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 دسترسی به موقع به مراقبت

 

اطمینان حاصل کنیم که شما مراقبتهای مورد نیاز خود را زمانی که به آن نیاز دارید دریافت میکنید جدول زیر نشان می دهد 

 که بطور معمول بعد از تماس تلفنی برای گرفتن وقت مالقات، چقدر باید صبر کنید که پزشک خود را ببینید. 

 

 نوبت بگیرید... توانید در عرض این زمان می نوع ویزیت یا درمان

 ساعت 24 911مراجعه به مرکز اورژانس یا تماس تلفنی با 

 ساعت 24 مالقات فوری )بیماری(

مراقبت های فوری برای خدماتی که نیاز به تأیید قبلی 
 ندارند

 ساعت 48

 ساعت 96 مراقبت های فوری برای خدماتی که نیاز به تأیید قبلی دارند

 روز کاری 10 مراقبت اولیههای غیرفوری خدمات  مراقبت

 روز کاری 15 مراجعات غیرفوری یا ارجاع به متخصص

دهندگان غیرپزشک  مراقبت های غیرفوری توسط ارائه
 خدمات بهداشت روانی

 روز کاری 10

مراجعه غیرفوری برای تشخیص یا درمان جراحات، 
 بیماری ها یا دیگر وضعیت های مؤثر بر سالمت

 روز کاری 15

روز تقویمی بعد از پیوستن یا براساس دستور العمل  120 ماه 18ارزیابی سالمت برای کودکان زیر اولین 
، هر کدام که American Academy of Pediatricsهای 

 زودتر است

 روز تقویمی بعد از عضویت در طرح 120 سال 20ماه تا  19اولین ارزیابی سالمت برای کودکان 

 روز تقویمی بعد از عضویت در طرح 120 سال 21افراد باالی اولین ارزیابی سالمت برای 

 روز 14 سال 20ویزیت مراقبت های پیشگیری برای کودکان زیر 

 روز  14 سال 21ویزیت مراقبت های پیشگیری برای افراد باالی 

 روز 30 معاینات معمول

 

 زایمان و مراقبت های بعد از زایمان صبر کنید:جدول زیر نشان می دهد که چه مدت باید برای مراقبت های قبل از 

 

 توانید در عرض این زمان نوبت بگیرید... می مالقات  نوع وقت

 روز 7 سه ماهه اول و دوم بارداری

 روز 3 سه ماهه سوم بارداری

 روز 3 بارداری پرخطر

 روز بعد از زایمان 56تا  21 بعد از زایمان

 

اگر در زمان مالقات خود با پزشک به مترجم حضوری نیاز دارید، ما خدمات ترجمه به زبان شما یا به زبان اشاره ارائه 

)مرکز خدمات اعضا( که روی کارت  Customer Care Centerمی دهیم. برای گرفتن خدمات ترجمه حضوری با شماره 

 عضویت شما ذکر شده تماس بگیرید.

 

 

 

 

 



 

 

www.anthem.com/ca/medi-cal 

 

Anthem Blue Cross  نام تجاریBlue Cross of California  .استAnthem Blue Cross . وBlue Cross of 

California Partnership Plan, Inc  صاحبان مستقل مجوز ازBlue Cross Association  .هستندANTHEM  نشان

 Blueهای ثبت شده نشان Blue Crossاست. نام و نماد  Anthem Insurance Companies, Incتجاری ثبت شده 

Cross Association باشند. میBlue Cross of California  با قراردادL.A. Care Health Plan  فراهم كردن

Medi-Cal  Managed Care .در لس آنجلس 
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