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 e-Medicaid l Options MedicarMolina Dua ی اعضا ی راهنما دفترچه 
Plan 

01/01/2020 – 12/31/20 

l MediConnect Plan l Options CaMolina Dua در  شما  دارویی  و  درمانی  پوشش 

ی اعضا مقدمه دفترچه راهنما

این  در  .است شده  ارائه  اطالعاتی    12/31/2020تاریخ  تا    Molina Dual Optionsدر  شما  پوشش  طرح  درباره  دفترچه  این   در 
دارو  تجویز  پوشش  ، )مواد از  استفاده  سوء  و  روانی  بهداشت (رفتاری  بهداشت  خدمات  درمانی،  مراقبت  خدمات  درباره   فترچه د
جای  به  که  کند  می  کمک  شما  به  مدت  طوالنی  پشتیبانی  و  خدمات  .است شده  ارائه  توضیحاتی  مدت  طوالنی  های  پشتیبانی  و  خدمات   و 
بزرگساالن  خدمات  شامل  مدت  طوالنی  پشتیبانی  و  مات خد .بمانید خودتان  خانه  در  بیمارستان،  یک  یا  سالمندان  خانه  به  شدن   لحق م

مسن افراد  برای  چندمنظوره  رسانی  خدمات  برنامه  ،  Adult Services) (CBAS, Community-Basedانجمن  بر   مبتنی 
, Multipurpose Senior Services Program)  (MSSP پرستاری امکانات  و, Nursing Facilities)  (NF عبارات  .شود می 

 .اند شده  گنجانده  اعضا  راهنمای  کتابچه  فصل  آخرین  در  الفبا  حروف  ترتیب  به  آنها  تعاریف  و  لیدی ک

.کنید نگهداری  امنی  مکان  در  را  آن  لطفا .است مهم  قانونی  مدرک  یک  این  ً
 راهنمای  دفترچه  این  در  گاه  هر  .شود می  ارائه   Molina Healthcare of California طرف  از   Cal MediConnect Plan این 
 یا  ”طرح“های  عبارت  هرگاه  .است   Molina Healthcare of Californiaمعنی  به  شود،  آورده  ”ما مال “یا  ”ما“ای ه عبارت  اعضا 

 .است   Molina Dual Optionsمعنای  به  شود،  استفاده  ”ما طرح “

ATTENTION: If you speak: English, Spanish, Arabic, Armenian, Cambodian, Chinese, Farsi, Korean, 
Russian, Tagalog, Vietnamese, language assistance services, free of charge, are available to you. 
Call (855) 665-4627, TTY: 711, Monday - Friday, 8 a.m. to 8 p.m., local time. The call is free 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-855-665-4627 (TTY: 711).

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電1-855-665-4627（TTY：711). 

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa 
wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-855-665-4627 (TTY: 711). 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 
1-855-665-4627 (TTY: 711). 

주의: 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 . 1-855-665-4627 
(TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오 . 
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните 1-855-665-4627 (телетайп: 711). 

 ة یالتغالوغ أو  ة یالروس أو  ة یالكور أو  ة یالفارس أو  ة ینیالص أو  ة یالكمبود أو  ة ینیاألرم أو  ة یالعرب أو  ة یاإلسبان أو  ة یزیاإلنجل :تحدثت كنت  إذا  :نتباها
 أجهزة  لمستخدمي  وبالنسبة  ،    4627-665 (855)الرقم  على  صال االت مكنك ی .لك متاحة  ة یالمجان ة یاللغو المساعدة  خدمات  فإن  ة، یتنامیالف أو 

ةیمجان المكالمة  .المحلي ت یالتوق حسب  مساء   8حتى  ا صباح   8الساعة  من  الجمعة،  حتى  ن یاإلثن من  ، 117: ةیالنص الهواتف  ًً

ً
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 .شوند مند  بهره  طرح  دو  هر  از  بتوانند  کنندگان  نام  ثبت تا  دارد  قرارداد    Medi-Calو    Medicareبا 

 می  ده وانخ ”یاساس شش پو لداقح“که  شد با می  طرایش دواج شتی ابهد شش پو  Molina Dual Options تحت   شش پو ❖
ارانمیب ظت حفا و  ترداخپ بل قا شکی پز قبت امر نین اقو اس راسب ردی ف کمشتر لیت مسئو ات زامال شش پو نای . ودش
)  Care Act, ACAfordable and AfProtection Patient  ( بیشتر  ات العاط کسب  رای ب .کند می  ت ایرع را
)Internal Revenue Service, IRS (تی لیاما ات دمخ اداره  ای مارنت به  شخصی  ک مشتر لیت مسئو ط رایش ورد م  در 
.کنید جعه امر fordable-Care-Act/Individuals-and-Families .irs.gov/Afwwwآدرس   به

 
 ? 

 دوشنبه تا جمعه TTY: 711،4627-665 (855) به شماره Molina Dual Options با اگر سؤاالتی دارید، لطفا
 شب، به وقت محلی تماس بگیرید. برقراری تماس رایگان است. برای کسب اطالعات بیشتر، 8 صبح تا 8ازساعت 

 www.MolinaHealthcare.com/Duals.به سایت زیر مراجعه کنید 

 Molina Dual Optionsاعضای دفترچه   

ً

https://www.irs.gov/affordable-care-act/individuals-and-families


 
 

 دوشنبه تا جمعه TTY: 711،4627-665 (855) به شماره Molina Dual Options با اگر سؤاالتی دارید، لطفا
 شب، به وقت محلی تماس بگیرید. برقراری تماس رایگان است. برای کسب اطالعات بیشتر، 8 صبح تا 8ازساعت 

? www.MolinaHealthcare.com/Duals.به سایت زیر مراجعه کنید 

     

   

 

  

  

 

 

  

  

 

 

      

   

  

  

      

         

  

         

       

     

        

   

عضو یک ان وعنه کار به ع بوشر 1:فصل  Molina Dual Optionsاعضای دفترچه 
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معرفی 
   Medi-Calو    Medicareات دمخ شش پو یاندرم مه نابر یک  که شد با می   Molina Dual Options ورد م در  یاتالعطا مل شا فصل  ن ای
 از که یاتالعطا یرسا و شیدبا هتداش رنتظاا نیداتو می نچه آ وردم در یاتالعطا همچنین  .شدبا می  آن  در شما  یت عضو و  ودهب  شما

Molina Dual Options  ای منراه بچه کتا فصل  ن ریآخ در  لفبا ا روف ح تیب تر به  نها آ یف رتعا و  یکلید ارات بع .ردک هید اخو ت افدری 
 .دان ده ش هندگنجا عضا ا
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عضو یک ان وعنه کار به ع بوشر 1:فصل  Molina Dual Options اعضای دفترچه

.A  به l Options Molina Dua  آمدید  خوش
Molina Dual Options   یک Cal MediConnect Plan  استCal MediConnect Plan . ،  پزشکان،  از  متشکل  است  سازمانی 

 شامل  همچنین  .دهندگان ارائه  دیگر  و  رفتاری  سالمت  خدمات  دهندگان  ارائه  مدت،  طوالنی  خدمات  دهندگان  ارائه  ها،  داروخانه  ها،  یمارستان ب
 همکاری  با  افراد  این  همگی  .کنند می  کمک  شما  به  خدمات  و  ندگان ده ارائه  همه  مدیریت  زمینه  در  که  است  مراقبتی  های  تیم  و  پرونده  مدیران 
 .کنند می  ارائه  را  شما  نیاز  مورد  خدمات  یکدیگر، 

Molina Dual Options  خدمات  مراکز  و  نیا کالیفر یالت ا ط توس Medicare  و(Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) Medicaid 
 .دهد قرار  شما  اختیار  در   Cal MediConnect از  بخشی  عنوان  به  را  خدمات  تا  است  گرفته  قرار  تأیید  مورد 

Cal MediConnect   طرح مشمول  افراد  برای  تا  دارند  نظارت  آن  بر  مشترکا فدرال  دولت  و  کالیفرنیا  دولت  که  است  آزمایشی  برنامه  یک 
 راه  آموزشی  برنامه  این  در  خواهند  می  فدرال  دولت  و  ایالتی  دولت  .شود فراهم  بهتری  پزشکی  های  مراقبت   Medi-Cal و   Medicare ای ه
 .بخشند بهبود  شما  برای  را   Medi-Cal و   Medicare خدمات  تا  کنند  امتحان  را  جدیدی  ای ه

