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  Anthemتماس بگیرید.  (TTY 711) 7801-285-888 به شماره «یمرکز مراقبت از مشتر«با 

 در خدمت شما است. این تماس  عصر وقت اقیانوس آرام 7صبح تا  7دوشنبه تا جمعه، روزهای 

صورت آنالین از  تماس بگیرید. به 711به شماره  California Relay Lineرایگان است. یا با 

anthem.com/ca/medi-cal .2 بازدید کنید 

 ها و قالب هاسایر زبان

 های دیگرزبان

 توانید این »کتابچه راهنمای اعضا« و سایر مطالب مربوط به  شما می 
مرکز  «با  های دیگر دریافت کنید.صورت رایگان به زبان طرح را به 

تماس  (TTY 711) 7801-285-888به شماره  «ی مراقبت از مشتر 
  توانید از طریق مراجعه بهبگیرید. این تماس رایگان است. همچنین می 

این »کتابچه   cal-anthem.com/ca/mediسایت ما به آدرس وب
 های دیگر درخواست کنید. برای  ها و قالبی اعضا« را به زبان راهنما

های بهداشتی، کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات کمک زبانی مراقبت 
از جمله خدمات ترجمه کتبی و ترجمه شفاهی، این »کتابچه راهنمای  

 اعضا« را مطالعه کنید.

 های دیگرقالب

ر، مانند خط بریل، چاپ های دیگتوانید این اطالعات را به فرمت می
های قابل دسترس الکترونیکی نقطه، صوتی، و قالب-20درشت فونت 

 7801-285-888صورت رایگان دریافت کنید. با شماره به 
TTY 711) )  .تماس بگیرید. این تماس رایگان است 

 خدمات مترجم شفاهی

Anthem ترجمه کتبی و شفاهی را توسط مترجمان واجد  خدمات 
دهد.  ساعته و رایگان در اختیار شما قرار می 24صورت  شرایط به 

عنوان  مجبور نیستید که از یکی از اعضای خانواده یا دوستان خود به

http://anthem.com/ca/medi-cal
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عنوان مترجم کنیم که از کودکان به مترجم شفاهی استفاده کنید. توصیه می
 شناسی استفاده نکنید، مگر در موارد اورژانسی. خدمات ترجمه، زبان 

صورت رایگان در اختیار شما قرار دارد. خدمات راهنمایی  رهنگی به و ف
 روز هفته در اختیار شما هستند.   7ساعت شبانه روز و  24ما در 

 برای راهنمایی زبانی یا دریافت این کتابچه به زبان دیگر، با شماره  
888-285-7801 (TTY 711)  .تماس بگیرید. این تماس رایگان است 

 

خواندن   ایخود، گفتگو با ما  یدرمان  یه با مراقبت بهداشتدر رابط ایآ
 ری ما مطالب خود را به سا د؟یدار  ازیبه شما، به کمک ن یمطالب ارسال

صورت  به ،یچاپ درشت و صوت ل،ی ها شامل خط برها و قالبزبان 
 توانندی م Los Angelesساکن  ی . اعضامیدهیبه شما ارائه م گانی را

  ای (TTY 711) 4627-407-800 نگایرا  شماره قیاز طر 
888-285-7801 (TTY 711) رندیبا ما تماس بگ . 
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 (Arabic)العربیة 
 .هل تحتاج إلى مساعدة بخصوص رعایتك الصحیة أو التحدث معنا أو قراءة ما نرسله إلیك؟ نحن نقدم المواد الخاصة بنا بلغات 

  االتصال   یُرجى بطریقة بریل والطباعة بحروف كبیرة والملفات الصوتیة، بدون أي تكلفة علیكوتنسیقات أخرى، بما في ذلك  
  بالنسبة (  711  النصي   الهاتف )   7801-285-888  رقم   على   أو(  711  النصي   الهاتف )  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 ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਜੋ ਅਿੀ ਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭੇਜਦੇ ਹਾਾਂ, ਉਿਨ ੰ  
ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ? ਅਿੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਿਮੱਗਰੀ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟਾਾਂ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਬਨਾਾਂ 
ਸਕਿੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਾਂਦੇ ਹਾਾਂ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਬਰੇਲ, ਵੱਡੇ ਸਪਰੰਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਲਾਿ ਐਾਂਜਲਿ 

ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਿਾਨ ੰ  ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ 800-407-4627 (TTY 711) ਜਾਾਂ 888-285-7801 (TTY 711) ‘ਤੇ 

ਕਾਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।  

 

हिन्दी (Hindi) 

क्या आपको अपनी स्वास्थ्य देखभाल के हलए, िमसे बात करने के हलए या जो िम आपको भेजते 
िैं उसे पढ़ने के हलए, मदद की ज़रूरत िै? िम अपनी सामग्री को अन्य भाषाओ ंऔर प्रारूपो ंमें 
आपको हबना हकसी लागत के उपलब्ध कराते िैं, हजसमें बे्रल, बडे हपं्रट, और ऑहियो शाहमल िैं। 
िमें टॉल फ़्री नंबर 800-407-4627 (TTY 711) पर कॉल करें , या लॉस एंजेहलस में सदस्ो ंके हलए 
888-285-7801 (TTY 711) पर कॉल करें ।  
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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) 

ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອກ່ຽວກັບການເບ ່ ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານ, ລົມກັບພວກເຮົ າ, 

ຫ ຼື  ອ່ານສ ່ ງທ ່ ພວກເຮົ າສ່ົງໃຫ້ທ່ານບໍ ? ພວກເຮົ າສະໜອງເອກະສານຂອງພວກເຮົ າໃຫ້ເປັນພາສາອຼື່ ນ 

ແລະ ຢູ່ໃນຟໍແມັດຕ່າງໆ, ລວມທັງອັກສອນນູນ, ການພ ມຂະ ໜາດ ໃຫຍ່, 

ແລະສຽງໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າໃດໆ. ໂທຫາພວກເຮົ າໄດ້ຟຣ ທ ່ ເບ  800-407-4627 (TTY 711), ຫ ຼື  888-285-

7801 (TTY 711) ສໍ າ ລັບສະມາຊ ກໃນ 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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ភាសាខ្មែរ [Khmer (Cambodian)] 

ត ើតោកអ្នកត្ ូវការជំនួយជាមួយនឹងការខ្ែទសំុមភាពរបស់តោកអ្នក ការពិតត្រោះជាមួយតយើង
ម្ញ ំ ឬការអាន 
នូវអ្វ ីខ្ែលតយើងម្ញ ំត្ញើជូនតោកអ្នកឬ? តយើង ដ្ល់ជូនឯកសាររបស់តយើងជាភាសា និងទត្មងត់្េង
តទៀ  ខ្ែល 
រមួមានអ្កេរសត្មាប់ជនពិការខ្ននក អ្កេរត ោះពុមពធំៗ និងជាសំតេង តោយមិនគិ ថ្ែៃពីតោកអ្ន
កតេើយ។  
សូមតៅទូរស័ពទតោយឥ គិ ថ្ែៃតាមរយៈតលម 800-407-4627 (TTY 711) ឬ 888-285-7801 (TTY 71

1)  

សម្រាបស់មាជិកតៅកន ញងទីត្កងុ Los Angeles។  
 

 (Farsi)  فارسی
 آیا در رابطه با مراقبت بهداشتی درمانی خود، گفتگو با ما یا خواندن مطالب ارسالی به شما، به کمک نیاز دارید؟ 

 ها شامل خط بریل، چاپ درشت و صوتی، به صورت رایگان به شما ارائه ها و قالبما مطالب خود را به سایر زبان 
 یا  (TTY 711) 4627-407-800دهیماعضای 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) ส าหรับสมาชกิในลอสแอนเจลสิ  
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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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 خوش آمدید!   Anthemبه  
برنامه بهداشت و درمان Anthem Blue Cross از شما سپاسگزاریم. Anthem Blue Crossبابت عضویت در 

از طریق    Anthem« خطاب کنید. Anthemتوانید ما را » هستند. می Medi-Calبرای افرادی است که تحت پوشش 

L.A. Care  شود.ارائه می  L.A. Care با ایالتCalifornia های بهداشتی کند تا به شما در دریافت مراقبتهمکاری می

بزرگترین برنامه بهداشت و    L.A. Careیک نهاد عمومی محلی است. در حقیقت،  L.A. Careمورد نیازتان کمک کند. 

 کند  رسانی میکنند خدمتزندگی می Los Angelesبه افرادی که در   L.A. Careدرمان عمومی در کشور است.  

( »برنامه بهداشت و درمان« همکاری دارد تا خدمات 4با چهار ) L.A. Careشود(. )که »منطقه خدمات« نامیده می

تواند  پیوندد، میمی L.A. Careبه   Medi-Calمراقبت از سالمت را به اعضای ما ارائه دهد. هنگامی که یک عضو 

انتخاب کند که از طریق هر یک از »شرکای برنامه بهداشت و درمان« که نامش در فهرست زیر ذکر شده است خدمات 

 دریافت کند، مشروط بر آنکه طرح انتخابی در دسترس باشد.

▪ Anthem Blue Cross 

 Blue Shield of California Promiseطرح سالمت  ▪

▪ Kaiser Permanente 

▪  L.A. Care Health Plan 

 کتابچه راهنمای اعضا

طور کند. لطفاً آن را با دقت و به ارائه می  Anthemاین »کتابچه راهنمای اعضا« اطالعاتی را درباره پوشش شما تحت 

  هایکند. همچنین، حقوق و مسئولیتکامل مطالعه کنید. این کتابچه به شما در درک و استفاده از مزایا و خدمات کمک می

هایی را که به شما  دهد. اگر نیازهای سالمتی خاصی دارید، حتماً تمام بخشتوضیح می  Anthemعنوان عضو شما را به

 شود مطالعه کنید. مربوط می

 این »کتابچه راهنمای اعضا« با عناوینی چون »فرم افشای اطالعات و مدارک ترکیبی تحت پوشش بودن فرد«  

((EOC های ای از قوانین و خط مشیکتابچه خالصه شود. این نیز خوانده می Anthem  است و بر اساس قرارداد بین 

L.A. Care ( وDHCS)Department of Health Care Services    به نگارش درآمده است. اگر خواستار

 تماس بگیرید. (TTY 711) 7801-285-888به شماره  Anthem اطالعات بیشتری هستید، با 

 را دریافت   DHCSو L.A. Care  تماس بگیرید تا یک نسخه از قرارداد بین (TTY 711) 7801-285-888با 

 ای درخواست کنید یا با مراجعه توانید نسخه دیگری از »کتابچه راهنمای اعضا« را بدون هیچ هزینه کنید. همچنین، می

، کتابچه راهنمای اعضا را مشاهده کنید.  anthem.com/ca/medi-calبه آدرس اینترنتی  Anthemسایت به وب

را  Anthem های اداری و بالینی غیراختصاصی ها و رویهای یک نسخه از خط مشی توانید بدون هیچ هزینههمچنین می

 سؤال بپرسید. Anthemسایت درخواست کنید، یا درباره نحوه دسترسی به این اطالعات در وب

http://anthem.com/ca/medi-cal
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 تماس با ما

 Anthem7801-285-888 برای راهنمایی در خدمت شما است. اگر پرسشی دارید، با شماره (TTY 711)   تماس

. عصر به وقت اقیانوس آرام در خدمت شما است 7صبح تا   7دوشنبه تا جمعه، از ساعت روزهای Anthem  بگیرید.

 این تماس رایگان است.

 مراجعه کنید.  cal-anthem.com/ca/mediبه آدرس اینترنتی  صورت آنالینتوانید در هر زمان بههمچنین، می

 

 متشکریم،

Anthem 

 

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 9054 

Oxnard, CA 9303-9054

http://anthem.com/ca/medi-cal
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 عضو  عنوانشروع به .1

 نحوه دریافت کمک 

 Anthemهای بهداشتی خود راضی باشید. اگر درباره مراقبت خود پرسش یا نگرانی دارید،خواهد که از مراقبتمی 

 Anthem!مایل است آنها را بشنود 

 خدمات اعضا 

 Anthem»برای راهنمایی در خدمت شما است. »یمرکز مراقبت از مشتر  Anthem تواند:می 

 هایتان پاسخ دهد.تحت پوشش شما به پرسشدر مورد برنامه بهداشت و درمان و خدمات  ▪

 ( به شما کمک کند.PCPدهنده خدمات مراقبتی اولیه )در انتخاب یا تغییر ارائه ▪

 توانید مراقبت مورد نیازتان را دریافت کنید.بگوید کجا می ▪

 در صورت بلد نبودن زبان انگلیسی، به شما کمک کند تا مترجم شفاهی بگیرید.  ▪

 های دیگر دریافت کنید. ها و قالبطالعات را به زبان به شما کمک کند تا ا ▪

 موقع کمک کند.به شما در گرفتن قرارهای مالقات به ▪

 کارت شناسایی جدید جایگزین ارائه دهد.  ▪

 دهنده خدمات پاسخ دهد.به سؤاالت تان درباره صورتحساب ارائه  ▪

 توانید حل کنید، به سؤاالتتان پاسخ دهد.در مورد مشکالتی که نمی ▪

 ونقل کمک کند.ریزی برای حمل ر برنامهد ▪

دوشنبه تا  روزهای Anthem  تماس بگیرید. (TTY 711) 7801-285-888اگر به کمک نیاز داشتید، با شماره 

باید   Anthemاین تماس رایگان است.  عصر به وقت اقیانوس آرام در خدمت شما است.  7صبح تا   7جمعه، از ساعت 

 دقیقه منتظر بمانید. 10س، کمتر از اطمینان یابد که هنگام تما

 مراجعه کنید.  cal-anthem.com/ca/mediصورت آنالین به آدرس اینترنتی توانید در هر زمان بههمچنین، می

 

 تواند عضو شود چه کسی می

 هستید و در شهرستان   Medi-Calبرخوردارید، زیرا واجد شرایط  Anthemشما از صالحیت عضویت در  

Los Angeles کنید. اگر درباره پوشش زندگی میMedi-Cal  خود یا در مورد اینکه چه موقع بایدMedi-Cal  خود 

  Los Angeles County Department of Public Social Servicesرا تمدید کنید، پرسشی دارید، لطفاً با 

 تماس بگیرید. ممکن است واجد شرایط   3777-613-866اره )اداره خدمات اجتماعی عمومی لس آنجلس( به شم

Medi-Cal  جتماعی نیز باشید، زیرا ا نتأمیاداره از طریقSSI/SSP  کنید.اگر درباره »تأمین اجتماعی«  دریافت می

http://anthem.com/ca/medi-cal
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(Social Security )( »یا »درآمد تأمین تکمیلیSupplemental Security Income  )  ،سؤالی دارید 

 تماس بگیرید. 1213-772-800به شماره  ( Social Security Administrationن اجتماعی« )با »اداره تأمی

   4263-430-800به شماره   Health Care Optionsنام، با های مربوط به ثبتبرای دریافت پاسخ پرسش

(7077-430-TTY 800   711یا )سایت تماس بگیرد یا به وبhealthcareoptions.dhcs.ca.gov   

 اجعه کنید.مر

Medi-Cal  انتقالی 

Medi-Cal ،انتقالی «Medi-Cal شود. در صورت توقف خدماتبرای افراد شاغل« نیز نامیده می Medi-Cal  به

 :مند شویدانتقالی بهره Medi-Cal ممکن است بتوانید از مزایای دالیل زیر،

 کنید. درآمد بیشتری کسب می ▪

 کند.فرزند یا همسر دریافت میتان حمایت بیشتری برای خانواده ▪

 توانید از  انتقالی را می   Medi-Calمندی از  های خود درباره صالحیت بهره پرسش 

 سایت دفتر خدمات بهداشتی و انسانی شهرستان محل زندگی خود به آدرس  وب 

cal/Pages/CountyOffices.aspx-://www.dhcs.ca.gov/services/medihttp   

   ( 711  یا   TTY 800-430-7077)   4263-430-800به شماره    Health Care Optionsیا با   بپرسید 

 تماس بگیرید. 

  (ID)های شناسایی کارت

 دریافت خواهید کرد. هنگام دریافت هرگونه نسخه یا  Anthem، یک کارت شناسایی Anthemعنوان عضو  شما به

را که ایالت  Medi-Cal( در BICو »کارت شناسایی مزایا« ) Anthemخدمات مراقبت بهداشتی، باید کارت شناسایی 

California نجا  های سالمت خود را همیشه به همراه داشته باشید. در ایبرای شما ارسال کرده نشان دهید. باید تمام کارت

 مشابه کارت شما ارائه شده است:  Anthemو کارت شناسایی  BICای از کارت نمونه

 

 

 

 

 

 

 نمونه 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://healthcareoptions.dhcs.ca.gov
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 خود مشاهده کنید. اگر ظرف چند هفته پس از ثبت  Anthemتوانید روی کارت شناسایی خود را می  PCPاطالعات 

خود را دریافت نکردید، یا چنانچه کارت شما آسیب دیده، گم شده یا به سرقت رفته است،    Anthemنام، کارت شناسایی 

صورت رایگان برای شما ارسال  د بهیک کارت جدی Anthemتماس بگیرید.  «یمرکز مراقبت از مشتر «سریعاً با

تماس بگیرید. (TTY 711) 7801-285-888خواهد کرد. با شماره 
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درباره برنامه بهداشت و  .2
 درمان شما

 مرور کلی برنامه بهداشت و درمان

Anthem  نوعی برنامه بهداشت و درمان است که برای افراد دارایMedi-Cal  در شهرستانLos Angeles   

های بهداشتی مورد نیازتان کند تا به شما در دریافت مراقبت همکاری می Californiaبا ایالت  Anthem شود.ارائه می 

 کمک کند.

 صحبت کنید و در مورد برنامه بهداشت و درمان  »یمرکز مراقبت از مشتر«Anthem توانید با یکی از نمایندگان می

تماس بگیرید. این تماس  (TTY 711) 7801-285-888شماره و نحوه عملی شدن آن برای خود، اطالعات کسب کنید. با 

 رایگان است.

 رسدشود و به پایان می چه زمانی پوشش شما شروع می 

نام، کارت شناسایی عضویت را برای شما ارسال خواهیم کرد.  نام کنید، ظرف دو هفته پس از ثبتثبت Anthemوقتی در 

( در BICوکارت شناسایی مزایا ) Anthemهنگام دریافت هرگونه نسخه یا خدمات مراقبت بهداشتی، باید کارت شناسایی 

Medi-cal    .را نشان دهید 

را با استفاده از منابع  Medi-Calتان نتوانست پوشش شود. اگر دفتر محلیشما باید هر سال تمدید  Medi-Calپوشش 

برای شما ارسال خواهد کرد. این فرم را تکمیل کنید و آن را به آژانس  Medi-Calالکترونیکی تمدید کند، یک فرم تمدید 

آنالین، حضوری یا از طریق   صورتتوانید اطالعات خود را به خدمات انسانی شهرستان محل زندگی خود بازگردانید. می

 تلفن یا سایر ابزار الکترونیکی در صورت وجود در شهرتان، به ما بازگردانید.

 Medi-Calتاریخ اجرایی شدن پوشش شما، اولین روز از ماه بعد از اتمام ثبت نام در یک برنامه بهداشت و درمان است. نامه تأیید 

 از تاریخ اجرایی شدن پوشش بررسی کنید. را برای اطالع Health Care Optionsاز طرف 

 خود درخواست کنید و هر زمان خواستید به برنامه  Anthemتوانید برای پایان یافتن پوشش می

 بهداشت و درمان دیگری بپیوندید. برای دریافت راهنمایی در خصوص انتخاب طرح جدید، با 

Health Care Options  4263-430-800به شماره  (7077-430-800  TTY   711یا)  

 توانید مراجعه کنید. همچنین، می healthcareoptions.dhcs.ca.govتماس بگیرید. یا به 

 خود پایان دهید.  Medi-Calبا ارائه درخواست، به 

Anthem  برنامه بهداشت و درمان برای اعضایMedi-Cal  در شهرستانLos Angeles   است. دفتر محلی خود را در

   پیدا کنید. cal/Pages/CountyOffices.aspx-http://www.dhcs.ca.gov/services/mediسایت وب

 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/pages/CountyOffices.aspx
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 پایان یابد: Anthemدر موارد زیر، ممکن است صالحیت شما برای 

 مهاجرت کنید.   Los Angelesشهرستان از  •

 به زندان بیفتید. •

 نداشته باشید. Medi-Calدیگر  •

 کند. FFS Medi-Calنام در که واجد شرایط برنامه معافیتی شوید که شما را ملزم به ثبترتیدرصو •

 را از دست بدهید، ممکن است همچنان واجد شرایط پوشش »پرداخت هزینه به   Anthem Medi-Calاگر پوشش 

هستید یا خیر، با  Anthemاگر مطمئن نیستید که آیا هنوز تحت پوشش  شوید. Medi-Calدر ( FFSازای خدمات« )

888-285-7801 (TTY 711)  .تماس بگیرید 

 شدهمالحظات ویژه برای سرخپوستان بومی آمریکا در مراقبت مدیریت 

توانند طرح نام نکنند، یا میثبت Medi-Cal Managed Careسرخپوستان بومی آمریکا این حق را دارند که در طرح 

Medi-Cal Managed Care  خود را ترک کنند و هر زمان خواستند به هر دلیلی بهFFS Medi-Cal .بازگردند 

دهندگان اگر یک سرخپوست بومی آمریکا هستید، این حق را دارید که خدمات بهداشت و درمان را از طریق »ارائه 

اقبت سالمت از این توانید ضمن دریافت خدمات مر( دریافت کنید. همچنین میIHCP)مراقبت بهداشتی سرخپوستان« 

نام و  مند شوید یا از آن انصراف دهید. برای کسب اطالعات در زمینه ثبتبهره Anthemمراکز، همچنان از مزایای 

 تماس بگیرید. 888-285-7801(TTY 711) انصراف، با شماره 

 نحوه کارکرد برنامه شما 

Anthem  نوعی برنامه بهداشت و درمان است که باDHCS   دارد. قراردادAnthem ها، و با پزشکان، بیمارستان

کند تا به شما، که عضو این برنامه هستید،  همکاری می  Anthemدهندگان مراقبت سالمت در منطقه خدماتسایر ارائه 

هستید، ممکن است واجد شرایط دریافت برخی خدمات  Anthemخدمات بهداشتی و درمانی ارائه دهد. وقتی عضو 

ای،  های سرپایی، داروهای غیرنسخه شوند. این خدمات شامل نسخهارائه می FFS Medi-Calز طریق تکمیلی باشید که ا

 است. FFS Medi-Cal Rxو برخی لوازم پزشکی از طریق 

توانید از کند، چگونه میچگونه کار میAnthem گوید که به شما می «یمرکز مراقبت از مشتر«یک نماینده 

دهنده خدمات را در زمان دسترسی استاندارد هماهنگ های مالقات با ارائهمند شوید، چگونه وقتبهرههای الزم مراقبت

کنید، چگونه برای خدمات ترجمه شفاهی رایگان درخواست دهید، و چگونه متوجه شوید که آیا واجد شرایط خدمات 

 ونقل هستید یا خیر. حمل

توانید اطالعات تماس بگیرید. همچنین می (TTY 711) 7801-285-888برای کسب اطالعات بیشتر، با شماره 

 بیابید. cal-anthem.com/ca/mediصورت آنالین در را به «یمرکز مراقبت از مشتر«

http://anthem.com/ca/medi-cal
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 های بهداشت و درمانتغییر برنامه

 به برنامه بهداشت و درمان دیگری در شهرستان  را ترک کنید و هر زمان خواستید  Anthemتوانید همچنین، می

 4263-430-800 به شماره  Health Care Optionsمحل سکونت خود بپیوندید. برای انتخاب برنامه جدید، با 

عصر روزهای دوشنبه تا جمعه   6صبح تا   8توانید از ساعت تماس بگیرید. می (TTY 800-430-7077 یا 711)

 مراجعه کنید. healthcareoptions.dhcs.ca.govتماس بگیرید. یا به 

نام در برنامه دیگری در شهرستانتان را و ثبت Anthemکشد تا درخواست شما برای ترک طول می  روز 30 حداکثر

. برای مشاهده وضعیت ا وجود نداشته باشدپردازش کنیم، و این در صورتی است که مشکل دیگری در درخواست شم

  (TTY 800-430-7077 یا 711) 4263-430-800 به شماره Health Care Optionsدرخواست خود، با 

 تماس بگیرید. 

درخواست کنید که فرآیند لغو  Health Care Optionsتوانید از را زودتر ترک کنید، می  Anthemاگر بخواهید 

نام زودهنگام  ع( را برای شما اجرا کند. اگر دلیل درخواست شما با قوانین مربوط به لغو ثبتنام زودهنگام )سریثبت

 نامتان لغو شده است. گوید ثبتکنید که به شما میای دریافت میمطابقت داشته باشد، نامه

زیر است: کودکانی که به   نام زودهنگام درخواست دهند، شامل اما نه محدود به مواردتوانند برای لغو ثبتاعضایی که می 

کنند، اعضایی سرپرست« یا »کمک هزینه فرزندخواندگی« خدمات دریافت میهای »مراقبت از کودکان بیموجب برنامه

شده تجاری یا  های مراقبت مدیریتیا دیگر برنامه Medicareکه نیازهای مراقبتی ویژه دارند، و اعضایی که قبالً در 

Medi-Cal ند.انام کردهثبت 

 صورت حضوری در دفتر خدمات انسانی و سالمت شهرستان محل سکونت  توانید بهمی

 سایت  درخواست دهید. دفتر محلی خود را در وب   Anthemخود برای ترک  

cal/Pages/CountyOffices.aspx-http://www.dhcs.ca.gov/services/medi   

   ( TTY 800-430-7077  یا   711)   4263-430-800به شماره    Health Care Optionsپیدا کنید. یا با  

 تماس بگیرید. 

 اندنقل مکان کرده  Californiaنی که به شهرستان جدید یا خارج از دانشجویا

خدمات مراکز اورژانسی و  Anthemنقل مکان کنید،  Californiaاگر برای حضور در کالج به شهرستان جدیدی در 

ر  خدمات مراقبت فوری را در شهرستان جدیدتان پوشش خواهد داد. خدمات اورژانسی و مراقبت فوری، بدون در نظ

در سراسر کشور است. مراقبت روتین و پیشگیرانه  Medi-Calنام کنندگان گرفتن محل سکونت، در دسترس همه ثبت

 فقط در شهر محل سکونتان تحت پوشش است. 

روید، نیازی نیست که برای می  Californiaاید و به کالجی در شهرستان دیگری از نام کردهثبت Medi-Calاگر در 

Medi-Cal  شهرستان درخواست دهید.در آن 

روید، می  Californiaشوید و به شهرستان دیگری در های کالج موقتاً از خانه خود دور میوقتی برای حضور در کالس 

 توانید: دو گزینه برای شما وجود دارد. می

از طریق تماس با   Los Angeles County Department of Public Social Servicesبه  ▪

اطالع دهید تا گزارش کنید که موقتاً برای  dpss.lacounty.govیا مراجعه به  3777-613-866

http://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://dpss.lacounty.gov
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 اید و آدرس خود در شهرستان جدید را ارائه دهید.  های کالج به شهرستان دیگری رفتهحضور در کالس

 کند. وزرسانی میردفتر شهرستان، سوابق پرونده را با آدرس جدید و کد شهرستان در پایگاه داده ایالت به

 از این گزینه در صورتی استفاده کنید که بخواهید خدمات مراقبتی روتین یا پیشگیرانه را در شهرستان 

روید فعال نباشد، ممکن است  در شهری که در آنجا به دانشگاه می Anthemجدید خود دریافت کنید. اگر 

ها و جلوگیری از  برای دریافت پاسخ پرسشالزم باشد که برنامه بهداشت و درمان خود را تغییر دهید.

 به شماره  Health Care Optionsنام در برنامه بهداشت و درمان جدید، با  هرگونه تأخیر در ثبت

 تماس بگیرید. 4263-430-800( TTY 800-430-7077 یا 711)

 یا 

میم بگیرید برنامه طور موقت برای شرکت در کالج در شهرستان دیگر نقل مکان کنید، تصهنگامی که به ▪

های خاصی  بهداشت و درمان خود را تغییر ندهید. در این صورت در شهرستان جدید فقط برای موقعیت

توانید به خدمات مراکز اورژانس و خدمات مراقبت فوری دسترسی داشته باشید. برای کسب اطالعات می

راقبت بهداشتی روتین یا پیشگیرانه، تحت عنوان »نحوه دریافت مراقبت« بروید. برای م 3بیشتر، به فصل 

که در شهرستان محل سکونت سرپرست خانواده  Anthemدهندگان الزم است از شبکه معمولی ارائه

 مستقر هستند استفاده کنید.

 

 خواهید که پوشش کنید و میکالجی در ایالت دیگری ترک میرا برای حضور در  Californiaاگر موقتاً 

Medi-Cal خود را حفظ کنید، با مددکار تعیین صالحیت درLos Angeles County Department of Public 

Social Services   یا مراجعه به  3777-613-866به شمارهdpss.lacounty.gov   در ارتباط باشید. تا زمانی

خدمات اورژانسی و مراقبت فوری را در ایالت دیگری پوشش خواهد داد. همچنین،  Medi-Calاشید، که واجد شرایط ب

مراقبت اورژانسی را که به بستری شدن در کانادا یا مکزیک منتهی شود در صورت تأیید خدمات و رعایت قوانین 

Medi-Cal ای، در  ز جمله داروهای نسخه دهیم. خدمات روتین و پیشگیرانه، اتوسط پزشک و بیمارستان پوشش می

در ایالت دیگری هستند، باید در آن   Medicaidمندی از تحت پوشش نیستند. اگر خواستار بهره Californiaخارج از 

هزینه خدمات بهداشت و درمان شما را پرداخت   Anthemنیستید و   Medi-Calایالت درخواست دهید. شما واجد شرایط 

 کند. نمی

 تداوم مراقبت

دریافت   Anthemدهندگان حاضر در شبکه ، خدمات بهداشت و درمان خود را از ارائه Anthemعنوان عضوی از  به

نیستند. به این  Anthemدهندگانی مراجعه کنید که در شبکه خواهید کرد. در برخی موارد، ممکن است بتوانید به ارائه

تماس Anthem ای در خارج از شبکه مراجعه کنید، با دهندهشود. اگر الزم است که به ارائه حالت تداوم مراقبت گفته می

گوییم که آیا مشمول تداوم مراقبت هستید یا خیر. اگر همه موارد زیر صدق کند، بگیرید و به ما اطالع دهید. به شما می

 ماه یا بیشتر )در برخی موارد( استفاده کنید:  12توانید از تداوم مراقبت برای حداکثر می

 ایددهنده خارج از برنامه داشته ، ارتباط مداومی با ارائه Anthemنام در ز ثبتاز قبل ا ▪

 موافق است Anthemاست و با الزامات Anthem دهنده خارج از برنامه مایل به همکاری با ارائه  ▪

دهنده ارائه ، حداقل یک مرتبه برای مالقات غیراورژانسی به Anthemنام در ( ماه پیش از ثبت12دوازده ) ▪

 ایدخدمات خارج از برنامه مراجعه کرده

http://dpss.lacounty.gov
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دهنده خدمات ، حداقل یک مرتبه با ارائهAnthemای« به ( ماه پیش از انتقال خدمات از »مرکز منطقه6شش ) ▪

 ایدخارج از برنامه مالقات کرده

▪ Anthem  ت خدمات نداردای در ارتباط با کیفی دهنده خارج از برنامه، نگرانی مستندشدهدر خصوص ارائه 

موافقت نکند، یا   Anthemهای ملحق نشود، با نرخ پرداخت Anthemماه به شبکه   12دهنده شما تا آخر اگر ارائه 

 دهنده دیگری را در شبکه  دهنده خدمات خود را تغییر دهید و ارائه الزامات کیفیت مراقبت را رعایت نکند، باید ارائه 

Anthem  به شماره «یمرکز مراقبت از مشتر«انتخاب کنید یا با (TTY 711) 888-285-7801   تماس بگیرید 

 هایتان صحبت کنید.تا درباره گزینه

 دهندگان خارج از برنامه اند یا ارائهرا ترک کرده  Anthemدهندگانی که ارائه 

تان  دهندهنیست یا ارائهAnthem دهندگان شوید که از ارائه ای درمان می دهندهاگر برای عارضه خاصی توسط ارائه 

 دهنده ادامه دهید. این هم  را قطع کرده است، ممکن است بتوانید به دریافت خدمات از آن ارائه  Anthemهمکاری با 

 دهد، شامل اما نه محدود به  برای تداوم مراقبت ارائه می Anthem شکل دیگری از تداوم مراقبت است. خدماتی که 

 موارد زیر است:

 تا زمانی که عارضه ادامه داشته باشد. —)مشکل پزشکی که نیازمند توجه سریع است(  شرایط حاد ▪

برای مدت زمانی که  —های مزمن جسمی و رفتاری )مشکل پزشکی که برای مدت طوالنی دارد( عارضه  ▪

 الزم است. Anthemن به دوره درمان و ترتیب دادن انتقال امن به پزشک جدید در شبکه جهت پایان داد

 در طول بارداری و دوره بعد از زایمان.  —بارداری  ▪

 خدمات سالمت روان مادران.  ▪

ماه، از تاریخ شروع پوشش یا تاریخ پایان قرارداد   12ماهگی برای حداکثر   36مراقبت از نوزاد از تولد تا   ▪

 . Anthemنده با دهارائه 

دهنده خارج از برنامه تا زمانی که تحت پوشش است، از  انجام جراحی یا هر عمل پزشکی دیگر توسط ارائه ▪

مجاز دانسته شده است، و  Anthemعنوان بخشی از دوره مدون درمان توسط لحاظ پزشکی ضرورت دارد و به

روز از تاریخ   180های پزشکی که ظرف عملجراحی یا سایر  —دهنده توصیه و مستند شده است توسط ارائه

 شود.روز از تاریخ اجرایی شدن پوشش عضو جدید انجام می  180دهنده یا پایان قرارداد ارائه 

 

 7801-285-888 به شماره «یمرکز مراقبت از مشتر«برای اطالع از سایر شرایطی که ممکن است اعمال شود، با  

(TTY 711)  .تماس بگیرید 

ها و سایر شرایط ارائه خدمات مراقبتی نده خارج از برنامه مایل به ادامه ارائه خدمات نباشد، با نرخ پرداختدهاگر ارائه 

برای دریافت راهنمایی در خصوص انتخاب  دهنده دریافت کنید.توانید تداوم خدمات را از آن ارائه موافق نباشد، آنگاه نمی

مراقبت از خود یا در صورت داشتن هرگونه پرسش یا نگرانی در خصوص  دهنده دارای قرارداد جهت ادامه خدمات ارائه 

به شماره  «یمرکز مراقبت از مشتر«نیست، با  Anthemای که دیگر عضو دهندهدریافت خدمات تحت پوشش از ارائه 

888-285-7801 (TTY 711)  .تماس بگیرید 

Anthem  برای خدماتی که تحت پوششMedi-Cal ونقل، سایر خدمات  زات پزشکی بادوام، حملقرار ندارند، تجهی

دهندگان خدمات دائمی ملزم به ارائه تداوم مراقبت نیست. برای کسب اطالعات بیشتر درباره تداوم مراقبت و کمکی و ارائه

 تماس بگیرید.  888-285-7801(TTY 711) شمول صالحیت، و اطالع از همه خدمات قابل دسترس، با 
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 هاهزینه

 های عضوهزینه 

Anthem کند که واجد شرایط رسانی میبه افرادی خدماتMedi-Cal  هستند. در بیشتر موارد، اعضای Anthem 

ها یا کسورات را پرداخت کنند. به استثنای موارد مراقبت اورژانسی،  که هزینه خدمات تحت پوشش، حق بیمه نیازی نیست

تأییدیه   Anthem، از Anthemای خارج از شبکه دهندهمالقات با ارائه مراقبت فوری یا مراقبت حساس، باید پیش از

دهنده قبلی بگیرید. اگر تأیید قبلی را دریافت نکنید و برای دریافت مراقبتی که اورژانسی، فوری یا حساس نیست به ارائه

نده خارج از شبکه را پرداخت  دهخارج از شبکه مراجعه کنید، ممکن است الزم باشد که هزینه خدمات دریافتی از ارائه 

 کنید. برای اطالع از فهرست خدمات تحت پوشش، به بخش »مزایا و خدمات« مراجعه کنید.

 برای اعضای دارای سهم هزینه 

مدت خود پرداخت کنید. میزان سهم هزینه ممکن است الزم باشد که سهم هزینه را هر ماه برای خدمات مراقبت طوالنی

های پزشکی خودتان را پرداخت خواهید کرد، از جمله اما نه  منابعتان بستگی دارد. هر ماه صورتحسابشما، به درآمد و 

، تا زمانی که مبلغی که پرداخت  (MLTSS)شده مدت مدیریتخدمات پشتیبانی طوالنیهای صورتحسابمحدود به 

قرار   Anthemمدت شما برای آن ماه تحت پوشش اید، با سهم هزینه شما برابر شود. پس از آن، مراقبت طوالنیکرده

  Anthemخواهد گرفت. تا زمانی که کل سهم هزینه مراقبت طوالنی مدت خود را برای آن ماه نپردازید، تحت پوشش 

 گیرید.قرار نمی

 شود دهنده پرداخت می ونه به ارائه مبلغ چگ

Anthem  کند:دهندگان پرداخت میهای زیر مبالغ را به ارائه از طریق روش 

 پرداخت سرانه  ▪

 Anthem   هر ماه مبلغ مشخصی را برای هر عضوAnthem  پردازد.  دهندگان میبه برخی ارائه

همکاری یکدیگر در مورد  دهندگان باو ارائه  Anthem. شودبه این کار پرداخت سرانه گفته می

 کنند.گیری میمبلغ پرداختی تصمیم

 (FFSهای مرتبط با پرداخت هزینه به ازای خدمات )پرداخت ▪

  دهندگان به اعضای برخی از ارائهAnthem دهند و سپس صورتحسابی خدمات مراقبتی ارائه می

هزینه به ازای خدمات« کنند.این کار، »پرداخت ارسال می Anthem شده به را بابت خدمات ارائه

(FFS )شود.نامیده می Anthem  دهندگان با همکاری یکدیگر در مورد هزینه هر خدمت  و ارائه

 کنند. گیری میتصمیم

 با شماره کند، دهندگان پرداخت میچطور به ارائه  Anthemبرای کسب اطالعات بیشتر درباره اینکه 

888-285-7801 (TTY 711)  .تماس بگیرید 
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 دهنده های ارائهمشوق 

 Anthemدهندگان های مشوقی را ارائه کرده است که برای ارتقای مراقبت و تجربه شما از همکاری با ارائه برنامه 

 Anthemکنند: ها به ارتقای موارد زیر کمک میطراحی شده است. این برنامه 

 • کیفیت خدمات  

 شده• خدمات ارائه  

 • رضایت اعضا  

 تماس بگیرید.  (TTY 711) 7801-285-888با ها، برای کسب اطالعات بیشتر درباره این برنامه

 برای پرداخت صورتحساب   Anthemدرخواست از 

مسئول پرداخت آنها است. اگر برای هزینه  Anthem خدمات تحت پوشش، شامل خدمات مراقبت از سالمت است که 
نام در خدمات تحت پوشش، صورتحساب دریافت کردید، آن  های ثبتهای مشترک، یا هزینهخدمات حمایتی، پرداخت

 (TTY 711) 7801-285-888به شماره  «یمرکز مراقبت از مشتر«صورتحساب را پرداخت نکنید. بالفاصله با 
 تماس بگیرید. 

