدیم الرعایة التي تحتاج إلیھا  –
 وعملیات الرعایة الصحیة، والعالج للسداد،  •

 لمشاركة المعلومات مع األطباء والعیادات واآلخرین الذین یرسلون إلینا فواتیر نظیر الرعایة التي حصلت علیھا  –
 عندما نصرح بأننا سندفع مقابل الرعایة الصحیة أو الخدمات قبل الحصول علیھا (یعرف ھذا بالتصریح المسبق  –

 أو الموافقة المسبقة)
یجاد طرق لتحسین برامجنا، باإلضافة إلى دعمك ومساعدتك للحصول على المزایا والخدمات المتاحة. قد نحصل  إل –

لتبادل المعلومات الصحیة من أجل الدفع، وعملیات الرعایة   PHIمن مصادر عامة، وقد نعطي  PHIعلى 
 ع اإللكترونيالصحیة، والعالج.، والعالج. إذا كنت ال ترغب في ذلك، فیرجى زیارة الموق

anthem.com/ca/privacy .لمزید من المعلومات 
 ألسباب خاصة بأعمال الرعایة الصحیة  •

 للمساعدة في عملیات التدقیق وبرامج الوقایة من االحتیال وإساءة االستخدام والتخطیط واألعمال الیومیة  –
 لتحسین برامجنا الكتشاف طرق  –

 ألسباب تتعلق بالصحة العامة •
 لمساعدة مسؤولي الصحة العامة على وقایة األفراد من اإلصابة باألمراض أو التعرض لإلصابات  –

 مع آخرین یساعدوننا في تقدیم الرعایة لك أو سداد تكلفتھا  •
 بموافقتك على ذلك  مع أسرتك أو شخص تختاره یساعد في رعایتك الصحیة أو یسدد تكلفتھا، إذا أخبرتنا –
 مع شخص ما یساعد في تقدیم الرعایة الصحیة أو سداد تكلفتھا، إذا كنت غیر قادر على التحدث عن نفسك وكان  –

 ھذا الخیار ھو األفضل لك 
 

عدا  ) في جمیع األمور PHIیجب علینا الحصول على موافقتك كتابیًا قبل استخدامنا أو مشاركتنا لمعلوماتك الصحیة المحمیة (
الرعایة أو السداد أو األعمال الیومیة أو األبحاث أو األمور األخرى المذكورة أدناه. یتعین أن نحصل على موافقتك الكتابیة 

 قبل مشاركتنا لمالحظات العالج النفسي الواردة من طبیبك بشأنك.
 

 ما استخدمناه أو شاركناه في وقت  یمكنك أن تخبرنا كتابیًا أنك ترغب في سحب موافقتك الكتابیة. ال یمكننا استرجاع
 في المستقبل.  PHIحصولنا على موافقتك. ولكن سنتوقف عن استخدام أو مشاركة معلوماتك الصحیة المحمیة 

 
 ) أو كما یلزمنا القانون: PHIطرق أخرى یمكننا بھا استخدام معلوماتك الصحیة المحمیة (

 اتباع اآلخرین للقوانین  لمساعدة الشرطة واألفراد اآلخرین الذین یتحرون عن •
 لإلبالغ عن االعتداء واإلھمال  •
 لمساعدة المحكمة عندما یطلب منا ذلك •
 للرد على الوثائق القانونیة  •
 لتقدیم المعلومات إلى ھیئات الرقابة الصحیة ألمور مثل التدقیق أو الفحوصات •
 الجنازات على اكتشاف اسم العضو وسبب الوفاةلمساعدة األطباء الشرعیین أو اختصاصي الفحص الطبي أو مسؤولي  •
 للمساعدة عندما یُطلب منك منح أعضاء جسدك في سبیل العلم  •
 لألبحاث •
 لوقایتك أنت أو اآلخرین من اإلصابة باألمراض أو التعرض إلصابات بالغة •
 لمساعدة األشخاص الذین یعملون لصالح الحكومة، ألداء وظائف معینة •
 جھة تعویضات العمال إذا أصبت بمرض أو تعرضت إلصابة في العمل إلعطاء معلومات إلى  •
 

 حقوقك 
یوًما إلرسالھا إلیك. إذا كنا   30الخاصة بك والحصول على نسخة منھا. سنستغرق  PHIیمكنك أن تطلب االطالع على  •

https://www.anthem.com/ca/privacy/
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دت نسخة من سجلك  إذا أر بحاجة لمزید من الوقت، علینا أن نخبرك بذلك. رغم ذلك، ال نمتلك سجلك الطبي بالكامل.
 الطبي الكامل، فاطلب ذلك من طبیبك أو العیادة الصحیة التي تتعامل معھا.

یوًما   60یمكنك أن تطلب منا تغییر السجل الطبي الذي بحوزتنا إذا كنت تعتقد أن ھناك أمًرا خطأ أو مفقوًدا. سنستغرق  •
 ذلك.إلرسالھا إلیك. إذا كنا بحاجة لمزید من الوقت، علینا أن نخبرك ب

 الخاصة بك. ولكن ال یجب علینا الموافقة على طلبك.  PHIفي بعض األحیان، یمكنك أن تطلب منا عدم مشاركة  •
) إلى عنوان مختلف عن ذلك المسجل في ملفك أو بأي  PHIیجوز لك أن تطلب منا إرسال معلوماتك الصحیة المحمیة ( •

 علومات إلى العنوان الموجود لدینا قد یعرضك للخطر. طریقة أخرى. ویمكننا القیام بذلك إذا كان إرسال ھذه الم
مع شخص آخر على مدى األعوام الستة الماضیة.   PHIیجوز لك أن تطلب منا إخبارك بكل المرات التي شاركنا فیھا  •

ولن یشمل ذلك المرات التي شاركنا فیھا المعلومات لغرض الرعایة الصحیة، أو الدفع، أو أعمال الرعایة الصحیة  
 یوًما إلرسالھا إلیك.   60میة، أو بعض األسباب األخرى التي لم نذكرھا ھنا. سنستغرق الیو

 إذا كنا بحاجة لمزید من الوقت، علینا أن نخبرك بذلك. 
 یمكنك أن تطلب نسخة ورقیة من ھذا اإلشعار في أي وقت، حتى إذا كنت قد طلبت ھذا اإلشعار عبر البرید اإللكتروني.  •
 ة الخدمة، فیمكنك أن تطلب من طبیبك عدم مشاركة المعلومات المتعلقة بھذه الخدمة معنا.إذا سددت كامل فاتور •
 

 ما علینا فعلھ
 عدا األمور السالف ذكرھا في ھذا اإلشعار. PHIیلزمنا القانون باالحتفاظ بخصوصیة معلوماتك الصحیة المحمیة   •
 بخصوصیتك.یجب علینا إخبارك بما یلزمنا القانون بفعلھ فیما یتعلق  •
 یجب علینا القیام باألمور التي نصرح أننا سنقوم بھا في ھذا اإلشعار. •
الخاصة بك إلى عنوان آخر أو بطریقة أخرى غیر البرید العادي إذا طلبت ذلك ألسباب منطقیة،  PHIیجب علینا إرسال  •