ً

  Molina Dual که  است  دلیل  همین  به  .دارند جداگانه  و  متفاوت  ازهایی نی اعضا  از  هرکدام  که  دانیم  می   Molina Healthcare در  ما 
Options   مزایای Medicare   و Medi-Cal   شده  شخصی  هایی  کمک  بتوانید  تا  است  کرده  ترکیب  یکدیگر  با  مشترک  طرح  یک  در  را  شما 

 .باشید داشته  بیشتری  آرامش  و 

Molina Healthcare   مخصوصا- دهد می  قرار  بیشتری  اشخاص  اختیار  در  را  ارزشمند  درمانی  مراقبت  سابقه،  سال   35 از  بیش  با 
 ادامه  اینکار  انجام  به  امروز  به  تا  و  داده  قرار  اولویت  در  را  ما  اعضای  نیازهای  آغاز،  از   . Molinaدارند را  نیاز  بیشترین  آن  به  که  نهایی آ

 .دهیم می 

ً

 .شما بزرگ  خانواده  .آمدید خوش   Molina Healthcare به 

.B  به  مربوط  اطالعات e Medicar  و l Medi-Ca

.B1  e Medicar

Medicare   برای است  فدرال  دولت  سالمت  بیمه  برنامه  یک: 

تر،  مسن  یا  ساله   65 افراد   •

و  دارند،  خاصی  های  ناتوانی  و  است  سال    65از  کمتر  سنشان  که  افرادی   •

 .هستند کلیوی  حاد  مشکالت  دچار  که  افرادی   •

Medi-Cal .B2 

Medi-Cal   برنامه  نامMedicaid    است کالیفرنیا  ایالت  درMedi-Cal .   دولت  و  ایالت  طرف  از  آن  هزینه  و  شود  می  کنترل  ایالت  توسط 
 و  شده  برخوردار  مدت  طوالنی  های  پشتیبانی و  خدمات  از  تا  کند  می کمک  کم  درآمد  منابع  با  افرادی  به   . Medi-Calشود می  پرداخت  درال ف

 را  نیستند   Medicare پوشش  تحت  که  داروهایی  و  خدمات  سایر  همچنین  .کند می  تقبل  طوالنی  زمان  مدت  برای  را  آنها  پزشکی  های  هزینه
 .دهد می  قرار  پوشش  تحت  نیز 

ً
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 :گیرد می  تصمیم  ایالتی  هر 

شوند، می مالی منابع و درآمد شامل مواردی چه  	•

است، شرایط واجد کسی چه  	•

و است، پوشش تحت خدماتی چه  	•

 .خدمات هزینه   •

 .بگیرند تصمیم  شود  برآورده  فدرال  مقررات  زمانیکه  تا  ها  برنامه  اداره  نحوه  مورد  در  توانند  می  ها  یالت ا

Molina Dual Options   توسطMedicare    وCalifornia    خدمات  از  توانید  می  شما  .است ده ش تأییدMedicare    وMedi-Cal    از 
 :که زمانی  تا  شوید  برخوردار  ما  برنامه  طریق 

و کنیم، ارائه را طرح این ما  	•

•Medicare    کنیم ارائه  را  طرح  این  دهند  اجازه  ما  به  کالیفرنیا  ایالت  و. 

 .فتگر هد انخو رار ق ثیر تأ تحت    Medi-Calو    Medicareات دمخ رای ب شما  ودن ب طرایش دواج ود، ش قف متو ده نآی در  ما  رح ط دعملکر ر اگ حتی 

.C  درمانی برنامه این های مزیت
 داروهای  جمله  از  کنید،  می  دریافت   Molina Dual Options از  را  خود  پوشش  تحت   Medi-Cal و   Medicare خدمات  تمام  اکنون  ما ش

 .نیست اضافی  هزینه  پرداخت  به  نیازی  سالمت  طرح  این  به  شدن  ملحق  برای  .شده تجویز 

Molina Dual Options   مزایای  تا  کند  می  کمک Medicare   و Medi-Cal   نیز  بهتری  عملکرد  و  شده  ارائه  بهتر  یکدیگر  کنار  در  شما 
 :از عبارتند  مزایا  این  از  برخی  .باشند داشته  شما  برای 

 .کنید همکاری  خود  مانی در بیمه  نیازهای  کلیه  برای  درمانی  برنامه  یک  با  که  بود  خواهید  قادر  شما   	•

 خدمات  دهنده  ارائه  خودتان،  شامل  است  ممکن  شما  مراقبت  تیم  .اید داشته  نقش  آن  تشکیل  در  خودتان  که  دارید  مراقبت  تیم  یک   	•
 .باشد سالمت  امر  متخصصین  دیگر  یا  مشاور  پرستار،  پزشک،  مراقبتی، 


 مراقبتی  تیم  با  همچنین  و   Molina Dual Options و  شما  با  که  است  فردی  این  .داشت خواهید  دسترسی  پرونده  مدیر  یک  به  شما   	•

.گیرد شکل  مراقبتی  طرح  یک  تا  دارد  فعالیت  شما  

 .کنید هدایت  ده پرون مدیر  و  مراقبت  تیم  کمک  با  را  خودتان  مراقبت  طرح  توانید  می  شما   	•

 تیم  .کند طراحی  شما  بهداشتی  نیازهای  با  متناسب  خاص  مراقبت  طرح  یک  تا  کند  می  همکاری  شما  با  پرونده  مدیر  و  مراقبت  تیم   	•
 :مثال عنوان  به  که  است  معنا  بدان  امر  این  .شوند هماهنگ  شما  نیاز  مورد  خدمات  تا  کند  می  کمک  مراقبت 

 بنابراین  و  دارد  خاطر  اطمینان  کنید  می  دریافت  که  داروهایی  تمام  درباره  شما  پزشک  که  کند  می  حاصل  اطمینان  شما  مراقبت  تیم ○
 کنار  در  موجود  جانبی  عوارض  توانند  می  شما  پزشکان  نتیجه  در  کرد،  خواهید  دریافت  را  صحیح  داروهای  که  شود  می  مطمئن 
 .کنند کم  را  داروها 


 الزم  که  آنطور  شما  دهندگان  ارائه  دیگر  و  پزشکان  تمام  با  شما  آزمایش  نتایج  که  کند  می  کسب  خاطر  اطمینان  شما  مراقبت  تیم ○

.شود گذاشته  اشتراک  به  است  

.D  خدماتی  منطقه l Options Molina Dua

 : 90704.زیر پستی  کد  استثنای  به  شود  می   Los Angeles کانتی  های  بخش  تمام  شامل  ما  خدماتی  حدوده م

 .شوند ملحق    Molina Dual Optionsبه  توانند  می  کنند  می  زندگی  ما  خدماتی  منطقه  در  که  افرادی  قط ف

ً

7 
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 خدماتی  منطقه  ترک  تأثیرات  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .بمانید طرح  این  در  توانید  نمی  ، بروید خدماتی  منطقه  از  خارج  به   اگر 
 :بگیرید تماس  خود  محلی  کانتی  بودن  شرایط  واجد  تعیین  مددکار  با  که  بود  خواهد  الزم  .کنید مراجعه    8فصل  به  ما 

 Los Angeles محلی  دفتر 
613-3777 (866) 

.E  شود می درمانی برنامه در عضویت برای شما شدن شرایط واجد موجب موضوعی چه
 :هستیدشرایط واجد طرح در عضویت برای باشید داشته را زیر شرایط که زمانی تا 

و کنید، زندگی ما خدماتی منطقه در  	•

و  باشد،  بیشتر  یا  سال    21نام  ثبت  زمان  در  شما  سن  	•

•	Medicare    بخشA    وMedicare    بخشB    و  باشید،  داشته

و  باشید  شرایط  واجد    Medi-Calبرای  حاضر  حال  در   	•

دارید  سکونت  متحده  ایاالت  در  قانونی  صورت  به  یا  هستید  متحده  ایاالت  شهروند   •

 .بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .باشد مفرما حک شما  کشور  در  بودن  شرایط  واجد  برای  دیگری  قوانین  است  ممکن 