 ها به شما برای بازپرداخت هزینه  Anthem درخواست از

این هزینه را به شما   Anthemخواهید که اید، و میاید پرداخت کردهاگر هزینه خدماتی را که قبالً دریافت کرده

 شرایط زیر را داشته باشید: همهبازپرداخت کند )به شما پس دهد(، باید 

 مسئول پرداخت هزینه آن است.  Anthemخدمتی که دریافت کردید، خدمت تحت پوششی باشد که  ▪

Anthem  هزینه خدماتی را که تحت پوششMedi-Cal  یاAnthem کند.نباشد بازپرداخت نمی 

 باشید.  Anthemپوشش را زمانی دریافت کنید که عضو واجد شرایط  خدمات تحت  ▪

 ظرف یک سال بعد از تاریخ دریافت خدمات تحت پوشش برای بازپرداخت درخواست دهید. ▪

اید، از جمله رسیدی از طرف  مدرکی ارائه کنید که نشان دهد هزینه خدمات تحت پوشش را پرداخت کرده ▪

 دهنده با ذکر همه جزئیات. ارائه 

  Anthemنام کرده و عضو شبکه ثبت Medi-Calای دریافت کنید که در دهندهخدمات تحت پوشش را از ارائه  ▪

مجاز  Medi-Calباشد. در صورت دریافت خدمات اورژانسی، خدمات تنظیم خانواده، یا سایر خدماتی که 

 یط نیست. دهندگان خارج از شبکه ارائه دهند، نیازی به رعایت این شراداند که ارائه می

دهنده در اختیار ما  اگر خدمات تحت پوشش در حالت عادی نیازمند تأیید قبلی است، باید مدرکی از طرف ارائه  ▪

 قرار دهید که نشان دهنده نیاز پزشکی به خدمات تحت پوشش باشد.

 Anthem تصمیم خود درباره بازپرداخت را در نامه( »ای با عنوان »اعالمیه اقدامNotice of Action  به شما اطالع )

اید، به شما  باید کل مبلغی را که پرداخت کرده Medi-Calدهنده عضو  دهد. اگر همه شرایط فوق را داشته باشید، ارائه می

اید، به شما پس کل مبلغی را که پرداخت کردهAnthem دهنده از بازپرداخت به شما امتناع کند، بازگرداند. اگر ارائه 

  نباشد و از بازپرداخت به شما امتناع کند،Anthem باشد اما در شبکه  Medi-Calدهنده، عضو خواهد داد. اگر ارائه 

 Anthem مبلغ را به شما پس خواهد داد، اما حداکثر تا مبلغی کهFFS Medi-Cal کند.پرداخت می  Anthem  کل

دهد  اجازه می Medi-Calدماتی که مبلغی را که از جیب خود برای خدمات اورژانسی، خدمات تنظیم خانواده، یا سایر خ

اید، به شما پس خواهد داد. اگر یکی از  دهندگان خارج از شبکه بدون تأیید قبلی ارائه شود، پرداخت کردهکه توسط ارائه

 مبلغ را به شما پس نخواهد داد. Anthem شرایط فوق را نداشته باشید، 
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 مبلغ را به شما پس نخواهد داد: Anthem در موارد زیر، 

 نیست، از جمله خدمات زیبایی. Medi-Calخدماتی را درخواست یا دریافت کنید که تحت پوشش  ▪

 نامناسبی داشته باشید.  Medi-Calسهم هزینه  ▪

خواهید در هر  گوید مینیست و فرمی را امضا کرده باشید که می  Medi-Calاید که در به پزشکی مراجعه کرده ▪

 صورت توسط این پزشک معانیه شوید و خودتان هزینه خدمات ایشان را پرداخت خواهید کرد. 

به شما   Medicare« برنامه Dهای تحت پوشش »بخش های مشترک نسخهدرخواست کنید که هزینه پرداخت ▪

 پس داده شود. 

 

  Anthemدر   «یمرکز مراقبت از مشتر«در صورت دریافت صورتحساب برای خدمات تحت پوشش، در اسرع وقت با 

   Anthemکنید یرید. اگر هزینه خدماتی را بپردازید که فکر میتماس بگ  888-285-7801(TTY 711) به شماره 

تماس بگیرید و از  888-285-7801 (TTY 711) توانید مبلغ پرداختی را مطالبه کنید. با شمارهباید پوشش دهد، می

Anthem توانید پولتان را پس بگیرید یا خیربخواهید که درخواست مطالبه شما را بررسی کند و تصمیم بگیرد که آیا می .



 

  Anthemتماس بگیرید.  (TTY 711) 7801-285-888 به شماره «یمرکز مراقبت از مشتر«با 

 در خدمت شما است. این تماس  عصر وقت اقیانوس آرام 7صبح تا  7دوشنبه تا جمعه، روزهای 

صورت آنالین از  تماس بگیرید. به 711به شماره  California Relay Lineرایگان است. یا با 

anthem.com/ca/medi-cal .24 بازدید کنید 

 نحوه دریافت مراقبت  .3

 دریافت خدمات مراقبت از سالمت

مراقبت از سالمت  توانید خدمات دهندگان میلطفاً اطالعات ذیل را بخوانید تا بدانید از چه کسی یا چه گروهی از ارائه 

 دریافت کنید. 

نام خود، دریافت خدمات مراقبت از سالمت را آغاز کنید. همیشه کارت شناسایی  توانید در تاریخ اجرایی شدن ثبتمی

Anthem( »کارت شناسایی مزایا« ،BIC در )Medi-Cal   و هر گونه کارت بیمه سالمتی را که دارید همراه 

 شما  Anthemیا کارت شناسایی   BICخص دیگری اجازه ندهید که از کارت با خود داشته باشید. هرگز به ش 

 استفاده کند. 

،  Anthemانتخاب کنند. شبکه  Anthem( را از شبکه PCPدهنده خدمات مراقبتی اولیه )اعضای جدید باید ارائه 

روز    30د. شما باید ظرف کنن همکاری می Anthem دهندگان است که با ها و سایر ارائه گروهی از پزشکان، بیمارستان

خودش یکی را   Anthemانتخاب نکنید،  PCPانتخاب کنید. اگر یک  PCP، یک Anthemاز زمان عضویت در 

 کند.برای شما انتخاب می

انتخاب کنید، مشروط بر Anthem متفاوتی را برای همه اعضای خانواده خود در  PCPیکسان یا چند   PCPتوانید می

 . وجود داشته باشد PCPآنکه 

توانید  جدید پیدا کنید، می PCPخواهید همچنان به ایشان مراجعه کنید، یا چنانچه مایلید یک اگر پزشکی دارید که می 

 های موجود در شبکه PCPدهندگان خدمات« جستجو کنید. این فهرست شامل همه اسامی آنها را در »فهرست ارائه

Anthem  دهندگان خدمات« اطالعات دیگری آمده است که در انتخاب است. در »فهرست ارائهPCP   به شما 

   (TTY 711) 7801-285-888دهندگان خدمات« نیاز داشتید، با شماره کند. اگر به »فهرست ارائهکمک می

به آدرس   Anthemایت سدهندگان خدمات« را از طریق وبتوانید »فهرست ارائه تماس بگیرید. همچنین، می

cal-anthem.com/ca/medi .پیدا کنید 

 شما باید از   PCPدریافت کنید،   Anthemدهنده عضو شبکه توانید مراقبت مورد نیاز خود را از ارائه اگر نمی

 Anthem برای  شود.دهنده خارج از شبکه بفرستد. این کار ارجاع نامیده میدرخواست تأیید کند تا شما را نزد یک ارائه

های بعدی  دهنده خارج از شبکه جهت دریافت خدمات حساسی که تحت عنوان »مراقبت حساس« در بخشمراجعه به ارائه 

 شود، نیاز به دریافت تأییدیه نیست. این فصل توضیح داده می 

های دیگر این دهندگان، بخشارائه دهندگان خدمات« و شبکه ها،»فهرست ارائه PCPبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد 

 فصل را مطالعه کنید.

http://anthem.com/ca/medi-cal
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 ( PCPدهنده خدمات مراقبتی اولیه )رائها
توانید پزشک تان، میانتخاب کنید. بسته به سن و جنسیت  PCP، یک Anthemنام در روز پس از ثبت 30باید ظرف 

عنوان (، پزشک خانواده، متخصص داخلی یا متخصص اطفال را به OB-GYNعمومی، متخصص زنان و زایمان )

( یا پرستار PA(، دستیار پزشک )NPانتخاب کنید. یک پرستار متخصص ) (PCP)یه دهنده خدمات مراقبتی اولارائه 

تیار پزشک یا پرستار شما عمل کند. اگر یک پرستار متخصص، دس PCPعنوان تواند به مامایی دارای مجوز نیز می

مامایی دارای مجوز را انتخاب کنید، ممکن است پزشکی برایتان اختصاص داده شود تا بر مراقبت از شما نظارت کند.  

  PCPهستید، یا چنانچه بیمه مراقبت از سالمت دیگری دارید، الزم نیست  Medi-Calو هم در  Medicareاگر هم در 

 انتخاب کنید.

، »مرکز بهداشتی و درمانی مورد تأیید دولت فدرال«  (IHCP)دهنده مراقبت بهداشتی سرخپوستان« ه توانید یک »ارائمی

(FQHC( »یا »کلینیک بهداشت و درمان روستایی ،)RHC را به ) عنوانPCP  خود انتخاب کنید. بسته به نوع

 هستند انتخاب کنید، مشروط  Anthemرا برای کل خانواده خود که عضو   PCPدهنده، ممکن است بتوانید یک ارائه 

 وجود داشته باشد. PCPبر آنکه 

 نباشد. Anthemدر شبکه  IHCPخود انتخاب کنند، حتی اگر  PCPعنوان را به  IHCPتوانند توجه: سرخپوستان می

 به شما اختصاص خواهد   PCPخودش یک  Anthem نام انتخاب نکنید،روز پس از ثبت 30را ظرف  PCPاگر 

  7801-285-888 خواهید آن را تغییر دهید، با شمارهبه شما اختصاص داده شده است و می  PCP داد. اگر یک

(TTY 711) توانید برای تغییر افتد. همچنین میتماس بگیرید. این تغییر در اولین روز از ماه آتی اتفاق میPCP  

 شوید. cal-anthem.com/ca/mediبه آدرس  Anthemخود وارد پورتال اعضای 

PCP  :شما اقدامات زیر را انجام خواهد داد 

 شود.با سوابق و نیازهای بهداشتی شما آشنا می ▪

 دارد. سوابق درمانی شما را نگه می ▪

 دهد. های بهداشتی پیشگیرانه و روتین مورد نیاز را به شما ارائه میمراقبت ▪

 فرستد(.دهد )میدر صورت نیاز شما را به یک متخصص ارجاع می ▪

 کند.های بیمارستانی هماهنگ میدر صورت لزوم، برای مراقبت ▪

مراجعه کنید. »فهرست دهندگان خدمات« توانید به »فهرست ارائه ، می Anthemدر شبکه  PCPبرای یافتن 

 کنند.همکاری می Anthemاست که با  RHCو  IHCP ، FQHCدهندگان خدمات« دارای فهرستی از ارائه 

 

  Medi-Cal Rx( در FFSدر حال حاضر، مزایای داروخانه از طریق برنامه »پرداخت هزینه به ازای خدمات« )

می برنامهاداره  »سایر  بخش  بیشتر،  اطالعات  کسب  برای  خدمات  شود.  و  فصل  Medi-Calها  در   را    4« 

 مطالعه کنید.

https://members.anthem.com/ca/medi-cal
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پیدا   cal-anthem.com/ca/mediصورت آنالین در را به   Anthemدهندگان خدمات«توانید »فهرست ارائهمی

درخواست خود مبنی بر ارسال پستی »فهرست  (TTY 711) 7801-285-888 گیری توانید با شمارهکنید. یا اینکه می

مورد نظرتان بیماران جدید را   PCPتوانید تماس بگیرید و ببینید که آیا دهندگان خدمات« را ارائه دهید. همچنین، میارائه 

 کند یا خیر.پذیرش می

 دهندگان دیگرانتخاب پزشکان و ارائه 

موردنظرتان  PCPدانید، بنابراین بهترین کار این است که خودتان شما نیازهای مراقبت بهداشتی خود را بهتر از همه می 

 را انتخاب کنید. 

   PCPبمانید تا او بتواند با نیازهای مراقبت بهداشتی شما آشنا شود. با این حال، اگر بخواهید  PCPبهتر است با یک 

انتخاب کنید که در شبکه  PCPوانید هر زمان خواستید این کار را انجام دهید. باید یک تخود را تغییر دهید، می

 حاضر باشد و بیماران جدید را پذیرش کند. Anthem دهندگانارائه 

 شما خواهد بود. PCPانتخاب جدید شما در اولین روز ماه بعد از ایجاد تغییر، 

سایت امن اعضای ما به  تماس بگیرید یا وارد وب 888-285-7801(TTY 711) خود، با شماره  PCPبرای تغییر 

 ( استفاده کنید. PCP)تغییر  Change PCPشوید و از ابزار   cal-anthem.com/ca/mediآدرس 

را ترک کرده است، یا به بیماران همسن شما خدمات Anthem کند، شبکه شما بیمار جدید پذیرش نمی PCPاگر 

خود   PCPخود را تغییر دهید. اگر نتوانید با  PCPاز شما بخواهد که Anthem کن است دهد، مممراقبتی ارائه نمی

یا  Anthem های مالقاتتان نرسید یا دیر برسید، ممکن است کنار بیایید یا با ایشان به توافق برسید، یا چنانچه به وقت

PCP  از شما بخواهند کهPCP  خود را تغییر دهید. اگر Anthemالزم بداند که  PCP  ،شما را تغییر دهد 

 Anthem دهد.صورت کتبی به شما اطالع میمراتب را به 

 جدید را از طریق پست دریافت خواهید کرد. Anthem را تغییر دهید، یک کارت شناسایی عضویت  PCPاگر 

 جدید شما خواهد بود. اگر در مورد دریافت کارت شناسایی جدید پرسشی دارید، با   PCPاین کارت حاوی نام 

 تماس بگیرید. «یمرکز مراقبت از مشتر«

 در نظر داشته باشید: PCPموضوعاتی که باید هنگام انتخاب 

 کند؟ تان از کودکان مراقبت میانتخابیPCP آیا  ▪

 کند؟میخواهم مراجعه کنم کار در کلینیکی که می PCPآیا  ▪

 به محل کار، زندگی یا مدرسه فرزندانم نزدیک است؟ PCPآیا دفتر  ▪

 وآمد به دفتر ایشان راحت است؟ کنم و آیا رفتنزدیک جایی است که زندگی می PCPآیا دفتر  ▪

 کنند؟آیا پزشکان و پرسنل به زبان من صحبت می ▪

 کند؟با بیمارستان مورد نظر من کار می PCPآیا  ▪

 دهد؟رد نیاز من را ارائه می خدمات مو PCPآیا  ▪

 با برنامه من سازگار است؟ PCPآیا ساعات کاری دفتر  ▪

http://anthem.com/ca/medi-cal
http://anthem.com/ca/medi-cal
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 (IHA)ارزیابی اولیه سالمت 

Anthem روز اول برای ارزیابی اولیه سالمت  120عنوان یک عضو جدید، ظرف  کند که بهتوصیه می(IHA)  به

PCP  جدید خود مراجعه کنید. هدفIHA   این است که بهPCP  شما کمک کند تا درباره پیشینه و نیازهای مراقبت

تان از شما سؤاالتی بپرسد یا احتمال  تیشما ممکن است درباره پیشینه سالم PCPتان اطالعاتی به دست آورد. بهداشتی

شما همچنین درباره مشاوره آموزش بهداشت و سالمت، و   PCPای را تکمیل کنید. دارد از شما بخواهد پرسشنامه

 تواند به شما کمک کند، اطالعاتی به شما ارائه خواهد داد. هایی که میکالس

دهد بگویید که گیرید، به شخصی که به تلفن پاسخ میمت تماس میوقتی برای تعیین وقت مالقات جهت ارزیابی اولیه سال

 خود را بدهید. Anthem هستید. شماره کارت شناسایی  Anthemعضو 

را در جلسه مالقات خود همراه داشته باشید. ایده خوبی است که فهرستی از   Anthemو کارت شناسایی   BICکارت 

های مراقبت از اه خود داشته باشید. آماده باشید تا درباره نیازها و نگرانیهایتان را هنگام مالقات همرداروها و پرسش

 صحبت کنید. PCPسالمت خود با 

 تماس بگیرید.   PCPتوانید در وقت مالقات خود حاضر شوید، حتماً با دفتر اگر قرار است دیر برسید یا نمی

   888-285-7801(TTY 711) اره رایگان با شم «یمرکز مراقبت از مشتر« دارید، با IHAاگر پرسشی درباره 

 تماس بگیرید. 

 مراقبت روتین 

های پیشگیرانه است، که به آن تندرستی یا مراقبت روتین، مراقبت از سالمت منظم است. این نوع مراقبت شامل مراقبت

کند تا سالم بمانید و از بیمار شدن پیشگیری کنید. شود. این مراقبت به شما کمک میمراقبت از تندرستی نیز گفته می

توانند خدمات پیشگیرانه زودهنگام زش و مشاوره سالمت است. کودکان میهای منظم و آموآپمراقبت پیشگیرانه شامل چک

های فرایند رشد، و بسیاری خدمات دیگر را که بر اساس  بسیار مورد نیاز خود مانند غربالگری شنوایی و بینایی، ارزیابی

وه بر مراقبت پیشگیرانه، شود دریافت کنند. مراقبت روتین عالدستورالعمل »آینده درخشان« متخصصان اطفال توصیه می

 دهد.را پوشش می PCPهای روتین توسط مراقبت  Anthem شامل مراقبت هنگام بیماری نیز است.

PCP  :شما اقدامات زیر را انجام خواهد داد 

های پزشکی را های منظم، تزریقات، درمان، تجویز نسخه و توصیهآپهای روتین اعم از چکتمام مراقبت ▪

 دهد. به شما ارائه می 

 دارد. سوابق درمانی شما را نگه می ▪

 فرستد(.دهد )می در صورت لزوم شما را به متخصصان ارجاع می ▪

 کند.در صورت نیاز، عکسبرداری با اشعه ایکس، ماموگرافی یا آزمایش را توصیه می ▪

ً  PCPدر صورت نیاز به مراقبت روتین، برای هماهنگ کردن وقت مالقات با   قبل از دریافت  خود تماس بگیرید. حتما

تماس بگیرید یا اینکه  911تماس بگیرید، مگر اینکه اورژانسی باشد. برای موارد اورژانسی، با   PCPمراقبت پزشکی با 

 فوراً به نزدیکترین مرکز اورژانس مراجعه کنید. 

تحت پوشش های سالمت و خدمات تحت پوشش برنامه خود، و مواردی که برای کسب اطالعات بیشتر درباره مراقبت

 تان نیست، بخش »مزایا و خدمات« و »مراقبت خوب از کودکان و نوجوانان« در این کتابچه را بخوانید. برنامه
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 دهندگانشبکه ارائه
همکاری  Anthemدهندگان تشکیل شده است که با ها و سایر ارائهدهندگان از گروه پزشکان، بیمارستانشبکه ارائه 

 دریافت خواهید کرد. Anthem کنند. بیشتر خدمات تحت پوشش خود را از طریق شبکه می

 نباشد. Anthem در شبکه IHCPخود انتخاب کنند، حتی اگر  PCPعنوان را به  IHCPتوانند توجه: سرخپوستان می

 دهنده دیگری اعتراض اخالقی به ارائه یک خدمت تحت پوشش، از جمله تنظیم خانواده ، بیمارستان یا ارائه PCPاگر 

 888-285-7801(TTY 711) با شماره رایگان  «یمرکز مراقبت از مشتریا سقط جنین، به شما داشته باشد، با »

های بعدی این  اطالعات بیشتر درباره اعتراض اخالقی، بخش »اعتراض اخالقی« را در بخشبرای کسب  تماس بگیرید.

 فصل مطالعه کنید. 

دهنده دیگری را پیدا کنید که خدمات تواند به شما کمک کند تا ارائهدهنده شما اعتراض اخالقی داشته باشد، می اگر ارائه 

ای که این خدمات را ارائه  دهندهتواند به شما در یافتن ارائه می همچنینAnthem  مورد نیازتان را به شما ارائه دهد.

 دهد، کمک کند. می

 دهنده خدمات عضو شبکه ارائه 

استفاده خواهید کرد.  Anthem دهندگان حاضر در شبکه برای بیشتر نیازهای بهداشتی و درمانی خود، از ارائه 

از متخصصان،   Anthem واهید کرد. همچنین در شبکهخود دریافت خ PCPهای پیشگیرانه و روتین را از  مراقبت

 دهندگان بهره خواهید برد.ها و سایر ارائه بیمارستان

  7801-285-888 دهندگان شبکه، لطفاً با شمارهدهندگان خدمات« مربوط به ارائه برای دریافت »فهرست ارائه 

(TTY 711) صورت آنالین در دهندگان خدمات« را به توانید »فهرست ارائهتماس بگیرید. همچنین، می

cal-anthem.com/ca/medi  پیدا کنید. برای دریافت یک نسخه از »فهرست داروهای قرارداد«، با 

Medi-Cal Rx  به شمارهTTY 800-977-2273) 800-977-2273 تماس بگیرید.  (711  یا 5 و فشردن 

 مراجعه کنید. calrx.dhcs.ca.gov/home-https://mediبه آدرس  Cal Rx-Mediسایت ه وبیا ب

 تماس بگیرید یا به نزدیکترین مرکز اورژانس مراجعه کنید. 911های اورژانسی، با برای دریافت مراقبت

 

 

ها و خدمات برای ارتباط با افراد دچار معلولیت توانند از کمک می Anthemدهندگان همه ارائه 

دهنده ا ارتباط برقرار کنند. به ارائه توانند با زبان یا فرمت دیگری با شماستفاده کنند. همچنین می

 اطالع دهید که به چه چیزی نیاز دارید. Anthem خود یا 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home
http://anthem.com/ca/medi-cal
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،  Anthemای خارج از شبکه دهندهنسی یا مراقبت حساس، باید پیش از مالقات با ارائه به استثنای موارد مراقبت اورژا

تأییدیه قبلی بگیرید. اگر تأیید قبلی را دریافت نکنید و برای دریافت مراقبتی که اورژانسی یا حساس نیست  Anthem از 

دهنده خارج از شبکه  مراقبت دریافتی از ارائه دهنده خارج از شبکه مراجعه کنید، ممکن است الزم باشد که هزینه به ارائه 

 را پرداخت کنید.

 دهندگان خدمات خارج از شبکه که در داخل منطقه خدماتی هستند ارائه 

های  قرارداد ندارند. به استثنای مراقبتAnthem دهندگان خارج از شبکه کسانی هستند که برای همکاری با ارائه 

دهندگان خارج از شبکه را بپردازید. چنانچه نیاز باشد شوید هزینه مراقبت دریافتی از ارائه اورژانسی، ممکن است مجبور  

های بهداشتی تحت پوشش را دریافت کنید، ممکن است بتوانید این خدمات را در صورت ضرورت پزشکی خدمات مراقبت

 طور رایگان خارج از شبکه دریافت کنید. و در عین حال عدم وجود در شبکه، به

ممکن است به شما  Anthemاگر خدماتی که نیاز دارید، در داخل شبکه موجود نیست یا از منزل شما خیلی دور است، 

دهنده خدمات خارج از شبکه بدهیم، دهنده خارج از شبکه بدهد. اگر به شما نامه ارجاع به ارائه یک نامه ارجاع به ارائه 

 کنیم. هزینه این خدمات مراقبتی را پرداخت می

دهنده خارج از  باید پیش از مراجعه به ارائه به استثنای مواردی که به مراقبت اورژانسی و مراقبت حساس نیاز دارید، 

 های فوری در داخل منطقه خدمات  ، تأییدیه قبلی دریافت کنید. برای مراقبتAnthemشبکه در داخل منطقه خدمات 

Anthem دهنده شبکه ، باید به ارائه Anthem دهنده شبکه، نیازی به کنید. برای دریافت مراقبت فوری از ارائه  مراجعه

دهنده دریافت تأییدیه قبلی نیست. اگر تأییدیه قبلی دریافت نکنید، ممکن است الزم باشد هزینه مراقبت دریافتی از ارائه 

خدمات مراقبت  را پرداخت کنید. برای کسب اطالعات بیشتر درباره  Anthem خارج از شبکه داخل منطقه خدمات

 اورژانسی، مراقبت فوری، و مراقبت حساس، به عناوین مربوطه در این فصل مراجعه کنید.

دهندگان ما بدون نامه ارجاع  خارج از شبکه ارائه  IHCPتوانید خدمات مراقبتی را در توجه: اگر سرخپوست هستید، می

 دریافت کنید. 

 تماس بگیرید.  (TTY 711) 7801-285-888 از دارید، بااگر در خصوص خدمات خارج از شبکه به راهنمایی نی

 خارج از منطقه خدماتی 

، سریعاً با نیستهستید و به مراقبتی نیاز دارید که اورژانسی یا فوری  Anthem اگر خارج از منطقه خدماتی 

PCP  7801-285-888خود تماس بگیرید. یا با شماره (TTY 711) .تماس بگیرید 

 Anthem  تماس بگیرید یا به نزدیکترین مرکز اورژانس مراجعه کنید. 911های اورژانسی، با برای دریافت مراقبت

سفر کنید و به خدمات  Mexicoیا  Canadaدهد. اگر به های اورژانسی خارج از شبکه را تحت پوشش قرار میمراقبت

دهد. اگر به سفر  های شما را تحت پوشش قرار می مراقبتAnthem اورژانسی که نیازمند بستری است نیاز داشته باشید، 

های شما مراقبت Anthem های اورژانسی نیاز پیدا کنید،بروید و به مراقبت Mexicoیا  Canadaالمللی خارج از بین

 داد.  نخواهدرا پوشش 

 Anthem توانید از پرداخت کردید، می Mexicoیا   Canadaاگر هزینه خدمات اورژانسی نیازمند بستری را در 

 درخواست شما را بررسی خواهد کرد.  Anthem شده را به شما بازگرداند.درخواست کنید که مبلغ هزینه
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 American Samoa ، Guam،Northernاگر در ایالت دیگری هستید، از جمله قلمروهای ایاالت متحده )

Mariana Islands ، Puerto Rico ،  وUS Virgin Islandsهای اورژانسی تحت پوشش است، اما ( مراقبت 

 نامند(.  می  Medicaidرا   Medi-Calها، کنند )در سایر ایالترا قبول نمی Medicaidهمه بیمارستان و پزشکان، 

 به خدمات مراقبت اورژانسی نیاز پیدا کردید، در اسرع وقت به بیمارستان یا پزشک   Californiaاگر خارج از 

 هستید. از بیمارستان بخواهید که از کارت شناسایی Anthem دارید و عضو  Medi-Calاورژانس اطالع دهید که 

 Anthem شما کپی بگیرند. از بیمارستان یا پزشکان بخواهید که بهAnthem    صورتحساب بدهند. اگر برای خدماتی 

تماس بگیرید. ما با بیمارستان Anthem الفاصله با که در ایالت دیگری دریافت کردید، به شما صورتحساب داده شد، ب

 را بدهیم. Anthem کنیم تا ترتیب پرداخت هزینه مراقبت توسط و/یا پزشک همکاری می

دار سرپایی دارید، لطفاً از داروخانه  هستید و نیاز اورژانسی به دریافت مجدد داروهای نسخه  Californiaاگر خارج از 

 تماس بگیرند.  2273-977-800به شماره  Medi-Cal Rxبخواهید که برای کمک با 

 خارج از شبکه دریافت کنند.  IHCPدهندگان توانند خدمات را نزد ارائه توجه: سرخپوستان بومی آمریکا می

 7801-285-888 اگر پرسشی درباره مراقبت خارج از شبکه یا منطقه خارج از خدمات داشتید، با شماره 

(TTY 711) صورت رایگان با خواهید از یک نماینده کمک بگیرید، بهتماس بگیرید. اگر دفتر بسته است و می 

 تماس بگیرید. (TTY 711) 0336-224-800به شماره  یروزشبانه یخط پرستار

 های مراقبتی تحت مدیریت مدل واگذار شده برنامه 

Anthem  های بهداشتی دهندگان مراقبتها و سایر ارائها، بیمارستانهبا تعداد زیادی از پزشکان، متخصصان، داروخانه

کنند، که گاهی اوقات »گروه پزشکی« یا »انجمن دهندگان داخل یک شبکه کار میکند. برخی از این ارائههمکاری می

 داشته باشند.   قرارداد Anthemدهندگان همچنین ممکن است مستقیماً با شوند. این ارائه « نامیده می(IPA)پزشکان مستقل 

 یا   IPA، شما را به متخصصان و خدماتی که با گروه پزشکی ایشان، (PCP)دهنده خدمات مراقبتی اولیه ارائه 

Anthem کردید، با دهد. اگر از قبل به یک متخصص مراجعه میدر ارتباط هستند ارجاع میPCP  خود صحبت کنید 

 7801-285-888 عصر با شماره رایگان 7صبح تا   7روزهای دوشنبه تا جمعه،  «ی مرکز مراقبت از مشتر«یا با 

(TTY 711)  .اگر واجد شرایط تداوم مراقبت باشید،  کند تابه شما کمک می «یمرکز مراقبت از مشتر«تماس بگیرید 

 دهنده مراجعه کنید. برای کسب اطالعات بیشتر، به بخش تداوم مراقبت این کتابچه مراجعه کنید.به آن ارائه 

 پزشکان

( انتخاب خواهید PCP) دهنده مراقبت اولیهعنوان ارائه ، پزشکتان را بهAnthemدهندگان خدمات« از »فهرست ارائه 

دهندگان خدمات« دهنده شبکه باشد. برای دریافت یک نسخه از »فهرست ارائه کنید، باید ارائه پزشکی که انتخاب میکرد. 

Anthem7801-285-888به شماره  «یمرکز مراقبت از مشتر« ، با (TTY 711)  صورت تماس بگیرید. یا آن را به

 بیابید. cal-anthem.com/ca/mediآنالین در 

 کند.مورد نظرتان، بیمار جدید پذیرش می PCPکنید، باید تماس بگیرید تا مطمئن شوید که انتخاب میاگر پزشک جدیدی 

نیست، ممکن است   Anthem اید، و آن پزشک بخشی از شبکهشوید، پزشکی داشته  Anthemاگر قبل از این که عضو 

توانید  شود. در این کتابچه میقبت گفته میبتوانید برای مدت محدودی آن پزشک را نگه دارید. به این حالت تداوم مرا

http://anthem.com/ca/medi-cal
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  (TTY 711) 7801-285-888اطالعات بیشتری در مورد تداوم مراقبت پیدا کنید. برای کسب اطالعات بیشتر، با شماره 

 تماس بگیرید. 

 دهد. ارجاع میAnthem شما را به یک متخصص در شبکه  PCPدر صورت نیاز به متخصص،  

کند. شما نیازهای خودش یکی را برای شما انتخاب میAnthem را انتخاب نکنید،  PCPشته باشید که اگر  به یاد دا

دانید، بنابراین بهترین کار این است که خودتان انتخاب کنید. اگر هم در  مراقبت بهداشتی خود را بهتر از همه می

Medicare  و هم درMedi-Cal  سالمت دیگری دارید، الزم نیست هستید، یا چنانچه بیمه مراقبت ازPCP  

 انتخاب کنید.

 انتخاب   Anthem دهندگان خدمات«از »فهرست ارائه  PCPخود را تغییر دهید، باید یک  PCPخواهید اگر می

  7801-285-888 خود، با شماره PCPکند. برای تغییر بیماران جدید را پذیرش می PCPکنید. مطمئن شوید که 

(TTY 711)  یرید. تماس بگ 

 هابیمارستان

 تماس بگیرید یا اینکه فوراً به نزدیکترین بیمارستان مراجعه کنید. 911در موارد اورژانسی، با  

شما تصمیم خواهد گرفت که  PCPاگر نیاز مراقبتی شما اورژانسی نباشد و به مراقبت در بیمارستان احتیاج داشته باشید، 

 دهندگان کند و در شبکه ارائه شما در آنجا کار می  PCPبه کدام بیمارستان بروید. باید به بیمارستانی مراجعه کنید که 

 Anthemبکه های موجود در شاست. بیمارستانAnthem اند.پذیرش در  دهندگان خدمات« ذکر شده، در »فهرست ارائه

 بیمارستان، به غیر از موارد اورژانسی، نیاز به تأییدیه قبلی )مجوز قبلی( دارد. 

 متخصصان بهداشت زنان 

ضروری  های بهداشت زنان برای دریافت خدمات مراقبت تحت پوششی که برای ارائه خدمات روتین و پیشگیرانه مراقبت

مراجعه کنید. برای دسترسی به این خدمات نیازی به نامه   Anthem توانید به متخصص بهداشت زنان در شبکهاست، می

توانید با  وجود ندارد. برای دریافت راهنمایی در خصوص پیدا کردن متخصص بهداشت زنان، می PCPارجاع از طرف  

 با شماره رایگان  یروزشبانه یخط پرستارتوانید با ن، میتماس بگیرید. همچنی (TTY 711) 7801-285-888شماره 

 (TTY 711)800-224-0336  .تماس بگیرید 

 دهندگان خدماتفهرست ارائه 

مشارکت دارند،  Anthem دهندگانی را که در شبکه ، اسامی ارائه Anthemدهندگان خدمات« »فهرست ارائه 

 کنند. همکاری می  Anthemدهندگان است که باارائه وار ارائه کرده است. این شبکه، گروهی از فهرست

های اولیه، متخصصین، پرستاران، پرستاران  ها، پزشکان مراقبت، بیمارستانAnthemدهندگان خدمات« »فهرست ارائه 

دهندگان خدمات تنظیم خانواده، »مراکز بهداشتی و درمانی مورد تأیید دولت فدرال«  مامایی، دستیاران پزشک، ارائه

(FQHC)شده های طوالنی مدت مدیریتدهندگان خدمات سالمت روان سرپایی، خدمات و حمایت، ارائه(MLTSS) ،

های سالمت  ، و »کلینیک(IHCP)دهندگان مراقبت بهداشتی سرخپوستان« ، »ارائه (FBC)»مراکز مستقل زایمان« 

 گیرد.( را دربرمیRHCروستایی« )
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دهندگان  ها، آدرس، شماره تلفن، ساعات کار و زبان مکالمه ارائه نام، تخصص دهندگان خدمات« شامل »فهرست ارائه 

کند یا خیر. این فهرست دهنده بیماران جدید را قبول می گوید که آیا ارائهاست. این فهرست به شما می Anthem شبکه

های های دارای درب تشوییهای دارای نرده و دسها، پله همچنین سطح دسترسی فیزیکی ساختمان مانند پارکینگ، رمپ

دهد. اگر خواستار اطالعاتی درباره تحصیالت، آموزش و بورد تخصصی یک های حفظ تعادل را ارائه میعریض و میله

 تماس بگیرید. (TTY 711) 7801-285-888پزشک هستید، لطفاً با 

 پیدا کنید. cal-anthem.com/ca/mediدهندگان خدمات« آنالین را در توانید »فهرست ارائههمچنین، می

  (TTY 711) 7801-285-888 دهندگان خدمات« نیاز داشتید، با شمارهاگر به نسخه چاپی »فهرست ارائه

 تماس بگیرید. 

 Medi-Calهای توانید در »فهرست داروخانهکنند را میکار می  Medi-Cal Rxهایی که با فهرستی از داروخانه

Rx در آدرس اینترنتی »calrx.dhcs.ca.gov/home-https://medi توانید داروخانه  بیابید. همچنین می

 و   TTY 800-977-2273)  2273-977-800 به شماره Medi-Cal Rxنزدیک خود را از طریق تماس با 

 پیدا کنید.( 711 ای 5فشردن 

 موقع به مراقبت دسترسی به

 دهنده خدمات شما باید وقت مالقاتی را در چارچوب زمانی که در بخش زیر ذکر شده است، به شما بدهد. ارائه 
 

تر به سالمت شما  یگاهی اوقات اشکالی ندارد که برای دریافت خدمات مراقبتی بیشتر منتظر بمانید. اگر انتظار طوالن
دهنده خدماتتان نوبت دیرتری به شما بدهد. باید در سوابق شما قید شود که انتظار زند، ممکن است ارائه آسیب نمی

 زند.تر به سالمت شما آسیب نمیطوالنی
 

 نوع وقت مالقات 
باید بتوانید وقت مالقات را ظرف مدت 

 : های زیر دریافت کنیدزمان

 نیازی به تأیید از قبل   مالقات برای مراقبت فوری کههای وقت

 )مجوز قبلی( ندارند
 ساعت  48

 های مالقات برای مراقبت فوری که به تأیید از قبل )مجوز قبلی( وقت

 نیاز دارند
 ساعت  96

 روز کاری  10 های اولیه غیرفوری )روتین(های مالقات مراقبتوقت

 روز کاری  15 های تخصصی غیرفوری )روتین(مراقبتهای مالقات وقت

دهنده سالمت روان  های مالقات مراقبت غیرفوری )روتین( با ارائهوقت

 )غیر پزشک( 
 روز کاری  10

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home
http://anthem.com/ca/medi-cal
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 نوع وقت مالقات 
باید بتوانید وقت مالقات را ظرف مدت 

 : های زیر دریافت کنیدزمان

های مالقات غیرفوری )روتین( جهت دریافت خدمات جانبی برای  وقت

 های سالمتیتشخیص یا درمان جراحت، بیماری یا سایر عارضه 
 ری روز کا 15

 دقیقه  10 مدت زمان انتظار پشت خط تلفن در ساعات کاری عادی 

 زمان و مسافت سفر برای دریافت مراقبت 

 Anthem باید برای مراقبت از شما از استانداردهای زمان و مسافت سفر پیروی کند. این استانداردها به شما اطمینان

تان، خدمات مراقبتی توانید بدون نیاز به مسافرت بسیار طوالنی یا رفتن به جایی بسیار دور از محل زندگیدهند که میمی

 شهرستان محل سکونتتان بستگی دارد. دریافت کنید. استانداردهای زمان و مسافت سفر به

 ممکن  DHCSتواند خدمات مراقبتی را ظرف این استانداردهای زمان و مسافت سفر ارائه دهد، نمیAnthem اگر 

شود. برای مشاهده استانداردهای زمان و  است استاندارد دیگری را تأیید کند که استاندارد دسترسی جایگزین نامیده می

 یا با شماره   مراجعه کنید. cal-anthem.com/ca/mediکنید، به برای جایی که زندگی می Anthemمسافت سفر 

 (TTY 711)888-285-7801  .تماس بگیرید 

دهنده دور از محل زندگی شما است، با دهنده خدمات نیاز دارید و آن ارائه اگر به خدمات مراقبتی از طرف یک ارائه 

توانند به شما کمک کنند تا تماس بگیرید. آنها می (TTY 711) 7801-285-888 به شماره «یمرکز مراقبت از مشتر«

تواند خدمات مراقبتی با یک  نمی Anthem ای که به شما نزدیکتر است دریافت کنید. اگردهندهخدمات مراقبتی را از ارائه 

دهنده خود شما جهت مراجعه به ارائه  ونقل را برایکه خدمات حمل دیبخواه Anthemاز تر را بیابد، دهنده نزدیکارائه 

دهندگان خدمات داروخانه به  اگر در خصوص ارائه  دهنده از محل زندگی شما دور باشد.ترتیب دهد، حتی اگر آن ارائه 

  (711 ای 5و فشردن  TTY 800-977-2273)  2273-977-800 به شماره Medi-Cal Rxراهنمایی نیاز دارید، با 

 تماس بگیرید. 