 مثل تعرضك للخطر.
 عدم مشاركتھا.بعد طلبك  PHIیجب علینا إخبارك إذا كان لزاًما علینا مشاركة  •
 إذا نصت القوانین بالوالیة على وجوب قیامنا بأمور إضافیة إلى جانب تلك المذكورة في ھذا اإلشعار، فسنتبع   •

 ھذه القوانین.
 الخاصة بك. PHIیتعین أن نحیطك علًما إذا ما كنا نعتقد أنھ تم انتھاك  •
 

 االتصال بك
ك أو إرسال رسائل نصیة باستخدام نظام االتصال الھاتفي اآللي أو صوت  یجوز لنا والشركات التابعة لنا وموردینا االتصال ب

) فحسب. قد یكون الغرض من المكالمات إخبارك  TCPAصناعي. نقوم بذلك بمقتضى قانون حمایة المستھلك عبر الھاتف (
فما علیك إال إخبار المتصل   بخیارات العالج أو المزایا والخدمات ذات الصلة بالصحة. إذا كنت ال ترید التواصل عبر الھاتف،

مجاناً إلضافة   TTY 711 (3796-203-844( بذلك، ولن نتواصل معك بھذه الطریقة بعد ذلك. أو یمكنك االتصال بالرقم
 . “حظر االتصال”رقم ھاتفك إلى قائمة 

 
 ماذا تفعل إذا كانت لدیك بعض األسئلة

إذا كانت لدیك أسئلة حول قواعد الخصوصیة الخاصة بنا أو ترید استخدام حقوقك، فیرجى االتصال بمركز خدمة العمالء على  
من   Los Angelesلألعضاء في  (TTY 711) 7801-285-888أو   (TTY 711) 4627-407-800الرقم المجاني  

 المحیط الھادئ. مساًء بتوقیت  7صباًحا حتى   7یوم االثنین حتى الجمعة، من 
 

 ماذا تفعل إذا كانت لدیك شكوى 
نحن ھنا لتقدیم المساعدة لك. إذا شعرت أن معلوماتك الصحیة الشخصیة ال یتم الحفاظ علیھا بشكل آمن، یمكنك االتصال 

 . لن یضرك شيء إذا  Department of Health and Human Servicesبمركز رعایة العمالء أو االتصال بـ
 قدمت شكوى.
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 أو االتصال بھم:  Department of Health and Human Servicesیمكنك إرسال خطاب إلى 
Office for Civil Rights 

U.S. Department of Health and Human Services 
90 Seventh St., Ste. 4-100 
San Francisco, CA 94103 

 1019-368-800الھاتف: 
800-537-7697 :TDD 

 8329-437-415الفاكس: 
 أو

Privacy Officer 
c/o Office of HIPAA Compliance 

Department of Health Care Services (DHCS) 
P.O. Box 997413, MS 4722 

Sacramento, CA 95899-7413 
 privacyofficer@dhcs.ca.govالبرید اإللكتروني:  

 4646-445-916الھاتف: 
 916-440-7680الفاكس: 

 أو
Information Security Officer 

DHCS Information Security Office 
P.O. Box 997413, MS 6400 

Sacramento, CA 95899-7413 
 iso@dhcs.ca.govالبرید اإللكتروني: 

 ITSD Help Deskالھاتف: 
 800-579- 0874أو   7000-440-916

 916-440-5537الفاكس: 
 

) ھذا والطرق التي نحمي بھا معلوماتك الصحیة المحمیة  HIPAAالتأمین الصحي والمساءلة ( نحتفظ بحق تغییر إخطار قانون قابلیة  
 )PHI  إذا حدث ذلك، فسنخطرك بالتغییرات في خطاب. وسننشرھا أیًضا على موقع الویب .(cal-anthem.com/ca/medi. 
 
 
 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
mailto:privacyofficer@dhcs.ca.gov
mailto:iso@dhcs.ca.gov
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 االنتماء العرقي والجنس واللغة 
 وبرنامج   Medicaidنتلقى معلومات عن الِعرق، واالنتماء الِعرقي، واللغة بشأنك من الوكاالت الحكومیة من أجل  

Children’s Health Insurance Program   .(التأمین الصحي لألطفال). نحمي ھذه المعلومات كما ھو مبین في ھذا اإلخطار 
 

 لومات من أجل:نستخدم ھذه المع
 التأكد من حصولك على الرعایة التي تحتاج إلیھا. •
 إنشاء برامج لتحسین النواتج الصحیة. •
 إنشاء وإرسال معلومات تثقیف صحي.  •
 إخبار األطباء باحتیاجاتك اللغویة. •
 توفیر خدمات الترجمة التحریریة والفوریة.  •
 

 نستخدم ھذه المعلومات من أجل:  النحن 
 لصحي. النظر في التأمین ا •
 تحدید تكلفة الخدمات. •
 تحدید المزایا والفوائد.  •
 المشاركة مع المستخدمین غیر الموافق علیھم. •
 

 معلوماتك الشخصیة
الخاصة بك للعامة   PI) كما وضحنا في ھذا اإلشعار. ال یتم نشر PIیمكننا طلب واستخدام ومشاركة معلومات شخصیة (

 وھي تخبرنا بھویتك. وھي غالبًا ما تؤخذ ألغراض التأمین. 
 الخاصة بك التخاذ قرارات بشأن:  PIیمكننا استخدام  •

 الصحة.  –
 العادات.  –
 الھوایات. –

 بخصوصك من أشخاص أو مجموعات أخرى مثل:  PIیمكننا الحصول على  •
 األطباء.  –
 المستشفیات.  –
 شركات التأمین األخرى. –

مع األشخاص أو المجموعات من خارج شركتنا دون موافقتك في بعض  PIاركة معلوماتك الشخصیة یمكننا مش •
 الحاالت.