F. شویدمی درمانی برنامه عضو بار اولین برای هنگامیکه شما انتظارات
 در  (health risk assessment, HRA) بهداشتی خطر  احتمال  ارزیابی  یک  شوید،  می  ملحق  طرح  به  بار  اولین  برای  که  نگامی ه

 .شود می  انجام  شما  بهداشتی  نیازهای  براساس  اول  روز   90

 .استindividual care plan)  (ICP ,فردی مراقبت  طرح  توسعه  مبنای    HRAاین  .کنیم تکمیل  شما  برای  را    HRAیک  که  است  الزم 
 و erm Services and Supports) TSS, Long-T (Lپزشکی های  پشتیبانی  و  خدمات  شناسایی  برای  هایی  سؤال  شامل    HRAاین 

 .است شما  عملی  و  رفتاری  سالمت  نیازهای  همچنین 

 .کرد پر  پست  طریق  از  یا  تلفنی  تماس  حضوری،  دیدار  توسط  توان  می  را   . HRAگرفت خواهیم  تماس  شما  با    HRAکردن  پر  برای  ما 

 .کرد خواهیم  ارسال  شما  برای  را    HRAمورد  در  بیشتر  اطالعات 

 تمام  اگر  .کنید مراجعه  قبلیتان  پزشکان  به  خاص  زمانی  مدت  برای  همچنان  توانید  می  ، است جدید  برایتان  l Options  Molina Duaاگر 
 خدمات  برای  ماه    12زمان  مدت  تا  نام  ثبت  زمان  در  را  فعلیتان  خدمات  کنندگان  تأیید  و  دهندگان  ارائه  توانید  می  باشید،  داشته  را  زیر  رایط ش

Medi-Cal   کنید حفظ. 

.ببینید را  فعلیتان  دهنده  ارائه  بتوانید  همچنان  شما  تا  کنید  می  درخواست  ما  از  مستقیما شما  دهنده  ارائه  یا  تان  نماینده  شما،   • ً

 اره درب قتی و .کنیم تهیه  اص خ ده نده ه ارائ یا  ه یاول ده نده ه ارائ با  ان تطابارات بر  دال  ی درکم نیم ابتو ، ستثناا وارد م خی بر در  جز  به   	•
 در  ه یاول ام ن ثبت خ اریت دن یرس را ف نای از  پیش  اه م   12دت م در  شما  که  ت اس معنی  ن ای به  ، کنیم می صحبت  ود وجم طرواب

Molina Dual Options  دای ردهک جعه امر شبکه  از  ارج خ در  ات دمخ ده نده هارائ یک  به  ی ساورژان غیر  ورد م یک  رای ب لداقح. 
 .کنیم می تعیین  را  شما  فعلی  ط ابارت د، ای ردهک هارائ ما  به  که  یاتالعاط یا  و دارد  رار ق ان ارمیتاخ در  که  شما  شتی ابهد اتالعطا یررسب با  ما ○

 گیری  تصمیم  سریعتر  تا  کنید  درخواست  ما  از  توانید  می  شما  همچنین  .دهیم پاسخ  شما  درخواست  به  تا  داریم  فرصت  روز    30ما ○
 .دهیم پاسخ  شما  به  روز    15زمان  مدت  در  باید  ما  و  کنیم 


 خصوصی  به  و  ویژه  شرایط  با  درخواست  اعالم  زمان  در  و  دهید  ارائه  موجود  رابطه  از  اسنادی  باید  شما  دهنده  ارائه  و  ما ش○

.کنید موافقت  

حمل  ،  (DME, Durable Medical Equipment)ماندگار  پزشکی  تجهیزات  با  دهندگانی  ارائه  برای  درخواست  این  ارائه  امکان  : تذکر
 .ندارد وجود  نیست    Cal MediConnectپوشش  تحت  که  خدماتی  یا  کمکی  خدمات  دیگر  و  نقل  و 

ً



عضو یک ان وعنه کار به ع بوشر 1:فصل  Molina Dual Options اعضای دفترچه     

 
 ?

 دوشنبه تا جمعه TTY: 711،4627-665 (855) به شماره Molina Dual Options با اگر سؤاالتی دارید، لطفا
 شب، به وقت محلی تماس بگیرید. برقراری تماس رایگان است. برای کسب اطالعات بیشتر، 8 صبح تا 8ازساعت 

 www.MolinaHealthcare.com/Duals 9.به سایت زیر مراجعه کنید 

 

     

 داشته  مالقات    Molina Dual Optionsشبکه  در  دهندگانی  ارائه  دیگر  و  پزشکان  با  که  است  الزم  مراقبت،  ادامه  دوره  مدت  پایان  از  بعد 
 نامه  توافق  شما  شبکه  از  خارج  پزشک  با  ما  اینکه  مگر  باشند،  داشته  ارتباط  شما  اصلی  بهداشتی  خدمات  دهنده  ارائه  پزشکی  گروه  با  که  اشید ب

 گروه  و  ها  PA I با  ما  درمانی  برنامه  در  ها   . PCPکند می  همکاری  درمانی  طرح  با  که  است  ای  دهنده  ارائه  شبکه،  دهنده  ارائه  .باشیم داشته 
 بدان  این  .کنید می  انتخاب  نیز  را  وابسته  پزشکی  گروه  یا  ها  PA I شما  کنید،  می  انتخاب  را  خود    PCPهنگامیکه  .دارند وابستگی  پزشکی  ای ه
 انجمن  یک  پزشکی  گروه  یا  PAI . دهد می  ارجاع  او  با  مرتبط  پزشکی  گروه  یا  PA I خدمات  و  متخصصین  به  را  شما  شما،    PCPکه  عناست م

 بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .است شده  ایجاد  شما  به  هماهنگ  بهداشتی  مراقبت  خدمات  ارائه  برای  که  است  متخصصین  و  ها PCP از  متشکل 
 .کنید مراجعه    3فصل  به  مراقبت  دریافت  درباره 

.G  شما مراقبت طرح و مراقبت تیم
.G1  مراقبت تیم: 

 مدیر شما،  دکتر  شامل  معموال مراقبت  تیم  .کند کمک  شما  به  تواند  می  مراقبت  تیم  ؟ دارید نیاز  کمک  به  خود  نیاز  مورد  مراقبت  دریافت  برای 
 .باشد می  شما  انتخاب  به  سالمت  مسئول  دیگر  فرد  یا  پرونده 

ً

 هنگام  در  پرونده  مدیر  یک  .است دیده  آموزش  شما  نیاز  مورد  مراقبت  مدیریت  با  رابطه  در  شما  به  کمک  برای  که  است  شخصی  پرونده  مدیر 
مورد خدمات    Molina Dual Optionsکه  مواقعی  در  شخص  این  .شود می  داده  تخصیص  شما  به    Molina Dual Optionsدر  نام  ثبت 
 .دهد می  ارجاع  نیز  اجتماعی  منابع  به  را  شما  ندهد،  ارائه  را  شما  نیاز 

 

 تیم  درخواست  برای  محلی  وقت  به  شب    8تا  صبح    8از  جمعه  تا  دوشنبه  ،  71TTY ،(855) 665-4627 :1 شماره  طریق  از  توانید  می 
 .بگیرید تماس  ما  با  مراقبت 

.G2  مراقبت  طرح
 دریافت  نحوه  و  شما  نیاز  مورد  خدمات  مراقبت،  طرح  .کنید پیدا  را  خود  نظر  مورد  مراقبت  طرح  تا  کند  می  همکاری  شما  با  شما  مراقبت  تیم 
 طرح  .باشد می شما  پزشکی  و  رفتاری  سالمت  مدت،  دراز  شتیبانی پ خدمات  نیازهای  شامل  طرح  این  .گوید می  شما  پزشکان  و  شما  به  را  نها آ

.شد خواهد  تهیه  نیازهایتان  و  شما  برای  صرفا شما  مراقبت  ً

 :باشد می  موارد  این  شامل  شما  مراقبت  طرح 

 .شما درمانی  مراقبت  اهداف   •

 .کنید دریافت  را  خود  نیاز  مورد  خدمات  باید  که  زمانی  برای  زمانی  خط  یک   •

 .کرد خواهند  صحبت  شما  با  نیازتان  مورد  خدمات  مورد  در  آنها  .کرد اهد خو مالقات  شما  با  تان  مراقبت تیم  شما،  سالمت  ریسک  ارزیابی  از  بعد 
 اساس  بر  شما  مراقبت  طرح  .کنند صحبت  شما  با  باشید  آنها  دریافت  به  مند  عالقه  شما  است  ممکن  که  خدماتی  مورد  در  توانند  می  همچنین  نها آ
 .کنید روز  به را  خود  مراقبت  طرح  هرسال  حداقل  تا  کرد  خواهد  همکاری  شما  با  شما  مراقبت  تیم  .بود خواهد  شما  یازهای ن

.H  ماهانه  بیمه  حق l Options Molina Dua

Molina Dual Options   ندارد ماهانه  بیمه  حق. 