برای شهر خود،   Anthemشود که نتوانید طبق استانداردهای زمان و مسافت سفر در صورتی فاصله شما دور تلقی می

ممکن است از  Anthem نظر از استاندارد دسترسی جایگزین که به پزشک متخصص دسترسی داشته باشید، صرف 

 کدپستی شما استفاده کند.

 های مالقات وقت
 اشتی نیاز دارید: وقتی به خدمات مراقبت بهد

 خود تماس بگیرید. PCPبا  ▪

 خود را آماده داشته باشید. Anthem هنگام تماس، شماره کارت عضویت ▪

 در صورت بسته بودن دفتر، با ذکر نام و شماره تلفن خود پیغام بگذارید. ▪

http://anthem.com/ca/medi-cal
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 را در جلسه مالقات خود همراه داشته باشید.  Anthem و کارت شناسایی BICکارت  ▪

 توانید درخواست وسیله نقلیه کنید. برای رفتن به وقت مالقات خود میدر صورت لزوم،  ▪

 های زبانی یا خدمات ترجمه شفاهی درخواست کنید.در صورت لزوم، برای کمک ▪

ها را پر  موقع حاضر شوید، چند دقیقه زودتر برسید تا حضورتان را اعالم کنید، فرمدر قرارهای مالقات خود به  ▪

 خود پاسخ دهید.  PCPهای کنید، و به پرسش

 توانید به وقت مالقات خود برسید یا ممکن است دیر برسید، فوراً تماس بگیرید.اگر نمی ▪

 سؤاالت و اطالعات دارویی خود را آماده نگه دارید تا در صورت نیاز به آنها آماده باشند.  ▪

 تماس بگیرید یا اینکه فوراً به نزدیکترین مرکز اورژانس بروید. 911اگر مورد اورژانسی داشتید، با  

 رفتن به قرار مالقات
توانیم برای شما  وآمد به مرکز خدمات مراقبت از سالمت و قرارهای مالقات خود ندارید، میای برای رفتاگر وسیله

ابل دسترسی است که با خدمات اورژانسی هایی قونقل، برای خدمات و مالقاتونقل را ترتیب دهیم. کمک حملخدمات حمل

شود، برای موارد  ونقل پزشکی نامیده میمرتبط نباشند و بتوانید ایاب و ذهاب رایگان دریافت کنید. این خدمت که حمل

 تماس بگیرید.  911. اگر با وضعیت پزشکی اورژانسی مواجه هستید، با نیستاورژانسی 

 ونقل« مراجعه کنید.ی حملبرای کسب اطالعات بیشتر به بخش »مزایا

 بندی مجدد لغو کردن و زمان
دهنده خدمات خود تماس بگیرید. اکثر پزشکان از توانید در قرار مالقات خود حاضر شوید، بالفاصله با دفتر ارائه اگر نمی

تان تماس  روز کاری( قبل از وقت مالقات 1ساعت ) 24خواهند که اگر مایل به لغو وقت مالقات خود هستید، شما می

عنوان  های مالقات خود حاضر نشوید، ممکن است پزشکتان دیگر نخواهد که شما را به بگیرید. اگر چندین مرتبه در وقت

 بیمارش ببیند.

 

 پرداخت 
دهنده دریافت ای بپردازید. در اکثر موارد، شما صورتحسابی از ارائه برای خدمات تحت پوشش هزینه نیستنیازی 

  Medi-Cal BICو  Anthem ها، باید کارت شناساییبهداشتی یا نسخه مراقبتکنید. هنگام دریافت همه خدمات نمی

 (  EOBحساب بدهد. ممکن است »شرح مزایا« )دهنده خدماتتان بداند که به چه کسی صورتخود را نشان دهید تا ارائه 

 عنوان صورت حساب  دهنده دریافت کنید. شرح مزایا و صورت وضعیت، بهیا صورت وضعیتی را از طرف ارائه 

 شوند.قلمداد نمی
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دار  تماس بگیرید. اگر برای داروهای نسخه  (TTY 711) 7801-285-888اگر صورتحساب دریافت کردید، با شماره 

   5 و فشردن TTY 800-977-2273) 2273-977-800 به شماره Medi-Cal Rxدریافت کردید، با  صورتحساب

 calrx.dhcs.ca.gov/home-https://medi به آدرس Cal Rx-Mediسایت تماس بگیرید. یا به وب (711 یا

اطالع دهید. شما در قبال  Anthem  کسرشده، تاریخ دریافت خدمات و دلیل صدور صورتحساب را بهمراجعه کنید. مبلغ 

. پیش از نداریددهنده بدهکار است، مسئولیتی برای هریک از خدمات تحت پوشش به ارائه  Anthem پرداخت مبالغی که

بت حساس یا مراقبت فوری )در داخل منطقه  دهنده خارج از شبکه، به استثنای مراقبت اورژانسی، مراقمراجعه به ارائه 

 (، باید تأییدیه قبلی بگیرید. Anthemخدمات

دهندگانی که در شبکه نیستند را اگر تأییدیه قبلی دریافت نکنید، ممکن است مجبور شوید که هزینه مراقبت دریافتی از ارائه 

را دریافت کنید، ممکن است بتوانید این خدمات  های بهداشتی تحت پوششپرداخت کنید. چنانچه نیاز باشد خدمات مراقبت

دهنده خارج از شبکه دریافت کنید، به شرطی که برای دریافت این خدمات ضرورت  طور رایگان از یک ارائه را به 

از قبل تأیید شوند. برای کسب  Anthemپزشکی وجود داشته باشد و این خدمات در شبکه موجود نباشند و توسط 

رباره خدمات مراقبت اورژانسی، مراقبت فوری، و مراقبت حساس، به عناوین مربوطه در این فصل  اطالعات بیشتر د

 مراجعه کنید.

کنید نباید پرداخت اگر صورتحسابی دریافت کردید یا از شما خواسته شد که پرداخت مشترک را پرداخت کنید که فکر می

توانید درخواست  گر صورتحساب را پرداخت کردید، میتماس بگیرید. ا (TTY 711) 7801-285-888کنید، با شماره 

اطالع دهید که چرا مجبور شدید هزینه کاال یا خدمات را Anthem  تنظیم کنید. شما باید به Anthemمطالبه را نزد 

ر  منظوتوانید پولتان را پس بگیرید یا خیر. در صورت داشتن پرسش یا بهگیرد که آیا میتصمیم میAnthem  بپردازید.

 تماس بگیرید. (TTY 711) 7801-285-888درخواست فرم مطالبه، با شماره 

سرباران« دریافت کنید، یا خدمات خارج از پوشش یا غیرمجاز را خارج از  اگر خدماتی را در سیستم »امور کهنه

California  .بگیرید، ممکن است مسئولیت پرداخت هزینه آن بر عهده خودتان باشد 

 مبلغ را به شما پس نخواهد داد: Anthem در موارد زیر، 

 نیست، از جمله خدمات زیبایی. Medi-Calکه تحت پوشش  خدماتی را درخواست یا دریافت کنید ▪

 نامناسبی داشته باشید.  Medi-Calسهم هزینه  ▪

خواهید در هر  گوید مینیست و فرمی را امضا کرده باشید که می  Medi-Calاید که در به پزشکی مراجعه کرده ▪

 خواهید کرد.  صورت توسط این پزشک معانیه شوید و خودتان هزینه خدمات ایشان را پرداخت

به شما   Medicare« برنامه Dهای تحت پوشش »بخش های مشترک نسخهدرخواست کنید که هزینه پرداخت ▪

 پس داده شود. 

 ارجاع 
PCP دهد تا در صورت نیاز بتوانید به پزشک متخصص مراجعه کنید. پزشک متخصص، یک نامه ارجاع به شما می

کند تا یک  با شما همکاری می PCPتکمیلی و تخصصی دیده است. های پزشکی است که در یک زمینه پزشکی آموزش

 تواند در تعیین وقت برای مراجعه به متخصص به شما کمک کند.شما می PCPپزشک متخصص را انتخاب کنید. دفتر 

و  های داخل مطب، عکسبرداری با اشعه ایکسسایر خدماتی که ممکن است به نامه ارجاع نیاز داشته باشند، شامل عمل 

 آزمایش هستند. 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home
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PCP  کند و به ممکن است فرمی را به شما بدهد تا برای پزشک متخصص ببرید. پزشک متخصص فرم را پر میPCP 

 گرداند. پزشک متخصص تا زمانی که فکر کند به درمان نیاز دارید، به درمانتان ادامه خواهد داد. شما بازمی

های پزشکی خاص نیاز دارد، ممکن است به ارجاع دائمی  به مراقبت ای دچار هستید که به مدت طوالنیاگر به بیماری

 توانید بیش از یک بار به همان متخصص مراجعه کنید، بدون اینکه هر بار نامه ارجاع  نیاز داشته باشید. یعنی می

 دریافت کنید. 

 Anthem خط مشی ارجاع خواهید یک نسخه از اگر برای دریافت ارجاع دائمی با مشکل روبرو هستید یا چنانچه می

 تماس بگیرید. (TTY 711) 7801-285-888را دریافت کنید، با شماره 

 برای موارد زیر به نامه ارجاع نیاز نخواهید داشت:

 PCPمالقات با  ▪

 (OB-GYN)مالقات با متخصص زنان و زایمان  ▪

 های مرتبط با مراقبت فوری یا اورژانسی مالقات ▪

 های مربوط به تعرض جنسیبزرگساالن، مانند مراقبتخدمات حساس  ▪

خدمات تنظیم خانواده )برای کسب اطالعات بیشتر با »دفتر خدمات اطالعات و ارجاع تنظیم خانواده« به شماره  ▪

 تماس بگیرید( 800-942-1054

 ساله یا بزرگتر( 12)برای افراد   HIVآزمایش و مشاوره  ▪

 ساله یا بزرگتر(  12)برای افراد   های مقاربتیخدمات مرتبط با عفونت ▪

خارج از شبکه ارائه شود، ممکن  IHCP، و FQHC ،RHCخدمات کایروپراکتیک )اگر این خدمات توسط  ▪

 است به نامه ارجاع نیاز باشد(

 ارزیابی اولیه سالمت روان  ▪

 درمان سالمت روان جاری  ▪

 ( ه ارجاع نیاز داردبه نامهای مالقات بیشتر طب سوزنی )دو جلسه اول در هر ماه؛ وقت ▪

 خدمات پاپزشکی  ▪

 خدمات دندانپزشکی مشمول ▪

 ای سرپایی برای بهداشت رفتاریخدمات حرفه   ▪

توانند خدمات سالمت روان سرپایی خاص، خدمات حساس، و خدمات سوءمصرف مواد را بدون  افراد زیر سن قانونی می
ت رضایت افراد زیر سن قانونی« و »خدمات  رضایت والدین دریافت کنند. برای کسب اطالعات بیشتر، بخش »خدما

 درمان اختالل مصرف مواد« در این کتابچه را مطالعه کنید.

 

 

 

  8191-600-800)انگلیسی( یا  8086-300-800با شماره  اید؟برای ترک سیگار آماده

  kickitca.orgسایت )اسپانیایی( تماس بگیرید تا از نحوه این کار اطالع یابید.  یا به وب 

 مراجعه کنید.

http://www.nobutts.org/
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 تأیید از قبل )مجوز قبلی( 
 Anthem  یا پزشک متخصصتان قبل از ارائه خدمات مراقبتی به شما باید از PCPها، برای برخی از انواع مراقبت

شود. این بدان معنی است اجازه بگیرد. این درخواست تحت عناوینی چون تأیید از قبل، مجوز قبلی یا تأیید قبلی نامیده می

 زشکی ضروری یا مورد نیاز است.باید مطمئن شود که مراقبت از نظر پAnthem که 

مراقبت در صورتی از نظر پزشکی ضرورت دارد که برای حفظ جان شما منطقی و ضروری باشد، شما را از ابتال به 

شده، مریضی یا جراحت را کاهش دهد. برای  دادهبیماری جدی یا معلولیت حفظ کند، یا درد شدید ناشی از بیماری تشخیص

شامل مراقبتی است که برای بهبود یا کمک به تسکین بیماری یا عارضه   Medi-Calات  سال، خدم 21اعضای زیر 

 جسمی یا روانی از لحاظ پزشکی ضرورت دارد. 

 دریافت کنید: Anthemدهنده شبکه خدمات زیر همیشه نیازمند تأیید از قبل )مجوز قبلی( هستند، حتی اگر آنها را از ارائه 

 اورژانسی نبودن بستری شدن، در صورت   ▪

 که اورژانسی یا فوری نباشد، درصورتی Anthemخدمات خارج از منطقه خدمات  ▪

 جراحی سرپایی ▪

 های طوالنی مدت در مرکز پرستاریمراقبت ▪

 های تخصصی درمان ▪

 ونقل پزشکی، زمانی که اورژانسی نباشد. خدمات آمبوالنس اورژانسی نیازی به تأیید قبلی ندارند. خدمات حمل ▪

 عضای اصلی پیوند ا ▪

ظرف پنج روز کاری از زمان دریافت Anthem از »قانون سالمت و امنیت«،  (1)(h)1367.01به موجب بخش 

های قبلی )مجوزهای قبلی(  ضروری است، در مورد تأییدیهAnthem گیری طور منطقی برای تصمیماطالعاتی که به 

 روتین تصمیم خواهد گرفت.

تواند حیات یا مشخص کنند که پیروی از بازه زمانی استاندارد می Anthem ه یا دهندهایی که ارائه برای درخواست

تصمیم به  Anthem سالمتی یا توانایی شما در دستیابی، حفظ یا رسیدن مجدد به حداکثر عملکردتان را به خطر بیندازد، 

که وضعیت سالمتی شما   به همان سرعت Anthem صدور تأییدیه قبلی )مجوز قبلی( زودهنگام )سریع( خواهد گرفت.

 ساعت پس از دریافت درخواست خدمات، مراتب را به شما اطالع خواهد داد.  72نیاز دارد و حداکثر 

درخواست تأیید از قبل )مجوز قبلی( توسط پرسنل بالینی یا پزشکی مانند پزشکان، پرستاران و داروسازان مورد بررسی  

 گیرد.قرار می 

 Anthemاگر نخواهد کردپوشش یا خدمات به مسئوالن بررسی پرداخت  هیچ مبلغی را بابت رد . Anthem  درخواست

به شما خواهد گفت  NOAکند. نامه ( برای شما ارسال می NOAیک نامه »اعالمیه اقدامات« )Anthem را تأیید نکند، 

 که اگر با این تصمیم موافق نیستید، چگونه درخواست تجدیدنظر بدهید.

با شما  Anthem به اطالعات یا وقت بیشتری برای بررسی درخواست شما نیاز داشته باشد، Anthem که درصورتی

 تماس خواهد گرفت.
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ی( نیازی ندارید، حتی اگر خارج از شبکه و خارج از  های اورژانسی هرگز به تأیید از قبل )مجوز قبلشما برای مراقبت

شود. برای خدمات حساس  ها شامل وضع حمل و زایمان نیز میمنطقه خدماتی شما باشد. در صورت بارداری، این مراقبت 

 ، و سقط جنین سرپایی، به تأیید از قبل )مجوز قبلی( نیاز ندارید.HIV/AIDSمانند تنظیم خانواده، خدمات 

  (TTY 711) 7801-285-888 های خود درباره تأیید از قبل )مجوز قبلی(، با شمارهرح کردن پرسشبرای مط

 تماس بگیرید. 

 نظرات پزشک دیگر
دهنده خدمات شما ضروری است، یا در مورد تشخیص یا برنامه  هایی که از نظر ارائه ممکن است بخواهید درباره مراقبت

عنوان مثال، اگر مطمئن نیستید که به درمان یا جراحی تجویزی یا شوید. بهدرمانی خود، نظرات پزشک دیگری را جو

توانید نظر پزشک دیگری اید یک برنامه درمانی را دنبال کنید که کارساز نبوده است، مینیاز دارید، یا چنانچه سعی کرده

 را جویا شوید.

تواند به شما نظر دوم ارائه دهد، ارجاع اخل شبکه که می دهنده واجد شرایط داگر خواستار نظر دوم هستید، شما را به ارائه 

تماس  (TTY 711) 7801-285-888 دهنده خدمات، با شمارهخواهیم داد. برای راهنمایی در زمینه انتخاب ارائه

دریافت  دهنده شبکهتان نظر پزشک دیگری را بخواهید و نظر دوم مربوطه را از ارائه دهنده شبکهبگیرید. اگر شما یا ارائه 

دهنده شبکه، نیازی به هزینه آن را پرداخت خواهد کرد. برای جویا شدن نظر پزشک دیگر از یک ارائه Anthem کنید، 

دهنده خدمات حاضر در شبکه به شما کمک نیست. اما اگر به نامه ارجاع نیاز دارید، ارائه Anthem  کسب اجازه از

 دریافت نظر پزشک دوم، آن را دریافت کنید.کند تا در صورت نیاز به نامه ارجاع برای  می

هزینه نظر Anthem وجود نداشته باشد که نظر دوم را ارائه بدهد، Anthem ای در شبکه  دهندهاگر هیچ ارائه 

 اید مورد تأیید باشد، ای که برای نظر دوم انتخاب کردهدهندهدهنده خارج از شبکه را خواهد پرداخت. اگر ارائه ارائه 

 Anthem این موضوع را ظرف پنج روز کاری به شما اطالع خواهد داد. اگر به بیماری مزمن، شدید یا جدی مبتال

هستید، یا چنانچه سالمتی شما با تهدید فوری و جدی مواجه باشد، از جمله اما نه محدود به از دست دادن جان، اندام یا  

 صورت مکتوب به شما اطالع خواهد داد. بهساعت   72ظرف Anthem عضو مهمی از بدن یا عملکرد جسمی، 

 توانید نسبت به درخواست تجدید نظر درخواست شما برای جویا شدن نظر پزشک دوم را رد کرد، می Anthem اگر 

دهی و حل  عنوان »شکایات« در فصلی تحت عنوان »گزارش اقدام کنید. برای کسب اطالعات بیشتر درباره شکایت، به

 چه مراجعه کنید.مشکالت« در این کتاب

 مراقبت حساس 

 خدمات مخصوص افراد نابالغ بدون کسب رضایت 

 توانید دریافت کنید:ساله یا بزرگتر هستید، فقط خدمات زیر را بدون اجازه والدین یا سرپرست خود می 12اگر 

 ساله یا بزرگتر(: 12مراقبت بهداشتی روانی سرپایی برای )افراد  ▪
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  محدوده پایینی سن(تعرض جنسی )فاقد 

 زنا با محارم 

  تعرض جسمانی 

 سوءاستفاده از کودکان 

   ساله یا بزرگتر( 12وقتی افکار آسیب به خود یا دیگران را در سر دارید )افراد 

 HIVپیشگیری/آزمایش/درمان ایدز/  ▪

 های مقاربتی پیشگیری/آزمایش/درمان عفونت ▪

رگتر(. برای کسب اطالعات بیشتر، بخش »خدمات ساله یا بز 12خدمات درمان اختالل مصرف مواد )افراد   ▪

 درمان اختالل مصرف مواد« در این کتابچه را مطالعه کنید.

ها به پزشک توانید بدون اجازه والدین یا سرپرست خود برای این نوع مراقبتسال است، می 18اگر سنتان کمتر از 

 مراجعه کنید:

 بارداری  ▪

 سازی(ز جمله عقیم خدمات تنظیم خانواده/کنترل بارداری )ا ▪

 خدمات سقط جنین  ▪

های مقاربتی، نیازی نیست که پزشک  برای تست بارداری، خدمات تنظیم خانواده، خدمات جلوگیری از بارداری یا عفونت

را انتخاب کنید و برای دریافت  Medi-Calدهنده خدمات توانید هر ارائه باشد. میAnthem یا کلینیک بخشی از شبکه 

دهنده خارج از شبکه که  ون نامه ارجاع یا تأیید از قبل )مجوز قبلی( به آنها مراجعه کنید. خدمات ارائهاین خدمات، بد

های حساس نیست ممکن است تحت پوشش قرار نگیرند. برای دریافت راهنمایی در خصوص پیدا کردن  مربوط به مراقبت

هت دسترسی به این خدمات )از جمله خدمات  دهنده این خدمات، یا برای درخواست کمک جپزشک یا کلینیک ارائه

 تماس بگیرید.  (TTY 711) 7801-285-888  توانید با شمارهونقل(، میحمل

تماس بگیرند و با   800-224-0336(TTY 711) به شماره  یروزشبانه یخط پرستارتوانند با افراد زیر سن قانونی می

 های سالمتی خود صحبت کنند. نگرانیصورت خصوصی درباره یک نماینده به

 خدمات حساس بزرگساالن 

  PCPهای حساس یا خصوصی به ساله یا بزرگتر(، ممکن است نخواهید برای مراقبت 18عنوان یک فرد بزرگسال )به

ن را  های زیر، پزشک یا کلینیک دلخواهتامندی از انواع مراقبتتوانید برای بهرهخود مراجعه کنید. در این صورت، می

 انتخاب کنید:

 سازی(خدمات تنظیم خانواده و کنترل بارداری )از جمله عقیم ▪

 تست بارداری و مشاوره  ▪

 HIVپیشگیری و آزمایش ایدز/ ▪

 های مقاربتی پیشگیری، آزمایش، و درمان عفونت ▪

 های مربوط به تعرض جنسیمراقبت ▪

 خدمات سقط جنین سرپایی  ▪
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 دهنده خدماتی را انتخاب کنید و  توانید هر ارائهباشد. میAnthem الزم نیست پزشک یا کلینیک بخشی از شبکه 

 دهنده خارج برای دریافت این خدمات، بدون نامه ارجاع یا تأیید از قبل )مجوز قبلی( به آنها مراجعه کنید. خدمات ارائه 

کن است تحت پوشش قرار نگیرند. برای دریافت راهنمایی در های حساس نیست مم از شبکه که مربوط به مراقبت

 دهنده این خدمات، یا برای درخواست کمک جهت دسترسی به این خدمات خصوص پیدا کردن پزشک یا کلینیک ارائه

 توانید تماس بگیرید. همچنین، می (TTY 711) 7801-285-888توانید با شماره ونقل(، می)از جمله خدمات حمل 

 تماس بگیرید. (TTY 711) 0336-224-800با شماره رایگان  یروزشبانه یپرستار خطبا 

 اعتراض اخالقی

 کنند. این بدان معنی است که  دهندگان نسبت به برخی خدمات تحت پوشش، اعتراض اخالقی وارد می برخی از ارائه 

دهنده . اگر ارائه ندهندآنها حق دارند اگر از نظر اخالقی مخالف ارائه خدمتی باشند، برخی خدمات تحت پوشش را ارائه 

   دهنده دیگری برای خدمات مورد نیازتان پیدا کنید.کند تا ارائهشما اعتراض اخالقی داشته باشد، به شما کمک می

 Anthemدهنده خدمات کمک کند.تواند با شما در یافتن ارائه نیز می 

دهندگان، یک یا چند مورد از خدمات زیر را که ممکن است تحت پوشش قرارداد برنامه  ها و سایر ارائهبرخی بیمارستان

 تان ممکن است به آنها نیاز داشته باشید: دهند، و شما یا اعضای خانواده شما باشد ارائه نمی

 تنظیم خانواده ▪

 از جمله جلوگیری از بارداری اورژانسیخدمات جلوگیری از بارداری،  ▪

 ها در هنگام وضع حمل و زایمان سازی، از جمله بستن لوله عقیم ▪

 درمان ناباروری ▪

 سقط جنین  ▪

 

نام باید اطالعات بیشتری کسب کنید. با پزشک آینده خود، گروه پزشکی، انجمن پزشکان مستقل، یا کلینیک  قبل از ثبت

توانید تماس بگیرید تا اطمینان یابید که می (TTY 711) 7801-285-888اره به شم Anthem تماس بگیرید، یا با

 خدمات مراقبت بهداشتی را که نیاز دارید دریافت کنید.

 

دهنده خدماتی مراجعه  تان به ارائهباید مطمئن شود که شما یا اعضای خانواده Anthem این خدمات در دسترس هستند و 

دهد. اگر پرسشی دارید یا برای یافتن اید که خدمات تحت پوشش را ارائه مییرش شدهکنید یا در بیمارستانی پذمی

 تماس بگیرید. (TTY 711) 7801-285-888دهنده خدمات به کمک نیاز دارید، با شماره  ارائه 

 خدمات مراقبتی فوری
. این نوع مراقبت  نیستندمار های پزشکی تهدیدکننده حیات بیخدمات مراقبتی فوری برای شرایط اورژانسی یا عارضه 

برای خدماتی است که جهت پیشگیری از آسیب جدی به سالمتی خود در اثر یک بیماری ناگهانی، جراحت یا عوارض  

های مالقات برای خدمات مراقبتی فوری که به تأیید از قبل )مجوز قبلی( بیماری که قبالً داشتید، نیاز دارید. بیشتر وقت

ساعت بعد از درخواست وقت مالقات در دسترس هستند. اگر خدمات مراقبت فوری که نیاز دارید،   48نیاز ندارند، ظرف 

 شود.ساعت بعد از درخواستتان، وقت مالقاتی به شما داده می  96مستلزم تأیید قبلی باشد، ظرف 
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 باشید، با شماره  خود در ارتباط  PCPتوانید با خود تماس بگیرید. اگر نمی PCPهای فوری، با برای مراقبت

888-285-7801 (TTY 711) صورت به  یروزشبانه یخط پرستارتوانید با تلفن رایگان  تماس بگیرید. یا می 

 تماس بگیرید    (TTY 711) 0336-224-800روزی در هفت روز هفته، از جمله روزهای تعطیل با شماره شبانه

 ید.تا از سطح خدماتی که برای شما بهتر است اطالع یاب 

های فوری در خارج از منطقه، به نزدیکترین مرکز مراقبت فوری بروید. نیازهای مراقبتی  در صورت نیاز به مراقبت

 تواند شامل سرماخوردگی، گلودرد، تب، گوش درد، رگ به رگ شدن عضالت یا خدمات زایمان باشد. نیازی فوری می

 برنامه سالمت روان شهر خود  فوری سالمت روان نیاز دارید، با  به تأیید از قبل )مجوز قبلی( ندارید. اگر به مراقبت

توانید با برنامه سالمت  می تماس بگیرید. (TTY 711) 7801-285-888به شماره  «یمرکز مراقبت از مشتر«یا 

 ساعت شبانه روز، هفت  24در هر زمان در  Anthemروان شهرستان خود یا سازمان بهداشت رفتاری متعلق به 

 سایتصورت آنالین، به وبها بههای رایگان همه شهرستانبرای یافتن شماره تلفن روز هفته تماس بگیرید.

dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspxhttp://www. .مراجعه کنید 

LiveHealth Online (LHO) 
روزی در  صورت شبانهبه  LiveHealth Onlineتوانند با استفاده از تلفن هوشمند، تبلت یا رایانه به می  Anthemاعضای 

بیماران را با پزشکان دارای بورد تخصصی که از سالمت جسمی و روانی  LHOهفت روز هفته دسترسی داشته باشند. 

نشده  یز و به داروخانه شما ارسال کنند. فقط مواد کنترلکند. پزشکان ممکن است داروهایی را تجوکنند، مرتبط میحمایت می

 قابل تجویز هستند. 

 روزی در هفت روز هفته از طریق تماس با  صورت شبانهبه  LiveHealth Onlineتوانند از اعضا می 

888-548-3432 (TTY 711) با دانلود کردن برنامه موبایل رایگان ،LiveHealth Online   یا 

 نام استفاده کنند.برای ثبت livehealthonline.comمراجعه به 
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 LiveHealth Onlineجزئیات برنامه 

 LiveHealth Online  

 پزشکی 

LiveHealth Online  

 روانپزشکی 

LiveHealth Online  

 روانشناسی 

انواع 

دهندگان ارائه 

 خدمات

( و PhDروانشناسان رسمی ) پزشکان دارای بورد تخصصی  پزشکان دارای بورد تخصصی 

درمانگران )مددکاران اجتماعی  

 سطح ارشد(  —

مزایای 

 شدهارائه 

دارو در صورت ضرورت  

 پزشکی 

دارو در صورت ضرورت  

 پزشکی پس از ارزیابی اولیه

 

در دسترس  

 بودن

ت صوربر حسب تقاضا، به

روزی در هفت روز هفته شبانه

 و در تمام روزهای سال 

عصر   8صبح تا  8وقت مالقات:

 در همه مناطق زمانی 

 صبح   7وقت مالقات: 

 شب 11تا 

دقیقه برای ارزیابی   45تا  30 دقیقه  10 مدت مالقات 

دقیقه برای جلسات   15اولیه؛ 

که برای  پیگیری درصورتی

 بررسی داروها الزم باشد. 

 دقیقه  45

میانگین مدت  

 زمان انتظار

 روز یا کمتر 4 روز یا کمتر 14 دقیقه  10حدود 

سنینی که  

خدمات 

دریافت 

 کنند می

محدودیت سنی وجود ندارد؛ 

کند که آیا پزشک تعیین می

صورت تواند بهبیمار می

 مجازی درمان شود یا خیر. 

 ساله یا بزرگتر 10 ساله یا بزرگتر 18

ه خدمات دسترسی آسان ب ارزش

مراقبتی در منزل. از مراجعه  

بر به بخش اورژانس زمان

برای شرایط غیراورژانسی  

 کند. جلوگیری می

دهندگان خدمات بهداشت افزایش قابل توجه دسترسی به ارائه

 رفتاری در منزل. 

 

 شوند: طور معمول درمان میهایی که بهعارضه

 آلرژی/تب یونجه ▪

 آسم ▪

 یجزئ یهازخم  ،یدگیخراش ▪

 آکنه ▪
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 اختیاریبی ▪

 خوابیبی ▪

 تهوع/استفراغ  ▪

 های چشمورم ملتحمه یا سایر عفونت ▪

 راش/مشکالت پوستی  ▪

 عفونت سینوس  ▪

 گلودرد/التهاب حلق ▪

 رگ به رگ شدن یا کشیدگی عضالت ▪

 کمر درد ▪

 ی سرفه/سرماخوردگ ▪

 ی سمیپوگلی ه/ابتید ▪

 اسهال ▪

 گوش درد ▪

 تب/آنفوالنزا  ▪

 گرنیسردرد/م ▪

 فشار خون باال ▪

 شوند: طور معمول درمان می که بههای رفتاری عارضه

 یحمالت عصب ▪

 یمسائل مرتبط با فرزندپرور ▪

 اختالل استرس پس از حادثه  ▪

 مسائل مرتبط با روابط  ▪

 استرس ▪

 

 اضطراب  ▪

 اختالل دوقطبی ▪

 کنار آمدن با بیماری  ▪

 افسردگی  ▪

 غم  ▪

 عملی-اختالل وسواس فکری ▪

 

LHO دهد. دهنده خدمات بهداشت رفتاری یکسانی ارائه میای را با ارائهدرمان پیوسته 

 

 LHOهای محدودیت

 LHOدهد: خدمات زیر را ارائه نمی 

 خدمات مراقبت پزشکی پیشگیرانه یا پیوسته.  ▪

 دستور به آزمایش. ▪

 دسترسی به خدمات مراقبتی متخصصان در حال حاضر.  ▪

 

 برای خدمات مراقبتی غیراورژانسی ترتیب دهند.  خود در اولین فرصت PCPمالقاتی را با  اعضا باید قرار 

 

 LHOبرای  Anthemآزمایی عضویت راستی

افزوده شود. فقط اعضای   LHOباید به حساب  Anthemبرای دریافت خدمات رایگان، یک کارت شناسایی عضویت 

 خودشان را داشته باشند. LHOتوانند حساب ساله و باالتر می 18

 کودکان خود را به حساب شخصی اضافه کنند.  Anthemتوانند کارت شناسایی عضویت والدین می  ▪

 های ویدئویی آنالین خود دعوت کنند:توانند میهمانانی را برای پیوستن به مالقاتاعضا می  ▪

 نوادهاعضای خا 

  دهندگان خدمات درمانیسایر ارائه 

 خود یا هر فردی که ایمیل/فکس دارد، به اشتراک بگذارند. PCPتوانند خالصه اسناد پزشکی را با اعضا می  ▪
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LHO دهد:دهنده خدمات بهداشت رفتاری یکسانی ارائه میای را با ارائهدرمان پیوسته 

، دانلود برنامه همراه (TTY 711) 3432-548-888گیری شمارهروزی را با توانند خدمات شبانهاعضا می  ▪

LiveHealth Online  یا با مراجعه بهlivehealthonline.com دست آورند.نام بهبرای ثبت 

  توانند با شمارهها پس از ویزیت آنالین، اعضا می برای دریافت کمک فوری در خصوص نسخه  ▪

 تماس بگیرند. 888-982-7956

 ی اورژانسی هامراقبت
( مراجعه کنید. برای ERتماس بگیرید یا به نزدیکترین مرکز اورژانس )  911های اورژانسی، با برای دریافت مراقبت

. شما این حق را دارید که از هر  نداریدAnthem های اورژانسی، نیازی به تأیید از قبل )مجوز قبلی( از سوی مراقبت

. مراقبت اورژانسی  Mexicoو  Canadaاورژانسی استفاده کنید، از جمله در بیمارستان یا مکان دیگری برای خدمات 

 ها در سایر کشورها تحت پوشش نیستند.و سایر مراقبت

های پزشکی تهدیدکننده حیات بیمار است. این نوع مراقبت، برای بیماری یا جراحتی های اورژانسی برای عارضه مراقبت

)و نه یک متخصص مراقبت سالمت( با دانش متوسط در حوزه بهداشت   است که یک شخص غیرمتخصص محتاط منطقی

تان( ممکن است به خطر تان )یا سالمتی جنینو پزشکی انتظار دارد که اگر فوراً این مراقبت را دریافت نکنید، سالمتی

شود، اما  مل موارد زیر میها شابیفتد، یا اینکه عملکرد بدن، اندام بدن یا عضوی از بدن ممکن است آسیب جدی ببیند. مثال

 گردد:به اینها محدود نمی

 مرحله فعال زایمان ▪

 شکستگی استخوان ▪

 درد شدید  ▪

 درد قفسه سینه  ▪

 مشکل در تنفس  ▪

 سوختگی شدید  ▪

 مصرف بیش از حد مواد  ▪

 غش کردن  ▪

 ریزی شدیدخون ▪

 پزشکی، مانند افسردگی شدید و فکر خودکشیژانسی روان شرایط اور ▪

 

مراقبت روتین را باید از   .های روتین یا مراقبتی که بالفاصله مورد نیاز نیست، به اورژانس مراجعه نکنیدبرای مراقبت

PCP  شناسد. اگر مطمئن نیستید که عارضه پزشکی شما اورژانسی است یا  خود دریافت کنید که شما را بهتر از همه می

 روزی در هفت روز هفته از جمله روزهای تعطیل با صورت شبانهتوانید بهخود تماس بگیرید. همچنین می PCPخیر، با 

 تماس بگیرید. 800-224-0336(TTY 711) به شماره  یروزشبانه یخط پرستار

( مراجعه کنید، حتی اگر آن  ERاگر دور از خانه به مراقبت اورژانسی احتیاج داشتید، به نزدیکترین مرکز اورژانس )

تماس بگیرند. شما   Anthemنباشد. اگر به مرکز اورژانس مراجعه کردید، از آنها بخواهید با Anthem مرکز در شبکه 

http://livehealthonline.com
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 های اورژانسی با ساعت پس از دریافت مراقبت 24اید باید ظرف رش شدهیا بیمارستانی که در آن پذی

Anthem  تماس بگیرید. اگر به خارج ازU.S. کنید، به غیر از سفر میCanada  یاMexicoهای  ، و به مراقبت

 داد.  نخواهدهای شما را پوشش مراقبت Anthemاورژانسی نیاز دارید، 

تماس بگیرید. قبل از مراجعه به اورژانس، الزم نیست ابتدا از  911دارید، با شماره ونقل اورژانسی نیاز اگر به حمل

PCP یا  Anthem.سؤال کنید 

 در صورت نیاز به مراقبت بعد از اورژانس )مراقبت پس از ثبات( در بیمارستان خارج از شبکه، بیمارستان با 

Anthem گیرد. تماس می 

های تماس بگیرید. فقط در موارد اورژانسی سراغ مراقبت 911: فقط در موارد اورژانسی با به خاطر داشته باشید که

اورژانسی بروید، نه برای مراقبت روتین یا بیماری جزئی مانند سرماخوردگی یا گلو درد. اگر مورد اورژانسی بود، با 

 د.تماس بگیرید یا اینکه فوراً به نزدیکترین مرکز اورژانس مراجعه کنی 911

 

 یروزشبانه یخط پرستار

روزی در هفت روز  صورت شبانهها و اطالعات پزشکی رایگان را بهتوصیه  Anthemدر  یروزشبانه یخط پرستار

 تماس بگیرید تا:(TTY 711) 0336-224-800 دهد. با شماره هفته ارائه می 

هایی در زمینه مراقبت ارائه  دهد، توصیههای پزشکی شما پاسخ میبا یک پرستار صحبت کنید که به پرسش ▪

 دهنده خدمات مراجعه کنید یا خیر. ا تصمیم بگیرید که آیا باید بالفاصله به ارائه کند ت دهد، و به شما کمک میمی

هایی درباره اینکه های پزشکی مانند دیابت و آسم راهنمایی دریافت کنید، از جمله توصیهدر خصوص عارضه  ▪

 تواند برای عارضه شما مناسب باشد.ای میدهندهچه نوع ارائه 

در زمینه قرار مالقات با کلینیک یا دریافت مجدد داروها به شما کمک کند. اگر در  تواندنمی یروزشبانه یخط پرستار

 دهنده خدمات خود تماس بگیرید.خصوص این موارد به کمک نیاز داشتید، با دفتر ارائه 

 نامه پزشکی وصیت
خواهید بعداً در صورت  های سالمتی را که میتوانید مراقبتنامه پزشکی نوعی فرم حقوقی است. در این فرم می وصیت

 خواهیدنمیهایی را که توانید مراقبتوار بنویسید. میگیری دریافت کنید فهرستعدم توانایی صحبت کردن یا تصمیم

صورت ها و اطالعات پزشکی رایگان را بهتوصیه Anthemدر   یروزشبانه یخط پرستار 

تماس  (TTY 711) 0336-224-800دهد.با شماره روزی در هفت روز هفته ارائه می شبانه

 بگیرید. 
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  گیریتوانید نام شخصی مانند همسرتان را ذکر کنید تا در صورت عدم توانایی تصمیمدریافت کنید در فهرستی بیاورید. می

 تان به جای شما تصمیم بگیرد.های بهداشتی و سالمتیبرای مراقبت

ها، دفاتر حقوقی و مطب پزشکان دریافت کنید. ممکن است ها، بیمارستانتوانید از داروخانه نامه پزشکی را میفرم وصیت

توانید از خانواده، لود کنید. میصورت آنالین بیابید و دانتوانید این فرم را به هزینه فرم را از شما بگیرند. همچنین، می

PCP  .یا یک نفر که به او اعتماد دارید درخواست کنید تا در تکمیل این فرم به شما کمک کند 

تان قرار دهند. شما از این  های پزشکیتان را در پروندهنامه پزشکیشما از این حق برخوردارید که درخواست کنید وصیت

 نامه پزشکی خود را تغییر دهید یا لغو کنید.تید وصیتحق برخوردارید که هر زمان خواس

 Anthem  نامه پزشکی مطلع شوید.شما از این حق برخوردارید که از تغییرات ایجادشده در قوانین مربوط به وصیت

 روز پس از تغییر، در مورد تغییرات ایجادشده در قانون ایالتی به شما اطالع خواهد داد.  90حداکثر ظرف مدت 

 تماس بگیرید.  (TTY 711) 7801-285-888به شماره   Anthemتوانید با ی کسب اطالعات بیشتر میبرا

 اهدای عضو و بافت
 سال سن دارید،   18تا  15ها را نجات دهند.اگر بین توانند با اهدای عضو یا بافت، جان انسان بزرگساالن می

 توانید توانید کارت اهدای عضو دریافت کنید. هر زمان که بخواهید میبا رضایت کتبی والدین یا سرپرستتان می

 واهید اطالعات بیشتری در مورد اهدای عضو  ختصمیمتان درباره اهداگر عضو شدن را تغییر دهید. اگر می 

 سایت تواند از وبخود صحبت کنید. عالوه بر این، می PCPیا بافت کسب کنید، با 

United States Department of Health and Human Services   

 بازدید کنید. organdonor.govبه نشانی 

 

http://organdonor.gov


 

  Anthemتماس بگیرید.  (TTY 711) 7801-285-888 به شماره «یمشترمرکز مراقبت از «با 

 در خدمت شما است. این تماس  عصر وقت اقیانوس آرام 7صبح تا  7دوشنبه تا جمعه، روزهای 

صورت آنالین از  تماس بگیرید. به 711به شماره  California Relay Lineرایگان است. یا با 

anthem.com/ca/medi-cal 47 کنید. بازدید 
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 دهد برنامه بهداشت و درمان شما چه چیزهایی را پوشش می

شود، توضیح داده شده  ارائه می Anthemعنوان یکی از اعضای شبکه در این بخش، خدمات تحت پوششی که به شما به 

ای ارائه  دهنده درون شبکهی ضروری باشد و توسط یک ارائهخدمات تحت پوشش شما تا زمانی که از نظر پزشک  است.