 وسنخبرك قبل القیام بأي شيء بحیث نعطیك الفرصة للتمتع بالحق في إمكانیة رفض ذلك.  •
 الخاصة بك.  PIسنخبرك كیف تطلعنا إذا ما كنت ال تریدنا أن نستخدم أو نشارك  •
 الخاصة بك وتغییرھا.   PIعلى  یحق لك االطالع •
 الخاصة بك. PIنحن نحرص على الحفاظ على أمان  •
 

 . 2021تمت المراجعة في مارس 
1031944CAMABABC 03/21 

 إشعار عن القوانین 
تنطبق الكثیر من القوانین على دلیل العضویة ھذا. قد تؤثر ھذه القوانین على حقوقك ومسؤولیاتك حتى وإن كانت القوانین 
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غیر مشمولة أو مفسرة في ھذا الدلیل. القواعد األصلیة التي تنطبق على ھذا الدلیل ھي قوانین الوالیة والقوانین الفیدرالیة عن  
 قوانین فیدرالیة وقوانین والیة أخرى، أیًضا. . قد تنطبق  Medi-Calبرنامج 

باعتباره الخیار األخیر للدفع والتغطیة   Medi-Calإخطار بخصوص  
 الصحیة األخرى وتعویضات عن الضرر

 بقوانین الوالیة والقوانین الفیدرالیة والضوابط المتعلقة بالمسؤولیة القانونیة على األطراف   Medi-Calیلتزم برنامج 
 جمیع التدابیر المعقولة لضمان أن برنامج  Anthemقدمة لخدمات الرعایة الصحیة لألعضاء. سوف تتخذ الثالثة الم

Medi-Cal  .سیكون ھو الخیار األخیر للدفع 

، ویشار إلیھا أیًضا بالتأمین الصحي الخاص. وكشرط ألھلیة  (OHC)تغطیة صحیة أخرى  Medi-Calقد یكون ألعضاء 
Medi-Calلتقدم بطلب و/أو االحتفاظ بأي ، فإنھ یجب علیك اOHC  .متاح عندما ال تكون ھناك تكلفة علیك 

. إذا لم  OHCوأي تغییرات تطرأ على    OHCاإلبالغ عن    Medi-Calتتطلب القوانین الفیدرالیة وقوانین الوالیة من أعضاء 
طریق الخطأ. قم بإرسال مقابل أي مزایا مدفوعة عن    DHCSعلى الفور، فقد تضطر إلى سداد    OHCتقم باإلبالغ عن  

إذا لم یكن لدیك وصول إلى   . http://dhcs.ca.gov/OHCلدیك عبر اإلنترنت على   OHCالتغطیة الصحیة األخرى  
  أو OHC   ) TTY 800-430-7077 555-545-800اإلنترنت، فیمكن اإلبالغ بخطتك الصحیة أو عن طریق االتصال بـ  

) حق ومسؤولیة جمع الخدمات DHCSلدى (California). (خارج    1980-636-916 ، أو California)، داخل  711
ھو خیار الدفع األول بھا. على سبیل المثال؛ إذا تعرضت إلصابة في   Medi-Calالتي ال یكون    Medi-Calالمشمولة في  

 . Medi-Calحادث سیارة أو في العمل، فقد یتعین على تأمین تعویضات السیارات أو العمال الدفع بشكل أولي أو تعویض 

 DHCSنوني إشعار في حالة تعرضك لإلصابة، وكان طرف آخر ھو من یتحمل مسؤولیة إصابتك، فعلیك أنت أو ممثلك القا
 یوًما من اتخاذ إجراء قانوني أو تقدیم مطالبة. قدم إشعارك عبر اإلنترنت:  30خالل 
   برنامج اإلصابة الشخصیة علىhttp://dhcs.ca.gov/PI 
  برنامج استعادة التعویضات العمالیة على الرابطhttp://dhcs.ca.gov/WC 

 . 9891-445-916لمعرفة المزید، یُرجى االتصال على 

 إشعارات بشأن استالم التركات 
من المبالغ المدفوعة، بما في   Medi-Calطلب رد الدفعات لتركات بعض المتوفین من أعضاء  Medi-Calعلى برنامج 

لخدمات المنزلیة والمجتمعیة، وغیرھا من الخدمات المتعلقة ذلك أقساط الرعایة الُمدارة، خدمات مرافق التمریض، ا
من العمر. إذا لم یترك  55المتوفى بعد بلوغ العضو سن الـ  Medi-Calبالمستشفیات واألدویة الموصوفة المقدمة لعضو 

 عضو متوفى تركة أو كان ال یمتلك أي شيء عند وفاتھ، فلن یكون ھناك دین علیھ. 

أو اتصل   .http://dhcs.ca.gov/erلمعلومات عن خصم تكالیف العالج من التركة، انتقل إلى للحصول على مزید من ا 
 أو اطلب المشورة القانونیة.  0490-650-916بالرقم

http://dhcs.ca.gov/PI
http://dhcs.ca.gov/WC
http://dhcs.ca.gov/er
http://dhcs.ca.gov/OHC
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 إشعار باتخاذ إجراء
أو تؤجل أو تعدل طلبًا   Anthem) في أي وقت ترفض فیھNOAإخطاًرا باتخاذ إجراء (  Anthemسوف ترسل لك 

راجع فقرة   Anthem.للحصول على خدمات رعایة صحیة. إذا كنت مختلفًا مع قرار الخطة، یمكنك دائًما تقدیم استئناف لـ
إخطاًرا باتخاذ إجراء   Anthem. عندما ترسل االستئنافات أعاله لالطالع على معلومات ھامة بخصوص تقدیم استئنافك

NOA بكل الحقوق التي تملكھا في حال رفض القرار الذي اتخذناه.  إلیك ستخبرك 



 

   Anthem .(TTY 711) 7801-285-888اتصل بمركز خدمة العمالء على الرقم  
 . مساًء بتوقیت المحیط الھادي 7صباًحا حتى الساعة  7اإلثنین إلى الجمعة، من متاحة لخدمتك من 

. تفضل بزیارتنا عبر اإلنترنت على  711المكالمة بالمجان. أو اتصل بخط تحویل كالیفورنیا على الرقم 
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 أرقام وكلمات مھمة  .8
 ینبغي معرفتھا 

 األرقام الھاتفیة الھامة
  7801-285-888مركز خدمة العمالء لدى (TTY 711) :Anthem 
 800-977-2273 :Medi-Cal Rx ) TTY 800-977-2273 711أو   5واضغط ( 
 :0336-224-800 خط التمریض والمتوفر على مدار الساعة طوال أیام األسبوع (TTY 711) 
   إدارة الرعایة لـAnthem:  888-334-0870 
 Department of Managed Health Care  800-400-0815 (TTY 877-688-9891) : 
 800-322-6384 (TTY 800-735-2922) : Medi-Cal Dental      
 Vision Service Plan :  844-239-7644 (TTY 800-428-4833) 

Department of Health Care Services’ Office of Family Planning  : 
 800-942-1054  

 Department of Social Services’ Public Inquiry and Response Unit :  
800-952-5253 (TTY 800-952-8349) 

  أمینDepartment of Health Care Services Medi-Cal Managed Care: 
8609-452-888 

  :Health Care Options4263-430-800 
 916-930-3927: الخدمات الصحیة الھندیة 
 ModivCare :(االنتقال) 4755-931-877 (TTY 866-288-3133) 
   خط المساعدة على االمتثال لدىAnthem: 4889-400-800 
 711: خدمة كالیفورنیا ریالي 

 ال تتوفر خطوط الھاتف النصي إال لألعضاء المصابین بضعف السمع أو القدرة على الكالم. 
 877-287-6290 :L.A. Care Family Resource Centers 