.I  اعضااطالعاتی دفترچه
 این  در  موجود  قوانین  تمام  از  باید  ما  که  است  معنا  بدان  امر  این  .است شما  با  ما  قرارداد  از  بخشی  اعضا  طالعاتی ا دفترچه  این 
 به  اعتراض  یا  بررسی  درخواست  توانید  می  است،  قوانین  این  مخالف  که  ایم  کرده  کاری  ما  کنید  می  فکر  اگر  .کنیم پیروی  ند س

 شماره  با  اینکه  یا  کنید  مراجعه    9بخش  به  استیناف،  درخواست  ارائه  نحوه  درباره  اطالعات  کسب  برای  .اشیدب داشته  را  ما  عملکرد 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)   بگیرید تماس. 

ً
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عضو یکانوعنه کار به ع بوشر1: فصل Molina Dual Optionsاعضایدفترچه

شماره طریقازکاراینانجامبرای؛نماییدرااعضاراهنمایدفترچهدریافتدرخواستتوانیدمی
1: 71TTY(855) 665-4627, ،راهنمایدفترچهتوانیدمیهمچنین .بگیریدتماسمحلیوقتبهشب، 8 تاصبح 8 جمعه،تادوشنبه 

 .کنیددانلودسایتوباینازراآنیاکردهشاهدهمMolinaHealthcare.com/Dualswww.سایتوبدررااعضا

 .تاسرااجبلقاد،ایدهشامنثبت Molina Dual Options در 12/31/2020 و 01/01/2020 خاریتبینشماکهییهااهمرایبراردادقنای

.J کردخواهیددریافتماازکهدیگریاطالعات
 وکنندگانارائهفهرستبهدسترسیچگونگیدربارهاطالعاتی، Molina Dual Optionsعضویتشناساییکارتیکاینازپیشایدب

 .باشیدداشتهاختیاردرراپوششتحتداروهایازفهرستیدسترسیبهمربوطاطالعاتوهاداروخانه

 

.J1 عضویتشناساییکارتl Options  Molina Duaشما
 بلندهایحمایتوخدماتشاملکهداشتخواهیدخود Medi-Cal و Medicare خدماتبرایکارتیکمادرمانیبرنامهتحتماش
 نشانراکارتاینبایدکنیدمیدریافتاینسخهیاسرویسکههنگامی .شودمیدارنسخهداروهایورفتاریدرمانیخدماتبرخیدت،م
:استشماکارتمانندکهاستشدهدادهنشانکارتنمونهیکاینجادر .دهید

 می .کنیمالارسانترایبیدجدارتکیکتایدبگیرستماعضاااتدمخباورافود،شدهدزدییاگم،ببیندسیبآ Cal MediConnect ارتکراگ
 .یدبگیرستمامحلیتقوبهب،ش8  تاصبح8  ،جمعهتاشنبهود، 71TTY ،(855) 665-4627 :1 ارهمشیقطرازعضاااتدمخبانیداتو

ً

 برای Medi-Cal کارتیا Medicare رنگآبیوسفیدقرمز،ارتکازاستفادهبهنیازیهستید،طرحایناعضایازیکیکهزمانیتا
.باشیدداشتهنیازآنهابهبعدااستممکنچونکنیدنگهداریمنیامحلدرهاکارتایناز .نیست CalMediConnect خدماتدریافت
 جایبهاستممکنکنندهارائهدهید،نشان Molina Dual Options اعضایشناساییکارتجایبهراخود Medicare کارتاگر
 صورتدرببینیداینکهبرای .نماییددریافتراصورتحسابیاستممکنشماوبفرستدصورتحساب Medicare برایمادرمانیبرنامه
 .کنیدمراجعه 7 فصلبهکنیدچکارکنندهارائهصورتحسابدریافت

ً

 

 دریافتmental health plan)  (MHP ,ایالتذهنیسالمتطرحازاستممکنکهذهنیسالمتخاصخدماتبرایکهنکنیدفراموش
.کنیدپیدادسترسیخدماتاینبهتاباشیدداشتهرا Medi-Cal کارتکهاستالزمکنید،

 J2 .هاداروخانهودهندگانارائهفهرست 
 شدهآورده Molina Dual Options شبکهدرموجودهایداروخانهودهندگانارائهلیست،هاداروخانهودهندگانارائهفهرستدر
 شدنملحقابتدایدر .کنیداستفادهپوششتحتخدماتدریافتبرایشبکهدهندگانارائهازبایدهستید،عضوطرحایندرکههنگامی .است
 ).کنیدمراجعه 8 صفحهبه(دارد وجوداستثناچندینطرحبه
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 عنوان  به  که  باشد  می  درمانی  مراقبت  کنندگان  ارائه  سایر  و  ها  بیمارستان  ،  (PCP)اصلی  درمانی  مراقبتهای  پزشکان  از  فهرستی  راهنما  این 
 مراقبت  کنندگان  ارائه  سایر  و  پزشکان  مورد  در  نیز  را  زیر  اطالعات  توانید  می  .دارند قرار  شما  اختیار  در    Molina Healthcareعضو 
 :کنید پیدا  خود  کنندگان  ارائه  فهرست  در  درمانی 

ها نام  •

ها نشانی  •

تلفن های شماره  •

کنند می صحبت که زبانی  •

خدماتی های مکان به دسترسی  •

بیمارستان  های  وابستگی  / امتیازها  •

پزشکی گروه  •

 است  الزم  مراقبت  دریافت  برای  که  کمکی  هرگونه  پزشکان  های  مطب  و  بروید  پزشکان  نزد  آسانی  به  بتوانید  شما  که  دارد  اهمیت  نکته  این 
 :است شده  ذکر  زیر  موارد  برای  فیزیکی  دسترسی  اطالعات  .کنند ارائه 

یه پادسترسی  •
دسترسیمحدودیت  •

دسترسی محدود ما همچنین در راهنمای ارائه دهندگان خود از نشان های دسترسی پذیری زیر برای نشان دادن سایر محل های دسترسی  
پذیردر مطب ارائه دهنده استفاده می کنیم: 

• = P   پارکینگ
• = EB   خارجی  ساختمان
• = IB   ساختمان  داخل
• = W   انتظار اتاق 
• = R   مستراح
• = E   معاینه  اتاق

• = T   عاینه م میز

• = S   چرخدار  صندلی  برای  وزن  ترازوی

 های  درمانگاه  یا  متخصصین  ها،  بیمارستان  پزشکان، (کننده  ارائه  توسط  جدید  بیماران  پذیرش  مورد  در  را  اطالعاتی  توانید  می  همچنین 
 .کنید پیدا  Duals  .MolinaHealthcare.com/wwwتارنمای  ریق ط از  آنالین  صورت  به  یا  کنندگان  ارائه  راهنمای  در  )پزشکی

شبکه عضو دهندگان ارائه تعریف 


:هستند زیر  موارد  شامل    Molina Dual Optionsشبکه  کنندگان  ارائه   	• 

○

 


؛ کنید مراجعه  آنها  به  ما  طرح  اعضای  عنوان  به  توانید  می  که  سالمت  از  مراقبت  متخصصین  دیگر  و  پرستاران  زشکان، پ
○

 


و  ؛ کنند می  ارائه  ما  طرح  در  را  سالمت  خدمات  که  است  هایی  مکان  گر دی و  پرستاری  مراکز  ها،  بیمارستان  ها،  کلینیک 
○TTSL ،  که  است  کسانی  دیگر  و  بادوام  پزشکی  تجهیزات  دگان دهن ارائه  خانگی،  سالمت  های  سازمان  رفتاری،  سالمت  خدمات 