شود، رایگان است. اگر خدمات مراقبتی خارج از شبکه است، به استثنای خدمات حساس، اورژانسی، یا برخی خدمات 

ت برنامه بهداشت و درمان شما ممکن است خدما مراقبتی فوری، باید برای تأیید از قبل )مجوز قبلی( درخواست دهید.

  Anthemشود پوشش دهد. اما باید برای آن از  دهنده خارج از شبکه فراهم می ضروری پزشکی را که از طرف ارائه 

. مراقبت در صورتی از نظر پزشکی ضرورت دارد که برای حفظ جان شما  درخواست تأیید از قبل )مجوز قبلی( کنید

لولیت حفظ کند، یا درد شدید ناشی از بیماری منطقی و ضروری باشد، شما را از ابتال به بیماری جدی یا مع

شده، مریضی یا جراحت را کاهش دهد. برای کسب اطالعات بیشتر درباره خدمات تحت پوشش خود، با  دادهتشخیص

 تماس بگیرید. (TTY 711) 7801-285-888شماره 

تحت عنوان   5بیشتر، فصل کنند. برای کسب اطالعات سال، مزایا و خدمات دیگری نیز دریافت می 21اعضای زیر 

 مراقبت خوب کودکان و نوجوانان را مطالعه کنید. 

دهد، در بخش زیر ذکر شده است. مزایایی که با ستاره )*( ارائه می Anthem چند مورد از مزایای بهداشتی پایه که 

 اند، ممکن است به تأیید قبلی نیاز داشته باشند.مشخص شده
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  Anthemتماس بگیرید.  (TTY 711) 7801-285-888 به شماره «یمرکز مراقبت از مشتر«با 

 در خدمت شما است. این تماس  عصر وقت اقیانوس آرام 7صبح تا  7دوشنبه تا جمعه، روزهای 

صورت آنالین از  تماس بگیرید. به 711به شماره  California Relay Lineرایگان است. یا با 

anthem.com/ca/medi-cal .48 بازدید کنید 

های سالمت در منزل خدمات و درمان ▪

 مدت*طوالنی

 مراقبت از مادر و نوزاد  ▪

 پیوند اعضای اصلی*  ▪

 کاردرمانی* ▪

 ارتوپدی/ اندام مصنوعی*  ▪

 لوازم استومی و اورولوژی*  ▪

 خدمات بیمارستانی سرپایی* ▪

 خدمات مراقبتی سرپایی سالمت روان  ▪

 جراحی سرپایی* ▪

 خدمات مراقبتی تسکینی*  ▪

 PCPمالقات با  ▪

 خدمات پزشکی اطفال ▪

 فیزیوتراپی*  ▪

 خدمات پاپزشکی*  ▪

 بازتوانی ریوی*  ▪

 های بازتوانی*خدمات و دستگاه ▪

 ای* خدمات پرستاری حرفه ▪

 مراجعه به متخصص* ▪

 گفتاردرمانی*  ▪

 خدمات جراحی* ▪

 تشخیص و درمان بیماری از راه دور ▪

 خدمات تراجنسیتی* ▪

 مات مراقبتی فوریخد ▪

 سنجی خدمات بینایی ▪

 خدمات بهداشت زنان  ▪

 

 * یطب سوزن ▪

 فشرده  یخانگ  یبهداشت یهاخدمات و درمان ▪

 )درمان کوتاه مدت( 

 ( ونیسناسیبزرگساالن )واک یسازمنیا ▪

 * قاتی( و تزری)آلرژ تیحساس شیآزما ▪

 یاورژانس تیخدمات آمبوالنس در وضع ▪

 * یهوشیخدمات ب ▪

 * یشناس ییشنوا ▪

 * یبهداشت رفتار یهادرمان ▪

 *یقلب یبازتوان ▪

 * کی روپراکتیخدمات کا ▪

 * یو پرتودرمان یدرمانیمیش ▪

محدود )که توسط متخصص  - یخدمات دندانپزشک  ▪

 (شودیدر مطب پزشک انجام م PCP/یپزشک 

 * زیالیهمود/زیالیخدمات د ▪

 (*DMEبادوام ) یپزشک  زاتیتجه ▪

 مراجعه به بخش اورژانس ▪

 *یدیو ور یاروده هیتغذ ▪

  دیتوانیخانواده و مشاوره )م میمراجعه به دفاتر تنظ ▪

 ( دیمراجعه کن رعضویدهنده غبه ارائه 

 *ی توانبخش یهاخدمات و دستگاه ▪

 سمعک*  ▪

 مراقبت از سالمت در منزل* ▪

 * یشگاهیآسا یخدمات مراقبت ▪

 *یبستر  یو پزشک  یمراقبت جراح ▪

 *یولوژیو راد شگاهیآزما ▪

 

 تحت عنوان »اعداد و کلمات مهم جهت اطالع«   8توانید در فصل های خدمات تحت پوشش را میتعاریف و توصیف

 پیدا کنید. 
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 اند:موارد زیر منطقی و ضروری خدماتی که ضرورت پزشکی دارند، شامل خدمات تحت پوششی هستند که برای 

 حفظ حیات.  ▪

 جلوگیری از بیماری یا ناتوانی جدی.  ▪

 تسکین درد شدید. ▪

 دستیابی به رشد و تکامل متناسب با سن. ▪

 دستیابی، حفظ و بازیابی توانایی کارکردی. ▪

سایر   سال، خدمات پزشکی ضروری همه خدمات تحت پوشش، که در سطور فوق ذکر شد، و 21برای اعضای کمتر از 

های خدمات تشخیصی و مراقبت بهداشتی ضروری، درمان، و سایر اقدامات برای اصالح یا تسکین نواقص و بیماری

ای  شود، که توسط مزایای »غربالگری، تشخیص و درمان زودهنگام و دورهها را شامل میجسمی و روانی و عارضه 

 ( الزامی دانسته شده است.EPSDTفدرال« )

  

 مراقبت در صورتی از نظر پزشکی ضرورت دارد که برای حفظ جان شما منطقی و ضروری باشد، شما را از 

شده، مریضی یا جراحت را  دادهابتال به بیماری جدی یا معلولیت حفظ کند، یا درد شدید ناشی از بیماری تشخیص

 . کاهش دهد

یابی یا  خدماتی که ضرورت پزشکی دارند شامل خدماتی هستند که برای رشد و تکامل متناسب با سن، یا حفظ، دست

 . بازیابی توانایی عملکردی ضروری هستند

مزایای غربالگری،  »شود که بر اساس سال، خدمتی از لحاظ پزشکی ضروری قلمداد می 21برای اعضای زیر 

، برای ترمیم یا بهبود نواقص و بیماری جسمی و  (EPSDT)« ای فدرالرهتشخیص و درمان زودهنگام و دو

این موارد شامل مراقبتی است که برای اصالح یا کمک به بهبود بیماری جسمی  . ها ضروری باشدروانی یا عارضه

 . یا روانی یا عارضه، یا حفظ شرایط عضو و جلوگیری از بدتر شدن آن ضروری هستند

 : شوندکی دارند، موارد ذیل را شامل نمیخدماتی که ضرورت پزش

 اند یا هنوز تحت آزمایش هستند هایی که آزمایش نشدهدرمان ▪

 اندعنوان موارد مؤثر پذیرفته نشدهخدمات و اقالمی که عموماً به ▪

 خدمات خارج از دوره و مدت درمان یا خدمات نرمال که فاقد دستورالعمل بالینی هستند ▪

 دهنده استاقب یا ارائه خدماتی که برای راحتی مر ▪

 

 Anthemها هماهنگ است تا اطمینان یابد که همه خدمات پزشکی ضروری را دریافت کنید، حتی با سایر برنامه

 آنها را پوشش ندهد.  Anthemاگر آن خدمات تحت پوشش برنامه دیگری باشند و 
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EPSDT سال   21ای از خدمات پیشگیری، تشخیصی و درمانی را برای نوزادان، کودکان و نوجوانان زیر دامنه گسترده

ای طراحی شده است که اطمینان  گونهتر از مزایای بزرگساالن است و بهقوی  EPSDTدهد. مزایای  درآمد ارائه میکم

افت کنند تا از مشکالت سالمتی پیشگیری شده یا در یابیم که کودکان خدمات تشخیصی و مراقبتی زودهنگام را دری

اطمینان از این است که کودکان بتوانند مراقبت   EPSDTترین زمان ممکن تشخیص داده و درمان شود. هدف سریع

 مراقبت صحیح برای کودک صحیح در زمان صحیح و در مرکز صحیح.  -بهداشتی مورد نیاز خود را دریافت کنند 

 Anthemها هماهنگ است تا اطمینان یابد که همه خدمات پزشکی ضروری را دریافت کنید، حتی اگر آن  رنامهبا سایر ب

 آنها را پوشش ندهد. Anthemخدمات تحت پوشش برنامه دیگری باشند و 

 Anthemتحت پوشش  Medi-Calمزایای 

 ( سیار)خدمات سرپایی 

 سازی بزرگساالن ایمن 

 دهندگان خدمات شبکه بدون تأیید از قبل  سازی بزرگساالن )تزریق واکسن( را از ارائهتوانید ایمنشما می

( در  ACIPسازی« )شده توسط »کمیته مشورتی اقدامات ایمن های توصیه )مجوز قبلی( دریافت کنید. واکسن

ی سفر نیاز دارید تحت پوشش  هایی که برا( از جمله واکسنCDC»مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری« )

Anthem  .قرار دارند 

 سازی )تزریق واکسن( بزرگساالن را در یک داروخانه از طریق توانید برخی خدمات ایمنهمچنین، می

Medi-Cal Rx  دریافت کنید. برای کسب اطالعات بیشتر درباره برنامهMedi-Cal Rx بخش ، 

 فصل را مطالعه کنید.« در این  Medi-Calها و خدمات »سایر برنامه

 مراقبت مربوط به آلرژی 

Anthem کاهی یا  زدایی به آلرژی، حساسیتدهد، از جمله حساسیتآزمایش و درمان آلرژی را پوشش می

 درمانی )ایمونوتراپی(. ایمن

 خدمات بیهوشی 

Anthem های سرپایی تحت پوشش قرار خدمات بیهوشی را که از نظر پزشکی ضروری هستند هنگام دریافت مراقبت

 های دندانپزشکی در صورت انجام توسط متخصص هوشبری  دهد. این پوشش شامل بیهوشی برای جراحی می

 پزشکی است.
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 خدمات کایروپراکتیک 

Anthem حدود به درمان ستون فقرات با ماساژ دستی است. خدمات  دهد، که مخدمات کایروپراکتیک را پوشش می

صورت ضرورت پزشکی از قبل  ممکن است سایر خدمات را در  Anthem کایروپراکتیک محدود به دو جلسه در ماه است.

 تأیید کند.

 اعضای زیر واجد شرایط خدمات کایروپراکتیک هستند: 

 سال  21فرزندان زیر   ▪

 گیرد روز پس از پایان بارداری را دربرمی  60زنان باردار تا پایان ماه که  ▪

 حادهای نیمهای، مرکز مراقبت میانجی یا مرکز مراقبتساکنین مرکز پرستاری حرفه  ▪

  RHCیا  FQHCهای سرپایی، مراکز های سرپایی بیمارستان، کلینیکهمه اعضا، وقتی خدمات در بخش ▪

های یا بیمارستان FQHC، RHCاینگونه نیست که همه مراکز  شود.ارائه می Anthemشبکه موجود در 

 شهرستان، خدمات کایروپارکتیک سرپایی را ارائه دهند. 

 همودیالیز /خدمات دیالیز

Anthem  دهد.های دیالیز را پوشش میدرمان Anthem   همچنین خدمات همودیالیز )دیالیز مزمن( را در صورتی

 آن را تأیید کنند. Anthem که پزشک شما درخواستی را ارسال ودهد پوشش می

 جراحی سرپایی 

Anthem های گزینشی  دهد. مواردی که برای اهداف تشخیصی مورد نیاز است، عمل عمل جراحی سرپایی را پوشش می

 های پزشکی سرپایی مشخص، نیاز به تأیید از قبل )مجوز قبلی( دارند. و عمل

 خدمات پزشکی 

Anthem دهد. خدمات درمانی را که از نظر پزشکی ضروری هستند پوشش می 

 ( پودیاتری ) خدمات پادرمانی 

Anthem  خدمات پاپزشکی را در صورت لزوم پزشکی برای تشخیص و درمان پزشکی، جراحی، مکانیکی، دستکاری

شوند و درمان غیرجراحی  پا میهایی است که وارد دهد. این خدمت شامل مچ پا و تاندونو الکتریکی پای انسان پوشش می

 کنند. های پا که عملکرد پا را کنترل میها و تاندونماهیچه

 های درمانی روش

Anthem دهد، از جمله: های درمانی مختلفی را پوشش میروش 

 شیمی درمانی  ▪

 پرتو درمانی  ▪
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 مراقبت از مادر و نوزاد

 Anthem دهد:میاین خدمات مراقبت از مادر و نوزاد را پوشش 

 آموزش و کمک به تغذیه با شیر مادر ▪

 وضع حمل و مراقبت پس از زایمان ▪

 لوازم و پمپ شیردوش  ▪

 مراقبت پیش از تولد  ▪

 خدمات مرکز زایمان  ▪

 (CNM)پرستار مامایی دارای مجوز  ▪

 (LM)مامای دارای مجوز  ▪

 تشخیص اختالالت ژنتیکی جنین و مشاوره  ▪

 خدمات مراقبت از نوزاد ▪

 بهداشتی درمانی از راه دور خدمات 

دهنده خدمات در  خدمات بهداشتی و درمانی از راه دور، روشی برای دریافت خدمات است، بدون اینکه الزم باشد با ارائه 

تواند  دهنده خدماتتان باشد. یا میتواند شامل گفتگوی زنده با ارائهیک مکان باشید. خدمات بهداشتی و درمانی از راه دور می 

توانید از طریق دهنده خدماتتان بدون گفتگوی زنده باشد. خدمات بسیاری را میگذاری اطالعات با ارائه اشتراکشامل 

خدمات بهداشتی و درمان از راه دور دریافت کنید. اما خدمات بهداشت و درمان از راه دور ممکن است برای همه خدمات  

توانید از تماس بگیرید تا بدانید که کدام نوع خدمات را می خدمات خود دهندهارائهتوانید با تحت پوشش دردسترس نباشد. می

دهنده خدماتتان هر دو موافقت کنید که طریق خدمات بهداشتی و درمانی از راه دور دریافت کنید. الزم است که شما و ارائه 

مناسب است. شما از حق دریافت  استفاده از خدمات بهداشتی و درمانی از راه دور برای یک خدمت خاص برای شما 

صورت حضوری برخوردار هستید و ملزم به استفاده از خدمات بهداشت و درمان از راه دور نیستید، حتی اگر خدمات به

 دهنده شما موافقت کند که خدمات بهداشت و درمان از راه دور برای شما مناسب است.ارائه 

 خدمات سالمت روان

 ت روانخدمات مراقبتی سرپایی سالم

Anthem دهد. هر زمان که  ارزیابی اولیه سالمت روان اعضا را بدون نیاز به تأیید از قبل )مجوز قبلی( پوشش می

، خدمات Anthemدهنده خدمات سالمت روان دارای مجوز در شبکه توانید بدون نامه ارجاع، از یک ارائه بخواهید می

 ارزیابی سالمت روان دریافت کنید.

 

PCP تواند با یک نامه ارجاع، شما را برای غربالگری سالمت روان تکمیلی به دهنده خدمات سالمت روان میه یا ارائ

ارجاع دهد تا میزان اختالل شما را مشخص کند. اگر نتایج غربالگری سالمت   Anthemیک پزشک متخصص در شبکه 

الل در عملکرد ذهنی، عاطفی یا رفتاری  روان شما مشخص کند که دچار اضطراب خفیف یا متوسط هستید، یا دچار اخت

خدمات سالمت روان از جمله موارد   Anthem تواند خدمات سالمت روان را برای شما ارائه دهد. می  Anthemهستید، 

 دهد:زیر را پوشش می



 مزایا و خدمات  | 4

  7صبح تا  7دوشنبه تا جمعه،   (TTY 711) 7801-285-888به شماره  «یمرکز مراقبت از مشتر«با 

به   California Relay Line. این تماس رایگان است. یا با عصر به وقت اقیانوس آرام تماس بگیرید

 بازدید کنید. cal-anthem.com/ca/mediصورت آنالین از تماس بگیرید. به 711شماره 

 53 

 درمانی(ارزیابی و درمان سالمت روان فردی و گروهی )روان  ▪

 آزمایش روانشناسی برای  ▪

 المت روان ارزیابی بالینی وضعیت س

 های شناختی برای بهبود تمرکز، حافظه و حل مسئلهتوسعه مهارت ▪

 خدمات سرپایی به منظور نظارت بر درمان  ▪

 دارویی

 آزمایشگاه، داروها، لوازم و تجهیزات مخصوص بیماران سرپایی ▪

 مشاوره روانپزشکی ▪

 درمان خانوادگی ▪

شود،  ارائه می Anthemخدمات سالمت روان که توسط برای دریافت کمک در خصوص کسب اطالعات بیشتر درباره 

 تماس بگیرید. (TTY 711) 7801-285-888 با شماره 

 

اگر نتایج غربالگری سالمت روان شما مشخص کند که ممکن است سطح باالتری از اختالل را داشته باشید و دریافت  

دهنده خدمات سالمت روان، شما را  یا ارائه  PCP( برایتان ضروری است، SMHSخدمات تخصصی سالمت روان )

ها دهد. برای کسب اطالعات بیشتر، بخش »سایر برنامهبرای انجام ارزیابی به برنامه سالمت روان شهرستان ارجاع می

 مطالعه کنید. 68« را در صفحه Medi-Calو خدمات 

 خدمات اورژانسی 

 ی برای درمان موارد اورژانسی پزشکی خدمات بستری و سرپایی ضرور

Anthem   تمام خدمات مورد نیاز برای معالجه موارد اورژانسی پزشکی را که درU.S. افتد )از جمله  اتفاق می

  Canadaکند در بیمارستانی در و غیره( یا شما را ملزم می Puerto Rico، U.S. Virgin Islandsقلمروهایی مانند 

دهد. مورد اورژانسی پزشکی به یک عارضه پزشکی همراه با درد یا جراحت جدی  پذیرش شوید، پوشش می Mexicoیا 

ای دوراندیش شود. این عارضه به حدی جدی است که اگر فوراً مراقبت پزشکی به عمل نیاید، یک فرد غیرحرفه گفته می

 انتظار دارد که منجر به موارد زیر شود:

 یا ؛خطر جدی برای سالمتی شما ▪

 یاآسیب جدی به عملکردهای جسمی؛  ▪

 یانقص عملکرد عضو یا اندام بدن؛  ▪

 در مورد زنان باردار در مرحله فعال زایمان، یعنی زایمان در زمانی که هر یک از موارد ذیل  ▪

 رخ دهد: 

  .زمان کافی برای انتقال مطمئن شما به بیمارستان دیگر قبل از زایمان وجود نداشته باشد 

  به خطر افتادن سالمت یا ایمنی شما یا نوزاد متولد نشده شما شود.انتقال باعث 

عنوان بخشی از درمان بدهد، داروی دار سرپایی را به ساعته داروهای نسخه   72اگر بخش اورژانس بیمارستان به شما ذخیره  

دمات بخش اورژانس به شما دهنده خعنوان بخشی از »خدمات اورژانسی« شما تحت پوشش خواهد بود. اگر ارائه دار به نسخه 

 مسئول پوشش آن نسخه خواهد بود.  Medi-Cal Rxای بدهد که باید به داروخانه سرپایی برده شود،  نسخه 
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 اگر داروساز در داروخانه سرپایی به شما ذخیره اورژانسی یک دارو را بدهد، آن ذخیره اورژانسی تحت پوشش 

Medi-Cal Rx  است، نهAnthemرای دادن ذخیره داروی اورژانسی به شما به راهنمایی . اگر داروخانه ب 

 تماس بگیرد.  2273-977-800به شماره  Medi-Cal Rxنیاز داشت، از داروخانه بخواهید که با 

 ونقل اورژانسی خدمات حمل

Anthem دهد تا در رسیدن به نزدیکترین محل مراقبت در مواقع اورژانسی به شما کمک خدمات آمبوالنس را پوشش می

کند. این بدان معنی است که وضعیت شما باید به حدی جدی باشد که مراجعه به مراکز درمانی به روش دیگر سالمتی یا 

تحت پوشش نیست، به جز خدمات اورژانسی که شما را   .U.Sجان شما را به خطر بیندازد. هیچ خدماتی در خارج از 

خدمات آمبوالنس   Mexicoو  Canadaکند. اگر در می Mexicoیا  Canadaمجبور به حضور در بیمارستان در 

اورژانسی را دریافت کردید و در زمان دریافت آن مراقبت در بیمارستان بستری نشدید، خدمات آمبوالنس شما توسط  

Anthem ه نخواهد شد.پوشش داد 

 خدمات مراقبتی آسایشگاهی و تسکینی 

Anthem های دهد، که به کاهش ناراحتی خدمات مراقبتی آسایشگاهی و تسکینی را برای کودکان و بزرگساالن پوشش می

سال و باالتر ممکن است خدمات مراقبتی  21کند. بزرگساالن در سنین جسمی، عاطفی، اجتماعی و روحی کمک می

 و مراقبت تسکینی را همزمان با هم دریافت نکنند.آسایشگاهی 

 خدمات مراقبتی آسایشگاهی 

دهد. اعضا برای دریافت  های العالج خدمات میخدمات مراقبتی آسایشگاهی، مزایایی است که به اعضای مبتال به بیماری

ای است که عمدتاً  خدمات مذکور مداخله خدمات مراقبتی آسایشگاهی، باید امید به زندگی شش ماه یا کمتر داشته باشند. 

 روی کنترل درد و مدیریت عالئم بیماری متمرکز است، نه درمان برای طوالنی کردن عمر. 

 خدمات مراقبتی آسایشگاهی شامل موارد ذیل است:

 خدمات پرستاری  ▪

 فیزیوتراپی، کاردرمانی، یا گفتار درمانی ▪

 خدمات پزشکی اجتماعی  ▪

 داری و مراقبت در منزلخدمات خانه ▪

 لوازم و تجهیزات پزشکی  ▪

 در دسترس باشد(.  FFS Medi-Cal Rxبرخی داروها و خدمات بیولوژیکی )برخی ممکن است از طریق   ▪

 خدمات مشاوره  ▪

های بحرانی و در صورت لزوم برای حفظ عضو  ساعته در طی دوره 24صورت خدمات مداوم پرستاری به ▪

 العالج در منزلمبتال به بیماری 

طور یکجا در بیمارستان، مرکز پرستاری های بستری مقطعی به مدت حداکثر پنج روز متوالی بهمراقبت ▪

 ای یا آسایشگاهحرفه 

مدت بستری برای کنترل درد یا مدیریت عالئم بیماری در بیمارستان، مرکز پرستاری های کوتاهمراقبت ▪

 ای یا آسایشگاهحرفه 
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 نی خدمات مراقبتی تسکی

بینی، پیشگیری و درمان درد شدید، کیفیت زندگی را محور است که با پیشمراقبت تسکینی، مراقبتی بیمارمحور و خانواده

بخشد. در خدمات مراقبتی تسکینی الزامی وجود ندارد که امید به زندگی عضو باید شش ماه یا کمتر باشد. بهبود می

 درمانی انجام شود.مراقبت تسکینی ممکن است همزمان با مراقبت 

 مراقبت تسکینی شامل موارد ذیل است: 

 ریزی مراقبت پیشرفتهبرنامه ▪

 مشاوره و ارزیابی مراقبت تسکینی  ▪

 برنامه مراقبت شامل موارد زیر است، اما محدود به آنها نیست: ▪

 های استخواندکترای پزشکی یا بیماری 

  دستیار پزشک 

  پرستار رسمی 

 متخصص ای یا پرستارپرستار رسمی حرفه 

 مددکار اجتماعی 

  کشیش بیمارستان 

 هماهنگی مراقبت  ▪

 مدیریت درد و عالئم ▪

 خدمات سالمت روان و پزشکی اجتماعی ▪

توانند مراقبت تسکینی و مراقبت آسایشگاهی را همزمان دریافت کنند. اگر مراقبت  ساله و باالتر نمی 21بزرگساالن 

توانید برای تغییر به مراقبت آسایشگاهی نیز هستید، هر زمان خواستید میکنید و واجد شرایط مراقبت تسکینی دریافت می

 آسایشگاهی درخواست دهید.

 بستری شدن

 خدمات بیهوشی 

Anthem دهد.  در طول مدت بستری در بیمارستان خدمات بیهوشی را که از نظر پزشکی ضروری است پوشش می

دهنده خدمات است که در هوشبری بیماران تخصص دارد. هوشبری نوعی درمان است متخصص بیهوشی نوعی ارائه 

 شود. های پزشکی استفاده میکه در برخی عمل 

 خدمات بیمارستانی برای بیماران بستری 

های بستری در بیمارستان را که ضرورت پزشکی دارند  مراقبت Anthemشوید، هنگامی که در بیمارستان بستری می

 دهد.پوشش می

 خدمات جراحی 

Anthem  دهد.شود پوشش میهای ضروری پزشکی را که در بیمارستان انجام میجراحی 
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 برنامه توسعه مراقبت بعد از زایمان موقت 

فراهم   Medi-Calای را برای اعضای یافته( پوشش توسعهPPCEبت بعد از زایمان موقت« )برنامه »توسعه مراق
 کند که دچار عارضه سالمت روانی مادران در طول بارداری یا دوره بعد از بارداری هستند.می

Anthem  ها در طول بارداری و حداکثر دو ماه بعد از پایان بارداری  خدمات مراقبت سالمت روان مادران را برای خانم

ماه بعد از تشخیص یا از پایان بارداری،   12برای حداکثر   Anthemآن پوشش را توسط   PPCEدهد. برنامه پوشش می

 کند.هر کدام دیرتر باشد، تمدید می

روز   150باشید، پزشکتان باید تشخیص عارضه سالمت روان مادران را ظرف  PPCEبرنامه  برای آنکه واجد شرایط 

کنید که به این خدمات نیاز دارید، از پزشکتان درباره آنها بپرسید. اگر بعد از پایان بارداری تأیید کند. اگر فکر می

 کند.ها را برای شما تکمیل و ارسال میدریافت کنید، ایشان فرم  PPCEکند که باید خدماتی را از پزشکتان فکر می

 های )درمانی( توانبخشی و بازتوانی خدمات و دستگاه 

های مزمن در جهت به دست  هایی برای کمک به افراد دچار جراحت، معلولیت یا عارضه این مزایا شامل خدمات و دستگاه

 های ذهنی و جسمی است.آوردن یا بازیابی مهارت

 دهد: این برنامه موارد زیر را پوشش می

 طب سوزنی 

Anthem   خدمات طب سوزنی را برای جلوگیری، اصالح یا کاهش درد مزمن، شدید و مداوم که ناشی از یک عارضه

ها( وقتی  دهد. خدمات طب سوزنی سرپایی )با یا بدون تحریک الکتریکی سوزنشده است پوشش میپزشکی عموماً شناخته

  Anthem دندانپزشک، پاپزشک یا متخصص طب سوزنی ارائه شوند، محدود به دو جلسه در ماه است. توسط پزشک،

 صورت ضرورت پزشکی از پیش تأیید کند )مجوز قبلی بدهد(.ممکن است خدمات تکمیلی را در

 

 ( شنیداری )سنجی شنوایی

Anthem سنجی سرپایی محدود به دو خدمت در ماه است )این محدودیت دهد. شنواییسنجی را پوشش میخدمات شنوایی

صورت ضرورت پزشکی از ممکن است خدمات تکمیلی را در Anthem شود(.سال اعمال نمی 21درباره کودکان زیر 

 پیش تأیید کند )مجوز قبلی بدهد(.

 های بهداشت رفتاری درمان

Anthemخ ،( دمات درمان بهداشت رفتاریBHT  را برای اعضای زیر )سال از طریق مزایای »غربالگری،   21

( شامل خدمات و BHTدهد. درمان سالمت رفتاری )( پوشش میEPSDTای« )تشخیص و درمان زودهنگام و دوره

  21واهد است که عملکرد فرد زیر های مداخله رفتاری مبتنی بر شهای درمانی مانند تحلیل رفتار کاربردی و برنامهبرنامه

 کند.سال را تا جایی عمالً امکان دارد تقویت یا بازیابی می

با استفاده از مشاهده و تقویت رفتاری، یا از طریق ایجاد انگیزه برای آموزش هر مرحله از یک رفتار   BHTخدمات 

هایی از خدمات  است و تجربی نیست. نمونه مبتنی بر شواهد معتبر BHTدهد. خدمات هایی را آموزش میهدفمند، مهارت

BHT های مداخله شناختی رفتاری، درمان جامع رفتاری و تحلیل رفتار کاربردی است. شامل مداخالت رفتاری، بسته 
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باید از نظر پزشکی ضروری باشند، توسط پزشک یا روانشناس دارای مجوز تجویز شوند، توسط این   BHTخدمات 

 برنامه تأیید شوند، و به روشی ارائه شوند که از برنامه درمان تأیید شده پیروی کنند.

 بازتوانی قلبی 

Anthem  دهد.خدمات بازتوانی قلبی برای بیماران بستری و سرپایی را تحت پوشش قرار می 

 (DMEتجهیزات پزشکی بادوام )

Anthem های پزشکی خرید یا اجاره دستگاهDME  ،تجهیزات و سایر خدمات را با تجویز پزشک، دستیار پزشک ،

صورت ضرورت  تجویزشده ممکن است در  DMEدهد. اقالم پرستار متخصص، و متخصصان پرستاری بالینی پوشش می

های روزمره یا برای جلوگیری از ناتوانی جسمی عمده پوشش  رای فعالیتپزشکی جهت حفظ عملکردهای حیاتی بدن ب

 داده شوند. 

 دهد:موارد زیر را پوشش نمی Anthemطور کلی، به

ای که در بخش »لوازم و  گونهفروشی بهتجهیزات و لوازم راحتی یا الکچری به استثنای پمپ سینه در رده خرده  ▪

 مادر و نوزاد« در این فصل توضیح داده شده است های سینه« تحت عنوان »مراقبت از پمپ

اند، مانند تجهیزات ورزشی )از جمله  اقالمی که برای حفظ فعالیت طبیعی زندگی روزمره طراحی نشده ▪

 اند(های تفریحی و ورزشی طراحی شده هایی که برای حمایت بیشتر از فعالیتدستگاه

 سال ضرورت پزشکی داشته باشد 21ی زیر تجهیزات بهداشتی، به استثنای زمانی که برای اعضا ▪

 اقالم غیرپزشکی مانند حمام سونا یا آسانسور  ▪

 تعمیر منزل یا خودرو  ▪

ها تحت پوشش  های آزمایش خون یا سایر مواد بدن )اما دستگاه پایش قند خون، نوار تست و النستدستگاه ▪

Medi-Cal Rx  )هستند 

 های پایش آپنه نوزادانهای پایش الکترونیکی قلب یا ریه به استثنای دستگاهدستگاه ▪

ادرست، به استثنای زمانی که برای افراد  تعمیر یا جایگزینی تجهیزات به دلیل گم شدن، دزدیده شدن یا استفاده ن ▪

 سال ضرورت پزشکی داشته باشد  21زیر 

 شوند سایر اقالمی که عموماً و اساساً برای مراقبت بهداشتی استفاده نمی ▪

 

 شود، پذیرفته شوند.اما در برخی موارد، این اقالم ممکن است با تأیید از قبل )مجوز قبلی( که توسط پزشکتان ارسال می

 ای و وریدی روده تغذیه

 شود که یک عارضه پزشکی مانع از خوردن عادی غذا توسط شما های تغذیه بدن هنگامی استفاده میاز این روش 

تحت پوشش   Medi-Cal Rxای و وریدی در صورت ضرورت پزشکی از طریق ای رودهشود. محصوالت تغذیهمی

 گیرند. قرار می 
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 سمعک 

نچه برای افت شنوایی آزمایش بدهید، استفاده از سمعک ضرورت پزشکی داشته باشد، و نسخه پزشک داشته باشید،  چنا

Anthem ترین سمعک برای تأمین نیاز پزشکی شما است. دهد. این پوشش محدود به ارزان خدمات سمعک را پوشش می

Anthem تر، استفاده از دو سمعک بهتر از یک  دهد، مگر آنکه برای حصول نتایج بهیک سمعک را پوشش می 

 سمعک باشد. 

 سال 21سمعک برای افراد زیر 

 California Children’s Services (CCS)داند کودکانی که به سمعک نیاز دارند، به برنامه قانون ایالتی الزم می

بود،  CCSجد شرایط است یا خیر. اگر کودک وا CCSارجاع داده شوند تا مشخص شود که آیا کودک واجد شرایط 

CCS هایی را که ضرورت پزشکی دارد، پوشش خواهد داد. اگر کودک واجد شرایط هزینه سمعکCCS  ،نباشد

 دهیم.پوشش می Medi-Calعنوان بخشی از پوشش هایی که ضروت پزشکی دارند را به سمعک

 ساله و باالتر  21خدمات سمعک برای افراد 

 دهیم:ی هر سمعک پوشش می، موارد زیر را براMedi-Calتحت 

 قالب گوش برای فیت شدن روی گوش  ▪

 یک بسته باتری استاندارد ▪

 ها معاینه برای اطمینان از عملکرد درست سمعک ▪

 ها معاینه برای تمیز کردن و فیت کردن سمعک ▪

 ها تعمیر سمعک ▪
 

 دهیم:، در موارد زیر سمعک جایگزین را پوشش میMedi-Calتحت 

 ای است که سمعک کنونی شما قادر به اصالح آن نیست.گونهبهافت شنوایی شما  ▪

سمعک شما گم شود، دزدیده شود یا بشکند و امکان تعمیر آن وجود نداشته باشد و این اتفاق تقصیر شما نباشد.  ▪

 صورت مکتوب به ما اطالع دهید که این اتفاق چگونه روی داده است. باید به
 

 شامل موارد زیر نیست:  Medi-Calر، ساله و باالت 21برای بزرگساالن 

 های سمعک جایگزینی باتری ▪

 خدمات سالمت در منزل

Anthem  شود، در صورت تجویز پزشک معالج و داشتن ضرورت  خدمات درمانی را که در خانه شما ارائه می

 دهد. پزشکی، پوشش می

 جمله :  دهد، ازپوشش می Medi-Calخدمات سالمت در منزل، محدود به خدماتی است که 

 وقتای پاره مراقبت پرستاری حرفه ▪

 وقتدستیار سالمت در منزل پاره ▪

 خدمات پزشکی اجتماعی  ▪

 تجهیزات پزشکی  ▪
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 لوازم، تجهیزات و وسایل پزشکی 

Anthem   تجهیزات پزشکی را که توسط پزشک، دستیار پزشک، پرستار متخصص، و متخصص پرستار بالینی تجویز

 Anthem.هستند، نه  FFS Medi-Cal Rxهیزات پزشکی تحت پوشش دهد. برخی تجشده باشد، پوشش می

 شامل موارد زیر نیست:  Medi-Calپوشش 

 اقالم خانگی رایج، شامل اما نه محدود به: ▪

  )چسب زخم )همه نوع 

  پد الکل 

 لوازم آرایشی 

  پنبه 

  پودر جاذب رطوبت 

  دستمال تنظیف 

  ر یدستمال مرطوب بواس 

 نه محدود به: های خانگی رایج، شامل اما درمان ▪

 وازلین سفید 

  های خشکی پوست ها و لوسیونروغن 

 تالک و محصوالت ترکیبی تالک 

  عوامل اکسید کننده مانند پروکسید هیدروژن 

 کارباماید پروکسید و سدیم پربورات 

 شامپوهای بدون نسخه ▪

د یا مایع و خمیر  داروهای موضعی که حاوی پماد سالیسیلیک اسید و بنزوئیک اسید، کرم سالیسیلیک اسید، پما ▪

 زینک اکساید هستند 

شوند، و عموماً و اساساً توسط افرادی  سایر اقالمی که عموماً و اساساً برای مراقبت از سالمت استفاده نمی

 شوند که نیاز پزشکی خاصی به آنها ندارند.استفاده می

 کاردرمانی 

 Anthemزی درمان، معالجه، آموزش و مشاوره را پوشش ریخدمات کاردرمانی، از جمله ارزیابی کاردرمانی، برنامه

 شود(.سال اعمال نمی 21دهد. خدمات کاردرمانی محدود به دو خدمت در ماه است )این محدودیت درباره کودکان زیر می

Anthem صورت ضرورت پزشکی از پیش تأیید کند )مجوز قبلی بدهد(. را در  ممکن است خدمات تکمیلی 

 ارتوپدی/اندام مصنوعی 

Anthem ها و خدمات ارتوپدی و اندام مصنوعی را که از نظر پزشکی ضروری است و توسط پزشک، متخصص دستگاه

های  هد. این خدمات، دستگاهدشود، پوشش میدهنده خدمات درمانی غیرپزشکی تجویز میامراض پا، دندانپزشک یا ارائه 

سازی، و پروتزهای ویژه احیای عملکرد یا جایگزینی  شده، پروتز سینه/ماستکتومی، پانسمان سوختگی فشردهشنوایی کاشته

 گیرد.اعضای بدن، یا پشتیبانی از یک عضو ضعیف یا تغییر شکل داده بدن را دربرمی
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 لوازم استومی و اورولوژی 

Anthem دهد.  های زخم را پوشش میهای تخلیه، لوازم شستشوی زخم و چسب های استومی، سوند ادرار، کیسه کیسه

 وسایل مورد نیاز برای راحتی، رفاه یا تجهیزات و اسباب تجمالتی تحت پوشش نیستند.