 L.A. Care Family Resource Center – Boyle Heights   
213-294-2840 

  L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan Community 
Resource Center – East L.A. 213-438-5570   
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 L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan Community 
 Resource Center – Inglewood 310-330-3130 

 L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan Community 
Resource Center – Lynwood 310-661-3000   

 L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan Community 
Resource Center – Metro 877-287-6290   

  L.A. Care Family Resource Center – Pacoima 213-438-5497 
 L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan Community 

Resource Center – Palmdale 213-438-5580   
 L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan Community 

Resource Center – Pomona 909-620-1661   
 ) 0301-514-800معلومات عن قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة (TTY 800-514-0383) :(ADA 
 خدمات األطفال 

 California Children’s Services (CCS) :4584-288-800 
  صحة الطفل والوقایة من اإلعاقة:(CHDP) 800-993-2437 (800-993-CHDP) 

  مقاطعات والیةCalifornia  
 California State Department of Health Services (DHCS): 4171-445-916 
  :Medi-Cal Managed Care Office of the Ombudsman8609-452-888 
 :Medi-Cal Dental Program (Denti-Cal)   800-322-6384 

(TTY 800-735-2922) 
 California Department of Social Services (DSS): 5253-952-800 
 :Department of Managed Health Care (DMHC) 2219-466-888 

(888-HMO-2219) (TDD 877-688-9891) 
  Health Care Options 

 800-576-6881: العربیة 
 800-840-5032: األرمنیة 
 800-430-5005: الكمبودي / الخمیر 
 800-430-6006: الكانتونیة 
 :800-430-4263 اللغة العربیة 
 800-840- 5034: الفارسیة 
 800-430-2022: الھمونغ 
 800-576-6883: الكوریة 
 800-430-4091: الالوسي 
 800-576- 6885: الماندارین 
 800-430- 7007: الروسیة 
 800-430-3003: اإلسبانیة 
 800-576-6890: التاغالوغیة 
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 800-430-8008: الفیتنامیة 
 :800-430-7077 الھاتف النصي/ھاتف ضعاف السمع 

 :7748-627-866 مكب الحقوق المدنیة األمریكي 
 1213-772-800الجتماعي، دخل الضمان التكمیليإدارة الضمان ا :(SSI)  
 Department of Public Social Services  في مقاطعةLos Angeles (DPSS)   مركز خدمة

 4026-660-800) (الھاتف النصي 3777-613-866 العمالء:
  :Los Angeles County Department of Health Services8101-240-213 
  :Los Angeles County Department of Mental Health7771 -854-800 

 كلمات ینبغي معرفتھا 
الفترة الزمنیة التي تكون فیھا المرأة في المراحل الثالث للوالدة وال یمكن نقلھا بأمان في الوقت المناسب إلى   حالة والدة:

 مستشفى آخر قبل الوالدة أو أن النقل قد یضر بصحة وسالمة األم أو الطفل الذي لم یولد بعد. 

 حالة طبیة مفاجئة وتحتاج رعایة طبیة سریعة وال تستمر لوقت طویل. حاد:

أو  )(ب 1679(و)  1603(ج)  1603أقسام الوالیات المتحدة من  25فرد، ورد تعریفھ في القانون رقم  الھنود األمریكان:
العنوان الخامس من قانون تحسین الرعایة الصحیة  أو  C.F.R. 136.12 42تم تحدیده بوصفھ مؤھًال، كھندي، وفقًا لـ  

، للحصول على خدمات الرعایة الصحیة من مقدم رعایة صحیة ھندي، قبیلة ھندیة، منظمة قبلیة، أو منظمة ھندیة الھندي
 . دمات الصحیة التعاقدیةالخ) أو من خالل اإلحالة بموجب I/T/U–حضریة

 لمراجعة قرار اتخذناه عن الخدمة المشمولة في التغطیة أو تغییره.  Anthemھو طلب یقدم لـ  الطعن:

 خدمات الرعایة الصحیة وتعاطي المخدرات مشمولة بتغطیة ھذه الخطة الصحیة.  المزایا:
:California Children’s Services (CCS)  برنامجMedi-Cal  سنة   21یقدم الخدمات لألطفال تحت سن

 المصابین بأمراض ومشاكل صحیة معینة. 

رنامج الصحة العامة یسدد لمقدمي الرعایة الصحیة  ب  (CHDP):برنامج صحة األطفال والوقایة من اإلعاقة في كالیفورنیا
العامة والخاصة تقییمات الصحة المبكرة للكشف عن األمراض واإلعاقات لدى األطفال والشباب أو الوقایة منھا. یساعد  

 .CHDPتقدیم خدمات  PCPالبرنامج األطفال والشباب في الحصول على رعایة صحیة منتظمة. یمكن لـ 

ممرضات المسجالت، المھنیة المرخصات المعتمدات أو األخصائیون االجتماعیون الذین یمكنھم مساعدتك في ال مدیر الحالة:
 فھم المشكالت الصحیة الكبرى وترتیب الرعایة مع مقدمي الرعایة الخاصین بك. 

 

في  ممرضة مرخصة ومسجلة ومعتمدة كممرضة قابلة من لجنة التمریض المسجلة  ): CNMممرضة قابلة معتمدة (
California .یسمح للممرضة القابلة المعتمدة رعایة حاالت الوالدة الطبیعیة . 

 مقدم رعایة یعالج العمود الفقري عن طریق التالعب الیدوي. ُمقوم العظام:

 مرض أو مشكلة طبیة أخرى ال یمكن عالجھا تماًما أو تزداد سوًءا بمرور الوقت أو یجب عالجھا حتى  الحالة المزمنة:
 داد سوًءا.ال تز
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) أو FQHC). قد یكون إما مركًزا صحیًا مؤھًال فیدرالیًا(PCPمنشأة یمكن ألعضائھا اختیارھا كمقدم رعایة أولیة ( العیادة:
 ) أو غیر ذلك من منشآت الرعایة األولیة. IHC(عیادة الصحة الھندیة ) أو RHCعیادة مجتمعیة أو عیادة صحیة ریفیة (

العیادة الخارجیة أو الخدمات المعتمدة على المنشأة لرعایة الممرضات الماھرات أو   ):CBAS( الخدمات المجتمعیة للكبار 
الخدمات االجتماعیة أو العالجات أو الرعایة الشخصیة أو تدریب ودعم األسرة ومقدم الرعایة أو خدمات التغذیة أو 

 المواصالت وغیرھا من الخدمات لألعضاء المؤھلین. 

، أو مقدم رعایة أو جودة الخدمات المقدمة.  Anthemو كتابي من العضو عن عدم رضاه عن  تعبیر شفھي أ الشكوى:
 الشكوى مثلھا مثل التظلم.