 .کنند می  ارائه    Medi-Calیا    Medicareطریق  از  را  خدمات  و  کاال 

 .بپذیرند کامل  پرداخت  صورت  به  پوشش  تحت  خدمات  برای  را  ما  طرح  طرف  از  پرداخت  که  اند  کرده  موافقت  شبکه  دهندگان  ارائه 

ً
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شبکه عضو های داروخانه تعریف 

 دهندگان  ارائه  فهرست  از  .کنند پر  ما  طرح  اعضای  برای  را  ها  نسخه  اند  کرده  موافقت  که  هستند  هایی  داروخانه  شبکه،  های  داروخانه   	•
 .کنید نتخاب ا را  استفاده  برای  نظر  مورد  شبکه  داروخانه  و  کنید  استفاده  ها  داروخانه  و 

 زمینه  در  بتواند  ما  طرح  نتیجه  در  تا  کنید  پر  ما  شبکه  های  داروخانه  از  یکی  در  را  ها  نسخه  باید  شما  اورژانسی،  موارد  در  بجز   	•
 .کند کمک  شما  به  آنها  هزینه  پرداخت 

 کسب  برای  محلی  وقت  به  شب    8تا  صبح    8از  جمعه  تا  دوشنبه  ،  71TTY ،(855) 665-4627 :1 شماره  طریق  از  اعضا،  خدمات  با 
 ایجاد  تغییرات  به  مربوط  اطالعات  ترین  روز  به  دو  هر    Molina Dual Optionsوبسایت  و  اعضا  خدمات  .بگیرید تماس  بیشتر  اطالعات 
 .دهند می  قرار  شما  اختیار  در  را  ما  شبکه  دهندگان  ارائه  و  ها  داروخانه  در  شده 

.J3  پوشش تحت  ی داروها لیست 

 تجویز  داروهای  کدام  که  است  شده  عنوان  آن  در  .گوییم می  ”دارو لیست “آن  به  اختصار  به  ما  .است پوشش  تحت  داروهای  لیست  دارای  طرح 
 .هستند   Molina Dual Optionsپوشش  تحت  شده 

 .دارو مصرف  میزان  در  محدودیت  مانند  است،  شده  گفته  دارویی  هر  درباره  موجود  های  محدودیت  یا  قوانین  درباره  داروها  لیست  در  همچنین 
 .کنید مراجعه   5 بخش  به  ها،  محدودیت  و  قوانین  این  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

 .دهند رخ  سال  طول  در  است  ممکن  تغییرات  از  بعضی  اما  کنیم  می  سال ار برایتان  دارو  لیست  دسترسی  نحوه  به  مربوط  اطالعات  سال  هر  ما 
 با  یا  کرده  بازدید  MolinaHealthcare.com/Duals  www .از  پوشش،  تحت  داروهای  به  مربوط  اطالعات  ترین  روز  به  دریافت  برای 
 .بگیرید تماس  محلی  وقت  به  شب،   8 تا  صبح   8 جمعه،  تا  دوشنبه  ،  71TTY ،(855) 665-4627 :1 شماره 

.J4  مزایاتوصیف
که  شود  کمک  تا  کنیم  می  ارسال  برایتان  خالصه  گزارش  یک  کنید،  می  استفاده  شده  تجویز  داروهای  مزایای   D بخش  از  که   نگامی ه

مزایا  توصیف  خالصه،  گزارش  این  به  .کنید دنبال  را  آنها  و  شوید  متوجه  را  تجویزی  داروهای   D بخش  به  مربوط  های   پرداخت 
)Explanation of Benefits (EOB,  شود می  گفته. 

 و  شده  تجویز  داروهای    Dبخش  در  شما،  جانب  از  دیگران  توسط  شده  مصرف  یا  شما،  توسط  شده  مصرف  کل  مقدار  درباره  مزایا  توصیف  در 
 اطالعات    6بخش  در  .است شده  ارائه  توضیحاتی  ایم،  کرده  پرداخت  ماه  طول  در  شده  تجویز  داروهای  از    Dبخش  هر  برای  ما  که  کلی  مقدار 
 .شود می  ارائه  پوشش  تحت  داروهای  پیگیری  در  شما  به  آن  رسانی  کمک  نحوه  و  مزایا  توصیف  درباره  بیشتری 

 شماره به  مشتریان  خدمات  با  لطفا آن،  از  نسخه  یک  دریافت  برای  .دارد قرار  شما  دسترس  در  هم  مزایا  توصیف  درخواست،  صورت  در 
1: 71TTY ،(855) 665-4627  ،  بگیرید تماس  محلی  وقت  به  شب    8تا  صبح    8از  جمعه  الی  دوشنبه. 

ً

.K  شما عضویت پرونده داشتن نگه بروز نحوه
 .کنیدحفظ روز به را عضویتتان سوابق توانید می دهیم، اطالع شما به تغییر هرگونه ایجاد با تا دهید اجازه ما به اگر 

ً
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 شما  عضویت  سوابق  از  آنها  .باشند داشته  را  شما  به  مربوط  صحیح  اطالعات  که  است  الزم  طرح  این  در  شبکه  های  داروخانه  و  دهندگان  ارائه 
 بسیار  دلیل  همین  به  .است چقدر  شما  برای  آنها  هزینه  اینکه  و  نید ک می  دریافت  داروهایی  و  خدمات  چه  که  شوند  متوجه  تا  کنند  می  ستفاده ا

 .باشد روز  به  اطالعاتتان  کنید  کمک  ما  به  که  است  مهم 

 :دهید اطالع  ما  به  را  زیر  موارد 

 .شما تلفن  شماره  یا  آدرس  نام،  در  تغییرات   •

 .کارگری خسارات  جبران  یا  همسرتان  یا  شما  کارفرمای  مانند  درمانی،  بیمه  پوشش  در  تغییرات   •

 .ماشین های  تصادف  به  مربوط  شکایات  مانند  خسارت،  ادعای  هرگونه   •

 .بیمارستان یا  آسایشگاه  در  پذیرش  •

 .اورژانس بخش  یا  بیمارستان  در  مراقبت   •

 )است مسئول  شما  برای  که  کسی  هر  یا (شما  دهنده  مراقبت  در  تغییرات   •

 .شوید ان  از  بخشی  یا  بوده  بالینی  پژوهشی  مطالعه  از  بخشی  شما   •

 صبح    8از  جمعه  الی  دوشنبه  ،  71TTY ،(855) 665-4627 :1 شماره  به  اعضا  خدمات  با  تماس  طریق  از  تغییر  هرگونه  ایجاد  صورت  در 
 .بگیرید تماس  محلی  وقت  به  شب    8تا 

.K1  شخصی  بهداشتی  اطالعات  محرمانگی(PHI) 

 (PHI, personal health information) شخصی بهداشتی  اطالعات  حاوی  است  ممکن  شما  عضویت  پرونده  در  شده  گنجانده  اطالعات 
 .شود محافظت  شما    PHIاز  که  کنیم  می  حاصل  اطمینان  ما  .کنیم حفظ  را  شما    PHIمحرمانگی  است  الزم  فدرال  و  ایالتی  قوانین  برطبق  .اشدب

 .کنید مراجعه    8فصل  به  شما،    PHIاز  ما  محافظت  نحوه  درباره  بیشتر  جزئیات  از  اطالع  برای 

ً
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مهم  ی ها مرجع  و  ها  تلفن  شماره   2:فصل 

معرفی 
 مورد  در  شما  سؤاالت  به  پاسخگویی  در  توانند  می  که  دهد  می  قرار  شما  اختیار  در  را  مهم  اطالعاتی  منابع  برای  تماس  اطالعات  فصل  این 

Molina Dual Options   تماس  نحوه  مورد  در  اطالعات  کسب  برای  توانید  می  همچنین  .کنند کمک  شما  به  درمانی  مراقبت  مزایای  و 
 ترتیب  به  آنها  تعاریف  و  کلیدی  عبارات  .کنید استفاده  فصل  این  از  کنند  دفاع  شما  حقوق  از  توانند  می  که  کسانی  سایر  و  خود  پرونده  مدیر  با 

 .اند شده  گنجانده  اعضا  راهنمای  دفترچه  فصل  آخرین  در  الفبا  حروف 
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.A اعضای  خدمات  با  تماس  نحوه l Options Molina Dua  

 .استرایگان تماس این  4627-665 (855)شماره تماس 

محلی وقت به شب  8تا صبح  8از جمعه الی دوشنبه 

از بعد و تعطیل روزهای در صوتی پست های گزینه و شخصی های سرویس مانند کمکی های آوری فن 
 .استدسترسی قابل یکشنبه و شنبه روزهای در همچنین و معمول کاری ساعات 

. کنند نمی صحبت انگلیسی زبان به که دهیم می ارائه افرادی برای رایگان شفاهی مترجم خدمات ما 

TTY 711  استرایگان تماس برقراری. 