  فیزیوتراپی 

Anthem الجه، آموزش، خدمات مشاوره و ریزی درمان، معخدمات فیزیوتراپی، از جمله ارزیابی فیزیوتراپی، برنامه

 دهد.استعمال داروهای موضعی را پوشش می

 بازتوانی ریوی 

Anthem دهد.شود پوشش میبازتوانی ریوی را که از نظر پزشکی ضرورت دارد و توسط پزشک تجویز می 

 ایخدمات مراکز پرستاری حرفه

ای را در صورت ضرورت  خدمات مراکز پرستاری حرفه Anthemاگر به سطح باالیی از مراقبت نیاز داشته باشید، 

  24صورت ای به دهد. این خدمات شامل اتاق و تخت در یک مرکز مجاز با مراقبت پرستاری حرفه پزشکی ارائه می

 ساعته در هر روز است. 

 گفتاردرمانی 

Anthem د به دو خدمت در  دهد. خدمات گفتار درمانی محدوگفتاردرمانی را در صورت ضرورت پزشکی پوشش می

ممکن است خدمات تکمیلی را   Anthem شود(.سال اعمال نمی 21ماه است )این محدودیت درباره کودکان زیر 

 صورت ضرورت پزشکی از پیش تأیید کند )مجوز قبلی بدهد(.در

 خدمات تراجنسیتی 

Anthem شکی ضرورت دارد یا هنگامی که  عنوان مزایایی که از نظر پزخدمات تراجنسیتی )خدمات تأیید جنسیت( را به

 دهد. کند، پوشش میاین خدمات معیارهای جراحی بازسازی را برآورده می 

 کارآزمایی بالینی 

Anthem دهد که در فاز یک، فاز دو، فاز سه، یا فاز  های روتین بیمار را برای بیمارانی پوشش میهای مراقبتهزینه

های که به پیشگیری، شناسایی یا درمان سرطان یا دیگر عارضه چهار کارآزمایی بالینی پذیرفته شده باشند، درصورتی

، »مراکز کنترل و پیشگیری  (FDA)ا و داروی ایاالت متحده« تهدیدکننده حیات مرتبط باشد و مطالعه توسط »سازمان غذ

انجام شده باشد. مطالعات باید توسط   Medicaid» (CMS) و Medicare، یا »مراکز خدمات (CDC)از بیماری« 

که یک برنامه  ،Medi-Cal Rxسربازان« تأیید شوند. ، »وزارت دفاع« یا »اداره کهنهFDA »مراکز ملی سالمت«،

Medi-Cal FFS  دهد. برای کسب اطالعات بیشتر، بخش  دار سرپایی را پوشش میاست، بیشتر داروهای نسخه

 دار سرپایی« در این فصل را مطالعه کنید.»داروهای نسخه 
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 خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی 

Anthem حت پوشش  های بیماران سرپایی و بستری و خدمات اشعه ایکس را در صورت ضرورت پزشکی تآزمایشگاه

اسکن بنا به ضرورت پزشکی   PET، و MRI اسکن، CTهای تصویربرداری پیشرفته مانند دهد. انواع روشقرار می 

 تحت پوشش هستند. 

 های مزمن خدمات پیشگیری و سالمتی و مدیریت بیماری 

 دهد: این برنامه موارد زیر را پوشش می

 سازی« ات ایمنشده توسط »کمیته مشورتی برای اقدامهای توصیهواکسن ▪

 خدمات تنظیم خانواده ▪

 های »آکادمی آمریکایی آینده درخشان اطفال« توصیه ▪

 شده برای زنان توسط »کالج آمریکایی متخصصین زنان و زایمان« خدمات پیشگیرانه توصیه ▪

 شودکمک به قطع مصرف سیگار، که خدمات ترک سیگار نیز نامیده می ▪

 « Bو   Aشده توسط »نیروی کار خدمات پیشگیرانه ایاالت متحده، درجه خدمات پیشگیرانه توصیه ▪

شود تا بتوانند تعداد و فاصله بین فرزندان را  خدمات تنظیم خانواده برای اعضایی که در سن فرزندآوری هستند ارائه می

  Anthem ، PCPدر  تأیید شده است. FDAتوسط های کنترل زاد و ولد است که تعیین کنند. این خدمات شامل همه روش

 برای خدمات تنظیم خانواده در دسترس هستند.  زنان و زایمانو متخصصان 

در ارتباط نیست انتخاب کنید،   Anthemرا که با  Medi-Calتوانید پزشک یا کلینیک برای خدمات تنظیم خانواده، می

 دهنده خارج از شبکه نیاز باشد. خدمات ارائه  Anthem  بدون اینکه به تأیید از قبل )مجوز قبلی( از سوی

 که مربوط به تنظیم خانواده نیست ممکن است تحت پوشش قرار نگیرند. برای کسب اطالعات بیشتر، با شماره  

 888-285-7801 (TTY 711).تماس بگیرید 

تحت عنوان مراقبت  5تر، فصل  ساله و پایین 20برای کسب اطالعات بیشتر درباره مراقبت پیشگیرانه برای جوانان 

 خوب کودکان و نوجوانان را مطالعه کنید.

 برنامه پیشگیری از دیابت 

برنامه به منظور ای برای تغییر سبک زندگی مبتنی بر شواهد است. این ( برنامهDPP»برنامه پیشگیری از دیابت« )

دیابت طراحی شده است. این برنامه یک سال طول  در بین افراد مبتال به پیش 2جلوگیری یا تأخیر در بروز دیابت نوع 

های سبک زندگی  ها و تکنیککشد. همچنین، ممکن است برای اعضای واجد شرایط تا سال دوم طول بکشد. حمایتمی

 ت:مورد تأیید برنامه شامل موارد زیر اس

 ارائه یک مربی همتا  ▪

 آموزش خودمراقبتی و حل مسئله ▪

 ارائه تشویق و بازخورد ▪

 ارائه مطالب آموزنده برای پشتیبانی از اهداف  ▪

 پیگیری توزین روتین برای کمک به دستیابی به اهداف  ▪
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اره برنامه و باید الزامات صالحیت برنامه را داشته باشند. برای کسب اطالعات بیشتر درب DPPاعضا برای پیوستن به 

 تماس بگیرید.  (TTY 711) 7801-285-888به شماره  Anthemصالحیت، با 

 خدمات بازسازی

Anthem  های جراحی را که برای اصالح یا ترمیم ساختارهای غیرطبیعی بدن به منظور بهبود یا ایجاد یک ظاهر  عمل

غیرطبیعی بدن عبارت از نقایص مادرزادی،   دهد. ساختارهایشوند تحت پوشش قرار میطبیعی تا حد ممکن انجام می

های رشدی، تروما، عفونت، تومورها، بیماری، یا بازسازی پستان پس از جراحی برداشتن پستان است. برخی  ناهنجاری

 ها و استثناها ممکن است اعمال شوند. محدودیت

 خدمات اختالل سوء مصرف مواد 

 دهد: این برنامه موارد زیر را پوشش می

 غربالگری سوء مصرف الکل و غربالگری مواد غیرقانونی.  ▪

 

برای اطالع از پوشش درمان از طریق خدمات شهر، به بخش »خدمات درمان اختالل مصرف مواد« در این فصل  

 مراجعه کنید.

 سنجیخدمات بینایی 

 دهد: این برنامه موارد زیر را پوشش می

های چشم تکمیلی یا به دفعات بیشتر در صورت ضرورت معاینهماه؛  24معاینه چشم روتین یک بار در هر  ▪

 شوند.پزشکی برای اعضای مبتال به دیابت پوشش داده می

 ماه؛ در صورت داشتن نسخه معتبر.  24عینک )فریم و عدسی( یک بار در هر  ▪

امکان  ماه در صورت تغییر در نسخه یا گم شدن، دزدیده شدن یا شکستن عینک )عدم 24تعویض عینک ظرف   ▪

صورت مکتوب به ما اطالع دهید که چطور عینکتان گم شد، تعمیر(، و چنانچه تقصیر شما نبوده باشد. باید به

 دزدیده شد یا شکست.

های استاندارد قابل اصالح نیست، ابزار بینایی ضعیف برای افرادی که دچار نقص بینایی هستند و توسط عینک ▪

های روزمره تداخل داشته باشد )مانند تخریب توانایی فرد در انجام فعالیت لنزهای تماسی، دارو، یا جراحی که با

 شبکیه چشم مرتبط با سن(.

لنزهای تماسی و آزمایش آنها در صورتی تحت پوشش هستند که  -لنزهای تماس که ضرورت پزشکی دارند  ▪

های ست دادن گوش(.  عارضه پذیر نباشد )مانند از ددلیل بیماری یا عارضه چشم، استفاده از عینک امکانبه

پزشکی که واجد شرایط لنزهای تماسی خاص هستند، شامل اما نه محدود به آنیریدیا، افاکیا )عدم وجود عدسی  

 چشم( و قوز قرنیه است. 
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 های غیراورژانسی ونقل برای موقعیت مزایای حمل 

دهند که از  باشید که به شما اجازه نمیونقل پزشکی هستید که دارای نیازهای پزشکی در صورتی واجد شرایط حمل

تواند برای خدمات ونقل پزشکی میخودرو، اتوبوس یا تاکسی برای رفت و آمد به قرار مالقات خود استفاده کنید. حمل

تحت پوشش مانند قرارهای مالقات پزشکی، دندانپزشکی، روانی، ترک مصرف مواد و داروخانه ارائه شوند. اگر به  

توانید با پزشکتان صحبت کنید و برای آن درخواست دهید.   نیاز دارید، می NEMTی غیراورژانسی یا ونقل پزشک حمل

گیرد. اگر به این نتیجه برسند که به ونقل متناسب با نیازهایتان تصمیم میپزشکتان درباره نوع مناسب خدمات حمل

کنند. در صورت قبول آن، بسته ، آن را تجویز میAnthemونقل پزشکی نیاز دارید، با تکمیل فرم و ارسال آن برای  حمل

توانید از این خدمات استفاده کنید. عالوه بر این، هیچ محدودیتی برای تعداد  مدت یک سال میتان بهبه نیازهای پزشکی

ونقل ماه نیازهای پزشکی شما را برای حمل  12کنید وجود ندارد. پزشکتان باید هر خدمات رفت و آمدی که دریافت می

 پزشکی ارزیابی مجدد و دوباره تأیید کند. 

که برای رفتن به  ونقل هوایی است. درصورتیونقل پزشکی شامل آمبوالنس، ون کوچک، ون حمل ویلچر یا حملحمل

تان ونقل پزشکی را که برای نیازهای پزشکیترین وسیله حملارزان Anthem مطب به وسیله نقلیه نیاز داشته باشید، 

عنوان مثال، اگر از نظر پزشکی یا جسمانی بتوانید با ون حمل ویلچر به مطب دهد. به شد در اختیارتان قرار میمناسب با

ونقل هوایی استفاده کنید که با توجه به توانید از حملپردازد. فقط در صورتی میهزینه آمبوالنس را نمیAnthem بروید، 

 شد.ونقل زمینی غیرممکن باتان، حملعارضه پزشکی

 ونقل پزشکی باید زمانی استفاده شود که:حمل

 دهنده خدمات دیگر، از نظر جسمانی یا پزشکی ضروری باشد، یا از  طبق مجوز کتبی پزشک یا ارائه ▪

نظر پزشکی یا جسمانی قادر نباشید از خودروی سواری، اتوبوس، تاکسی، یا ون برای رفتن به مطب 

 استفاده کنید. 

ی یا روانی برای رفتن به محل درمان و برگشتن به خانه یا سوار وسیله نقلیه شدن،  به دلیل معلولیت جسمان ▪

 به کمک راننده نیاز داشته باشید.

  Anthemکه پزشکتان برای قرارهای مالقات غیرفوری )روتین( تجویز کرده است، لطفاً با NEMTبرای درخواست 

)دوشنبه تا جمعه( قبل از قرار مالقات خود تماس حداقل دو روز کاری  (TTY 711) 7801-285-888به شماره 

های مالقات فوری، لطفاً هر چه زودتر تماس بگیرید. لطفاً هنگام تماس، کارت شناسایی عضویت خود را برای وقت بگیرید.

 همراه داشته باشید.

 تان ونقل پزشکی را که متناسب با نیازهای پزشکی ترین حمل ، ارزان  Anthem: ونقل پزشکیهای حمل محدودیت 

کند. اگر خدمت تحت پوشش دهنده به منزلتان که وقت آزاد برای مالقات داشته باشند فراهم می ترین ارائه باشد، به نزدیک 

Medi-Cal  شود. اگر نوع قرار مالقات تحت پوشش ونقل پزشکی ارائه نمی نباشد، خدمات حملMedi-Cal  باشد اما تحت

ریزی کنید. فهرستی ونقل برنامه کند تا برای خدمات حمل به شما کمک می  Anthem پوشش برنامه بهداشت و درمان نباشد، 

ونقل در خارج از شبکه یا منطقه خدمات شما از خدمات تحت پوشش در این »کتابچه راهنما« ارائه شده است. خدمات حمل 

گرفته شده باشد. برای کسب اطالعات بیشتر یا درخواست   Anthemه مجوز قبلی آن از  تحت پوشش نیست، مگر آنک 

 تماس بگیرید.   (TTY 711) 7801-285-888به شماره    Anthemونقل پزشکی، لطفاً با  حمل 

ونقل را بدهد، عضو هیچ  اجازه استفاده از خدمات حمل  Anthemکه درصورتی  :هایی که عضو باید بپردازدهزینه

 پردازد. ای را نمیههزین
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 ونقل غیرپزشکی نحوه دریافت حمل

مزایای شما شامل دریافت خدمات رفت و آمد به محل قرار مالقات در صورتی است که مالقات برای خدمات تحت پوشش  

Medi-Cal توانید خدمات رفت و آمد رایگان را دریافت کنید:باشد. در موارد زیر می 

 Medi-Calسفر به مقصد مالقات و برگشت از آنجا برای خدمت تحت پوشش  ▪

  دهنده خدمات درمانی شما مجاز دانسته شده باشد؛ یاکه توسط ارائه

 گرفتن داروها و لوازم پزشکی. ▪

Anthem  دهد که برای رفتن به مطب پزشک جهت دریافت خدمات تحت پوشش به شما اجازه میMedi-Cal   از

ترین ارزان  Anthemونقل عمومی یا خصوصی استفاده کنید. ، تاکسی، اتوبوس، یا سایر وسایل حملخودروی سواری

تواند هزینه رفت و آمد می Anthemدهد. گاهی اوقات،  ونقل غیرپزشکی متناسب با نیازهای شما را پوشش مینوع حمل

ند. این امر باید قبل از استفاده از وسیله نقلیه  اید، به شما بازگردابا وسیله نقلیه خصوصی را که خودتان هماهنگ کرده

های رفت و آمد مانند اتوبوس  توانید از سایر روشتأیید شود، و باید به ما بگویید که چرا نمی Anthemخصوصی، توسط 

ن را از ما پس  توانید خودتان رانندگی کنید و هزینه آتوانید با ما تماس بگیرید و به ما اطالع دهید. نمیاستفاده کنید. می

   بگیرید.

 بازپرداخت هزینه سفر مستلزم وجود همه شرایط زیر است:

 گواهینامه رانندگی راننده ▪

 ثبت وسیله نقلیه راننده ▪

 مدرک بیمه خودروی راننده  ▪

   7801-285-888برای درخواست رفت و آمد برای دریافت خدماتی که مجاز دانسته شده است، با شماره 

)TTY 711(   قبل از وقت مالقات خود تماس بگیرید یا در صورت نیاز   دوحداقل )روز کاری )دوشنبه تا جمعه 

کارت شناسایی عضویت خود را همراه  ترین زمان ممکن تماس بگیرید. لطفاً هنگام تماس،به مالقات فوری، در سریع 

 داشته باشید.

ونقل غیرپزشکی با »کلینیک سالمت سرخپوستان« در محل سکونت توانند برای درخواست حمل توجه:سرخپوستان می

 خود تماس بگیرند. 

تان ونقل غیرپزشکی را که متناسب با نیازهای پزشکیترین حملارزان ، Anthem ونقل غیرپزشکی:های حملمحدودیت

توانند خودشان کند. اعضا نمیدهنده به منزلتان که وقت آزاد برای مالقات داشته باشند فراهم می ترین ارائهباشد، به نزدیک

 ات بیشتر، لطفاً با  رانندگی کنند یا مستقیماً بازپرداخت به آنها صورت گیرد. برای کسب اطالع

 Anthem 7801-285-888 به شماره (TTY 711) .تماس بگیرید 

 شود: ونقل غیرپزشکی در موارد زیر اعمال نمیحمل

ونقل پزشکی، برای خدمات تحت پوشش آمبوالنس، ون حمل ویلچر، ون کوچک یا سایر اشکال حمل ▪

Medi-Cal  .ضرورت پزشکی داشته باشد 

تان برای رفتن به محل درمان و برگشتن به خانه یا سوار وسیله نقلیه شدن  یا پزشکیبه دلیل شرایط جسمانی  ▪

 به کمک راننده نیاز داشته باشید.
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 توانید بدون کمک راننده سوار وسیله نقلیه یا از آن پیاده شوید.روی ویلچر هستید و نمی ▪

 نباشند. Medi-Calخدمات تحت پوشش  ▪

هماهنگ شده باشد، عضو هیچ   Anthemونقل غیرپزشکی توسط که حملدرصورتی بپردازد:هایی که عضو باید هزینه

  پردازد.ای را نمیهزینه

 Anthemها و مزایای تحت پوشش سایر برنامه

 (MLTSS)شده های بلندمدت مدیریت خدمات و حمایت 

Anthem  این مزایایMLTSS دهد:را برای اعضایی که شرایط زیر را داشته باشند پوشش می 

 Anthem مدت مورد تأییدخدمات مراکز مراقبت طوالنی ▪

 تماس بگیرید. (TTY 711) 7801-285-888دارید، با   MLTSSاگر پرسشی درباره 

 هماهنگی مراقبت 

 Anthem صورت هماهنگی نیازهای مراقبت بهداشتی بهبخشی بیمار« را برای کمک به شما جهت خدمات »سامان

ها هماهنگ است تا اطمینان یابد که همه خدمات پزشکی ضروری را  با سایر برنامه Anthem دهد.رایگان ارائه می 

 آنها را پوشش ندهد. Anthemدریافت کنید، حتی اگر آن خدمات تحت پوشش برنامه دیگری باشند و 

تماس  (TTY 711) 7801-285-888ت خود یا سالمت فرزندتان دارید، با شماره اگر پرسش یا نگرانی درباره سالم

 بگیرید.

 (CCI)شده مزایای ابتکار مراقبت هماهنگ 

را برای افراد واجد شرایط  (CCI)شده کوشد تا مراقبت هماهنگمی  Californiaشده« برنامه »ابتکار مراقبت هماهنگ

از دو  CCIرا دارند( ارتقا ببخشد.  Medicareو  Medi-Calدوگانه )افرادی که شرایط الزم برای دریافت خدمات 

 بخش اصلی تشکیل شده است:

Cal MediConnect 

  Medicare، ارتقای هماهنگی مراقبت برای ذینفعانی است که واجد شرایط دوگانه Cal MediConnectهدف برنامه 

نام کنند و همه مزایای خود را مدیریت دهد که در یک برنامه منفرد ثبتهستند. این برنامه به آنها اجازه می  Medi-Calو 

کوشد خدمات  داشته باشند. این برنامه همچنین می Medicareو  Medi-Calهای جداگانه کنند، به جای آنکه برنامه

 کند تا جای ممکن سالم و در خانه بمانند.  قرار دهد که به آنها کمک میمراقبتی باکیفیت را در اختیار مردم 
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 دهد: اید، برنامه موارد زیر را پوشش مینام کردهثبت Anthemمربوط به  Cal MediConnectاگر در برنامه 

 کنند.رسانی به شما با یکدیگر همکاری میدهندگان خدمات که برای خدمتای از ارائه شبکه ▪

 کند. کنید اطمینان حاصل می کننده مراقبت فردی که از اینکه مراقبت و حمایت الزم را دریافت میگهماهن ▪

 بررسی سفارشی نیازهای سالمت و برنامه مراقبت شما.  ▪

 مراقبت سازمانی بلندمدت

 Anthemر برای  دهد. اگخدمات مراقبتی طوالنی مدت را برای ماهی که وارد مرکز شدید و ماه بعد از آن پوشش می

 . دهدنمیمدت را پوشش خدمات مراقبتی طوالنیAnthem مدت بیشتری در مرکز بمانید، 

FFS Medi-Cal دهد که بیشتر از ماه بعد از ورودتان به مرکز طول  اقامتتان در مرکز را در صورتی پوشش می 

تماس   (TTY 711) 7801-285-888  به شماره «یمرکز مراقبت از مشتر «بکشد. برای کسب اطالعات بیشتر، با 

 بگیرید.

 (MLTSS)شده های بلندمدت مدیریتخدمات و حمایت

( هستند SPDواجد شرایط هستند، یا »سالمند یا فرد معلولی« ) Medi-Calو هم برای  Medicareافرادی که هم برای 

 Medi-Calبپیوندند تا مزایای  Medi-Cal Managed Careنام کرده است، باید به برنامه ثبت Medi-Calکه در 

 را دریافت کنند.   Medicareو مزایای جامع  MLTSSخود از جمله 

 مدیریت مراقبت ارتقایافته 

Anthem ( »خدمات »مدیریت مراقبت ارتقایافتهECM را برای اعضای دارای نیازهای بسیار پیچیده پ )دهد. وشش می

ECM  ای را برای کمک به شما جهت دریافت مراقبتی که برای سالم ماندن نیاز دارید،  مزایایی است که خدمات اضافه

به هماهنگی مراقبت   ECMکند. کنید هماهنگ میدهد. این مزایا، مراقبتی را که از پزشکان مختلف دریافت میارائه می 

مدت جامعه محور های طوالنیاولیه، مراقبت فشرده، سالمت رفتار، رشد و تکامل، سالمت دهان خدمات و پشتیبانی

(LTSS)کند.، و ارجاع به منابع موجود جامعه کمک می 

تماس Anthem توانید با با شما تماس گرفته خواهد شد. همچنین می ECMاگر واجد شرایط باشید، درباره خدمات 

دهنده توانید آن را دریافت کنید. یا با ارائهدریافت کنید یا خیر، و چه زمانی می ECMتوانید بگیرید تا ببینید که آیا می

هستید یا خیر و چه  ECMتواند متوجه شود که آیا واجد شرایط خدمات مراقبت بهداشتی خود صحبت کنید. ایشان می

 را دریافت کنید.توانید آن زمانی و چگونه می

 تحت پوشش  ECMخدمات 

باشید، تیم مراقبت خودتان را خواهید داشت، از جمله یک هماهنگ کننده مراقبت. این فرد با شما   ECMاگر واجد شرایط 

دهندگان خدمات اجتماعی، و سایرین صحبت خواهد کرد تا  و پزشکتان، متخصصین، داروسازان، رابطان درمان، ارائه 

که نیاز دارید در اختیارتان قرار داده شود.  کنند تا مراقبتی را مطمئن شود که همه این افراد با همدیگر همکاری می

 تان به شما کمک کند.  تواند به شما در یافتن و درخواست سایر خدمات در جامعهکننده مراقبت همچنین میهماهنگ

ECM  :شامل موارد زیر است 
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 توسعه و تعهد ▪

 ارزیابی جامع و مدیریت مراقبت ▪

 هماهنگی پیشرفته مراقبت  ▪

 ترویج سالمت  ▪

 قالی جامع مراقبت انت ▪

 خدمات حمایت از عضو و خانواده ▪

 های جامعه و اجتماعیهماهنگی و ارجاع به حمایت ▪

 

دهنده مراقبت بهداشتی خود  یا ارائه  Anthem برای شما مناسب است یا خیر، با نماینده ECMبرای اطالع از اینکه آیا 

 صحبت کنید. 

 هایی که عضو باید بپردازدهزینه

 برای عضو ندارند.  ایهیچ هزینه ECMخدمات 

 های اجتماعی حمایت

( شما در  Individualized Care Planشده« )سازیهای اجتماعی ممکن است تحت »برنامه مراقبت شخصیحمایت

صرفه و از لحاظ پزشکی مناسبی هستند که  بههای اجتماعی«، خدمات یا مراکز جایگزین مقروندسترس باشد. »حمایت

استفاده شوند. دریافت این خدمات برای اعضا    Medi-Cal State Planتوانند به جای خدمات و مراکز تحت پوشش می

تری داشته باشید. این خدمات تواند به شما کمک کند تا زندگی مستقلمی اختیاری است. اگر واجد شرایط باشید، این خدمات

 کردید، نیست. دریافت می Medi-Calجایگزین مزایایی که قبالً تحت  

  خدمات مسیریابی انتقال مسکن ▪

  سپرده مسکن ▪

  خدمات اجاره و حفظ مسکن ▪

  مسکن کوتاه مدت پس از بستری ▪

 مراقبت بهبود بخشی )استراحت پزشکی(  ▪

  خدمات استراحت ▪

  خدمات توانبخشی روزانه ▪

  انتقال به مرکز پرستاری/جابجایی به مراکز نگهداری ▪

  خدمات انتقال جامعه/انتقال مرکز پرستاری به منزل ▪

  داریخدمات مراقبت شخصی و خانه ▪

  تعمیرات منزل -پذیری محیطی انطباق دسترسی ▪

  غذاها/غذاهای متناسب با وضعیت پزشکی بیمار ▪

  مراکز ترک الکل ▪

   درمان آسم ▪
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 های جامعه« در دسترس شما قرار دارد، با شماره  خواهید ببینید که کدام »حمایتاگر به راهنمایی نیاز دارید یا می

 888-285-7801 (TTY 711).یا با ارائه دهنده مراقبت بهداشتی خود تماس بگیرید 

 پیوند اعضای اصلی

 سال  21پیوند عضو برای کودکان زیر 

  California Children’s Services داند کودکانی که به پیوند عضو نیاز دارند، به برنامه قانون ایالتی الزم می

 (CCS) ارجاع داده شوند تا مشخص شود که آیا کودک واجد شرایطCCS  است یا خیر. اگر کودک واجد شرایطCCS 

کودک  Anthem نباشد، CCSداد. اگر کودک واجد شرایط هزینه پیوند و خدمات مربوطه را پوشش خواهد  CCSبود، 

را جهت ارزیابی به مرکز پیوند واجد شرایطی ارجاع خواهد داد. اگر مرکز پیوند تأیید کند که انجام پیوند ضروری و امن 

 دهد.هزینه پیوند و خدمات مربوطه را پوشش می Anthem است،

 ساله و باالتر 21پیوند اعضا برای بزرگساالن 

شما را به یک مرکز پیوند اعضای واجد   Anthem اگر پزشکتان تصمیم بگیرد که به پیوند اعضای اصلی نیاز دارید،

دهد. اگر مرکز پیوند عضو تأیید کند که انجام پیوند برای عارضه پزشکی شما ضروری و  شرایط جهت ارزیابی ارجاع می

 دهد.می  هزینه پیوند و خدمات مربوطه را پوشش Anthem امن است،

 است، شامل اما نه محدود به موارد زیر است: Anthem پیوند اعضای اصلی که تحت پوشش

 کبد  ▪

 کبد/روده کوچک  ▪

 ریه ▪

 پانکراس  ▪

 روده کوچک  ▪

 مغز استخوان ▪

 قلب ▪

 ه یقلب/ر ▪

 هیکل ▪

 پانکراس /هیکل ▪

 Medi-Calها و خدمات سایر برنامه

یا   Medi-Calدر   (FFS)توانید از طریق »پرداخت هزینه به ازای خدمات«  سایر خدماتی که می 
 دریافت کنید  Medi-Calهای سایر برنامه 

یا سایر  FFS Medi-Calتوانید آنها را همچنان از طریق دهد، اما می خدماتی را پوشش نمی  Anthem گاهی اوقات 

ها هماهنگ است تا اطمینان یابد که همه خدمات پزشکی با سایر برنامه Anthem   دریافت کنید.   Medi-Calهای  برنامه 

در این   آنها را پوشش ندهد.   Anthemضروری را دریافت کنید، حتی اگر آن خدمات تحت پوشش برنامه دیگری باشند و  

  به شماره  « ی مراقبت از مشتر مرکز  «بخش، برخی از این خدمات ذکر شده است. برای کسب اطالعات بیشتر، با  

888-285-7801 (TTY 711)  .تماس بگیرید 
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 دار سرپایی داروهای نسخه 

 Medi-Cal Rxدار تحت پوشش داروهای نسخه

 هستند که نوعی برنامه   Medi-Cal Rxشوند، تحت پوشش داری که توسط داروخانه داده می داروهای نسخه 

Medi-Cal FFS  شوند، ممکن است  دهنده خدمات در مطب یا کلینیک داده میاست. برخی داروهایی که توسط ارائه

تواند داروهایی را برای شما تجویز کند که در »فهرست داروهای  دهنده خدماتتان میباشند. ارائه Anthemتحت پوشش 

 هستند. « Medi-Cal Rxقرارداری

گاهی اوقات به دارویی نیاز است که در »فهرست داروهای قراردادی« نیست. این داروها ابتدا باید تأیید شوند و بعد در 

کند و در مورد آنها تصمیم ساعت بررسی می 24ها را طی این درخواست  Medi-Cal Rxداروخانه تجدید شوند. 

 گیرد.می

کنند که به این داروها نیاز دارید، ممکن س بیمارستان فکر میاگر داروساز داروخانه سرپایی یا مرکز اورژان ▪

هزینه ذخیره داروی اورژانسی را که   Medi-Cal Rxساعته به شما بدهند.  72است ذخیره دارویی اورژانسی  

 شود پرداخت خواهد کرد.توسط داروخانه سرپایی به شما داده می 

▪ Medi-Cal Rx   ای ژانسی بدهد. در صورت رد کردن درخواست، نامه ممکن است پاسخ رد به درخواست غیراور

هایی دارید. برای کسب گویند که چه گزینه دهند. آنها به شما می کنند و دلیل آن را توضیح می برای شما ارسال می 

 دهی و حل مشکالت« مراجعه کنید.تحت عنوان »گزارش  6اطالعات بیشتر، به بخش »شکایات« در بخش  

 آیا دارویی در »فهرست داروهای قراردادی« هست یا خیر، و برای دریافت یک نسخه از »فهرست    برای اطالع از اینکه 

   ( 711  یا   5  و فشردن TTY 800-977-2273) 800-977-2273 به شماره    Medi-Cal Rxداروهای قراردادی«، با  

 مراجعه کنید.   calrx.dhcs.ca.gov/home-https://mediبه آدرس    Cal Rx-Mediسایت  تماس بگیرید، به وب 

 ها داروخانه

  Medi-Cal Rxای که با ای خود را تهیه کنید یا دوباره بگیرید، باید آنها را از داروخانه خواهید داروهای نسخه اگر می

توانید در »فهرست  کنند را میکار می Medi-Cal Rxهایی که با اروخانه کند، تهیه کنید. فهرستی از دکار می

بیابید. همچنین   calrx.dhcs.ca.gov/home-https://medi« در آدرس اینترنتی Cal Rx-Mediهای داروخانه 

دار را برای شما پست کند، از طریق تماس با  تواند داروهای نسخهکه می ای توانید داروخانه نزدیک خود یا داروخانهمی

Medi-Cal Rx  2273-977-800به شماره (TTY 800-977-2273 711  یا 5 و فشردن) .پیدا کنید 

به  تان ممکن است آن را برای شما دهندهپس از انتخاب داروخانه، نسخه خود را به آن داروخانه ببرید. همچنین، ارائه

به داروخانه بدهید. اطمینان   Medi-Cal( در  BICداروخانه ارسال کند. نسخه خود را همراه با »کارت شناسایی مزایا« )

کنید و هرگونه حساسیتی که دارید، مطلع است. اگر در  حاصل کنید که داروخانه درباره تمام داروهایی که مصرف می 

 ز سؤال کنید. مورد نسخه خود سؤالی دارید، حتماً از داروسا

 

دریافت کنند. برای کسب اطالعات بیشتر  Anthem ها را از ونقل برای رفتن به داروخانه توانند خدمات حملاعضا می 

 ونقل« در این کتابچه را مطالعه کنید. ونقل، بخش »مزایای حملدرباره خدمات حمل

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home
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 خدمات تخصصی سالمت روان

شوند. اینها شامل ارائه می Anthemمت روان شهرستان به جای های سالبرخی خدمات سالمت روان توسط برنامه

است که حائز اصول ضرورت پزشکی هستند.  Medi-Cal( برای اعضای SMHSخدمات سالمت روان تخصصی )

SMHS :شامل این خدمات سرپایی، بستری و آسایشگاهی است  

 

 خدمات سرپایی: 

سال را   21درمان رفتار )اعضای زیر خدمات  ▪

 دهد(تحت پوشش قرار می

اعضای زیر  ( )ICCهماهنگی مراقبت ویژه ) ▪

 دهد(سال را تحت پوشش قرار می 21

( IHBSخدمات مبتنی بر منزل ویژه ) ▪

 سال را تحت پوشش   21)اعضای زیر  

 دهد(قرار می 

  21اعضای زیر ( )TFCپرورشگاه درمانی ) ▪

 دهد(قرار می سال را تحت پوشش 

 نیتدو ها،یابیخدمات سالمت روان )ارز ▪

 ( یو خدمات جانب یبرنامه، درمان، بازتوان

 یی دارو یبانیخدمات پشت  ▪

 روزانه ژهیخدمات درمان و ▪

 روزانه یخدمات بازتوان ▪

 خدمات مداخله در بحران  ▪

 بحران  تیخدمات تثب  ▪

 مار یهدفمند ب  یخدمات سامانبخش ▪

 

 آسایشگاهی: خدمات 

 خدمات درمانی بزرگساالن در آسایشگاه  ▪ شگاه یدر آسا یبحران یخدمات درمان ▪

 

 خدمات بستری: 

  ژهیو یمارستانی ب یپزشک روان  یاخدمات حرفه  ▪

 ی بستر مارانیب

 یدرمان یمرکز بهداشت یپزشک خدمات روان ▪

بیمارستانی حاد ویژه پزشکی خدمات روان ▪

 بیماران بستری 

 

 

دهد، برای کسب اطالعات بیشتر درباره خدمات سالمت روان تخصصی که برنامه سالمت روان شهرستان ارائه می 

ها  های رایگان همه شهرستانتوانید با برنامه سالمت روان شهرستان خود تماس بگیرید. برای یافتن شماره تلفن می

 مراجعه کنید.  dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspxصورت آنالین، به به

 

 خدمات درمان سوء مصرف مواد 

 دهد که حائز اصول ضرورت  ارائه می  Medi-Calدفتر شهرستان خدمات اختالل مصرف مواد را به اعضای 

 شوند، برای درمان به  اعضایی که برای خدمات درمان اختالل مصرف مواد شناسایی می پزشکی هستند.

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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صورت آنالین، به ها بههای همه شهرستان برای یافتن شماره تلفن شوند.اداره شهرستان خود ارجاع داده می

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

 مراجعه کنید.

California Children’s Services (CCS) 

CCS  یک برنامهMedi-Cal  های سالمتی خاص، و ها و عارضه سال مبتال به بیماری 21است که کودکان سنین زیر

  PCPیا   Anthemکند. اگر مطابقت دارند درمان می CCSمشکالت سالمتی مزمن و آنهایی را که با معیارهای برنامه 

ارزیابی صالحیت به برنامه   را دارد، کودکتان برای CCSشما معتقد باشند که کودکتان یکی از شرایط مشمول برنامه 

CCS شود.شهرستان ارجاع داده می 

  است یا خیر. CCSگیرند که آیا کودکتان واجد شرایط خدمات شهرستان تصمیم می CCSسپس کارکنان برنامه 

 Anthem درباره واجد شرایط بودن برایCCS گیرد. اگر کودکتان شرایط الزم برای دریافت این  تصمیم نمی 

 به پوشش  Anthem کنند.درمان می  CCSاو را برای شرایط  CCSدهندگان ت را داشته باشد، ارائهنوع مراقب

 های کودک سالم  آپها و چکندارند، مثل معاینه جسمانی، واکسن CCSانواع خدماتی که ارتباطی با شرایط برنامه 

 دهد. ادامه می 

Anthem  خدماتی را که توسط برنامهCCS  دهد. برای اینکه برنامه شوند پوشش نمیارائه میCCS   این خدمات را

 دهنده خدمات، و تجهیزات را تأیید کند. باید خدمات، ارائه  CCSپوشش دهد، برنامه 

که به معلولیت های سالمتی را اکثر عارضه  CCSدهد. برنامه های سالمتی را پوشش نمیتمامی عارضه CCSبرنامه 

کودکان مبتال به   CCSدهد. برنامه شوند و باید با دارو، جراحی، یا بازتوانی درمان شوند پوشش میجسمانی مربوط می

 دهد:های سالمتی زیر را پوشش میعارضه 

 اسپینا بیفیدا  ▪

 ناشنوایی  ▪

 آب مروارید ▪

 فلج مغزی  ▪

 صرع تحت شرایط خاص ▪

 روماتیسم مفاصل ▪

 ایماهیچهدیستروفی  ▪

 ایدز ▪

 های جدی سر، مغز، یا نخاع دیدگیآسیب ▪

 های شدید سوختگی ▪

 هاانحراف شدید دندان  ▪

 ی مادرزاد یقلب یماریب ▪

 هاسرطان ▪

 تومورها  ▪

 یلیهموف ▪

 شکلیداس یخونکم ▪

 د یروئ یمشکالت ت ▪

 ابت ید ▪

 ه یو مزمن کل یمشکالت جد ▪

 یکبد یماریب ▪

 یاروده یماریب ▪

 لب/کام شکافته ▪

 

Medi-Cal  هزینه خدماتCCS  کند. اگر کودک شما شرایط الزم برای دریافت خدمات برنامه را پرداخت میCCS  را

 دریافت خواهد کرد.   Anthemنداشته باشد، مراقبت پزشکی ضروری را همچنان از 

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx
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به آدرس   CCSسایت توانید به وب، میCCSبرای کسب اطالعات بیشتر درباره 

dhcs.ca.gov/services/ccshttps://www.  به شماره   «ی»مرکز مراقبت از مشترمراجعه کنید.یا با 

888-285-7801 (TTY 711)  .تماس بگیرید 

 دریافت کنید Medi-Calیا  Anthemتوانید از طریق خدماتی که نمی

 شود:دهند، شامل موارد زیر است، اما محدود به این موارد نمی پوشش نمی  Medi-Calو    Anthemبرخی خدماتی که  

 تغییرات در منزل ▪

 تغییرات در لوازم نقلیه  ▪

 جراحی زیبایی ▪

 یشیخدمات آزما ▪

 یاز بارور یریجلوگ ▪

 (IVF) یلقاح مصنوع ▪

 Anthem دهنده خدمات شما ممکن است یک خدمت غیرمزیتی را در صورت اثبات ضرورت پزشکی پوشش دهد. ارائه

ارسال کند و دالیل اینکه چرا خدمت غیرمزیتی ضرورت پزشکی دارد را توضیح   Anthemباید فرم »تأیید قبلی« را به 

 دهد. 