من مقدم الرعایة   Medi-Calقدرة عضو في إحدى الخطط على االستمرار في الحصول على خدمات  استمراریة الرعایة:
 Anthem.شھًرا، إذا اتفق مقدم الرعایة و 12الحالي حتى  

والتي یمكن للطبیب طلب ما یحتاجھ من أدویة   Medi-Cal Rxقائمة األدویة المعتمدة لـ  ):CDLقائمة أدویة العقد (
 مشمولة بالتغطیة عن طریقھا

، أو التأمین التجاري أو غیر ذلك)  Medi-Cal ،Medicareعملیة تحدید برنامج التغطیة التأمینیة (  ):COBتنسیق المزایا (
 ولیة ومسؤولیات الدفع لألعضاء مع أكثر من نوع من التغطیة التأمینیة الصحیة. یقدم الرعایة األ

 دفعة تسددھا، بصفة عامة في وقت الخدمة، إضافة إلى دفع شركة التأمین. الدفعة المشتركة:

، بموجب الشروط واألحكام والقیود Anthemخدمات الرعایة الصحیة المقدمة ألعضاء  التغطیة (الخدمات المغطاة):
 ) وأي تعدیالت علیھا.EOCوكما ھو مذكور في دلیل التغطیة ( Medi-Calواالستثناءات في عقد 

California Department of Health Care Services (DHCS):   ھذا ھو مكتب الوالیة المشرف على
 .Medi-Calبرنامج 

 للتوقف عن استخدام ھذه الخطة الصحیة ألنك لم تعد مؤھًال لھا أو تحولت لخطة تأمین صحي جدیدة.   إلغاء االشتراك:
والغِ اشتراكك   HCOعلیك التوقیع على نموذج توضح فیھ رغبتك في التوقف عن استخدام ھذه الخطة التأمینیة أو اتصل بـ 

 عبر الھاتف.

:California Department of Managed Health Care (DMHC)  ھذا ھو المكتب المشرف على برنامج
Medi-Cal  .في الوالیة 

ما إذا   Anthemالمعدات الالزمة طبیًا والتي یطلبھا الطبیب أو مقدم رعایة آخر. تقرر  ):DMEالمعدات الطبیة المعمرة (
أن ال تكون أكثر من تكلفة الشراء. إصالح  . تكلفة التأجیر یجب DMEكانت تشتري أو تؤجر المعدات الطبیة المعمرة 

 المعدات الطبیة مشمول في التغطیة التأمینیة.

  Medi-Calھي مزایا یتمتع بھا أعضاء  EPSDTخدمات (EPSDT):  التشخیص والعالج والفحص المبكر والدوري
للمساعدة في الحفاظ على صحتھم. یجب أن یحصل األعضاء على الفحوصات الصحیة المناسبة ألعمارھم،   21تحت سن 

والفحوصات المناسبة للعثور على المشاكل الصحیة وعالج األمراض في وقت مبكر، باإلضافة إلى أي عالج للعنایة أو  
 المساعدة في الحاالت التي قد توجد في الفحوصات

حالة طبیة أو عقلیة مع أعراض شدیدة، مثل المخاض النشط (انتقل إلى التعریف أعاله) أو ألم شدید،   الطبیة الطارئة:الحالة 
بحیث یمكن لشخص لدیھ معرفة عامة وحكیمة بالصحة والطب أن یجزم بشكل معقول أن عدم الحصول على رعایة طبیة 

 فوریة یمكن أن: 
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  .یضع صحتك أو صحة جنینك في خطر شدید 
 .التسبب في تلف أحد وظائف الجسم 
 .التسبب في عدم عمل جزء من الجسم أو أحد األعضاء بشكل صحیح 

فحص یجریھ طبیب (أو أحد العاملین بتوجیھ من طبیب حسب ما یسمح بھ القانون) الكتشاف ما إذا  رعایة غرفة الطوارئ:
 حیة مستقرة في حدود إمكانات المنشأة.كان ھناك حالة طبیة طارئة. الخدمات الالزمة طبیًا لجعل حالتك الص

 وسیلة النقل عبارة عن سیارة إسعاف أو سیارة طوارئ تقلك إلى غرفة الطوارئ لتلقي الرعایة   النقل الطبي الطارئ:
 الطبیة الطارئة. 

 شخص یكون عضًوا في الخطة الصحیة ویتلقى الخدمات عبر الخطة التأمینیة. العضو المسجل:

مریض لدیھ عالقة حالیة مع مقدم رعایة، وقد قام بزیارة مقدم الرعایة   الطبي السابق في ذات التخصص:المریض ذو التاریخ 
 ھذا خالل فترة زمنیة محددة تحددھا الخطة. 

 California Medi-Calالخدمات غیر المشمولة بتغطیة برنامج  الخدمات المستثناة:

أو الخدمات التي تكون ضمن مرحلة االختبار مع المعمل و/أو الدراسات  األدویة أو المعدات أو اإلجراءات  العالج التجریبي:
 على الحیوانات قبل اختبارھا على البشر. ال تخضع الخدمات التجریبیة لفحص سریري.

 خدمات منع أو تأخیر الحمل. خدمات تنظیم األُسرة:

من مقدمي الرعایة الصحیة. یمكنك مركز صحي في منطقة لیس بھا الكثیر  :(FQHC)المركز الصحي المؤھل اتحادیًا
 .FQHCالحصول على الرعایة األولیة أو الوقائیة في مركز صحي مؤھل على المستوى الفیدرالي 

، یجب على  FFSھذا یعني أنك غیر مسجل في خطة رعایة صحیة ُمدارة. في ظل Medi-Cal (FFS): رسوم مقابل الخدمة 
 مباشرة مقابل الخدمات التي حصلت علیھا.  Medi-Calلفاتورة لـویرسل ا“ بشكل مباشر” Medi-Calطبیبك قبول 

 رعایة الطبیب االعتیادیة لمتابعة تقدم حالة المریض بعد دخولھ للمستشفى أو أثناء فترة العالج. متابعة الرعایة:

 قائمة باألدویة أو األشیاء التي تفي بمعاییر معینة ومعتمدة لألعضاء.  دلیل األدویة:

ل متعمد للخداع أو التضلیل یرتكبھا شخص یدرك أن الخداع قد یؤدي لمزایا غیر مصرح بھا للشخص نفسھ أو  فع االحتیال:
 لشخص آخر. 

المرافق الصحیة التي من المخطط أن تحدث فیھا الوالدة بعیًدا عن محل إقامة المرأة   ):FBCsمراكز الوالدة المستقلة (
الحامل التي یتم ترخیصھا أو الموافقة علیھا من قبل الوالیة لتوفیر رعایة ما قبل وبعد الوالدة أو أثناء الوالدة وغیرھا من 

 مستشفیات.  الخدمات المتنقلة المدرجة في الخطة. ھذه المرافق لیست عبارة عن

، أو مقدم رعایة أو الخدمات المقدمة. تُعتبر الشكوى Anthemتعبیر شفھي أو كتابي من العضو عن عدم رضاه عن    التظلم:
 مثاًال للتظلم.