محلی وقت به شب  8تا صبح  8از جمعه الی دوشنبه 

 :پزشکیخدمات برای فکس 

 : 6186-507 (310)فکس

 D (Rx):بخش خدمات برای 

 : 1309-290 (866)فکس

 :پزشکیخدمات برای ارسال نامه 
200 Oceangate, Suite 100 

Long Beach, CA 90802 

 D (Rx):بخش  خدماتبرای 
7050 Union Park Center, Suite 200 

Midvale, UT 84047 

 www.MolinaHealthcare.com/Dualsسایت وب 

.A1  بگیریدتماس اعضا خدمات بخش با هنگام چه در
طرح درباره سؤال  •

اعضا شناسایی های کارت یا ها صورتحساب دعوی، موارد درباره سؤال  •

شما درمانی مراقبت گرفتن قرار پوشش تحت درباره گیری تصمیم  •
 :است زیر  موارد  درباره  گیری  تصمیم  نوعی  شما  درمانی  مراقبت  گرفتن  قرار  پوشش  تحت  درباره  گیری  تصمیم ○

یا پوشش، تحت خدمات و شما مزایای -
 .کنیم می  پرداخت  شما  سالمت  خدمات  برای  ما  که  مبلغی  -


.بگیرید تماس  ما  با  دارید،  خود  درمانی  مراقبت  درباره  گیری  تصمیم  درباره  سؤالی  اگر ○ 


.کنید مراجعه    9بخش  به  طرح،  پوشش  درباره  شده  انجام  های  گیری  تصمیم  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای ○ 

سالمت خدمات بررسی درخواست  •

 شما  پوشش  تحت  داروهای  درباره  که  است  تصمیمی  بررسی  به  نسبت  ما  از  پرسش  برای  رسمی  روش  یک  استیناف  درخواست ○


.کنیم تصمیمات  آن  تغییر  به  نسبت  درخواست  ایم،  کرده  اشتباه  ما  کنید  می  فکر  اگر  اینکه  و  ایم  رفته گ 


.نیدک مراجعه    9بخش  به  درخواست،  ارائه  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای ○ 

?
ً
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درمانی مراقبت با رابطه در شکایت  •

 دهنده  ارائه  ).شبکه از  خارج  یا  شبکه  درون  دهندگان  ارائه  جمله  از (نید ک شکایت  ای  دهنده  ارائه  هر  یا  ما  درباره  توانید  می  ما ش○


 ما  از  که  مراقبتی  خدمات  کیفیت  درباره  توانید  می  همچنین  .کند می  همکاری  درمانی  طرح  با  که  است  ای  دهنده  ارائه  شبکه، 

.کنید شکایت  ما  یا  )کنید مراجعه  زیر  در    Fقسمت  به (کیفیت  بهبود  سازمان  به  کنید  می  دریافت  

 ،  71TTY ،(855) 665-4627 :1 شماره  طریق  از  اعضا،  خدمات  با  .کنید عنوان  را  شکایتتان  و  بگیرید  تماس  ما  با  توانید  می ○
 .بگیرید تماس  محلی  وقت  به  شب،    8تا  صبح    8جمعه،  تا  دوشنبه 

 نمایید  استیناف  درخواست  توانید  می  است،  شما  درمانی  مراقبت  طرح  پوشش  درباره  گیری  تصمیم  درباره  شکایتتان   اگر ○
 ).کنید مراجعه  باال  قسمت  به (


 آدرس  در  موجود  آنالین  فرم  از  توانید  می  .کنید شکایت    Medicareبه    Molina Dual Optionsدرباره  توانید  می ○
.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx https://www  شماره  طریق  از  اینکه  یا  .کنید استفاده 


1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)   کنید دریافت  راهنمایی  تا  بگیرید  تماس.
 

برنامه   به   Molina Dual Optionsدرباره  توانید  می    3077-501 (855)شماره  با  تماس  طریق   از ○
Cal MediConnect Ombuds   کنید شکایت. 

 .کنید مراجعه    9فصل  به  خود،  درمانی  مراقبت  مورد  در  شکایت  اقامه  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای ○

شما پوشش تحت داروهای درباره گیری تصمیم  •
 :است زیر  موارد  درباره  گیری  تصمیم  نوعی  شما  پوشش  تحت  داروهای  درباره  گیری  تصمیم ○

یا  پوشش،  تحت  داروهای  و  شما  مزایای  -
 .کنیم می  پرداخت  شما  داروهای  برای  ما  که  مبلغی  -

 .دارد کاربرد    Medi-Calشده  تجویز  داروهای  و    Medi-Calتجویزی  داروهای  داروها،    Dبخش  درباره  مورد  این ○

 .کنید مراجعه    9فصل  به  دارویی  پوشش  به  مربوط  تصمیمات  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای ○

داروها درباره استیناف درخواست  	•
 .تداش هید اخو را  رح ط شش پو اره درب ی گیر تصمیم  در  تغییر  اد جای تواسدرخ ما  از  آن  طی  که  ت اس یروش ف ستیناا تواسدرخ○
 .کنید مراجعه    9بخش  به  توانید  می  خود  شده  تجویز  داروهای  برای  بررسی  درخواست  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای ○

ً
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تماس اطالعات 

 D:بخش داروهای مورد در استیناف برای تماس نشانی 

Medicare Pharmacy 7050 Union Park Center 
Suite 200 Midvale, UT 84047 

: نمابر شماره 

866-290-1309 

 Medi-Cal:داروهای مورد در استیناف برای تماس نشانی 

200 Oceangate, Suite 100 

Long Beach, CA 90802 

: نمابر شماره 

1-562-901-9632 

موضوع این مورد در شما استیناف اگر 
 :است

دریافت مدت این ظرف در را تصمیمی :بکنیدرا اینکار 
: کرد خواهید 

کنید تسلیم مدت این ظرف در را استیناف باید  Dبخش داروی 

پوشش به مربوط تصمیم تاریخ از روز  60

تقویمیروز  7

یکداروها این   D (بخش غیر داروی 
دارویی فهرست در آنها کنار در ستارک 
 )دارند

کنید تسلیم مدت این ظرف در را استیناف باید 

پوشش به مربوط تصمیم تاریخ از روز  90

مدتبه تمدید  به اضافه( روز تقویمی  30
روز  14 )

داروها به مربوط های شکایت  •

 نیز  شما  شده  تجویز  داروهای  درباره  شکایت  شامل  مورد  این  .باشید داشته  شکایت  ای  داروخانه  هر  یا  ما  درباره  توانید  می  ما ش○


.باشد می  

 استیناف  درخواست  توانید  می  است،  شما  شده  تجویز  ای داروه درباره  طرح  پوشش  به  نسبت  گیری  تصمیم  درباره  شما  شکایت  اگر ○
 )کنید مراجعه  فوق  بخش  به . (باشید داشته 


 آدرس  در  موجود  آنالین  فرم  از  توانید  می  .کنید شکایت    Medicareبه    Molina Dual Optionsدرباره  توانید  می ○
.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspxhttps://www  شماره  طریق  از  اینکه  یا  .کنید استفاده 


1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)  کنید دریافت  راهنمایی  تا  بگیرید  تماس.
 