 تماس بگیرید. (TTY 711) 7801-285-888 به شماره «یمرکز مراقبت از مشتر«برای کسب اطالعات بیشتر، با  

 های جدید و موجودارزیابی فناوری 

کنیم تا بهترین احساس ها و تجهیزات پزشکی برای کمک به شما استفاده میبرای اطمینان از اینکه همیشه از آخرین درمان 

کنند. آنها موارد زیر را  رسی میدهندگان ما همه آخرین تغییرات پزشکی را بررا داشته باشید، مدیر امور پزشکی و ارائه 

 کنند: بررسی می
 داروها.  ▪

 تجهیزات.  ▪

 .یپزشک  یهاخدمات و درمان ▪

 .یخدمات و درمان بهداشت رفتار ▪

 

 کنند. با همه این اطالعات، آنها موارد زیر را در  آنها همچنین جدیدترین مطالب مکتوب علمی و پزشکی را مرور می

 گیرند:نظر می

 این که آیا تغییرات امن و مفید هستند یا خیر.  ▪

 دهند.شود ارائه می این که آیا این تغییرات، نتایج یکسان یا بهتری را نسبت به آنچه امروز استفاده می ▪

 

 گیرد تا تصمیم بگیریم که آیا یک درمان یا مراقبت جدید باید به مزایای شما این کار برای کمک به ما صورت می

 اضافه شود یا خیر. 

https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs
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 مراقبت خوب از کودکان  .5
 و نوجوانان 

د. این امر موجب مند شوننام، از خدمات سالمت ویژه بهرهتوانند به محض ثبتسال می 21اعضای کودک و نوجوان زیر 

کنند. در  شود اطمینان یابیم که خدمات پیشگیرانه، دندانپزشکی، سالمت روان، رشد و تخصصی صحیح را دریافت می می

 شود.فصل حاضر، این خدمات توضیح داده می 

 سال( 21خدمات مربوط به امراض کودکان )افراد زیر 
رست زیر شامل مراقبتی است که برای درمان یا بهبود سال تحت پوشش است. فه 21مراقبت مورد نیاز اعضای زیر  

 نواقص و تشخیص جسمی و روانی، ضرورت پزشکی دارد. خدمات تحت پوشش شامل موارد زیر است:

 های نوجوانان )معاینات مهمی که کودکان نیاز دارند(آپمعاینات کودک سالم و چک ▪

 سازی )تزریق واکسن( ایمن ▪

 باشد( روان )خدمات سالمت روان تخصصی تحت پوشش دفتر شهرستان میخدمات سالمت  ▪

 های آزمایشگاهی شامل تست مسمومیت سرب تست ▪

 های پیشگیرانهسالمت و آموزش ▪

 سنجی خدمات بینایی ▪

 ( Medi-Cal Dentalخدمات دندانپزشکی )تحت پوشش  ▪

ات را برای کودکانی که خدم Anthem برای کودکان واجد شرایط. CCSسنجی )تحت پوشش خدمات شنوایی ▪

 دهد.(نیستند پوشش می CCSواجد شرایط 

که بر   EPSDTشود. خدمات ( نامیده میEPSDTای« )این خدمات، »غربالگری، تشخیص و درمان زودهنگام و دوره 
شود،  اساس دستورالعمل »آینده درخشان« متخصصان اطفال برای کمک به سالم ماندن شما یا کودکتان توصیه می

 شود.صورت رایگان در اختیار شما قرار داده می به

 های سالمت کودک سالم و مراقبت پیشگیرانه آپچک
پزشک جهت یافتن زودهنگام مشکل، و خدمات مشاوره  های سالمت منظم، غربالگری برای کمک به  آپ مراقبت پیشگیرانه چک 

های منظم به شما یا پزشک  آپ گیرد. چک ساز شدن را دربرمی های پزشکی پیش از مشکل ها یا عارضه برای شناسایی بیماری 

ایی،  تواند شامل موارد پزشکی، دندانی، بینایی، شنو کند تا هر مشکلی را جستجو کنند. این مشکالت می کودکتان کمک می 

ها برای غربالگری مشکالت )شامل ارزیابی میزان  آپ چک  Anthem سالمت روان، و اختالالت مصرف مواد )مخدر( باشد. 

 آپ منظم شما یا کودکتان نباشد. دهد، حتی اگر در طول چک سرب خون( هر زمان که نیاز به آنها باشد را پوشش می 
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باید اطمینان حاصل کند که   Anthem شود.ندتان نیاز دارید هم میهایی که شما یا فرزمراقبت پیشگیرانه شامل واکسن

کنند. خدمات مراقبت های مراقبت بهداشتی دریافت میهای مورد نیازشان را طی ویزیتشده، واکسننامتمامی کودکان ثبت

 گیرند. صورت رایگان و بدون تأیید از قبل )مجوز قبلی( در دسترس قرار میها به پیشگیرانه و غربالگری

 آپ شود:کودک شما باید در سنین زیر چک

 ماهگی12  ▪

 ماهگی15  ▪

 ماهگی18  ▪

 ماهگی24  ▪

 ماهگی30  ▪

 سالگی 20تا  3یک بار در سال از   ▪

 روز پس از تولد 2-4  ▪

 ماهگی1  ▪

 ماهگی2  ▪

 ماهگی4  ▪

 ماهگی6  ▪

ماهگی9  ▪

 های سالمت کودک سالم شامل موارد زیر است: آپچک

 سابقه کامل و معاینه سر تا پا ▪

 ای »آکادمی آمریکایی آینده درخشان اطفال«  از جدول دوره  Californiaهای متناسب با سن )ایالت واکسن ▪

 کند( تبعیت می

 غربالگری سوءمصرف الکل و مواد ▪

 های آزمایشگاهی شامل تست مسمومیت سرب تست ▪

 زش بهداشت آمو ▪

 بینایی سنجی و شنوایی سنجی  ▪

 غربالگری سالمت دهان  ▪

 ارزیابی بهداشت رفتاری ▪

ها مشکلی در زمینه سالمت جسمانی یا روانی شناسایی شود، ممکن است درمانی ها یا غربالگریآپهرگاه در طول چک

داشته باشد و مسئولیت پرداخت   وجود داشته باشد که بتواند به حل یا تقلیل آن کمک کند. اگر درمانی ضرورت پزشکی

ها را پوشش ای از شما تمامی هزینهبدون درخواست هیچ هزینه Anthem باشد، Anthem های آن بر عهدههزینه

 دهد. این خدمات شامل موارد زیر است:می

 پزشک، پرستار متخصص و مراقبت بیمارستانی  ▪

 هایی که برای سالمت شما الزم هستندواکسن ▪

 فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، و کاردرمانی ▪

 تواند شامل تجهیزات و لوازم پزشکی باشدخدمات بهداشت خانگی، که می ▪

 درمان مشکالت بینایی از جمله عینک  ▪

 نباشد CCSدرمان مشکالت شنوایی از جمله سمعک، زمانی که تحت پوشش  ▪

 های رشدیمعلولیت»درمان بهداشت رفتاری« برای درمان اختالالت طیف اوتیسم و سایر  ▪

 بخشی بیمار و آموزش سالمت سامان ▪

های های الزم برای اصالح یا ترمیم ساختارهای غیرطبیعی بدن که در اثر نقصجراحی ترمیمی شامل جراحی ▪

اند، که به بهبود عملکرد یا های رشدی، تروما، عفونت، تومور یا بیماری به وجود آمدهمادرزادی، ناهنجاری 

 کنندی کمک میایجاد ظاهر طبیع
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 آزمایش مسمومیت سرب خون 
ماهگی   72تا  36ماهگی و بین سنین  24و  12اند، باید در سن نام کردهثبت Anthem همه کودکانی که در

 اند، آزمایش مسمومیت سرب را انجام دهند. که قبالً آزمایش نشدهدرصورتی

 کمک برای دریافت خدمات مراقبت خوب از کودکان و نوجوانان 
 Anthem  کننده  کند تا خدمات مورد نیازشان را دریافت کنند. هماهنگهایشان کمک میسال و خانواده  21به اعضای زیر

 تواند:می  Anthem مراقبت

 خدمات موجود را به شما اطالع دهد.  ▪

 ندگان خارج از شبکه در زمان نیاز کمک کند.دهدهندگان شبکه یا ارائهبه یافتن ارائه  ▪

 برای وقت گرفتن به شما کمک کند. ▪

 ونقل پزشکی را ترتیب دهد تا کودکان بتوانند به قرارهای مالقات خود بروند.حمل ▪

گیرد، کمک کند،  در دسترس قرار می FFS Medi-Calبه هماهنگی مراقبت برای خدماتی که از طریق  ▪

 از جمله : 

 بازتوانی برای سالمت روان و اختالالت سوء مصرف مواد مخدر.  درمان و خدمات 

 .درمان مشکالت دندان، از جمله اورتودنسی

توانید از طریق »پرداخت هزینه به ازای خدمات«  سایر خدماتی که می 
(FFS )  درMedi-Cal ها دریافت کنید یا سایر برنامه 

 های دندانپزشکی آپ چک

های کودکتان بکشید. در حدود  لثه کودکانتان را تمیز نگه دارید. برای این کار، هر روز با یک دستمال به آرامی روی لثه 

کند. به محض آنکه اولین  شود و دندان کودک شروع به بیرون آمدن میماهگی، »دندان درآوردن« شروع می 6تا  4

او، هرکدام زودتر بود، از پزشک برای اولین معاینه دندانپزشکی دندان کودکان ظاهر شد یا در اولین سالگرد تولد 

 کودکتان وقت مالقات بگیرید.

 شود:صورت رایگان یا هزینه کم ارائه می در موارد زیر به  Medi-Calخدمات دندانپزشکی 

 ساله  1-4کودکان 

 رادیولوژی های عکس ▪

 گیری دندان )هر شش ماه یکبار( جرم ▪

 وارنیش فلوراید )هر شش ماه یکبار(  ▪

 پر کردن ▪

 کودک یمالقات دندانپزشک  نیاول ▪

 کودک  یدندانپزشک  نهیمعا نیاول ▪

هر  کبار؛ی)هر شش ماه  یدندانپزشک  ناتی معا ▪

 (یسالگ  3از تولد تا  کباریسه ماه 
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 خدمات سرپایی  ▪

 مسکن )در صورت لزوم( ▪

 دندان  دنیکش ▪

 یخدمات اورژانس ▪

 ساله  5-12کودکان 

 پر کردن ▪

 عصب کشی ▪

 خدمات اورژانسی ▪

 خدمات سرپایی  ▪

 مسکن )در صورت لزوم( ▪

 ( کباری)هر شش ماه  یدندانپزشک  ناتی معا ▪

 ی ولوژیراد یهاعکس ▪

 ( کباری )هر شش ماه  دیفلورا شیوارن ▪

 ( کباریدندان )هر شش ماه  یریگجرم ▪

 اب یدندان آس یریدرزگ ▪

 ساله  13-17کودکان 

 تاج دندان ▪
 یعصب کش ▪
 دندان  دنیکش ▪
 یخدمات اورژانس ▪
 یی خدمات سرپا ▪
 مسکن )در صورت لزوم( ▪

 معاینات دندانپزشکی )هر شش ماه یکبار(  ▪
 های رادیولوژی عکس ▪
 وارنیش فلوراید )هر شش ماه یکبار(  ▪
 ماه یکبار( گیری دندان )هر شش جرم ▪
 اورتودنسی )بریس( برای افراد واجد شرایط ▪
 پر کردن ▪

 دست آورید، خواهید اطالعات بیشتری درباره خدمات دندانپزشکی بهاگر پرسشی دارید یا می

   (711 یا TTY 800-735-2922) 800-322-6384 به شماره  Medi-Cal Dental»برنامه «با

به آدرس   Medi-Cal Dental»برنامه «سایت توانید به وبتماس بگیرید. همچنین می

https://smilecalifornia.org .مراجعه کنید 

 خدمات ارجاع آموزش پیشگیرانه تکمیلی 

دهنده خدمات مراقبت اولیه کودکتان، کودکتان برای رفتن به مدرسه و آموختن مشکل دارد، با ارائه اگر نگران هستید که 

شود، خدماتی پوشش داده می  Anthemمعلمان یا مدیران مدرسه صحبت کنید. عالوه بر مزایای پزشکی شما که توسط 

 ها را یاد بگیرد و عقب نیفتد. ه درسوجود دارد که مدرسه باید ارائه دهد تا به کودکتان کمک کند تا در مدرس

 توانند برای کمک به یادگیری کودکتان ارائه شوند، شامل موارد زیر است:هایی از خدماتی که میمثال

 خدمات مددکاری اجتماعی ▪

 خدمات مشاوره  ▪

 خدمات پرستاری در مدرسه  ▪

 ونقل به/از مدرسه حمل ▪

 

 ی و زبان یخدمات گفتار ▪

 ی خدمات روانشناس ▪

 ی وتراپیزیف ▪

 یکاردرمان ▪

 ی کمک  یفناور ▪

توانید در کنار  شود. شما میارائه و تأمین هزینه می California Department of Educationاین خدمات توسط 

پزشکان و معلمان کودکتان، برنامه سفارشی را تهیه کنید که به بهترین شکل به کودکتان کمک کند.

https://smilecalifornia.org/


 

  Anthemتماس بگیرید.  (TTY 711) 7801-285-888 به شماره «یمرکز مراقبت از مشتر«با 

 در خدمت شما است. این تماس  عصر وقت اقیانوس آرام 7صبح تا  7دوشنبه تا جمعه، روزهای 

صورت آنالین از  تماس بگیرید. به 711به شماره  California Relay Lineرایگان است. یا با 

anthem.com/ca/medi-cal .77 بازدید کنید 

 دهی و حل مشکالت گزارش .6
 دو روش برای گزارش دادن و حل مشکالت وجود دارد: 

های دهنده خدمات، مراقبت، ارائه Anthemپذیرد که مشکلی با زمانی صورت می (دادخواست یا) شکایت ▪

 دهنده داشته باشید.بهداشتی و درمانی، یا معالجه دریافتی از ارائه 

مبنی بر عدم پوشش یا تغییر خدماتتان  Anthemپذیرد که با تصمیم زمانی صورت می درخواست تجدید نظر ▪

 مخالف باشید.

 تنظیم کنید تا درباره مشکل خود  Anthemرید که دادخواست و درخواست تجدید نظری را نزد شما این حق را دا

کند. در مقابل شکایت شما  به ما اطالع دهید. طرح شکایت هیچ یک از حقوق قانونی و دادخواهی را از شما سلب نمی

رسانی درباره مشکلتان ما را در ارتقای  شت. اطالع ای نسبت به شما نخواهیم داجویانهگرایانه یا انتقامگونه اقدام تبعیضهیچ

 های همه اعضا یاری خواهد کرد. مراقبت

صورت تلفنی، توانید در هر زمان به تماس بگیرید. شما می Anthemبرای اعالم مشکل خود، همواره باید در ابتدا با 

    (TTY 711) 7801-285-888رهعصر به شما 7صبح تا  7کتبی یا آنالین شکایت خود را مطرح کنید. از ساعت 

 تماس بگیرید. مشکلتان را به ما اطالع دهید.

  د،یهست یآن ناراض جهیاز نت ایروز هنوز حل نشده است،  30نظر شما بعد از  دیدرخواست تجد ایاگر دادخواست 

و از آنها  دیر یتماس بگ  California التیدر ا Department of Managed Health Care (DMHC)با  دیتوانیم

با   دیتوانیم شتریکسب اطالعات ب یدهند. برا جامرا ان «ی مستقل پزشک  ینی»بازب ای یشما را بررس تیکه شکا دیبخواه

DMHC  2219-466-888به شماره  (TTY 877-688-9891 711  ای ) تیسابه وب  ای دیریتماس بگ DMHC  به

 .https://www.dmhc.ca.gov: دیمراجعه کن ریآدرس ز

Medi-Cal Managed Care Ombudsman  درCalifornia Department of Health Care Services  

(DHCS)  تانییراهنما ،یترک برنامه درمان ای رییتغ  وستن،یکمک کند. در صورت بروز مشکل در پ تواندیم زین  

  ییشما را راهنما زیسکونتتان ن حلم دیبه شهرستان جد Medi-Calو مشکل در انتقال  ییجاخواهند کرد. در صورت جابه 

 عصر به شماره   5صبح تا  8>دوشنبه تا جمعه، از ساعت  یدر روزها یبا بازرس کشور دیتوانیخواهند کرد. م

 .دی ریتماس بگ  888-452-8609

را نزد اداره تأیید صالحیت شهرستان  Medi-Calمورد واجد شرایط بودن برای برنامه  در  توانید دادخواست خودمی

  (TTY 711) 7801-285-888مطرح کنید. اگر درباره محل طرح دادخواست خود با مشکل مواجه شدید، با شماره  

 تماس بگیرید. 

روزهای دوشنبه تا جمعه از   Medi-Calبرای گزارش اطالعات نادرست در مورد بیمه درمانی دیگر خود، لطفاً با 

 تماس بگیرید. 5555-541-800 عصر به شماره 5صبح تا   8ساعت 

https://www.dmhc.ca.gov
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 شکایات 

دهنده خدمات مشکل دارید یا از آن راضی نیستید، یا ارائه   Anthemدر شرایطی که برای استفاده از خدمات دریافتی از 

توانید در هر زمان  شکایت )یا دادخواست( خود را مطرح کنید. هیچ محدودیتی برای طرح شکایت وجود ندارد. شما می

 مطرح کنید.  Anthemصورت تلفنی، کتبی یا آنالین شکایت خود را نزد به

  دوشنبه تا جمعه،(TTY 711) 7801-285-888 به شماره   Anthemبا تلفن رایگان   :از طریق تلفن ▪

، نام و دلیل شکایت Anthemعصر به وقت اقیانوس آرام تماس بگیرید. شماره کارت عضویت  7صبح تا  7

 خود را ذکر کنید.

تماس بگیرید و  (TTY 711) 7801-285-888به شماره   Anthemبا تلفن رایگان  :از طریق پست ▪

درخواست کنید که یک فرم برای شما ارسال شود. پس از دریافت فرم، آن را پر کنید. حتماً نام، شماره کارت 

توانیم به و دلیل شکایت خود را درج کنید. توضیح دهید که چه اتفاقی افتاده و چگونه می Anthemعضویت 

 شما کمک کنیم. 

 ارسال فرم به: 

Attn: Grievance Coordinator 

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 60007 

Los Angeles, CA 90060-0007 

 توانید فرم شکایت را از مطب پزشک خود تهیه کنید. می

  cal-anthem.com/ca/mediبازدید کنید. به  Anthemسایت  از وب :صورت آنالینبه ▪

 مراجعه کنید.

توانیم خدمات زبانی رایگان به شما ارائه دهیم.  توانیم به شما کمک کنیم. میمی اگر در طرح شکایت به کمک نیاز دارید، 

 تماس بگیرید. (TTY 711) 7801-285-888با شماره 

روز، نامه   30ای مبنی بر دریافت شکایت به شما ارسال خواهیم کرد. در مدت ظرف پنج روز از دریافت شکایتتان، نامه

های  رای شما ارسال خواهیم کرد. اگر در مورد دادخواست غیرمرتبط با پوشش مراقبتدیگری مبنی بر نحوه حل مشکل ب

تماس بگیرید، و دادخواست شما تا پایان روز Anthem درمانی، ضرورت پزشکی و یا درمان تجربی یا پژوهشی با 

 ای دریافت نخواهید کرد. کاری بعدی حل و فصل شود، نامه

دت زمان عادی موجب بروز مشکالت جدی در زندگی، سالمت یا توانایی عملکرد که رسیدگی به شکایت در مدرصورتی

گیری کنیم و باید درخواست رسیدگی زودهنگام )سریع( بدهید. برای  توانید از ما بخواهید که سریع تصمیمشود، میشما می

ساعت از دریافت  72تماس بگیرید. ظرف  (TTY 711) 7801-285-888درخواست رسیدگی سریع، با ما به شماره 

 تر بررسی کنیم یا خیر،  شکایت شما، درباره نحوه رسیدگی به شکایت شما و اینکه آیا شکایت شما را سریع

 تر انجام ندهیم، به شما اطالع خواهیم تصمیم خواهیم گرفت. اگر تصمیم بگیریم که بررسی به شکایت شما را سریع

 خواهیم کرد. روز حل و فصل   30داد که شکایتتان را ظرف  
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 گیرند یا قرار نمی  Anthem تحت فرایند دادخواست Medi-Cal Rxای های مرتبط با مزایای داروخانهشکایت

  Medi-Cal Rxتوانند شکایات خود درباره مزایای داروخانه واجد شرایط »بازبینی مستقل پزشکی« نیستند. اعضا می 

 یا با مراجعه به   (711 یا 5 و فشردن TTY 800-977-2273) 800-977-2273گیری را از طریق شماره

calrx.dhcs.ca.gov/home-https://medi .ای  های مرتبط با مزایای داروخانه اما شکایت ارسال کنند 

 DMHCشماره تلفن رایگان  نیستند، ممکن است مشمول »بازبینی مستقل پزشکی« باشند. Medi-Cal Rxکه تحت 

 فرم »شکایت/بازبینی  9891-688-877. عبارت است از  TTY و خط2219-466-888 عبارت است از  

بیابید:   DMHCسایت صورت آنالین در وبتوانید بهها را می مستقل پزشکی« و دستورالعمل

https://www.dmhc.ca.gov. 

 های تجدیدنظر درخواست

جهت بررسی و تغییر   Anthemدرخواست تجدید نظر متفاوت از شکایت است. درخواست تجدید نظر درخواستی از  

( مبنی بر عدم پذیرش، NOAتصمیمات اتخاذشده پیرامون خدمات شما است. در صورت ارسال نامه »اعالمیه اقدامات« )

شما یا  PCPتأخیر، تغییر یا خاتمه خدمات، مجاز هستید در صورت مخالفت با تصمیم ما درخواست تجدید نظر بدهید. 

 تواند با کسب رضایت کتبی شما درخواست تجدید نظر بدهد.دهنده خدمات دیگر نیز میارائه 

دریافت کردید ارائه   Anthemکه از  NOAشده روی خ درجروز از تاری 60باید درخواست تجدید نظر خود را ظرف 

توانیم زمانی که کنید. اگر تصمیم بگیریم که خدمات کنونی شما را کاهش دهیم، به حالت تعلیق درآوریم یا متوقف کنیم، می

»پرداخت   گیری درباره درخواست تجدیدنظر خود هستید، همچنان این خدمات را دریافت کنید. این موضوعمنتظر تصمیم

  10، باید ظرف  Aid Paid Pendingشود. برای دریافت ( نامیده میAid Paid Pendingکمکی حین بررسی« )

یا قبل از تاریخی که به شما اطالع دادیم که خدماتتان پایان خواهد یافت، هر کدام   NOAشده روی نامه روز از تاریخ درج 

 وقتی تحت این شرایط درخواست تجدیدنظر کنید، خدمات ادامه خواهند یافت. دیرتر بود، از ما درخواست تجدیدنظر کنید. 

 صورت تلفنی، کتبی یا آنالین درخواست تجدید نظر بدهید:توانید بهمی

عصر تماس  7صبح تا  7از ساعت  (TTY 711) 7801-285-888 به شماره  Anthemبا  از طریق تلفن: ▪

ه بهداشت و درمان، و خدماتی که برای آن درخواست تجدیدنظر  بگیرید. نام، شماره کارت عضویت در برنام

 دهید را به ما اطالع دهید. می

تماس بگیرید و درخواست کنید که  (TTY 711) 7801-285-888به شماره  Anthemبا  از طریق پست: ▪

  Anthemت یک فرم برای شما ارسال شود. پس از دریافت فرم، آن را پر کنید. حتماً نام، شماره کارت عضوی

 و خدماتی را که مایل به تجدید نظر در مورد آن هستید درج کنید.

 ارسال فرم به: 

Attn: Grievance Coordinator 

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 60007 

Los Angeles, CA 90060-0007 

 

 توانید فرم تجدیدنظر را از مطب پزشکتان تهیه کنید.می

https://medicalrx.dhcs.ca.gov/home
https://www.dmhc.ca.gov/
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  cal-anthem.com/ca/mediبازدید کنید. به  Anthemسایت  از وب :صورت آنالینبه ▪

 مراجعه کنید.

توانیم به شما  اگر برای تنظیم درخواست تجدیدنظر یا در خصوص »پرداخت کمکی حین بررسی« به کمک نیاز دارید، می

 تماس بگیرید. (TTY 711) 7801-285-888توانیم خدمات زبانی رایگان به شما ارائه دهیم. با شماره کمک کنیم. می

  30ای مبنی بر دریافت آن برای شما ارسال خواهیم کرد. ظرف ظرف پنج روز از دریافت درخواست تجدید نظر، نامه

کنیم و نامه »اعالمیه تصمیم درباره درخواست تجدیدنظر« روز، تصمیممان درباره درخواست تجدیدنظر شما را اعالم می

(NAR را برای شما ارسال خ ) روز تصمیم خود در مورد درخواست تجدیدنظرتان را اعالم   30واهیم کرد. اگر ظرف

که ابتدا  ( درخواست دهید. اما درصورتی IMRتوانید برای »دادرسی ایالتی« و »بازبینی مستقل پزشکی« )نکردیم، می

نخواهید بود. در این   IMRاست درخواست »دادرسی ایالتی« بدهید، و جلسه دادرسی قبالً تشکیل شده باشد، مجاز به درخو

 زند.حالت، »دادرسی ایالتی« حرف آخر را می 

چنانچه رسیدگی به درخواست در مدت زمان عادی، باعث بروز مشکالت جدی در زندگی، سالمت یا توانایی عملکرد شما 

سیدگی زودهنگام، با  توانید درخواست رسیدگی زودهنگام )سریع( بدهید. برای درخواست رشود، شما یا پزشکتان میمی

ساعت از زمان دریافت درخواست تجدید نظر شما،  72تماس بگیرید. ما ظرف  (TTY 711) 7801-285-888شماره 

 کنیم.در مورد آن تصمیم گیری می

 در صورت مخالفت با تصمیم تجدید نظر چه کار باید بکنید 

بر عدم تغییر در تصمیم، یا در صورت عدم   مبنی NARاگر درخواست تجدید نظر دادید، در صورت دریافت نامه 

 توانید: روز، می  30پیرامون تصمیم اتخاذ شده ظرف مدت  NARدریافت نامه 

 «California Department of Social Services (CDSS)به » دادرسی ایالتی برای تشکیل جلسه ▪

 درخواست دهید تا یک قاضی پرونده شما را بازبینی کند.

Department of Managed Health Care  (DMHC  )را نزد  «یمستقل پزشک  ینیبازب/تیفرم »شکا ▪

  مستقل ینی بازب یبرا ای رد،یقرار گ ینیمورد بازب Anthem میتا تصم دیکن میتنظ California التیدر ا

   یکه بخش طرفیپزشک ب کی، DMHCدر  IMR. در طول  دیدرخواست ده DMHCاز  (IMR) یپزشک

 عبارت است از   DMHC گانی. شماره تلفن راکندیم یپرونده شما را بررس ست،ین Anthemاز 

  «یمستقل پزشک  ینیبازب/تی. فرم »شکا9891-688-877عبارت است از   TTYو خط  888-466-2219

 //:www.dmhc.ca.govhttps: دیابیب DMHC تیسادر وب نیصورت آنالبه دیتوانیها را مو دستورالعمل

 ای نخواهید بود.ملزم به پرداخت هیچ هزینه  IMRبرای »دادرسی ایالتی« یا 

که ابتدا درخواست »دادرسی ایالتی«  هستید. اما درصورتی  IMRشما مستحق برخورداری از »دادرسی ایالتی« و نیز 

نخواهید بود. در این حالت، »دادرسی ایالتی«   IMRبدهید، و جلسه دادرسی قبالً تشکیل شده باشد، مجاز به درخواست 

 زند.حرف آخر را می 

 ذکر شده است. IMR ر مورد نحوه درخواست »دادرسی ایالتی« وهای زیر اطالعات بیشتری ددر بخش

 

https://www.dmhc.ca.gov/
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Anthem ای های تجدید نظر مرتبط با مزایای داروخانه ها و درخواستبه شکایتMedi-Cal Rx کند. از  رسیدگی نمی

  5صبح تا   8دوشنبه تا جمعه از ( 711 یا 5  و فشردن TTY 800-977-2273)2273-977-800 گیری طریق شماره

های تجدیدنظر خود درباره مزایای توانید شکایات و درخواستمی عصر به وقت اقیانوس آرام به غیر از روزهای تعطیل

های تجدید نظر مرتبط با مزایای داروخانه که تحت  را مطرح کنید. اما شکایات و درخواست Medi-Cal Rxای داروخانه 

Medi-Cal Rx د، ممکن است واجد شرایط »بازبینی مستقل پزشکی« باشند. نیستن 

توانید برای »دادرسی ایالتی«  خود موافق نیستید، می Medi-Cal Rxای اگر با تصمیم اتخاذ شده درباره مزایای داروخانه 

 نیستند.  DMHCنزد  IMRتحت فرآیند  Medi-Cal Rxای درخواست دهید. تصمیمات درباره مزایای داروخانه 

 ( نزد IMRهای مستقل پزشکی« )ایات و »بازبینی شک
Department of Managed Health Care 

IMR تان طرف که ارتباطی با برنامه بهداشت و درمان شما ندارد، پروندهپذیرد که یک پزشک بیزمانی صورت می 

   Anthemظری را نزد هستید، ابتدا باید درخواست تجدیدن IMRکه مایل به درخواست را بررسی کند. درصورتی 

روز تماسی از برنامه بهداشت و درمان خود دریافت نکردید، یا در صورت مخالفت با تصمیم   30تنظیم کنید. اگر ظرف 

درخواست بدهید. باید ظرف شش ماه از تاریخ درج شده روی اعالمیه که به شما  IMRتوانید برای تان، میبرنامه درمانی

   120گوید، باید درخواست »بازبینی مستقل پزشکی« کنید، اما شما فقط باره تجدید نظر میدرباره تصمیم اتخاذ شده در

 و »دادرسی ایالتی« هستید، شکایت خود  IMRروز برای درخواست »دادرسی ایالتی« وقت دارید، پس اگر خواستار 

 رخواست »دادرسی ایالتی« بدهید،  که ابتدا دترین زمان ممکن تنظیم کنید. به یاد داشته باشید درصورتیرا در سریع 

 نخواهید بود. در این حالت، »دادرسی ایالتی«   IMRو جلسه دادرسی قبالً تشکیل شده باشد، مجاز به درخواست 

 زند.حرف آخر را می 

را بگیرید. این در شرایطی است که   IMRممکن است بتوانید همان موقع و بدون آن که ابتدا درخواست تجدید نظر کنید، 

 مشکل سالمتی شما فوری باشد. 

کند تا مطمئن شود همچنان شکایت شما را بررسی می DMHCنباشد،  IMRواجد شرایط  DMHCاگر شکایت شما به 

تصمیم درستی اتخاذ کرده است.   Anthemاید، مورد تجدیدنظرخواهی قرار داده که وقتی تصمیم به رد خدمات را

Anthem  باید ازIMR  درDMHC .پیروی و تصمیمات را بررسی کند 

 رود: در اینجا ذکر شده است. اصطالح »دادخواست« برای »شکایت« و »تجدید نظر« به کار می IMRنحوه درخواست 

Department of Managed Health Care  در ایالتCalifornia های خدمات بهداشتی مسئول تنظیم برنامه 

و درمانی است. اگر نسبت به برنامه بهداشت و درمان خود دادخواست دارید، باید قبل از تماس با اداره، ابتدا با برنامه  

است برنامه تماس بگیرید و از روند ثبت دادخو (TTY 711) 7801-285-888بهداشت و درمان خود به شماره 

های  بهداشت و درمان خود استفاده کنید. اقدام بر طبق این روند تنظیم شکوائیه، هیچ یک از حقوق قانونی یا روش

کند. برای درخواست راهنمایی در خصوص دادخواستی با وضعیت اضطراری،  دادخواهی ممکن را از شما سلب نمی

 ت و درمانتان رسیدگی نشده است یا دادخواستی که بیش از بخش توسط برنامه بهداشطور رضایتدادخواستی که به 

توانید با اداره تماس بگیرید. همچنین ممکن است واجد »بازبینی مستقل پزشکی« روز به آن رسیدگی نشده است، می 30

(IMR باشید. اگر واجد شرایط )IMR  هستید، روندIMRرنامه  طرفانه تصمیمات پزشکی اتخاذشده از سوی ب، بازبینی بی

بهداشت و درمان در رابطه با ضرورت پزشکی خدمات یا درمان مورد نظر، تصمیمات پوشش درمانی که ماهیتی 
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دهد. اداره دارای تلفن  آزمایشی یا پژوهشی دارند و دعاوی پرداخت ویژه خدمات پزشکی اورژانسی یا فوری را ارائه می

 ویژه افراد دچار مشکل شنوایی  (9891-688-877)ره به شما TDDو یک خط (2219-466-888) رایگان به شماره 

 های شکایت، ، فرم https://www.dmhc.ca.govسایت اینترنتی اداره به آدرس و گفتاری است. وب

 صورت آنالین دارد. ها را به و دستورالعمل IMRهای درخواست فرم 

 جلسات دادرسی ایالتی

 است.  California Department of Social Services (CDSS)ای با اعضای »دادرسی ایالتی«، جلسه 

تصمیم درستی اتخاذ کرده است. شما این   Anthemکند تا مشکل شما حل شود یا به شما بگوید که یک قاضی کمک می

اید و هنوز از تصمیم راضی نیستند، یا اگر ظرف حق را دارید که اگر قبالً درخواست تجدید نظری را نزد ما تنظیم کرده

 اید، برای »دادرسی ایالتی« درخواست دهید روز تصمیم درباره درخواست تجدید نظرتان را دریافت نکرده 30

 ، برای »دادرسی ایالتی« درخواست دهید. اما اگر  NARشده روی نامه روز تقویمی از تاریخ درج  120شما باید طی 

گیری درباره ، و بخواهید تا زمان تصمیمدر طول درخواست تجدیدنظر به شما »پرداخت کمکی حین بررسی« بدهیم

، یا قبل از تاریخی که به شما  NARروز از تاریخ نامه  10»دادرسی ایالتی« شما همچنان ادامه داشته باشد، باید ظرف 

  ایم که خدماتتان پایان خواهد یافت، هرکدام دیرتر بود، برای »دادرسی ایالتی« درخواست دهید. اگر برای اطمینان ازگفته

گیری درباره »دادرسی ایالتی« ادامه خواهد داشت به کمک نیاز اینکه »پرداخت کمکی حین بررسی« تا زمان تصمیم

تماس بگیرید. اگر (TTY 711) 7801-285-888  عصر با شماره  7صبح تا  7< از ساعت Anthemدارید، با >

تواند با کسب رضایت کتبی شما، شما می PCPتماس بگیرید.  711خوبی بشنوید یا صحبت کنید، لطفاً با بهتوانید نمی

 درخواست »دادرسی ایالتی« بدهد.

 توانید بدون تکمیل رویه درخواست تجدیدنظر ما، برای »دادرسی ایالتی« درخواست دهید.گاهی اوقات می

درسی ایالتی« بدون تکمیل رویه تجدیدنظر ما درخواست دهید که درباره  توانید برای »دابرای مثال، در صورتی می 

 شود. خدماتمان به درستی یا به موقع به شما اطالع نداده باشیم. این امر »پیگیری مستقیم از مراجع صالحه« نامیده می

 صالح« ذکر شده است:هایی از »پیگیری مستقیم از مراجع ذیدر اینجا نمونه

 ه زبان مورد نظر شما در اختیارتان قرار نداده باشیم.را ب NOAنامه  •

 مرتکب اشتباهی شده باشیم که روی هر یک از حقوق شما تأثیر گذاشته باشد.  •

 نداده باشیم. NOAبه شما نامه  •

 اشتباه کرده باشیم. NARدر نامه  •

شیم که پرونده شما گیری نکرده باشیم. تصمیم گرفته باروز درباره درخواست تجدیدنظر شما تصمیم 30ظرف  •

 ساعت به درخواست تجدیدنظر شما پاسخ ندهیم. 72فوری است، اما ظرف  

 

 توانید از طریق تلفن یا پست برای »دادرسی ایالتی« تقاضا دهید.می

  5253-952-800« به شماره CDSSبا »واحد پاسخگویی عمومی  از طریق تلفن: ▪

(TTY 800-952-8349 711  یا)  .تماس بگیرید 

 شده در اعالمیه نتیجه درخواست تجدید نظر خود را پر کنید. آن را به آدرس  : فرم ارائه از طریق پست ▪

 زیر ارسال کنید:

https://www.dmhc.ca.gov
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California Department of Social Services   

State Hearings Division   

P.O. Box 944243, MS 09-17-37   

Sacramento, CA 94244-2430 

توانیم خدمات زبانی رایگان به شما از، شما را برای درخواست »دادرسی ایالتی« راهنمایی خواهیم کرد. میدر صورت نی

 تماس بگیرید. (TTY 711) 7801-285-888ارائه دهیم. با شماره  

ده در جلسه دادرسی، شما نظر خود را اعالم خواهید کرد. ما نیز نظر خود را اعالم خواهیم کرد. تصمیم قاضی پرون

 باید از تصمیم قاضی پیروی کند. Anthemروز به طول بیانجامد.  90ممکن است 

که »دادرسی ایالتی« در مدت زمان عادی باعث بروز خطرات جدی در زندگی، سالمتی یا توانایی عملکردتان درصورتی

« زودهنگام )فوری( درخواست »دادرسی ایالتی CDSSتماس بگیرید و از  CDSSتوانید با می PCPشود، شما یا می

 گیری کند.تصمیم  Anthemباید حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از دریافت پرونده کامل شما از  CDSSکنید. 

 کالهبرداری، تضییع و سوءاستفاده

 کند مرتکب کالهبرداری، تضییع یا دریافت می   Medi-Calدهنده خدمات یا فردی که  اگر مشکوک هستید که یک ارائه 

   6222-822-800سوءاستفاده شده است، این حق را دارید که این موضوع را با تماس با شماره تلفن رایگان و محرمانه  

 کنید.  گزارش   https://www.dhcs.ca.govصورت آنالین به آدرس  یا ارسال شکایت به 

 دهنده شامل موارد زیر است:کالهبرداری، تضییع و سوءاستفاده ارائه 

 جعل سوابق پزشکی  ▪

 تجویز دارو بیشتر از حد ضروری پزشکی ▪

 ارائه خدمات درمانی بیشتر از حد ضروری پزشکی  ▪

 نشده صدور صورتحساب برای خدمات ارائه  ▪

 ای ارائه نشده استد حرفه ای هنگامی که خدمات توسط فرصدور صورتحساب برای خدمات حرفه  ▪

 دهنده ارائه اقالم و خدمات رایگان یا با تخفیف برای اعضا به منظور اثرگذاری روی انتخاب ارائه  ▪

 توسط عضو

 دهنده خدمات مراقبتی اولیه عضو بدون اطالع عضوتغییر ارائه ▪

 شود: د به اینها نمیکالهبرداری، تضییع و سوءاستفاده توسط شخص ذینفع شامل موارد زیر است، اما محدو

 ( در  BICدادن، فروش یا دادن کارت عضویت برنامه درمانی یا »کارت شناسایی مزایا« )قرض  ▪

Medi-Cal به شخص دیگر 

 دهندهدریافت درمان یا داروهای مشابه یا یکسان از بیش از یک ارائه ▪

 مراجعه به مرکز اورژانس در زمان اورژانسی نبودن شرایط ▪

 ( یا شماره عضویت برنامه درمانی شخص دیگرSocial Securityشماره تأمین اجتماعی )استفاده از  ▪

ونقل پزشکی و غیرپزشکی برای خدمات غیر مرتبط با مراقبت بهداشتی، برای مندی از خدمات حملبهره ▪

دار برای  نیستند، یا زمانی که قرار مالقات پزشکی یا داروی نسخه Medi-Calخدماتی که تحت پوشش 

 هیه ندارید.ت

https://www.dhcs.ca.gov/
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جهت گزارش کالهبرداری، تضییع و سوءاستفاده، باید نام، آدرس و شماره عضویت شخصی را که مرتکب کالهبرداری، 

تضییع یا سوءاستفاده شده است بنویسید. تا جای ممکن اطالعات بیشتری در مورد شخص، از جمله شماره تلفن یا تخصص  

 ار دهید. تاریخ وقایع و خالصه دقیقی از آنچه اتفاق افتاده است ارائه دهید. دهنده است( در اختیار ما قراو )اگر ارائه 

 گزارش خود را ارسال کنید:

 Attn: Special Investigations Unit (SIU)   از طریق پست:

Anthem Blue Cross 

21215 Burbank Blvd. 

Woodland Hills, CA 91367 

 

 Anthem  :888-231-5044 (TTY 711)در  SIUخط تلفن ویژه کالهبرداری  از طریق تلفن: 

دوشنبه تا   888-285-7801(TTY 711) به شماره   »مرکز مراقبت از مشتری «Anthemیا با 

 عصر به وقت اقیانوس آرام    7صبح تا   7جمعه از ساعت 

تماس بگیرید. 