خدمات الرعایة الصحیة التي تساعدك في الحفاظ على المھارات واألداء والقدرة على أداء نشاطات  أجھزة وخدمات التأھیل:
 حیاتك الیومیة أو تعلمھا أو تحسینھا. 

Health Care Options (HCO) : .البرنامج الذي یمكنھ تسجیل ألو إلغاء تسجیل عضویتك في خطة التأمین الصحي 

مختصین مثل الجراحین واألطباء الذین یعالجون السرطان أو األطباء الذین یعالجون  األطباء وال مقدمو الرعایة الصحیة:
 على مقدمي الرعایة المنضمین  Anthem. أو منضمین لشبكة   Anthemأجزاء معینة من الجسم، والذین یعملون مع 
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 بالتغطیة التأمینیة الحصول على رخصة في ممارسة العمل الطبي في والیة كالیفورنیا وأن تزودكم  Anthemلشبكة 
  Anthem.لخدمات

ال تحتاج إلى قرار إحالة من مقدم الرعایة األولیة الخاص بك لزیارة طبیب مختص. یجب أن یحصل مقدم الرعایة األولیة  
 قبل الحصول على الرعایة من الطبیب المختص. Anthemعلى موافقة مسبقة من 

أو   OB-GYNأنواع الخدمات مثل تنظیم األسرة ورعایة الطوارئ و بحاجة إلحالة من مقدم الرعایة األولیة لبعض لست
 الخدمات الحساسة. 

تغطیة تأمینیة تُدفع مقابل مصروفاتك الطبیة والجراحیة من خالل سداد مصروفات المؤمن علیھ من   التأمین الصحي:
 األمراض أو اإلصابة أو الدفع لمقدم الرعایة مباشرة.

 یة تمریضیة ماھرة وغیرھا من الخدمات المقدمة داخل المنزل. رعا الرعایة الصحیة المنزلیة:

 مقدمو الرعایة الذین یقدمون لك رعایة تمریضیة ماھرة وغیرھا من الخدمات في المنزل.  مقدمو الرعایة الصحیة المنزلیة:

لروحاني لعضو  ھي رعایة لتقلیل التعب الجسماني والعاطفي واالجتماعي وا مأوى رعایة المرضى المیؤوس من شفائھم:
 شھور أو أقل.  6یعاني من مرض ممیت. تتوفر الرعایة التلطیفیة عندما تكون فترة الحیاة المتوقعة للعضو 

 مكان تحصل فیھ على رعایة طبیة داخل المستشفى ورعایة العیادات الخارجیة من قبل األطباء والممرضات. المستشفى:

 عالج كمریض داخلي. الدخول إلى المستشفى لل اإلقامة في المستشفى:

رعایة طبیة أو جراحیة تُمنح في المستشفى دون أن تكون مریًضا مقیًما في  رعایة العیادات الخارجیة بالمستشفیات:
 المستشفى.

أو تدیرھا قبیلة ھندیة، أو   (IHS)ھي عیادة صحیة تدیرھا الخدمة الصحیة الھندیة (IHCP): مقدم رعایة صحیة ھندي 
 ظمة ھندیة حضریة. مؤسسة قبائلیة أو من

 عندما تضطر للبقاء طوال اللیل في المستشفى أو مكان آخر لتلقي الرعایة الطبیة التي تحتاجھا. رعایة المرضى الداخلیین:

ھو دواء عالجي أو منتج بیولوجي أو جھاز أكمل بنجاح المرحلة األولى من الفحص السریري الذي   العالج الخاضع للبحث:
، بید أنھ لم تتم الموافقة علیھ لالستخدام العام من قبل إدارة الغذاء والدواء  (FDA)ذاء والدواء األمریكیة وافقت علیھ إدارة الغ

 ). FDA، وال یزال قید التحقیق في تحقیق سریري معتمد من إدارة الغذاء والدواء األمریكیة ((FDA)األمریكیة 

 من شھر الدخول إلى المستشفى.رعایة في المرفق لفترة إقامة أطول  الرعایة طویلة المدى:

تستخدم فقط أطباء وأخصائیین وعیادات وصیدلیات ومستشفیات   Medi-Calخطة تابعة لبرنامج  خطة الرعایة الُمدراة:
 ھي خطة رعایة صحیة ُمدارة.  Anthem  المسجلین في ھذه الخطة.Medi-Cal محددة لمتلقي الرعایة من برنامج 

 

 :Medi-Cal Rx خدمة المزایا الصیدالنیة منMedi-Cal  یُطلق علیھا“Medi-Cal Rx” ھي خدمة تقدم المزایا ،
 . Medi-Calوالخدمات الصیدالنیة، بما في ذلك األدویة الموصوفة طبیًا وبعض المستلزمات الطبیة إلى كل المستفیدین من 

دارة الشخصیة من األعضاء لرعایتھم وتقلل التكلفة  رعایة نموذجیة تقدم جودة رعایة صحیة أفضل، لتحسین اإل البیت الطبي:
 التي یمكن تجنبھا عبر الوقت.

وسیلة نقل عندما ال یمكنك الحصول على موعد طبي مشمول بالتغطیة التأمینیة و/أو إحضار الوصفات   وسیلة النقل الطبیة:
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للنقل الطبي ألجل احتیاجاتك الطبیة عندما تحتاج أقل تكلفة  Anthemالطبیة بالسیارة أو الحافلة أو القطار أو التاكسي. تدفع 
 لوسیلة نقل توصلك لموعدك. 

الرعایة المطلوبة طبیًا ھي خدمات مھمة تكون معقولة وتحمي الحیاة. ھذه الرعایة مطلوبة  الزمة طبیًا (أو ضرورة طبیة):
خالل عالج األمراض أو التعب أو  لحمایة المرضى من المرض الخطیر أو اإلعاقة. تقلل ھذه الرعایة األلم الحاد من 

الرعایة المطلوبة طبیًا للمساعدة   Medi-Calسنة، تشمل الخدمات الالزمة طبیًا من  21اإلصابة. لألعضاء أقل من سن  
 1396dوحل مشكالت حالة بدنیة أو نفسیة، بما في ذلك اضطرابات استخدام المواد المخدرة، على النحو الوارد في القسم 

(r) من قانون الوالیات المتحدة.  42ان من العنو 

عاًما أو أكثر، وبعض األشخاص  65برنامج التأمین الصحي الفیدرالي لألشخاص الذین تبلغ أعمارھم  :Medicareبرنامج 
األصغر سنًا ذوي اإلعاقة، واألشخاص الذین یعانون من مرض كلوي في نھایة المرحلة (الفشل الكلوي الدائم الذي یتطلب  

 ).ESRDغسیل الكلى أو عملیة زرع، تسمى أحیانًا 

 ویحق لھ تلقي الخدمات المشمولة بالتغطیة. Anthemمسجل لدى  Medi-Calمؤھل لخطة   أي عضو العضو:

 األفراد المرخصون الذین یقدمون خدمات رعایة نفسیة وسلوكیة للمرضى. مقدم خدمات الصحة النفسیة:

یة الفوریة لحدیثي الوالدة،  رعایة ما قبل وبعد وأثناء الوالدة، بما في ذلك رعایة تنظیم األسرة لألم والرعا خدمات القابلة:
 ).LM) وقابالت مرخصات (CNMمقدمة من قبل ممرضات معتمدات لدى (

   Anthemمجموعة من األطباء أو العیادات أو المستشفیات وغیرھا من مقدمي الرعایة المتعاقدین مع  الشبكة:
 لتقدیم الرعایة. 