 
 

 .کنید مراجعه    9فصل  به  دارویی  پوشش  باره  در  شکایت  تسلیم  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای ○

است شده  پرداخت  آنها  هزینه  قبال که  داروهایی  یا  درمانی  مراقبت  خدمات  برای  پرداخت  	• ً
 .کنید جعه امر   7فصل  به  ی، تفادری بی تحسارصو ت رداخپ یا  ینه هز دن ردانرگب ت واسدرخ ه نحو اره درب بیشتر  ات العاط کسب  رای ب○

 گیری  تصمیم  به  نسبت  توانید  می  کنیم،  رد  را  شما  درخواست  از  بخشی  هر  ما  و  باشید  داشته  قبض  پرداخت  درخواست  ما  از  اگر ○
 .کنید مراجعه    9فصل  به  استیناف  درخواست  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .نمایید استیناف  درخواست  ما 

ً
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.B  پرونده مدیر با تماس نحوه
 شوند  مدیریت  خدمات  و  دهندگان  ارائه  تمام  تا  کند  می  کمک  فرد  این  .است شما  اصلی  تماس  طرف  ، Molina Dual Options پرونده  مدیر 
 یا /و شما  اعضا،  خدمات  یا  پرونده  مدیر  با  تماس  با  و  نیاز  صورت  در  .باشید داشته  اختیار  در  دارید  نیاز  که  را  آنچه  تا  کند  می  کمک  همچنین   و 

 / فرهنگی نیازهای (شما  نیازهای  اساس  بر  این،  بر  عالوه  .نمایید را  ونده پر تغییر مدیر  درخواست  است  ممکن  شما  مراقبت  خدمات  دهنده  ارائه 
 شده  گرفته  نظر  در  پرونده  مدیر  در  را  تغییراتی  است  ممکن    Molina Dual Optionsکارکنان  مکان،  یا  )رفتاری سالمت  / فیزیکی / زبانی
 .بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .کنند ایجاد 

 .استرایگان تماس این  4627-665 (855)تماس شماره 

محلی وقت به شب  8تا صبح  8از جمعه الی دوشنبه 

از بعد و تعطیل روزهای در صوتی پست های گزینه و شخصی های سرویس مانند کمکی های آوری فن 
 .استدسترسی قابل یکشنبه و شنبه روزهای در همچنین و معمول کاری ساعات 

. کنند نمی صحبت انگلیسی زبان به که دهیم می ارائه افرادی برای رایگان شفاهی مترجم خدمات ما 

TTY 711  استرایگان تماس برقراری. 

محلی وقت به شب  8تا صبح  8از جمعه الی دوشنبه 

 Oceangate, Suite 100 200نامه ارسال 
Long Beach, CA 90802 

 www.MolinaHealthcare.com/Dualsسایت وب 

.B1  بگیریدتماس پرونده مدیر با هنگام چه
سالمت خدمات درباره سؤال  •

 )مواد مصرف  در  اختالل  و  ذهنی  سالمت (رفتاری  بهداشت  خدمات  دریافت  درباره  سؤال   •

نقل  و  حمل  درباره  سؤاالتی   •

TSS) (Lمدت  طوالنی  های  پشتیبانی  و  خدمات  درباره  سؤاالتی   •

TSS L  جامعه  بر  مبتنی  بزرگساالن  خدمات  شامل(CBAS)  ،  مسن  افراد  برای  چندگانه  خدمات  های  برنامه(MSSP)  ،  پرستاری امکانات  و 

 (NF)  شود می.
 


.کنید دریافت  هایی  کمک  روزانه،  زندگی  و  درمانی  مراقبت  های  نیاز  با  رابطه  در  توانید  می  مواقع  برخی  


:کنید دریافت  را  خدمات  این  است  ممکن  

،  (CBAS)محلی  جامعه  بر  مبتنی  بزرگساالن  خدمات   •

،  (MSSP)مسن  افراد  برای  چندگانه  خدمات  های  برنامه  •

ای، حرفه  پرستار  ط توس مراقبت   • ّ

فیزیکی، درمان  •

شغلی، درمان  •

درمانی، گفتار  •

ً
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و اجتماعی های سرویس و رسانه  •

 .منزل در  درمانی  مراقبت   •

 تماس    4627-665 (855)شماره  به    Molina Dual Optionsبا  ید توان می شما،  TSS  Lخدمات  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
 .بگیرید

.C  پرستاری  مشاوره  خط  با  تماس  نحوه
 سرویس  این  .بگیرید تماس   Molina درمانی  مراقبت  پرستاری  مشاوره  خط  با  سال  روز   365 و  روز  شبانه  ساعت   24 در  توانید  می  ما ش
 جایی  به  را  شما  و  دهد  می  مشاوره  شما  به  شما  زبان  به  رمانی د مراقبت  با  رابطه  در  که  داده  قرار  تماس  در  مجاز  پرستار  یک  با  را  ما ش
  Molina اعضای  به  خدمات  ارائه  برای  ما  پرستاری  مشاوره  خط  .کند می  هدایت  کنید  دریافت  را  خود  نیاز  مورد  مراقبت  توانید  می  که 

Healthcare   جواز  تحت  درمانی  تماس  مرکز  یک  پرستار  با  مشاوره  تلفن  خط  .باشد می  دسترس  در  آمریکا  سرتاسر  در URAC   که  بوده 
 بهبود  مراقبت،  کیفیت  به  جامع  تعهد  یک  ما  پرستار  با  مشاوره  تلفن  ط خ که  است  معنی  بدین   URAC جواز  .است داشته  وجود   2007 سال  از 
 محصوالت  در   NCQA جواز  تحت   2010 سال  از  ما  پرستار  با  مشاوره  خط  .است داده  نشان  را  بیمار  برای  بهتر  نتایج  کسب  و  ها  روال 

 طوری   . NCQAاست بوده  ما   24/7/365 بهداشتی  اطالعات  خط  برای Health Information Products)  (HIP ,هداشتیب اطالعات 
 .کند تبعیت  درمانی  های  برنامه  برای  مربوطه  دهای استاندار برای   NCQA بهداشتی  اطالعات  های  استاندارد  از  تا  شده  طراحی 

 بهداشت  دهنده  ارائه  یک  دهد،  می  قرار  تماس  در  اورژانسی  خدمات  با  را  شما  کند،  می بررسی  را  شما  امنیت  پرستار  با  مشاوره  تلفن  خط 
 با  توانید  می بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .دهد می ارجاع   Molina پرونده  مدیر  به  را  شما  و  کند،  می پیدا  را  الزم  اجتماعی  منابع  و  رفتاری 

Molina Dual Options   بگیرید تماس   8750-275 (888) شماره  به. 

 مورد یک  اگر  .بگیرید تماس  پرستار  با  مشاوره  تلفن  خط  با  باید  دهید،  انجام  کاری  چه  نیستید  مطمئن  اینکه  یا  دارید  نیاز  کمک  به  فورا اگر 
خود محل  بیمارستان  نزدیکترین  اورژانس  بخش  به  شود،  مرگ  سبب  و  کرده  وارد  آسیب  دیگران  یا  شما  به  است  ممکن  که  دارید  اورژانسی 
 .بگیرید تماس  9 11 با  اینکه  یا  بروید 

 .استرایگان تماس این  8750-275 (888)تماس شماره 

زبان به که دهیم می ارائه افرادی برای رایگان شفاهی مترجم خدمات ما  .هفتهروز  7شبانروز، ساعت  24
 .کنندنمی صحبت انگلیسی 

TTY 711  استرایگان تماس برقراری. 

هفته روز  7شبانروز، ساعت  24

.C1  پرستاری مشاوره  خط  با  تماس  نحوه
سالمت خدمات درباره سؤال  •

ً
 

ً
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.D  درمانی بیمه زمینه در حمایت و مشاوره برنامه با تماس نحوه
(HICAP, Health Insurance Counseling and Advocacy Program) 

 می  ارائه    Medicareطرح  در  افراد  برای  بهداشت  زمینه  در  رایگان  مشاوره  (HICAP) درمانی بیمه  زمینه  در  حمایت  و  مشاوره  برنامه 
 .کنید گیری  تصمیم  مشکالتتان  کردن  برطرف  زمینه  در  تا  کنند  کمک  شما  به  و  دهند  پاسخ  شما  سؤاالت  به  توانند  می    HICAPمشاوران  .ندک

HICAP  هستند رایگان  صورت  به  خدمات  و  دهد  تعلیم  کشور  هر  در  را  مشاورین  تواند  می.  

HICAP   نیست مرتبط  سالمتی  طرح  یا  بیمه  شرکت  هیچ  با. 