 

  Anthemتماس بگیرید.  (TTY 711) 7801-285-888 به شماره «یمرکز مراقبت از مشتر«با 

 در خدمت شما است. این تماس  عصر وقت اقیانوس آرام 7صبح تا  7دوشنبه تا جمعه، روزهای 

صورت آنالین از  تماس بگیرید. به 711به شماره  California Relay Lineرایگان است. یا با 

anthem.com/ca/medi-cal .85 بازدید کنید 

 ها حقوق و مسئولیت .7
های خاصی برخوردار هستید. این فصل به بررسی این  ، از حقوق و مسئولیتAnthemعنوان یکی از اعضای  شما به

در   Anthemعنوان عضو  های حقوقی است که شما به پردازد. این فصل همچنین شامل اعالمیه ها میحقوق و مسئولیت

 قبال آنها مسئولیت دارید.

 حقوق شما 
 عبارت است از:  Anthemعنوان عضو حقوق شما به

شما رفتار شود، به حق شما نسبت به حفظ حریم خصوصی و لزوم حفظ محرمانه ماندن اطالعات   با احترام با ▪

 تان به شکل شایسته توجه شود. پزشکی

های دهندگان آن، و حقوق و مسئولیتاطالعات مربوط به سازمان و خدمات تحت پوشش آن، پزشکان و ارائه  ▪

 اعضا در اختیار شما قرار داده شود.

 پیشنهاد بدهید. Anthemهای اعضای های حقوق و مسئولیتدرباره خط مشی ▪

 انتخاب کنند. Anthemدهنده خدمات مراقبتی اولیه را در شبکه بتوانید ارائه  ▪

 دهندگان شبکه داشته باشید. دسترسی به موقع به ارائه  ▪

 ه باشید.های بهداشتی خود، از جمله حق امتناع از درمان شرکت داشتگیری مربوط به مراقبتدر تصمیم ▪

 شده مطرح کنید. های دریافتصورت شفاهی یا کتبی، درباره سازمان یا مراقبتدادخواست خود را به  ▪

 هماهنگی مراقبت دریافت کنید.  ▪

 برای تصمیمات اتخاذ شده برای انکار، تعویق یا محدود کردن خدمات یا مزایا درخواست تجدیدنظر بدهید. ▪

 مند شوید.خودتان بهرهاز خدمات ترجمه شفاهی رایگان به زبان  ▪

 های دیگر دریافت کنید.های حقوقی محلی یا گروههای حقوقی رایگان را در دفتر کمککمک ▪

 وصیت پزشکی تنظیم کنید.  ▪

اید و هنوز از این  تنظیم کرده Anthemاگر خدمت یا مزایایی رد شده و قبالً درخواست تجدید نظری را نزد  ▪

 روز درباره درخواست تجدید نظرتان تصمیمی اتخاذ نشده است،  30 تصمیم راضی نیستید، یا اگر ظرف مدت

 پذیر است، درخواست »دادرسی  از جمله اطالعات مربوط به شرایطی که دادرسی زودهنگام تحت آن امکان 

 ایالتی« بدهید.

و را لغو کنید و به سراغ برنامه بهداشت و درمان دیگری در شهرستان خود پیر Anthemنام خود در ثبت ▪

 درخواستتان بروید.

 به خدمات رضایت افراد زیر سن قانونی دسترسی داشته باشید.  ▪

های جایگزین )مانند بریل، نسخه چاپی با  صورت رایگان در قالب رسانی به اعضا را به مطالب کتبی برای اطالع ▪

شود رخواست میخط درشت، نسخه صوتی و الکترونیکی( بنا به درخواست و به موقع، و متناسب با قالبی که د

 دریافت کنید. Welfare & Institutions Code Section 14182 (b)(12)و مطابق با 
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جویی مورد استفاده ای برای وادار کردن، تنبیه، تسهیل یا انتقامعنوان وسیله از هرگونه محدودیت یا انزوا که به  ▪

 گیرد، مبرا باشید. قرار می 

های جایگزین که به روشی متناسب با شرایط و رمانی موجود و گزینههای ددرباره اطالعات مربوط به گزینه ▪

 شود، بدون در نظر گرفتن هزینه پوشش، به درستی بحث شود.توانایی درکشان ارائه می 

به سوابق پزشکی خود دسترسی داشته باشید و یک نسخه از آن را دریافت کنید، و نسبت به درخواست اصالح یا  ▪

قانون مقررات فدرال« مشخص شده است  45از » 164.526و  164.524در بخش تصحیح آن، همانطور که 

 اقدام کنید.

،  Anthemمند شوید، بدون اینکه این موضوع تأثیر منفی بر نحوه برخورد با آزادی کامل از این حقوق بهره ▪

 دهندگان یا ایالت با شما داشته باشد.ارائه 

های کلینیک ن، مراکز بهداشتی و درمانی مورد تأیید دولت فدرال، به خدمات تنظیم خانواده، مراکز مستقل زایما ▪

های مقاربتی، و خدمات  سالمت سرخپوستان، خدمات مامایی، مراکز بهداشت و درمان روستایی، خدمات عفونت

 مطابق قانون فدرال دسترسی داشته باشید.  Anthemاورژانسی در خارج از شبکه  

 صورت رایگان به زبان خودتان یا در قالب دیگر دریافت کنید.مطالب کتبی برنامه را به ▪

 را قبول نکنید.  Anthemارتباطات پیامکی از طرف  ▪

 

 های شمامسئولیت
 ها را دارند: این مسئولیت Anthem اعضای 

دهندگان و کارکنان با ادب و احترام رفتار کنند. به موقع در وقت مالقات خود حاضر شوند  با پزشک خود و همه ارائه  ▪

 ساعت قبل از وقت مالقات با مطب پزشک خود تماس بگیرند.   24بندی مجدد نوبت خود، حداقل  یا برای لغو یا زمان 

 قرار دهند.   Anthemدهندگان و همه ارائهتری را در اختیار اطالعات صحیح و تا حد امکان مفصل ▪

 آپ انجام دهند و مشکالت سالمتی خود را قبل از اینکه جدی شوند، با پزشک خود در  طور منظم چکبه ▪

 میان بگذارند.

 خود را همراه خود ببرید.  Anthemکنید، کارت عضویت وقتی به پزشکتان مراجعه می ▪

 شوید و آنها را رعایت کنید.با قوانین این برنامه سالمتی آشنا  ▪

 کنید، تحت حاکمیت قانون است.بدانید که این برنامه سالمتی و تمامی انواع خدماتی که دریافت می ▪

توانیم علیه شما به دلیل سن، جنسیت، نژاد، ملیت، فرهنگ، نیازهای زبانی، گرایش جنسی یا بدانید که ما نمی ▪

 سالمتی تبعیض قائل شویم. 

بهداشتی خود با پزشکشان حرف بزنند، اهدافی را تعیین و در مورد آنها به توافق برسند،  در مورد نیازهای ▪

هایی های درمانی و دستورالعملنهایت تالش خود را برای درک مشکالت سالمتی خود به کار گیرند و از برنامه

 که هر دو با آنها موافق هستند پیروی کنند.

دهنده آن برای فراهم کردن  ارائه دهند که سازمان و پزشکان و ارائه  اطالعاتی را )تا حدی که امکان دارد( ▪

 خدمات مراقبتی نیاز دارند.
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 اند، دنبال کنند. های مراقبتی را که با پزشکانشان توافق کردهها و دستورالعملبرنامه ▪

اند، تا  سیدهمشکالت سالمت خود را درک کنند و در تدوین اهداف درمانی که با پزشکشان به توافق دوطرفه ر ▪

 جایی که امکان دارد، شرکت کنند.

 توانید این کار  گزارش دهند.می  Anthemهای بهداشتی را به کالهبرداری یا تخلفات مربوط به مراقبت ▪

 به شماره  «Anthemدر  یحقوق ی»خط راهنمارا بدون ذکر نام خود، از طریق تماس با تلفن رایگان 

، یا تماس با خط ویژه رایگان گزارش  lacare.ethicspoint.com ، مراجعه به 4889-400-800

 California Department of Health Care Services در Medi-Calکالهبرداری و سوءاستفاده 

(DHCS) انجام دهید.  6222-822-800 به شماره 

 اعالمیه عدم تبعیض
به   Anthemکند. از قوانین حقوق مدنی ایالتی و فدرال پیروی می  Anthemتبعیض قائل شدن بر خالف قانون است. 

 دلیل جنس، نژاد، رنگ پوست، مذهب، تبار، ملیت، گروه قومی، سن، ناتوانی ذهنی، ناتوانی 

 نسی بین افراد  جسمی، عارضه پزشکی، اطالعات ژنتیکی، وضعیت تأهل، جنسیت، هویت جنسی یا گرایش ج

 کند. کند یا با آنها متفاوت رفتار نمیشود، آنها را از خدمات محروم نمیطور غیرقانونی تبعیض قائل نمیبه

Anthem کند:امکانات و خدمات زیر را فراهم می 

 کمک و خدمات رایگان ویژه افراد دچار معلولیت برای کمک به آنها جهت برقراری ارتباط بهتر، مانند: ▪

o مان مجرب زبان اشارهمترج 

o های الکترونیکی  های دیگر )نسخه چاپی با خط درشت، نسخه صوتی، قالب اطالعات مکتوب در قالب

 های دیگر( قابل دسترس و قالب 

 شان انگلیسی نیست، مانند:خدمات زبانی رایگان ویژه افرادی که زبان اصلی  ▪

o  مترجمان شفاهی مجرب 

o های دیگرشده به زباناطالعات نوشته 

عصر از طریق  7صبح تا   7روزهای دوشنبه تا جمعه از  «یمرکز مراقبت از مشتر«اگر به این خدمات نیاز دارید، با 

تماس   TTY 711خوبی بشنوید یا صحبت کنید، لطفاً با توانید بهتماس بگیرید. اگر نمی 7801-285-888 گیریشماره

توانید به خط بریل، چاپ با خط درست، کاست صوتی، یا قالب الکترونیکی  بگیرید. بنا به درخواست، این سند را می

 ا مکاتبه کنید:های جایگزین، لطفاً تماس بگیرید یدریافت کنید. برای دریافت یکی از این قالب 

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 9054 

Oxnard, CA 93031-9054 

 888-285-7801 (TTY 711) ،عصر  7صبح تا   7رایگان، روزهای دوشنبه تا جمعه 

 

http://lacare.ethicspoint.com/
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 نحوه تنظیم شکایت 

اتوانی  بر اساس جنس، نژاد، رنگ پوست، مذهب، تبار، ملیت، گروه قومی، سن، ناتوانی ذهنی، ن   Anthemاگر معتقدید که  

جسمی، عارضه پزشکی، اطالعات ژنتیکی، وضعیت تأهل، جنسیت، هویت جنسی یا گرایش جنسی، از ارائه این خدمات امتناع  

کننده دادخواست  توانید دادخواست خود را نزد هماهنگ طور غیرقانونی تبعیض قائل شده است، می ورزیده یا به نحو دیگری به 

Anthem   صورت تلفنی، حضوری، کتبی، یا الکترونیکی ارائه دهید: خواست را به توانید داد تنظیم کنید. می 

 

   عصر از طریق شماره رایگان   7صبح تا    7روزهای دوشنبه تا جمعه از    Anthemبا    : از طریق تلفن  ▪

 تماس بگیرید.   711 خوبی بشنوید یا صحبت کنید، لطفاً با توانید به تماس بگیرید. یا، اگر نمی   888-285-7801

 ای بنویسید و به آدرس زیر ارسال کنید:یک فرم شکایت پر کنید یا نامه :صورت مکتوببه

 

Grievance Coordinator 

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 9054 

Oxnard, CA 93031-9054 

 

خواهید یک دادخواست مراجعه کنید و بگویید که می Anthemبه مطب پزشک خود یا  :صورت حضوری به ▪

 تنظیم کنید. 

 مراجعه کنید.   cal-anthem.com/ca/mediبه آدرس  Anthemسایت  به وب   : صورت الکترونیکی به  ▪

 

 California Department of Health Care Services -دفتر حقوق مدنی 

صورت کتبی، الکترونیکی یا از طریق تلفن نزد »دفتر حقوق مدنی  توانید شکایت حقوق مدنی را به همچنین می

California Department of Health Care Services  :تنظیم کنید 

توانید به خوبی بشنوید یا صحبت کنید، لطفاً  تماس بگیرید. اگر نمی 7370-440-916با شماره   :از طریق تلفن ▪

 )خدمات امداد ارتباط از راه دور( تماس بگیرید.  711 با

 ای به آدرس زیر ارسال کنید:یک فرم شکایت پر کنید یا نامه :صورت مکتوببه ▪

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 

http://anthem.com/ca/medi-cal
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   https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspxفرمهای شکایت در آدرس 

 در دسترس هستند.

 

 ارسال کنید. CivilRights@dhcs.ca.govیک ایمیل به  :صورت الکترونیکیبه ▪

 

 U.S. Department of Health And Human Services -دفتر حقوق مدنی 

 اید،  اگر معتقدید که به خاطر نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن، معلولیت یا جنسیت مورد تبعیض قرار گرفته

 صورت مکتوب، تلفنی یا الکترونیکی نزد  توانید یک شکایت حقوق مدنی بههمچنین می

U.S. Department of Health And Human Services :تنظیم کنید 

خوبی بشنوید یا صحبت کنید، با توانید بهتماس بگیرید. اگر نمی1019-368-800 با شماره   :از طریق تلفن ▪

TTY 800-537-7697 تماس بگیرید تا از »خدمات امداد  711 یاCalifornia.استفاده کنید » 

 ای به آدرس زیر ارسال کنید:یک فرم شکایت پر کنید یا نامه :صورت مکتوببه ▪

U.S. Department of Health and Human Services 

200  Independence Ave., SW 

Room 509F, HHH Building 

Washington, DC 20201 

 در دسترس هستند. https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.htmlفرمهای شکایت در آدرس 

به آدرس   Office for Civil Rightsبه پرتال شکایت  :صورت الکترونیکیبه ▪

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf .مراجعه کنید 

 عنوان عضوهای مشارکت بهراه
Anthem های شما را بشنود. هر سه ماه یک بار،خواهد حرف می Anthem کند تا درباره جلساتی برگزار می

صحبت شود. از اعضا برای شرکت در این جلسات   Anthem کنند و نحوه ارتقای عملکردی که خوب کار میهایبخش

 شود. به جلسه بیایید!دعوت می

 L.A. Careای های مشورتی اجتماع منطقه کمیته 

 « بپیوندید.  L.A. Careای توانید به »کمیته مشورتی اجتماع منطقه، می Anthemعنوان یکی از اعضای  به

L.A. Care   کمیته مشورتی اجتماع منطقه 11دارای«( »ایRCAC در شهر )Los Angeles ( استRCAC  

 دهندگان و حامیان مراقبت بهداشتی در شهرستان اعضا، ارائه شود(. این گروه متشکل از « تلفظ میrackمانند »

Los Angeles هدف آنها رساندن صدای اجتماعات خود به گوش »هیئت مدیره است .L.A. Care  است، که »

توانید به این گروه کند. در صورت تمایل میرسانی به اعضای ما هدایت میهای مراقبت بهداشتی را برای خدمتبرنامه

 کند و مسئول موارد زیر است:صحبت می L.A. Careهای  ملحق شوید. این گروه در مورد چگونگی ارتقای خط مشی

https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
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 برای درک مسائل مربوط به مراقبت بهداشتی که بر افراد ساکن در منطقه شما  L.A. Careکمک به  ▪
 گذارد. تأثیر می

 .Los Angelesدر سراسر شهر   RCACمنطقه  11در  L.A. Careعنوان چشم و گوش عمل به  ▪

 در جامعه شما.ارائه اطالعات بهداشتی به افراد حاضر  ▪

 

توانید اطالعات بیشتر را  تماس بگیرید. همچنین می 2732-522-888خواهید بخشی از این گروه باشید، با شماره اگر می

 دریافت کنید. lacare.orgصورت آنالین در آدرس اینترنتی به

 « L.A. Careجلسات »هیئت مدیره 

تواند در جلسات کند. هر کسی میگیری میتصمیم L.A. Careهای مربوط به این »هیئت مدیره« درباره خط مشی

توانید اطالعات شود. میبعد از ظهر برگزار می 2شرکت کند.جلسه »هیئت مدیره« در اولین پنجشنبه هر ماه ساعت 

 دریافت کنید.   lacare.orgروزرسانی برنامه زمانی را در آدرس  بیشتر در مورد جلسات هیئت مدیره و به

 ی عمومیکمیته خط مش

Anthem   گروهی تحت عنوان »کمیته خط مشی عمومی« نیز دارد. این گروه چهار مرتبه در سال جلسه دارند و شامل
شود. اعضا درباره نحوه ارتقای خدمات مراقبت می Anthem Medi-Calمشارکت پزشکان داخل شبکه و اعضای  

  کنند.بهداشتی در جامعه گفتگو می
  

  این گروه:

  کند.رهبران جامعه پزشکی همکاری میبا  ▪

  کند.همکاری می Anthemبا مدیران اجرایی ارشد  ▪

 رسانی گسترده خود را  های کمکچگونه خدمات و ارائه، و همچنین برنامه Anthemکند که توصیه می ▪
 ارتقا دهد. 

 کند تا از تناسب فرهنگی اطمینان یابد.آثار مکتوب اعضا را بررسی می ▪
  

تواند شامل والدین و مراقبان اعضا نیز  شود که به این گروه بپیوندند. این گروه میدعوت می Anthemاز همه اعضای  
  کننده واجد شرایط دریافت کارت هدیه نیز هستند.باشد. اعضای شرکت

  
 3238-227-800 ه شماره نام یا کسب اطالعات بیشتر، با ما ببیایید با هم کار کنیم تا تفاوت ایجاد کنیم. برای ثبت

(TTY 711) .تماس بگیرید  
  

http://lacare.org
http://lacare.org


 ها تیحقوق و مسئول|  7

 

  7صبح تا  7دوشنبه تا جمعه،   (TTY 711) 7801-285-888به شماره  «یمرکز مراقبت از مشتر«با 

به   California Relay Line. این تماس رایگان است. یا با عصر به وقت اقیانوس آرام تماس بگیرید

 بازدید کنید. cal-anthem.com/ca/mediصورت آنالین از تماس بگیرید. به 711شماره 

 91 

 HIPAA  اقدامات حفظ حر ی م خصوصی اعالمیه 

بوده است. جدیدترین تاریخ بررسی در پانویس این اعالمیه درج  2003آوریل   14تاریخ اصلی اجرایی شدن این اعالمیه 
 .شده است

 

 «، نهادی عمومی است که تحت عنوان »برنامه بهداشت Los Angeles»برنامه ابتکاری محلی اداره بهداشت شهر 
 های نماید، و مزایا و پوشش مراقبتیت و تجارت میفعال (Anthem)به اختصار Anthem (و درمان« 

کند. حفظ و صیانت از اطالعات سالمت های ایالتی، فدرال و تجاری فراهم می بهداشتی شما را از طریق برنامه
 تان و برخی موظف است که این اطالعیه را درباره حقوق Anthem( شما برای ما مهم است. PHIشده )محافظت

شما در اختیارتان قرار دهد، از جمله از طریق اعالمیه »اقدامات  PHIی ما در جهت ایمن نگاه داشتن هااز مسئولیت
 این اعالمیه  (HIPAA). «، و اعالمیه »اقدامات قانون قابلیت انتقال و پاسخگویی بیمه سالمت« Californiaایالت 

 تان نیز آگاه کند.  این اعالمیه شما را از حقوقسازد.  شما مطلع می PHIگذاری شما را از نحوه استفاده و اشتراک
 تر جهت حفظ حریم خصوصی خود برخوردار باشید.توانید تحت قوانین ایالتی، از حقوق اضافی یا سختگیرانهشما می

 
 گوید که: لطفاً این اعالمیه را به دقت مطالعه کنید. این اعالمیه به شما می

 ( شما را ببیند.PHIشده )محافظتتواند اطالعات پزشکی چه کسی می •

 شما به سایر افراد، تأییدتان را دریافت کنیم.  PHIچه زمانی باید قبل از ارائه  •

 در اختیار دیگران قرار دهیم. بدون تأییدتانشما را  PHIتوانیم چه زمانی می •
 خود، از چه حقوقی برخوردار هستید. PHIبرای مشاهده و تغییر  •
 

اطالعات مربوط به سالمت و مسائل مالی شما خصوصی است. بر اساس قانون، ما باید این نوع اطالعات را، که به آنها 
PHI صورت ایمن برای اعضای خود حفظ کنیم. این امر بدان معنا است که اگر در حال حاضر عضو  شود، بهگفته می

 شود.اید، امنیت اطالعات شما حفظ میضو بودههستید یا قبالً ع
 

های  نام کردید، ما اطالعات مربوط به شما را از سازمان پس از اینکه واجد شرایط شدید و برای برنامه سالمت ما ثبت
دریافت خواهیم کرد. همچنین ما این   Children’s Health Insurance Programو  Medicaidایالتی برای 

کنیم تا مشکلی وجود نداشته باشد و بتوانیم  ها دریافت میها و بیمارستانها، آزمایشگاهپزشکان شما، کلینیک اطالعات را از 
 هزینه خدمات بهداشت و درمان شما را پرداخت کنیم.

 

ه صورت کتبی و چکه نزد ما دارید، چه به  PHIبر اساس قوانین فدرال، باید به شما بگوییم که قانون در قبال محافظت 
شده در کامپیوتر، چه وظایفی بر عهده ما قرار داده است. همچنین باید به شما بگوییم که چطور  صورت اطالعات ذخیرهبه

 : PHIکنیم. برای محافظت از ایمنی آنها را حفظ می

 شود(، ما:روی کاغذ )که به آن فیزیکی گفته می •
 کنیم. های خود را قفل میدفاتر و پرونده –
 کنیم تا دیگران نتوانند به آنها دسترسی پیدا کنند. اطالعات پزشکی را امحا می مدارک حاوی  –

 شود(، ما: شده در رایانه )که به آن فنی گفته میذخیره •
 کنیم تا فقط افراد دارای صالحیت بتوانند به آنها دسترسی داشته باشند.از رمزهای عبور استفاده می  –
 کنیم. های خود استفاده میتمهای خاصی برای مراقبت از سیساز برنامه –

کنند به اشتراک گذاشته شود یا توسط آنها استفاده  های ایالتی همکاری میاگر با سایر افرادی که با ما، پزشکان یا بخش •
 شود، ما:

 ها نام دارند(.ها و رویهکنیم )این قوانین سیاستقوانینی را برای حفظ ایمنی اطالعات وضع می –
 دهیم تا از قوانین پیروی کنند.کنند آموزش میا کار میبه افرادی که برای م –
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 شما را مورد استفاده قرار دهیم و آنها را با سایر افراد به اشتراک بگذاریم  PHIتوانیم چه زمانی می
مت اید تا به شما کمک کند یا هزینه مراقبت از سالتان یا فردی که انتخاب کردهشما را با اعضای خانواده PHIتوانیم می

تأیید   بدوناید که مشکلی در این زمینه وجود ندارد، به اشتراک بگذاریم. برخی مواقع شما را پرداخت کند و اعالم کرده
 توانیم از این اطالعات استفاده کنیم و آن را در اختیار دیگران قرار دهیم: شما می

 های پزشکی شمابرای مراقبت •
 ها و دیگران برای اینکه مراقبت مورد نیاز شما را در اختیارتان منظور کمک به پزشکان، بیمارستانبه –

 قرار دهند 

 ها و درمان مراقبتی بهداشتی برای پرداخت، عمل •
ها و دیگر افرادی که در قبال مراقبت از شما برای ما برای قرار دادن اطالعات در اختیار پزشکان، کلینیک –

 کنندصادر میصورتحساب 
گوییم هزینه بهداشت و درمان یا خدمات را قبل از دریافت آنها پرداخت خواهیم کرد )که مجوز قبلی یا  وقتی می –

 شود( تأیید قبلی نیز نامیده می
های خود، و همچنین حمایت و کمک به شما جهت دریافت مزایا و هایی جهت بهبود برنامهبرای یافتن روش –

شما را در اختیار تبادل   PHIتوانیم شما را از منابع عمومی دریافت کنیم، و می PHIنیم تواخدمات موجود. می
خواهید، اطالعات سالمت جهت پرداخت، عملیات مراقبت بهداشتی، و درمان قرار دهیم. اگر این مورد را نمی

 مراجعه کنید. anthem.com/ca/privacyلطفاً برای کسب اطالعات بیشتر به 

 وکار بهداشت و درمان بنا به دالیل کسب •
 ریزی و  های پیشگیری از کالهبرداری و سوءاستفاده، برنامهها، برنامهبرای کمک در زمینه بازرسی –

 امور روزانه
 های خودنامههایی جهت بهبود بربرای یافتن روش –

 به دالیل سالمت عمومی  •
 ها محافظت کنندبرای کمک به مسئولین سالمت عمومی تا از افراد در برابر بیماری یا آسیب –

 پردازند کنند یا هزینه آن را میبا افرادی که در مراقبت از شما کمک می  •
ینه مراقبت از سالمت شما را اید تا به شما کمک کند یا هزتان یا فردی که انتخاب کردهبا اعضای خانواده  –

 اید که با این موضوع موافق هستید پرداخت کند و اعالم کرده 
 که پردازد، درصورتیهای آن را میکند یا هزینهبا فردی که در زمینه مراقبت از سالمت به شما کمک می –

 نتوانید از طرف خودتان صحبت کنید و این کار به نفع شما باشد
 

شما استفاده کنیم یا برای هر کاری به جز مراقبت، پرداخت، امور روزمره، تحقیقات یا    PHIیم از قبل از اینکه بخواه
 دیگر مواردی که در زیر ذکر شده است، آنها را در اختیار دیگران قرار دهیم، باید رضایت کتبی شما را کسب کنیم. 

 شما، باید از شما مجوز کتبی دریافت کنیم.درمانی از طرف پزشکتان درباره گذاری اطالعات روان قبل از اشتراک 
 
توانیم آنچه را که  نامه کتبی خود را پس بگیرید. ما نمیخواهید رضایتتوانید به ما اطالع دهید که میصورت کتبی میبه

گذاری  اشتراکایم، برگردانیم. اما استفاده یا ایم یا به اشتراک گذاشتهدر زمان دریافت رضایت شما مورد استفاده قرار داده 
PHI .شما را در آینده متوقف خواهیم کرد 

 
 شما استفاده کنیم: PHIاز  —کند که یا قانون ما را ملزم می —توانیم هایی که میسایر روش

 برای کمک به پلیس و سایر افرادی که در پی کسب اطمینان از رعایت قانون توسط دیگران هستند  •

 انگاریبرای گزارش موارد سوءاستفاده یا سهل •

 برای کمک به دادگاه هر گاه از ما درخواست شود •

 برای پاسخگویی به اسناد حقوقی •

 هاها یا بررسیهای ناظر بر امور سالمت برای اموری نظیر حسابرسیبرای ارائه اطالعات به سازمان  •

 ن تدفین تا بتوانند نام و دلیل مرگ شما را متوجه شوندبرای کمک به مسئولین قضائی، پزشکان قانونی یا مسئولی •

https://www.anthem.com/ca/privacy/
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 های علمی مورد استفاده قرار گیردبرای کمک در زمانی که درخواست کنید اعضای بدنتان در زمینه •

 برای انجام تحقیقات  •

 های بدنیها یا آسیببرای حفظ شما یا دیگر افراد در برابر بیماری •

 ولتی مشاغلی خاص دارندهای دبرای کمک به افرادی که در پست •

 های »جبران خسارت کارگران« در صورت بیمار شدن یا آسیب دیدن در محل کار برای ارائه اطالعات به سازمان  •
 

 حقوق شما 

روز برای   30ای از آن را در اختیار داشته باشید. ظرف خود را بررسی کنید یا نسخه PHIتوانید درخواست کنید می •
گر به زمان بیشتری نیاز داشته باشیم، باید به شما اطالع دهیم. هرچند ما تمام سوابق  شما ارسال خواهیم کرد. ا

 خواهید، آن را از پزشک یا ای از کل سوابق پزشکی خود را میاگر نسخه  پزشکی شما را در اختیار نداریم.
 کلینیک پزشکی درخواست کنید.

توانید از ما درخواست کنید یا اینکه موجود نیست، میکنید موردی در سوابق پزشکی شما اشتباه است اگر فکر می •
روز برای شما ارسال خواهیم کرد. اگر به زمان بیشتری نیاز داشته  60سوابق پزشکی شما را تغییر دهیم. ظرف 

 باشیم، باید به شما اطالع دهیم.

یم. اما ملزم به موافقت با شما را با دیگران به اشتراک نگذار PHIتوانید از ما درخواست کنید برخی مواقع می •
 درخواست شما نیستیم.

شما را به آدرسی غیر از آدرس شما یا به روشی دیگر ارسال کنیم. این کار را   PHIتوانید از ما درخواست کنید  می •
 دهیم که ارسال به آدرس فعلی شما برایتان خطرناک باشد.در صورتی انجام می 

 ایم شما را با دیگران به اشتراک گذاشته  PHIتوانید از ما درخواست کنید تا تمام دفعاتی که در شش سال گذشته می •
های کاری شود که برای مراقبت از سالمت، پرداخت، فعالیتبه اطالعتان برسانیم. این فهرست شامل دفعاتی نمی

که در اینجا عنوان نشده است، اطالعات شما را به اشتراک  روزانه در زمینه مراقبت از سالمت یا به دالیل دیگری 
 روز برای شما ارسال خواهیم کرد. اگر به زمان بیشتری نیاز داشته باشیم، باید به شما  60ایم.ظرف گذاشته

 اطالع دهیم.

طریق ایمیل این  توانید درخواست کنید یک نسخه کاغذی از این اعالمیه را دریافت کنید حتی اگر از در هر زمان می  •
 درخواست را ارائه کرده باشید.

توانید از پزشک خود درخواست کنید تا اگر کل مبلغ صورتحساب مربوط به یک خدمات را پرداخت کرده باشید، می •
 اطالعات مربوط به آن خدمات خاص را با ما در میان نگذارد. 

 

 کاری که باید انجام دهیم 

 صورت محرمانه حفظ کنیم، مگر در مواردی که در این اطالعیه عنوان  شما را به  PHIبر اساس قانون، باید  •
 شده باشد.

 تان را توضیح دهیم.ما باید قوانین موجود در خصوص وظیفه خود در قبال حفظ حریم خصوصی  •

 باید هرآنچه را که در این اعالمیه ادعای انجام آن را داریم، انجام بدهیم. •

شما را به آدرسی جز آدرس   PHIانند زمانی که در خطر هستید، از ما بخواهید اگر به هر دلیلی که موجه باشد، م •
 همیشگی شما یا به روش دیگری برایتان ارسال کنیم، باید این کار را انجام دهیم. 

شما را با دیگران به اشتراک نگذاریم، باید به شما اطالع دهیم که آیا این   PHIپس از اینکه از ما درخواست کردید  •
 پذیریم یا خیر. ا می امر ر

اگر بر اساس قوانین ایالتی باید اقداماتی را بیش از آنچه در اینجا عنوان شده است انجام دهیم، این قوانین را رعایت  •
 خواهیم کرد.

 ماند، باید به شما اطالع دهیم.شما محرمانه نمی PHIاگر فکر کنیم  •
 

 تماس با شما
 توانیم با استفاده از سیستم تلفن خودکار و صدای مصنوعی با شما تماس بگیریم ام وابستگان و فروشندگان ما میما و تم
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( انجام  TCPAیا برایتان پیامک ارسال کنیم. ما این کار را تنها بر اساس »قانون حمایت از حقوق مشترکین تلفن« )
سایر مزایا و خدمات بهداشتی را به شما اطالع دهند. اگر تمایل ندارید های درمان و توانند گزینهها میدهیم. این تماسمی

گیرنده اطالع بدهید تا دیگر به این روش با شما تماس نگیریم. از طریق تلفن با شما تماس گرفته شود، کافی است به تماس
خود را به لیست »عدم تماس«  تماس بگیرید و شماره تلفن  (TTY 711) 3796-203-844توانید با شماره رایگان یا می

 اضافه کنید.
 

 اگر سؤالی داشتید باید چه کار کنید 

خواهید از حقوق خود بهره ببرید، لطفاً با »مرکز اگر سؤالی درباره قوانین ما درخصوص حریم خصوصی دارید یا می
ویژه   (TTY 711) 7801-285-888یا   (TTY 711) 4627-407-800مراقبت از مشتریان« به شماره تلفن رایگان 

 عصر به وقت اقیانوس آرام تماس بگیرید.  7صبح تا   7روزهای دوشنبه تا جمعه ساعت  Los Angelesاعضای 
 

 اگر شکایتی دارید باید چه کار کنید 
توانید با »مرکز مراقبت شما امن نگاه داشته نشده است، می PHIکنید که ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم. اگر فکر می

تماس بگیرید. اگر شکایت کنید، هیچ اتفاق   Department of Health and Human Servicesاز مشتریان« یا 
 بدی نخواهد افتاد. 

 مکاتبه کنید یا تماس تلفنی بگیرید:  Department of Health and Human Servicesتوانید با می

Office for Civil Rights 

U.S. Department of Health and Human Services 

90 Seventh St., Ste. 4-100 

San Francisco, CA 94103 

 800-368-1019تلفن: 

800-537-7697 :TDD 

 415- 437-8329فکس: 

 یا

Privacy Officer 

c/o Office of HIPAA Compliance 

Department of Health Care Services (DHCS) 

P.O. Box 997413, MS 4722 

Sacramento, CA 95899-7413 

 privacyofficer@dhcs.ca.govایمیل: 

 916-445-4646تلفن: 

 916- 440-7680فکس: 

 یا

Information Security Officer 

DHCS Information Security Office 

mailto:privacyofficer@dhcs.ca.gov
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P.O. Box 997413, MS 6400 

Sacramento, CA 95899-7413 

 iso@dhcs.ca.govایمیل: 

 ITSD Help Deskتلفن: 

 0874-579-800یا   916-440-7000

 916- 440-5537فکس: 

 

های و روش (HIPAA)ما از این حق برخوردار هستیم که این اطالعیه »قانون پاسخگویی و قابلیت انتقال بیمه سالمت« 
شما را تغییر دهیم. اگر چنین موردی رخ دهد، در یک نامه این تغییرات ایجاد شده را به شما اطالع   PHIحفظ ایمنی 

 منتشر خواهیم کرد cal-anthem.com/ca/mediسایتی به آدرس دهیم. همچنین این تغییرات را در وب می
 

 د، قومیت و زبان نژا
 و Medicaidهای ایالتی برای ما اطالعات مربوط به نژاد، قومیت، و زبان شما را از آژانس 

Children’s Health Insurance Program  کنیم.کنیم. ما از این اطالعات طبق این اعالمیه حفاظت میدریافت می 
 

 کنیم: ما از این اطالعات برای موارد زیر استفاده می

 کنید. اطمینان از اینکه خدمات مراقبتی مورد نیاز خود را دریافت میکسب  •

 هایی برای بهبود نتایج سالمت.ایجاد برنامه •

 تهیه و ارسال اطالعات آموزش بهداشتی. •

 رسانی به پزشکان در مورد نیازهای زبانی شما.اطالع •

 ارائه خدمات ترجمه شفاهی و کتبی. •
 

 :کنیمنمیاستفاده  ما از این اطالعات برای موارد زیر

 صدور بیمه درمانی. •

 گیری در مورد هزینه خدمات.تصمیم •

 تعیین مزایا. •

 گذاری با کاربران تأیید نشده.اشتراک •
 

 اطالعات شخصی شما 
( شما، استفاده از آنها و PIهمانطور که در این اطالعیه عنوان کردیم، ممکن است درخواست دریافت اطالعات شخصی ) 

دهنده این است که چه کسی هستید. معموالً این اطالعات شما عمومی نیست و نشان PIگذاری آنها را داشته باشیم. اشتراک
 شود.برای امور بیمه دریافت می

 گیری درباره موارد زیر استفاده کنیم:شما برای تصمیم PIممکن است از  •
 سالمت شما.  –
 عادات شما.  –
 یق شما.عال –

 ها مانند موارد زیر دریافت کنیم:شما را از سایر افراد یا گروه  PIممکن است  •
 پزشکان. –
 ها.بیمارستان –
 های بیمه.سایر شرکت –

 های خارج از شرکت خود به اشتراک بگذاریم و برای این کار در برخی موارد  را با افراد یا گروه PIممکن است  •

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
mailto:iso@dhcs.ca.gov
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 به رضایت شما نیز نیازی نیست.