 .“مقدم رعایة مشارك”تقال إلى االن مقدم رعایة تابع للشبكة (أو مقدم رعایة داخل الشبكة):

 Anthem.خدمة ال تغطیھا  الخدمات غیر المشمولة بالتغطیة:

 ھي أدویة غیر مدرجة في كتیب الوصفات. األدویة غیر المدرجة في كتیب الوصفات:

وھي معتمدة من  Medi-Calھي وسیلة نقل تعتمدھا عندما تنتقل من وإلى الموعد لتلقي الخدمات المغطاة من  نقل غیر طبي:
 مقدم الخدمة الخاص بك وعند إحضار الوصفات الطبیة والمستلزمات الطبیة.

 . Anthemمقدم الخدمة الذي تتبعھ لیس تابعًا لشبكة  مقدم الرعایة غیر المشارك:

) إلى تأمین صحي خاص ومسددي خدمة خالف  OHCتشیر التغطیة الصحیة األخرى (  ):OHCتغطیة صحیة أخرى (
Medi-Cal وقد تشمل الخدمات الخطط التكمیلیة الطبیة وخطط رعایة األسنان واإلبصار والصیدلة و/ أو الخطط التكمیلیة .

 .)Dو C(الجزء  Medicareلـ 

مثبتة خارجیًا على الجسم لدعم أو تصحیح جزء مصاب من الجسم أو  جھاز یستخدم كدعامة أو دعامة  أجھزة تقویم العظام:
 جزء مصاب بشدة، وھو ضروري طبیًا للشفاء الطبي للعضو. 

 

 الخدمات التي یكون فیھا العضو في أي مكان خارج منطقة الخدمة.  خدمات خارج المنطقة:

 Anthem.ھو مقدم رعایة ال یكون جزًءا من شبكة  مقدم رعایة غیر تابع للشبكة:

 عندما ال تضطر للبقاء طوال اللیل في المستشفى أو مكان آخر لتلقي الرعایة الطبیة التي تحتاج إلیھا.  العیادات الخارجیة:

خدمات العیادة الخارجیة لألعضاء المصابین بحاالت نفسیة خفیفة أو متوسطة  خدمات الصحة النفسیة بالعیادات الخارجیة:
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 بما في ذلك: 
 حة العقلیة الفردیة أو الجماعیة (العالج النفسي).تقییم وعالج الص 
  .الفحص النفسي عندما یكون مطلوبًا سریریًا لتشخیص حالة متعلقة بالصحة 
  .خدمات العیادة الخارجیة ألغراض مراقبة العالج الدوائي 
 .االستشارات النفسیة 
  .معامل ولوازم ومكمالت معمل العیادة الخارجیة 

 
ھي رعایة لتقلیل التعب الجسماني والعاطفي واالجتماعي والروحاني لعضو یعاني من مرض خطیر.  التسكینیة:الرعایة 

 شھور أو أقل.  6الرعایة التخفیفیة ال تتطلب أن تكون فترة الحیاة المتوقعة 

 ھ العضو  لتقدیم الخدمات لألعضاء في الوقت الذي یتلقى فی Anthemمستشفى مشارك متعاقد مع  مستشفى مشارك:
 الرعایة. تكون الخدمات المشمولة بالتغطیة التي قد تقدمھا بعض المستشفیات المشاركة لألعضاء مقیدة بمراجعة االستخدام 

 مع المستشفى.  Anthemوسیاسات ضمان الجودة أو عقد  Anthemمن 

طبیب أو مستشفى أو غیرھما من العاملین في الرعایة الصحیة أو مرفق صحي   مقدم رعایة مشارك (أو طبیب مشارك):
لتقدیم الخدمات المشمولة في التغطیة في الوقت الذي    Anthemمرخص، بما في ذلك مرافق الرعایة شبھ الحادة المتعاقدة مع 

 یتلقى فیھ أحد األعضاء الرعایة. 

وجب قانون الوالیة لممارسة الطب أو تقویم العظام، باستثناء الخدمات التي یقدمھا شخص مرخص بم خدمات األطباء:
 الخدمات التي یقدمھا األطباء خالل قبول دخولك للمستشفى والتي یُدفع مقابلھا في فاتورة المستشفى.

 . “خطة الرعایة الُمدارة”انتقل إلى  الخطة:

طبیة الطارئة المقدمة بعد استقرار حالة العضو للحفاظ  الخدمات المغطاة ذات الصلة بالحالة ال خدمات ما بعد استقرار الحالة:
على حالتھ المستقرة. تتم تغطیة خدمات الرعایة ما بعد استقرار الحالة والسداد مقابلھا قد یلزم الحصول على موافقة مسبقة  

 للمستشفیات خارج الشبكة. 

قبل   Anthemالخاص بك على موافقة من  PCPیجب أن مقدم الرعایة األولیة  الموافقة المسبقة (أو التصریح المسبق):
على خدمات من   Anthemفقط على الخدمات التي تحتاج إلیھا. لن توافق  Anthemالحصول على خدمات معینة. توافق 

تعتقد أنھ یمكنك الحصول على خدمات مماثلة أو أكثر مالئمة عبر مقدمي  Anthemمقدمي الرعایة غیر المشاركین إذا كانت 
  Anthem.اإلحالة ال تمثل موافقة. علیك الحصول على الموافقة من Anthem. تابعة لـالرعایة ال

 التغطیة لألدویة التي یصفھا مقدم رعایة.  التغطیة التأمینیة للعقاقیر الموصوفة طبیًا:

 دواء یتطلب قانونیًا أمًرا من مزود مرخص لیتم االستغناء عنھ. :العقاقیر الموصوفة طبیًا

 .“الرعایة الروتینیة”انتقل إلى  یة:الرعایة األول

مقدم الرعایة المرخص الذي تتعامل معھ في غالبیة خدمات الرعایة الصحیة الخاصة بك.   ):PCPمقدم الرعایة األولیة (
الخاص بك في الحصول على الرعایة التي تحتاج إلیھا. ینبغي اعتماد بعض احتیاجات الرعایة أوًال، إال في   PCPیساعدك 
 التالیة:  الحاالت

  .كانت لدیك حالة طارئة 
  كنت بحاجة لرعایة.OB-GYN 

 

 .تحتاج خدمات حساسة 
   كنِت بحاجة إلى خدمات تنظیم

 األُسرة/تحدید النسل. 
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 الخاص بك أي مما یلي: PCPیمكن أن یكون  

  ممارس عام 
   طبیب باطني 
   طبیب أطفال 
  طبیب العائلة الممارس 
  OB-GYN 
  مقدم الرعایة الصحیة الھندیة(IHCP) 

   المركز الصحي الفیدرالي 
 (FQHC)المؤھل 

  (RHC) عیادة صحیة ریفیة 
 ممرضة ممارسة 
  مساعد طبیب 
 عیادة 

 صول مقدم رعایة صحیة على الموافقة لیقدم خدمات أو إجراء رسمي یتطلب ح موافقة مسبقة (موافقة مسبقة):
 إجراءات معینة.

 جھاز صناعي مرفق بالجسم لتعویض جزء مفقود من الجسم.  جھاز تقویم العظام:

 Anthem.قائمة بشبكة مقدمي الرعایة لدى  دلیل مقدمي الرعایة:

 أو شدیدة بما یكفي للتسبب في خطر  اضطراب عقلي یشمل أعراًضا خطیرة  حالة طارئة متعلقة بالصحة النفسیة:
 مباشر علیك أو على اآلخرین أو عندما یتعذر علیك مباشرة توفیر أو استخدام الطعام أو المأوى أو المالبس بسبب  

 االضطراب العقلي. 

الخدمات الصحیة المستھدفة لدى السكان ككل. وتشمل ھذه، على سبیل المثال، تحلیل الوضع الصحي،   خدمات الصحة العامة:
والمراقبة الصحیة، وتعزیز الصحة، وخدمات الوقایة، ومكافحة األمراض المعدیة، وحمایة البیئة والصرف الصحي، والتأھب  

 للكوارث واالستجابة لھا، والصحة المھنیة.

 بیب مؤھل في مجال الممارسة المناسبة لعالج حالتك.ط مقدم رعایة مؤھل:

ھي جراحات لتصحیح أو إصالح البنیات غیر الطبیعیة للجسم لتحسین وظیفة أو الحصول على مظھر  جراحة ترمیمیة:
طبیعي على قدر اإلمكان. البنیات غیر الطبیعیة للجسم ھي تلك التي یسببھا عیب خلقي أو تشوھات النمو أو الصدمة أو  

 لعدوى أو األورام أو المرض. ا

الخاص بك أن بإمكانك الحصول على الرعایة من مقدم رعایة مختلف. بعض خدمات الرعایة   PCPعندما یقول  اإلحالة:
 المشمولة تتطلب إحالة وموافقة مسبقة (تصریح مسبق). 

اص ذوي اإلصابات أو اإلعاقات أو  الخدمات واألجھزة لمساعدة األشخ الخدمات واألجھزة التأھیلیة والتعویضیة (العالج):
 الحاالت المزمنة في اكتساب أو استعادة المھارات العقلیة والبدنیة.

الخدمات الضروریة من الناحیة الطبیة والرعایة الوقائیة، أو زیارات متعلقة بصحة األطفال، أو الرعایات   الرعایة االعتیادیة:
 الرعایة الروتینیة ھو الوقایة من المشكالت الصحیة.على غرار رعایة المتابعة الروتینیة. الھدف من 

مركز صحي في منطقة لیس بھا الكثیر من مقدمي الرعایة الصحیة. یمكنك الحصول على  (RHC):  عیادة صحیة ریفیة
 . RHCالرعایة األولیة أو الوقائیة في مركز صحي مؤھل على المستوى الفیدرالي 

خدمات تنظیم األسرة واألمراض المنقولة جنسیًا وفیروس نقص المناعة البشریة / اإلیدز واالعتداء   الخدمات الحساسة:
 جنسي واإلجھاض.ال

 مرض أو حالة مرضیة ینبغي عالجھا وقد تؤدي إلى الوفاة.   المرض الخطیر:
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 الجمعة، من  من اإلثنین إلى (TTY 711) 7801-285-888اتصل بمركز خدمة العمالء على 
 . المكالمة بالمجان. أو اتصل بخط تحویل كالیفورنیا على  مساًء بتوقیت المحیط الھادئ 7صباًحا حتى  7

 cal-anthem.com/ca/medi. 102. تفضل بزیارتنا عبر اإلنترنت على 711الرقم  

 Los Angeles.وھذا یشمل مقاطعة Anthem. خوادم المنطقة الجغرافیة لدى  منطقة الخدمة:

اإلقامة في  الخدمات المشمولة المقدمة من ممرضات مرخصات وفنیین و/أو معالجین خالل فترة  رعایة التمریض الماھرة:
 مرفق تمریض ماھر أو في دور رعایة العضو. 

ساعة في الیوم قد ال یقدمھا سوى أخصائیو   24مكان یقدم رعایة تمریضیة على مدار  مرفق الرعایة التمریضیة الماھرة:
 الصحة المدربون. 

لمثال، یعالج جّراح العظام طبیب یعالج أنواع معینة من مشاكل الرعایة الصحیة. على سبیل ا  األخصائي (أو طبیب مختص):
المكسورة، ویعالج أخصائي الحساسیة أنواع الحساسیة. وطبیب القلب یعالج مشاكل القلب. في أغلب الحاالت سوف تحتاج إلى 

 قرار إحالة من مقدم الرعایة األولیة الخاص بك لزیارة طبیب مختص.

ن لدیھم احتیاجات خدمات الصحة النفسیة ذات مستوى الخدمات المقدمة لألعضاء الذی خدمات الصحة النفسیة المتخصصة:
 اإلعاقة األعلى من المتوسط إلى المعتدل.

حالة طبیة ال یمكن التراجع عنھا وستتسبب على األرجح في الوفاة في غضون عام واحد أو أقل إذا اتبع   األمراض الممیتة:
 المرض مجراه الطبیعي.

صحتك من قبل طبیب أو ممرضة تم تدریبھما على إجراء الفحص لغرض تحدید   تقییم خدمات التقییم الثانوي (أو الكشف):
 الحاجة الملحة للرعایة الخاصة بك.

الخدمات المقدمة لعالج مرض أو إصابة أو حالة غیر طارئة تتطلب رعایة طبیة.  الرعایة العاجلة (أو الخدمات العاجلة):
رج الشبكة إذا كان مقدمو الرعایة التابعین للشبكة غیر متاحین مؤقتًا یمكنك الحصول على رعایة عاجلة من مقدم رعایة من خا

 أو ال یمكن الوصول إلیھم. 

http://anthem.com/ca/medi-cal
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