 از انجام هر کاری اگر الزم باشد به شما فرصت دهیم تا موردی را نپذیرید، به شما اطالع خواهیم داد.  قبل •

 خود را به اشتراک بگذارید، چگونه این مورد را به ما اطالع دهید. PIگوییم اگر مایل نبودید به شما می •

 هید. خود را ببینید و آن را تغییر د PIشما از این حق برخوردار هستید که  •

 شما حفظ شود. PIمطمئن خواهیم شد که امنیت  •
 

 . 2021شده در مارس بازبینی
1031944CAMFAABC 03/21 

 نکاتی درباره قوانین
های شما  شود. این قوانین ممکن است بر حقوق و مسئولیتقوانین بسیاری به این »کتابچه راهنمای اعضا« مربوط می

تأثیر بگذارند، حتی اگر در این کتابچه راهنما درج یا ذکر نشده باشند. قوانین اصلی مربوط به این کتابچه راهنما، قوانین 

 هستند. ممکن است قوانین فدرال و ایالتی دیگری نیز اعمال شود.  Medi-Calایالتی و فدرال مربوط به برنامه 

کننده ، پوشش  عنوان آخرین پرداختبه Medi-Calاعالمیه پیرامون  
 سالمت دیگر، و بازیابی مسئولیت مدنی

اشتی از قوانین ایالتی و فدرال و مقررات مربوط به تعهد حقوقی اشخاص ثالث ویژه ارائه خدمات بهد Medi-Calبرنامه 

 Medi-Calدهد تا تضمین کند که برنامه همه اقدامات معقول را انجام می  Anthem کند. درمانی به اعضا پیروی می

 کننده است.آخرین گزینه پرداخت

عنوان بیمه سالمت خصوصی نیز ( داشته باشند که بهOHCممکن است پوشش سالمت دیگری ) Medi-Calاعضای 

موجود را  OHCاین است که شما باید هر گونه  Medi-Calات واجد شرایط بودن برای شود. یکی از الزامشناخته می

 ای ندارد حفظ کنید و/یا برای آن درخواست دهید.زمانی که برایتان هزینه

کرده است. اگر  OHCو هرگونه تغییر در  OHCرا ملزم به گزارش  Medi-Calقوانین فدرال و ایالتی، اعضای  

OHC ای را  را فوراً گزارش نکنید، ممکن است مجبور شوید که بابت هر مزایایی که به اشتباه پرداخت شده است، هزینه

ارسال کنید. اگر به اینترنت  http://dhcs.ca.gov/OHCصورت آنالین به را به  OHCبازپرداخت کنید.   DHCSبه 

 555-545-800 گیری ان خود یا با شمارهتوانید به برنامه بهداشت و درمرا می  OHCدسترسی ندارید، 

 TTY 800-430-7077)؛ داخل 711 یا ، (California  1980-636-916  یا)  خارج از(California  .گزارش کنید

DHCS  از این حق برخوردار است و مسئولیت دارد که هزینه آن دسته از خدمات تحت پوششMedi-Cal   را وصول

کننده اول آن نیست. برای مثال، اگر در حادثه رانندگی یا در محل کار دچار آسیب شدید،  پرداخت Medi-Calکند که 

 بازپرداخت کند.  Medi-Calممکن است الزم باشد که بیمه خسارت خودرو یا کارگری ابتدا پرداخت کند، یا به 

روز از    30تان باید ظرف مدت ینده قانونیکه آسیب ببینید، و فرد دیگری مسئول آسیب به شما باشد، شما یا نمادرصورتی

های زیر  صورت آنالین از طریق آدرسرا مطلع سازید. گزارش خود را به  DHCSتشکیل پرونده قانونی یا مطالبه، 

 ارسال کنید:

http://dhcs.ca.gov/OHC
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 http://dhcs.ca.gov/PIهای شخصی« به آدرس »برنامه آسیب ▪

 http://dhcs.ca.gov/WCخسارت کارگران« به آدرس »برنامه جبران  ▪

 تماس بگیرید. 9891-445-916برای کسب اطالعات بیشتر، با شماره 

 ها از ماترک اطالعیه جبران هزینه
شده برای درمانی مدیریت هایشده از جمله حق بیمه مراقبتهای انجامدر ازای پرداخت  Medi-Calبازپرداخت برنامه 

خدمات مرکز پرستاری، خدمات منزل و اجتماعی و خدمات مرتبط با بیمارستان و داروهای تجویزشده که در روز یا بعد 

صورت پذیرد.   Medi-Calارائه شده است، باید از ماترک آن عضو  Medi-Calسالگی به عضو متوفی  55از تولد 

 رایی در زمان فوت نداشته باشد، بدهکار نخواهد بود. که عضو متوفی ملک و یا دادرصورتی

 مراجعه   http://dhcs.ca.gov/erها از ماترک، به آدرس اینترنتی برای کسب اطالعات بیشتر درباره جبران هزینه 

 نید. تماس بگیرید یا مشاوره حقوقی دریافت ک 0490-650-916کنید.یا با شماره 

 اعالمیه اقدامات 
درخواست خدمات مراقبت بهداشتی را در کند، به تعویق بیندازد، پایان دهد یا اصالح کند،    Anthemهر زمان که

Anthem ( »اعالمیه اقدام«NOA را برای شما ارسال می ) توانید برنامه، همواره میکند. در صورت مخالفت با تصمیم

برای مشاهده اطالعات مهم درباره تنظیم درخواست تجدید نظر، به بخش  درخواست تجدیدنظر بدهید. Anthemنزد 

کند، همه حقوقی که در صورت ارسال می  NOAبرای شما یک  Anthem. وقتی »درخواست تجدید نظر« مراجعه کنید

 شود.طالع داده می عدم موافقت با تصمیم ما دارید به شما ا

http://dhcs.ca.gov/PI
http://dhcs.ca.gov/WC
http://dhcs.ca.gov/er


 

 تماس بگیرید.  (TTY 711) 7801-285-888 به شماره «ی»مرکز مراقبت از مشتربا 

Anthem  در خدمت شما است.  عصر وقت اقیانوس آرام 7صبح تا  7دوشنبه تا جمعه، روزهای 

 صورت تماس بگیرید. به 711به شماره  California Relay Lineاین تماس رایگان است. یا با 

 98 بازدید کنید.  anthem.com/ca/medi-calآنالین از 

 اعداد و کلمات مهم  .8
 جهت اطالع

 های مهمشماره تلفن

▪  Anthem7801-285-888یمرکز مراقبت از مشتر (TTY 711) : 

▪ TTY 800-977-2273) 800-977-2273 :Medi-Cal Rx 711 یا 5  و فشردن) 

 : (TTY 711) 0336-224-800 یروزشبانه یخط پرستار ▪

 Anthem  :888-334-0870مدیریت مراقبت  ▪

▪ Department of Managed Health Care:  800-400-0815 (TTY 877-688-9891) 

▪ 800-322-6384 (TTY 800-735-2922) :Medi-Cal Dental 

▪ 844-239-7644 (TTY 800-428-4833) :Vision Service Plan 

▪ Department of Health Care Services’ Office of Family Planning : 800-942-1054  

▪ Department of Social Services’ Public Inquiry and Response Unity :  

 800-952-5253 (TTY 800-952-8349) 

▪ Department of Health Care Services Medi-Cal Managed Care Ombudsman :  

888-452-8609 

▪ 800-430-4263 :Health Care Options 

 3927-930-916: انیبوم یخدمات بهداشت ▪

▪ ModivCare :)4755-931-877 )حمل و نقل (TTY 866-288-3133)  

  Anthem:800-400-4889 یحقوق یخط راهنما ▪

  California : 711 خدمات امداد ▪

 فقط برای اعضایی است که دچار مشکالت شنوایی و گفتاری هستند.  TTYخطوط 

▪ L.A. Care Family Resource Centers:877-287-6290  

▪ L.A. Care Family Resource Center  – 213-294-2840 Boyle Heights 

▪ L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan Community 

Resource Center  – East L.A. 213-438-5570 

▪ 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 
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▪ L.A. Care/Blue Shield of California Promise Health Plan Community 

 Resource Center– Metro L.A. 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 

 : 800-514-0301(ADA) تیمعلول یدارا ییکایاطالعات درباره قانون شهروندان آمر ▪

(TTY 800-514-0383) 

 خدمات کودکان  ▪

▪ California Children’s Services (CCS):800-288-4584  

  800-993-2437(:CHDPکودکان ) تیاز معلول یریبرنامه بهداشت و جلوگ  ▪

(800-993-CHDP) 

 California التیادارات ا ▪

 California State Department of Health Services (DHCS):916-445-4171  

 Medi-Cal Managed Care Office of the Ombudsman: 888-452-8609  

  برنامهMedi-Cal Dental (Denti-Cal):800-322-6384  

(TTY 800-735-2922)  

 California Department of Social Services (DSS):800-952-5253  

 Department of Managed Health Care (DMHC):888-466-2219  

(888-HMO-2219) (TDD 877-688-9891) 

▪  Health Care Options 

 6881-576-800 یعرب :   

 5032-840-800 یارمن :   

 5005-430-800 خمر/یکامبوج :   

 6006-430-800 یکانتون :   

 4263-430-800 یسیانگل :   

 5034-840-800 یفارس :   

 2022-430-800 همونگ :   

 6883-576-800 یاکره :   

 4091-430-800 یالئوس :   

 6885-576-800 نیماندار :   

 7007-430-800 یروس :   

 3003-430-800 ییایاسپان :   

 6890-576-800 تاگالوگ :   

 8008-430-800 یتنامیو :   

 800-430-7077 :TTY/TDD 
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  7748-627-866متحده: االتیا یدفتر حقوق مدن ▪

  800-772-1213(:SSI) یاجتماع نیتأم  تیریمد یاجتماع یلیدرآمد تکم ▪

▪ Los Angeles County — Department of Public Social Services (DPSS) 

866-613-3777 (TTY 800-660-4026) :Customer Service Center 

▪ Los Angeles County Department of Health Services:213-240-8101  

▪ Los Angeles County Department of Mental Health :800-854-7771  

 هایی که باید بشناسیدواژه

ای که مادر در سومین مرحله زایمان قرار دارد و امکان انتقال ایمن به بیمارستانی دیگر قبل از دوره :مرحله فعال زایمان 

 نشده آسیب برساند. جایی او ممکن است به سالمتی و ایمنی مادر یا کودک متولدزایمان وجود ندارد و یا جابه 

 کشد.عارضه پزشکی که ناگهانی است، نیاز به مراقبت سریع پزشکی دارد و مدت زیادی طول نمی :حاد

تعریف  .U.S.Cاز   25از باب   (b)1679و (f)1603و  (c)1603های فردی که در بخش  :سرخپوست بومی آمریکا

یا عنوان پنجم از »قانون ارتقای مراقبت بهداشتی   .C.F.R 42از   136.12شده است، یا فردی که مطابق با بخش 

دهندگان عنوان یک سرخپوست بومی واجد شرایط دانسته شده است که خدمات مراقبت بهداشتی را از ارائه سرخپوستان« به

ای«، یا  سرخپوستان«، یک »قبیله سرخپوستی«، »سازمان قبیله  خدمات بهداشتی سرخپوستان بومی )»خدمات سالمت

 ( یا از طریق ارجاع تحت »خدمات سالمت قراردادی« دریافت کند.I/T/U–»سازمان سرخپوستی شهری« 

 جهت بازبینی و تغییر تصمیم اتخاذ شده در مورد پوشش Anthem درخواست اعضا از  :درخواست تجدیدنظر 

 خدمات درخواستی.

 های بهداشتی و داروهای تحت پوشش این برنامه سالمت.خدمات مراقبت :مزایا

California Children’s Services (CCS):  یک برنامهMedi-Cal  که برای کودکان مبتال به برخی

 دهد.سال خدمات ارائه می  21های خاص و مشکالت سالمتی تا سن بیماری

یک برنامه بهداشت عمومی که ملزم به بازپرداخت   :California (CHDP) برنامه سالمت و پیشگیری از معلولیت

های اولیه سالمت جهت تشخیص یا  های بهداشتی عمومی و خصوصی است که ارزیابیدهندگان مراقبتهای ارائه هزینه

، امکان  دهند. این برنامه برای کودکان و نوجوانانپیشگیری از بیماری و ناتوانی را در کودکان و نوجوانان انجام می

 را ارائه دهد.  CHDPتواند خدمات  شما می  PCPکند. های منظم بهداشتی درمانی را فراهم میدسترسی به مراقبت

توانند به شما در پرستاران رسمی، پرستاران مرتبط با حرفه رسمی یا مددکاران اجتماعی ثبت شده که می  :رابط درمان

 دهند. تان را میدهندهراقبت نزد ارائه درک مشکالت مهم سالمت یاری رسانده و ترتیب م

فردی که دارای مجوز »پرستاری و مامایی رسمی« از طرف »هیئت پرستاران  (:CNM) پرستار مامایی دارای مجوز 

 « است. پرستار مامایی مجوز شرکت در زایمان طبیعی را دارد. Californiaرسمی 

 .کنددهنده خدماتی که ستون فقرات را با ماساژ دستی درمان میارائه :کایروپرکتر

یابد یا طور کامل قابل درمان نیست و یا با گذشت زمان شدت میبیماری یا مشکل پزشکی دیگری که به :عارضه مزمن

 اینکه برای جلوگیری از شدت یافتن آن باید معالجه شود. 
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تواند ( انتخاب کنند. این مرکز میPCPدهنده خدمات مراقبتی اولیه )عنوان ارائه توانند بهمرکزی که اعضا می  :درمانگاه

(، کلینیک بهداشتی و درمانی اجتماعی، »کلینیک FQHCیک »مرکز بهداشتی و درمانی مورد تأیید دولت فدرال« )

 های اولیه باشد. ت(، یا دیگر مراکز مراقبIHC(، »کلینیک سالمت سرخپوستان« )RHCبهداشت و درمان روستایی« )

ای،  خدمات سرپایی قابل ارائه در مرکز برای خدمات مراقبت پرستاری حرفه(CBAS): خدمات اجتماعی بزرگساالن 

ونقل، و  خدمات اجتماعی، خدمات درمانی، مراقبت شخصی، آموزش و پشتیبانی خانواده و فرد مراقب، خدمات تغذیه، حمل

 دهد. شرایط هستند ارائه می سایر خدمات را برای اعضایی که واجد 

شده. شکایت دهنده خدمات، یا کیفیت خدمات ارائه، ارائه Anthemابراز کالمی یا کتبی نارضایتی یک عضو از  :شکایت

 همان دادخواست است. 

ماه، در صورت موافقت  12دهنده فعلی تا مدت از ارائه Medi-Calامکان تداوم دریافت خدمات  :تداوم مراقبت

 Anthem.نده و دهارائه 

تواند از میان آن،  که پزشکتان می Medi-Cal Rxفهرست داروی تأیید شده برای (CDL): فهرست داروهای قراردادی 

 .داروهای تحت پوششی را که نیاز دارید سفارش دهد 

پوشش ، بیمه تجاری یا سایر( که مسئول Medi-Cal، Medicareفرایند تعیین پوشش بیمه )(COB):  هماهنگی مزایا

 های اعضایی است که دارای بیش از یک نوع پوشش بیمه درمانی هستند. های درمانی اولیه و پرداخت هزینهمراقبت

 دهید.گر انجام میپرداختی که معموالً در زمان ارائه خدمات، عالوه بر پرداخت بیمه پرداخت مشترک:

ها و های بهداشتی درمانی که مطابق با ضوابط، شرایط، محدودیتخدمات مراقبت  پوشش )خدمات تحت پوشش(:

ای گونه اصالحیه  ( و هرEOCو مطابق با آنچه در این »مدارک تحت پوشش بودن« ) Medi-Calاستثنائات قرارداد 

 شود.ارائه می  Anthemدرج شده است، به اعضای  

California Department of Health Care Services :DHCS دفتر ایالتی ناظر بر برنامه . 

Medi-Cal .است 

لغو استفاده از این برنامه درمانی، به دلیل واجد شرایط نبودن یا تغییر برنامه درمانی. شما باید فرمی را   :لغو عضویت

تماس بگیرید و از طریق تلفن عضویت خود  HCOمبنی بر عدم تمایل به عضویت در این برنامه درمانی امضا کنید یا با 

 را لغو کنید.

California Department of Managed Health Care :DMHCهای های مراقبت. دفتر ایالتی ناظر بر برنامه

 شده است. درمانی مدیریت

دهنده دیگری سفارش داده  تجهیزات ضروری پزشکی که توسط پزشک یا ارائه (:DMEتجهیزات پزشکی بادوام )

ز هزینه خرید باشد.تعمیر را اجاره یا خریداری کند. هزینه اجاره نباید بیشتر ا DMEگیرد تصمیم می Anthem شود.می

 شود.تجهیزات پزشکی پوشش داده می

  21زیر  Medi-Calبرای اعضای  EPSDTخدمات  (:EPSDT)ای غربالگری، تشخیص و درمان زودهنگام و دوره

غربالگری  های سالمت متناسب سن خود و آپکند. اعضا باید چکسال نوعی مزایا است که به حفظ سالمتی آنها کمک می

مناسب را برای یافتن مشکالت سالمتی و درمان زودهنگام بیماری و همچنین هر نوع درمان برای مراقبت یا کمک به 

 ها یافت شده است دریافت کنند. آپای که در چک عارضه 
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ریف  یک عارضه پزشکی یا روانی که عالئم شدیدی نظیر مرحله فعال زایمان )ر.ک. به تع :وضعیت پزشکی اورژانسی

فوق( یا درد شدید دارد و یک فرد آگاه از مسائل بهداشتی و پزشکی منطقاً معتقد باشد که عدم مراقبت فوری پزشکی ممکن 

 است سبب شود:

 سالمت شما یا سالمت نوزاد متولد نشده شما را در معرض خطر جدی قرار دهد.  ▪

 باعث اختالل در عملکرد بدن شود. ▪

 ستی کار نکند. در بخشی از بدن یا اندام بدن به  ▪

ای است که پزشک )یا افراد زیر نظر پزشک مطابق قانون( برای تشخیص وجود عارضه  معاینه مراقبت مرکز اورژانس:

ای که برای ایجاد ثبات بالینی بر اساس ظرفیت مرکز درمانی  دهد. خدمات پزشکی ضروریپزشکی اورژانسی انجام می

 در شما الزم است. 

ونقل در یک آمبوالنس یا وسیله نقلیه اورژانسی به مرکز اورژانس برای دریافت  حمل :یونقل پزشکی اورژانسحمل

 خدمات پزشکی اورژانسی.

 کند.شخصی که عضو یک برنامه بهداشت و درمان است و در این برنامه خدمات دریافت می :کنندهنامثبت

شده توسط اط دارد و ظرف مدت زمان مشخصدهنده ارتببیماری که در حال حاضر با یک ارائه  :شده بیمار شناخته

 دهنده خدمات را دیده است. »برنامه«، آن ارائه 

 نیستند.  California Medi-Calخدماتی که تحت پوشش برنامه  :شدهخدمات مستثنی

پیش  ها یا خدماتی که در مرحله آزمایشی در مطالعات آزمایشگاهی و/یا حیوانی داروها، تجهیزات، جراحی  درمان تجربی:

 گیرند.ها هستند. خدمات تجربی تحت بررسی بالینی قرار نمیاز آزمایش روی انسان 

 خدمات پیشگیری یا به تأخیر انداختن بارداری.  :خدمات تنظیم خانواده

های دهنده مراقبتای که ارائه یک مرکز بهداشتی در منطقه (FQHC): مرکز بهداشتی و درمانی مورد تأیید دولت فدرال

 وجود دارد.  FQHCهای اولیه و پیشگیری در و درمان زیادی در آن وجود ندارد. امکان دریافت مراقبتبهداشت 

شده  یعنی در یک برنامه بهداشت و درمان با مراقبت مدیریتMedi-Cal:  در (FFS)«  پرداخت هزینه به ازای خدمات»

اید »مستقیم« را بپذیرد و مستقیماً بابت خدماتی که دریافت کرده Medi-Cal، پزشکتان باید FFSاید. بر اساس ثبت نام نکرده

 فاکتور صادر کند. Medi-Calبرای 

 ار پس از بستری یا طی دوره درمانی.های منظم پزشک برای بررسی پیشرفت بیممراقبت :خدمات پیگیری

 اند. کنند و برای اعضا تأیید شدهفهرست داروها یا اقالمی که معیارهای خاصی را برآورده می :دارونامه

داند فریب ممکن است سبب مزایای غیرمجاز  عمل عمدی برای فریب دادن یا تحریف توسط شخصی که می  :کالهبرداری

 .برای خودش یا شخص دیگری شود

شود و مجوز دارد  مرکز بهداشتی که در آن زایمان دور از محل زندگی زن باردار انجام می(FBC):  مراکز مستقل زایمان

های قبل و پس از زایمان و سایر خدمات سرپایی موجود در برنامه را دارد. این  یا تأیید دولت برای انجام زایمان یا مراقبت

 شوند.مراکز بیمارستان محسوب نمی

شده. شکایت  دهنده خدمات، یا خدمات ارائه ، ارائه Anthemابراز کالمی یا کتبی نارضایتی یک عضو از  :دادخواست

 ای از دادخواست است. نمونه



 اعداد و کلمات مهم جهت اطالع  | 8

  7صبح تا  7دوشنبه تا جمعه،   (TTY 711) 7801-285-888به شماره  «یمرکز مراقبت از مشتر«با 

به   California Relay Line. این تماس رایگان است. یا با عصر به وقت اقیانوس آرام تماس بگیرید

 بازدید کنید. cal-anthem.com/ca/mediصورت آنالین از تماس بگیرید. به 711شماره 

 103 

ها و عملکرد های بهداشتی که به شما در حفظ، یادگیری یا بهبود مهارتخدمات مراقبت :های توانبخشی خدمات و دستگاه

 نند.کزندگی روزمره کمک می

Health Care Options (HCO): تواند شما را وارد برنامه بهداشت و درمان، یا از آن خارج کند. ای که می برنامه 

کنند یا پزشکانی پزشکان و متخصصانی مانند جراحان، پزشکانی که سرطان را درمان می   :دهندگان مراقبت بهداشتیارائه 

هستند.  Anthemکنند یا در شبکه کار می  Anthemکنند و کسانی که با که بیماری اعضای خاصی از بدن را درمان می 

را   Anthemدمات تحت پوشش را داشته باشند و خ Californiaباید مجوز فعالیت در  Anthemدهندگان شبکه ارائه 

 ارائه دهند. 

شما، قبل از انجام   PCPخود نامه ارجاع داشته باشید. PCPبرای مراجعه به پزشک متخصص، معموالً باید از طرف 

 را اخذ کند. Anthemمراقبتی متخصص، باید تأییدیه قبلی  اقدامات

یا خدمات حساس، ارجاع   زنان و زایمانهای ، مراقبتهای اورژانسیبرای برخی از خدمات، مانند تنظیم خانواده، مراقبت

 . نیستالزم  PCPاز 

دهنده شده یا با پرداخت مستقیم به ارائه های بیماری یا جراحت به بیمهای که با بازپرداخت هزینهپوشش بیمه :بیمه درمانی

 پردازد. های پزشکی و جراحی را می خدمات درمانی، هزینه

 ای و سایر خدمات در خانه. های پرستاری حرفه مراقبت :مراقبت از سالمت در منزل

ای و سایر خدمات را در خانه به  های پرستاری حرفه دهندگانی که مراقبتارائه :دهندگان مراقبت بهداشتی در منزلارائه 

 دهند.شما ارائه می 

ضو مبتال به بیماری العالج. های جسمی، عاطفی، اجتماعی و روحی در عهایی برای کاهش ناراحتیمراقبت  :آسایشگاه

 اعضا برای دریافت خدمات آسایشگاهی، باید امید به زندگی شش ماه یا کمتر داشته باشند.

 کنید. های بستری و سرپایی را دریافت میمکانی که در آن از طرف پزشکان و پرستاران، مراقبت  :بیمارستان

 وان بیمار بستری.عنبستری شدن در بیمارستان برای درمان به   :بستری شدن

 عنوان بیمار بستری. های پزشکی یا جراحی در بیمارستان و بدون بستری بهمراقبت  :مراقبت سرپایی در بیمارستان

یک کلینیک بهداشت و درمان که توسط »خدمات سالمت   (:IHCP)دهنده مراقبت بهداشتی سرخپوستان ارائه 

 شود.ای«، یا »سازمان سرخپوستی شهری« هدایت می قبیله  ( یا »قبیله سرخپوستی«، »سازمانIHS)سرخپوستان« 

 های پزشکی الزم شب را در بیمارستان یا مکان دیگری بمانید. وقتی مجبورید برای دریافت مراقبت :های بستریمراقبت

را   FDAدارو، محصول بیولوژیکی و دستگاه درمانی که مرحله اول یکی از تحقیقات بالینی مورد تأیید  :درمان تحقیقاتی

قرار نگرفته است و در یک تحقیق بالینی مورد   FDAبا موفقیت تکمیل کرده است، اما برای مصرف عمومی مورد تأیید 

 در مرحله بررسی مانده است. FDAتأیید 

 تر از ماه پذیرش.ر یک مرکز برای مدت طوالنیمراقبت د :مراقبت بلند مدت

ها و ها، داروخانهکه فقط از پزشکان، متخصصان، درمانگاه Medi-Calنوعی برنامه  :شدهمدیریت برنامه مراقبت

یک برنامه  Anthem اند.نام کردهکند که در آن برنامه ثبتاستفاده می Medi-Calهای خاصی برای اعضای بیمارستان

 شده است.مدیریت مراقبت
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 :Medi-Cal Rx ای خدمات مزایای داروخانهFFS Medi-Cal  که با عنوان «Medi-Cal Rx» شود و  شناخته می

 Medi-Calای، شامل داروهای تجویزی و برخی تجهیزات پزشکی را برای همه ذینفعان خدمات و مزایای داروخانه

 دهد.ارائه می 

دهد، خودمدیریتی اعضا برای  ت است که کیفیت درمانی بهتری را ارائه مینوعی مدل مراقب :خدمات پزشکی خانگی

 دهد. پذیر را در گذر زمان کاهش میهای اجتناببخشد، و هزینهمراقبت از خود را ارتقا می

توانید با سواری، اتوبوس، قطار یا تاکسی به مالقات پزشک تحت  ونقل ویژه زمانی که نمینوعی حمل :ونقل پزشکیحمل

 های خود بروید. وقتی برای رسیدن به قرار مالقات پزشکی خود به وسیله نقلیه نیاز دارید،پوشش و/یا برای تهیه نسخه

 Anthem کند.ونقل متناسب با نیازهای پزشکی شما را پرداخت میترین وسیله حملهزینه ارزان 

 و معقولی هستند که حیات فرد های ضروری پزشکی خدمات مهم مراقبت  ضروری پزشکی )یا ضرورت پزشکی(:

منظور پیشگیری از ابتالی فرد به بیماری یا ناتوانی جدی الزم است. این نوع کنند. این نوع مراقبت بهرا حفظ می

سال، خدمات   21شود. برای اعضای زیر دیدگی، باعث کاهش درد شدید می مراقبت با درمان بیماری، ناخوشی یا آسیب

Medi-Cal هایی است که به لحاظ پزشکی برای رفع یا کمک به بهبود بیماری یا عارضه جسمی یا  شامل مراقبت

»قانون ایاالت متحده«  Title 42از  1396d(r)روانی، از جمله اختالالت مصرف مواد مخدر، بر اساس بخش  

 ضروری است. 

 :Medicare  باالتر، برخی افراد معلول جوانتر، و افراد مبتال ساله و  65برنامه بیمه بهداشت و درمان فدرال ویژه افراد

 شود(. نامیده می ESRDهای کلیوی وخیم )نارسایی دائمی کلیوی نیازمند دیالیز یا پیوند کلیه که گاهی اوقات به بیماری

 نام کرده است و حق دریافت خدمات تحت پوشش  ثبت  Anthemکه در  Medi-Calهر عضو واجد شرایط  :عضو

 را دارد. 

 افراد دارای مجوزی که خدمات سالمت روان و بهداشت رفتاری را به بیماران   :دهنده خدمات سالمت روانارائه 

 دهند.ارائه می 

های تنظیم خانواده برای های قبل از زایمان، در طول زایمان و بعد از زایمان، از جمله مراقبتمراقبت :خدمات مامایی

(  LM( و ماماهای دارای پروانه )CNMکه توسط پرستاران مامایی دارای مجوز )های فوری از نوزاد، مادر و مراقبت

 شود.ارائه می 

قرارداد    Anthemدهندگان که برای ارائه خدمات با ها و سایر ارائهها، بیمارستانگروهی از پزشکان، درمانگاه :شبکه

 دارند. 

 دهنده عضو شبکه« مراجعه کنید.به بخش »ارائه (:ایشبکهدهنده درونیا ارائه)دهنده شبکه ارائه 

 دهد.پوشش نمی Anthemخدماتی که  :خدمات خارج از پوشش

 دارویی که در دارونامه ذکر نشده است. :ایی غیردارونامهدارو

ونقل ویژه هنگام سفر به مقصد مالقات پزشکی برای دریافت خدمت تحت پوشش  نوعی حمل :ونقل غیرپزشکی حمل

Medi-Cal ها و تجهیزات پزشکی، یا از آن مقصد به خانه. دهنده شما است و هنگام دریافت نسخهکه مورد تأیید ارائه 

 نیست. Anthemای که در شبکه دهندهارائه  : دهنده غیرعضو در شبکهرائه ا
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کنندگان خدمات به ( به بیمه سالمت خصوصی و پرداختOHCپوشش درمانی دیگر ) (OHC): پوشش درمانی دیگر

تواند شامل خدمات پزشکی، دندانپزشکی، بینایی، داروخانه و/یا  اشاره دارد. این خدمات می Medi-Calغیر از 

 ( باشد. Cو  D)بخش  Medicareهای تکمیلی برنامه

گاه یا بریس که از بیرون به بدن متصل است، برای حمایت یا تصحیح یک  عنوان تکیهای که بهوسیله :دستگاه ارتوپدی 

 رود و به لحاظ پزشکی برای بهبود عضو ضروری است. ه کار میقسمت بیمار یا مصدوم ب

 ارائه خدمات زمانی که عضو در مکانی خارج از منطقه خدمات باشد. :خدمات خارج از منطقه

 نیست. Anthemای که بخشی از شبکه دهندهارائه :دهنده خارج از شبکهارائه 

 ی پزشکی مورد نیازتان، شب را در بیمارستان یا مکان هاوقتی مجبور نیستید که برای مراقبت :مراقبت سرپایی 

 دیگری بمانید.

 خدمات سرپایی برای اعضای مبتال به عارضه روانی خفیف تا متوسط، از جمله:  :خدمات مراقبتی سرپایی سالمت روان

 درمانی(.ارزیابی و درمان سالمت روان فردی یا گروهی )روان  ▪

 نی وضعیت سالمت روان.آزمایش روانشناسی برای ارزیابی بالی ▪

 خدمات سرپایی به منظور نظارت بر درمان دارویی.  ▪

 پزشکی.مشاوره روان ▪

 ها و تجهیزات آزمایشگاهی سرپایی.داروها، مکمل ▪

های جسمی، عاطفی، اجتماعی و روحی در عضو مبتال به هایی برای کاهش ناراحتیمراقبت :خدمات مراقبتی تسکینی

 مراقبتی تسکینی الزامی وجود ندارد که امید به زندگی عضو باید شش ماه یا کمتر باشد.بیماری جدی. در خدمات 

قرارداد دارد تا زمانی که اعضا در حال دریافت   Anthemبیمارستان دارای پروانه که با  :بیمارستان عضو شبکه

 ی عضو شبکه ممکن است به هامراقبت هستند، به آنها خدمت ارائه کند. خدمات تحت پوشش که برخی از بیمارستان

با   Anthemیا قرارداد  Anthemهای بررسی سودمندی و تضمین کیفیت اعضا ارائه دهند، بر اساس خط مشی

 بیمارستان محدود شده است.

ای یا پروانه پزشک، بیمارستان یا سایر مراکز بهداشت و درمان حرفه  (:یا پزشک عضو شبکه)دهنده عضو شبکه ارائه 

قرارداد دارند تا خدمات تحت پوشش را برای اعضا در زمان دریافت   Anthemحاد که با ه مراکز نیمهدار، از جمل

 مراقبت ارائه دهند. 

دهد که بر اساس قانون ایالتی مجاز به انجام فعالیت پزشکی یا امراض خدماتی که شخصی ارائه می  :خدمات پزشکی 

 شود. ر بیمارستان که در صورتحساب بیمارستان منظور میاستخوانی است، نه خدمات پزشکان در هنگام بستری د

 شده« مراجعه کنید.به بخش »برنامه مراقبت مدیریت :برنامه

شوند که عضو به  خدمات تحت پوشش مرتبط با شرایط پزشکی اورژانسی که بعد از آن فراهم می  :خدمات پس از تثبیت

ات مراقبتی پس از پایداری تحت پوشش است و هزینه آن پرداخت  رسد تا شرایط پایدار حفظ گردد. خدمشرایط پایدار می

 های خارج از شبکه ممکن است به تأیید از قبل نیاز داشته باشند.شود. بیمارستانمی
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تأییدیه   Anthemدهنده خدمات دیگر قبل از دریافت خدمات خاص، باید از شما یا ارائه  PCP (:یا مجوز قبلی )تأیید از قبل 

دهندگان  توانید از طریق ارائهمعتقد باشد که می Anthemکند. اگر فقط خدماتی را که الزم دارید تأیید می Anthem بگیرد.

Anthem تری دریافت کنید، خدمات مشابه یا مناسبAnthem  دهندگان غیرعضو شبکه را تأیید نخواهد کرد. خدمات ارائه

 را اخذ کنید.  Anthemشود. باید تأییدیه ارجاع تأییدیه محسوب نمی

 کند. دهنده تجویز میپوشش داروهایی که ارائه  :پوشش داروهای نسخه دار

 دهنده دارای مجوز است.دارویی که برای توزیع، از لحاظ قانونی مستلزم دستور ارائه  دار:داروهای نسخه

 به بخش »مراقبت روتین« مراجعه کنید. :های اولیهمراقبت

های بهداشتی و دهنده دارای مجوزی که برای دریافت بیشتر مراقبتارائه  (PCP): دهنده خدمات مراقبتی اولیهارائه 

کند تا خدمات مراقبتی مورد نیاز خود را دریافت کنید. برخی  شما کمک می PCPکنید. مراجعه می درمانی خود به ایشان

 ها باید در ابتدا تأیید شوند، مگر اینکه:از مراقبت

 به خدمات حساس نیاز داشته باشید. ▪

به خدمات تنظیم خانواده/جلوگیری از   ▪

 بارداری نیاز داشته باشید. 

 .دیداشته باش یاورژانس تیوضع ▪

  ازین مانیزنان و زا یهابه مراقبت ▪

 .دیداشته باش

PCP :شما ممکن است یکی از افراد زیر باشد 

شتی و درمانی مورد تأیید دولت  مرکز بهدا ▪

 ( FQHCفدرال )

 کلینیک بهداشت و درمان  ▪

 (RHC)روستایی 

 پرستار متخصص  ▪

 دستیار پزشک  ▪

 درمانگاه  ▪

 ی پزشک عموم ▪

 ی متخصص داخل ▪

 متخصص اطفال ▪

 پزشک خانواده  ▪

 مانیمتخصص زنان و زا ▪

   یدهنده مراقبت بهداشتارائه  ▪

 ( IHCPسرخپوستان )

کند که برای ارائه  های بهداشتی و درمانی را ملزم می دهنده مراقبتنوعی فرایند رسمی که ارائه  (:تأییدیه قبلی )مجوز قبلی 

 های خاص تأییدیه بگیرد.خدمات یا عمل

 رفته بدن. یک وسیله مصنوعی متصل به بدن برای جایگزینی عضو ازدست  :های مصنوعیاندام

 Anthem. دهندگان در شبکهفهرست ارائه :دهندگان خدماتفهرست ارائه

یک اختالل روانی است که عالئم آن چنان جدی یا شدید است که باعث ایجاد   :پزشکیعارضه پزشکی اورژانسی روان

توانید غذا، مسکن یا لباس خود  دلیل اختالل روانی، بالفاصله دیگر نمیشود، یا بهخطر فوری برای خود فرد یا سایرین می

 را تهیه یا از آنها استفاده کنید. 

رمان برای کل جمعیت. چند مورد از این خدمات عبارتند از: تحلیل  خدمات بهداشت و د :خدمات بهداشت و درمان عمومی

های عفونی، حفاظت و بهداشت  های سالمت، ارتقای سالمت، خدمات پیشگیری، کنترل بیماریوضعیت سالمتی، مراقبت

 ای. محیط زیست، آمادگی برای بالیا و مقابله با آن، و بهداشت حرفه 

 تان.شرایط در زمینه اقدام مناسب برای درمان بیماری پزشک واجد :دهنده واجد شرایطارائه 
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 جراحی برای اصالح یا ترمیم ساختارهای غیرطبیعی بدن برای بهبود عملکرد یا ایجاد ظاهر طبیعی  :جراحی ترمیمی

های رشد، تروما، عفونت، تومورها یا  تا حد امکان. ساختارهای غیرطبیعی بدن ناشی از نقص مادرزادی، ناهنجاری

 یماری هستند.ب

دهنده دیگری مراجعه کنید. برخی از خدمات مراقبتی تحت پوشش، توانید به ارائه گوید که می شما می PCPوقتی  :ارجاع

 به ارجاع و تأییدیه قبلی )مجوز قبلی( نیاز دارند.

جراحت، معلولیت یا خدمات و ابزارهایی برای کمک به افراد دچار  :های درمانی توانبخشی و بازتوانی خدمات و دستگاه

 های ذهنی و جسمی. های مزمن در جهت به دست آوردن یا بازیابی مهارتعارضه 

هایی نظیر  های کودک سالم، یا مراقبتهای پیشگیرانه، ویزیتخدمات پزشکی ضروری و مراقبت :مراقبت روتین

 متی است.های روتین، پیشگیری از بروز مشکالت سالهای پیگیری روتین. هدف مراقبتمراقبت

های بهداشت و درمان دهنده مراقبتای که ارائه یک مرکز بهداشتی در منطقه (:RHC) کلینیک بهداشت و درمان روستایی 

 وجود دارد.  RHCهای اولیه و پیشگیری در زیادی در آن وجود ندارد. امکان دریافت مراقبت

 ایدز، تعرض جنسی و سقط جنین./HIV،  (STIs)های مقاربتی خدماتی برای تنظیم خانواده، عفونت :خدمات حساس

 تواند منجر به مرگ شود.ای که باید درمان شود و می بیماری یا عارضه  :بیماری جدی

 است.  Los Angelesاین منطقه شامل Anthem. منطقه جغرافیایی تحت پوشش  :منطقه خدمات

و یا درمانگران دارای مجوز در طول بستری در   هاخدمات تحت پوشش که پرستاران، تکنسین :ایمراقبت پرستاری حرفه

 دهند.ای« یا در خانه عضو ارائه می یک »مرکز پرستاری حرفه

دیده در آن خدمات پرستاری را  روز فقط متخصصان بهداشت آموزشساعت شبانه 24مکانی که  :ایمرکز پرستاری حرفه

 دهند.ارائه می 

کند. مثالً، جراح پزشکی که انواع خاصی از مشکالت مراقبت بهداشتی را درمان می (:یا پزشک متخصص)متخصص 

کند، و متخصص قلب مشکالت درمان می ها راکند، متخصص آلرژی آلرژی ارتوپدی شکستگی استخوان را درمان می

 خود نیاز دارید.  PCPکند. در بیشتر مواقع برای مراجعه به متخصص، به ارجاع از طرف قلبی را درمان می 

خدمات ویژه اعضایی که نیازمند خدمات سالمت روان هستند که میزان آسیب آنها باالتر   : خدمات تخصصی سالمت روان

 از خفیف تا متوسط است. 

شدنی نیست و اگر بیماری سیر طبیعی خود را طی کند، ظرف یک سال  نوعی عارضه پزشکی که درمان :بیماری العالج

 یا کمتر ممکن است باعث مرگ شود.

ارزیابی سالمتی شما توسط پزشک یا پرستاری که در زمینه غربالگری برای تعیین سطح فوریت   (:یا غربالگری )تریاژ  

 زش دیده است.نیاز شما به مراقبت آمو

شده برای درمان بیماری، آسیب یا عارضه غیراورژانسی که به  خدمات ارائه (:یا خدمات فوری) های فوری مراقبت

توانید مراقبت فوری را از  دهندگان شبکه موقتاً در دسترس یا موجود نباشند، میمراقبت پزشکی نیاز دارد.اگر ارائه

   .دهنده خارج از شبکه دریافت کنیدارائه 
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