 0222-434 (800)شماره تماس 

 .محلیوقت به بعدازظهر  4تا صبح  9از جمعه تا دوشنبه 

TTY 711 

محلی وقت به بعدازظهر  4تا صبح  9از جمعه تا دوشنبه 

 Los Angeles:کانتی ارسال نامه 

Center for Health Care Rights 
520 S. Lafayette Park Place, Suite 214 

Los Angeles, CA 90057 

 /http://www.cahealthadvocates.org/HICAPوب سایت 

.D1  با  هنگام  چهHICAP    بگیرید تماس
  Medicareبه  مربوط  سؤاالت  سایر  یا  شما    Cal MediConnectطرح  به  مربوط  سؤاالت   •

 :کنند کمک  شما  به  و  داده  پاسخ  جدید  مانی در برنامه  به  تغییر  مورد  در  شما  سؤاالت  به  توانند  می    HICAPمشاورین ○

شما، حقوق با آشنایی -

شما، درمانی برنامه های گزینه با آشنایی -

و درمانتان، یا درمانی مراقبت به مربوط شکایت ارائه -
 .قبضتان با  اربتاط  در  مشکالت  سازی  شفاف -

ً
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.E  کیفیت  بهبود  سازمان  با  تماس  نحوهtion) anizaement Orgvolity Impr, Qua(QIO

 از  مراقبت  کیفیت  بهبود  به  که  سالمت  از  مراقبت  امر  متخصصین  سایر  و  پزشکان  از  گروهی  .است  Livanta نام  به  سازمانی  دارای  ما  یالت ا
 .ندارد ارتباطی  طرح  این  با   . Livantaکنند می  کمک    Medicareدر  افراد 

 : 1123-588 (877)هااستیناف شماره تماس 

TTY (855) 887-6668 

خاصی شرایط باید شماره این با تماس برای  .دارندگفتاری یا شنوایی مشکل که است افرادی برای شماره این 
 .باشیدداشته تلفنی تماس برقراری برای 

 Livantaمکاتبه 
BFCC-QIO Program 

10820 Guilford Road, Suite 202 
Annapolis Junction, MD 20701-1105 

/http://bfccqioarea5.comوب سایت 

.E1  با  هنگام  چهanta  vLi  بگیرید تماس
سالمت خدمات درباره سؤال  •

 :کنید کایت ش کردید  دریافت  که  مراقبتی  خدمات  با  رابطه  در  توانید  می  زیر  موارد  در ○

باشید، داشته خدمات کیفیت با ارتباط در مشکلی اگر -

یا است، اتمام حال در زود بسیار بیمارستان در شدنتان بستری زمان مدت که کنید می فکر اگر -
 بیماران  جامع  توانبخشی  مرکز  خدمات  یا  صی تخص پرستاری  مرکز  مراقبت  خانه،  در  درمانی  مراقبت  که  کنید  می  فکر   -

 .کنند می  پیدا  خاتمه  بزودی  CORF)  (comprehensive outpatient rehabilitation facility ,سرپایی 

ً
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.F با  تماس  روش e Medicar  

Medicare   کلیوی  مشکالت  با  افرادی  و  ناتوانی  دارای  سال   65 زیر  افراد  از  ضی بع باال،  به  ساله   65 افراد  برای  فدرال  درمانی  بیمه  برنامه 
 .باشد می  )باشد نیاز  کلیه  پیوند  یا  دیالیز  به  آن  نتیجه  در  که  کلیوی  دائمی  نارسایی (

 .است  CMS یا   Medicare & Medicaid خدمات  مرکز  ، Medicare مسئول  فدرال  ازمان س

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

 .استرایگان هفته روز  7و شبانروز ساعت  24در شماره این با تماس 

TTY 1-877-486-2048  استرایگان تماس این. 

خاصی شرایط باید شماره این با تماس برای  .دارندگفتاری یا شنوایی مشکل که است افرادی برای شماره این 
 .باشیدداشته تلفنی تماس برقراری برای 

 http://www.medicare.govسایت وب 

در سایت وب این در  Medicareبه مربوط اطالعات جدیدترین  .است Medicareرسمی سایت وب این 
های سازمان پزشکان، نگهداری، مراکز ها، بیمارستان درباره اطالعاتی همچنین  .گیردمی قرار شما اختیار 

طریقاز  ً مستقیما که است ای دفترچه شامل  .دهدمی قرار اختیارتان در دیالیز انجام مراکز و خانگی هداشت ب
وبو ها تلفن شماره “ روی کلیک و  ”منابعو راهنمایی ها، فرم “انتخاب با همچنین  .استچاپ قابل کامپیوتر 

 .کنیدپیدا ایالتتان در را  Medicareتماس مراکز توانید می  ”هاسایت 

تان منطقه در موجود های طرح کند می کمک شما به که است زیر ابزار دارای  Medicareسایت وب 
 :کنیدپیدا را 

Medicare ،طرح دارویتجویز های طرح درباره شده شخصی اطالعات  Medicare: برنامهیابنده 
 . کند می ارائه شما منطقه در  Medicare) تکمیلیبیمه Medigap (قوانین و  Medicareدرمانی های 

 .کنیدانتخاب را  ”داروییو درمانی های طرح یافتن “

با تا شود کمک شما به است کن مممسن افراد نگهداری مرکز یا محلی کتابخانه در ندارید، کامپیوتر اگر 
با باال در شده عنوان های شماره طریق از توانید می یا  .کنیددیدن ها سایت وب این از کامپیوتر از ستفاده ا

Medicare  وب در را اطالعات آنها  .هستیداطالعاتی چه جستجوی در که بگویید آنها به و بگیرید تماس
 .کنندمی ارسال برایتان و کنند می چاپ کنند، می پیدا سایت 

ً

http://www.medicare.gov
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.G  با  تماس  نحوهe Options  lth Carl HeaMedi-Ca

 دارید،  نام  ثبت  زمینه  در  دیگری  مشکالت  یا  دارید    Cal MediConnectطرح  یک  انتخاب  درباره  سؤالی  اگر 
Medi-Cal Health Care Options   کند کمک  شما  به  تواند  می. 

 7272-580-844-1شماره تماس 

در جمعه تا دوشنبه از و بعدازظهر  06:00تا صبح  8:00ساعت از درمانی مراقبت های گزینه مایندگان ن
 .باشندمی دسترس 

TTY 1-800-430-7077 

خاصی شرایط باید شماره این با تماس برای  .دارندگفتاری یا شنوایی مشکل که است افرادی برای شماره این 
 .باشیدداشته تلفنی تماس برقراری برای 

 California Department of Health Care Servicesمکاتبه 
Health Care Options 

P.O. Box 989009 
West Sacramento, CA 95798-9850 

 /https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.govوب سایت 

.H  بازرس  برنامه  با  تماس  نحوه l MediConnect Ca

 داده  پاسخ  سؤاالت  به  توانند  می  دارید  شکایتی  یا  سؤال  اگر  .کند می  عمل  شما  حقوق  مدافع  عنوان  به    Cal MediConnectبازرس  برنامه 
 صورتحساب  یا  خدمات  به  مربوط  مشکالت  مورد  در  تواند  می    Cal MediConnectبازرس  برنامه  .نیدک چکار  که  کنند  کمک  شما  به  و 
 درمانی  بیمه  های  طرح  یا  بیمه  های  شرکت  دیگر  با  یا  ما  درمانی  برنامه  با    Cal MediConnectکل  بازرس  برنامه  .ندک کمک  شما  به  نیز 

 .شوند می  ارائه  رایگان  بصورت  آنها  خدمات  .ندارد ارتباطی 

 .استرایگان تماس این  3077-501-855-1تماسشماره 

رسمی تعطیالت جز به ؛ محلیوقت به بعدازظهر  5تا صبح  8از جمعه تا دوشنبه 

TTY 1-855-847-7914 

خاصی شرایط باید شماره این با تماس برای  .دارندگفتاری یا شنوایی مشکل که است افرادی برای شماره این 
 .باشیدداشته تلفنی تماس برقراری برای 

 Office of the Ombudsman MS-4412 1501 Capitol Avenueمکاتبه 
PO Box 997413 

Sacramento, Ca 95899-7413 

 www.MolinaHealthcare.com/Dualsسایت وب 

ً

https://www.MolinaHealthcare.com/Duals
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
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I. کانتیاجتماعی خدمات با تماس نحوه
Los Angeles County 

 .استرایگان تماس این  4477-944 (888)تماس شماره 

محلی وقت به شب  8تا صبح  5از جمعه الی دوشنبه 

TTY 711 

 Los Angeles Countyنامه ارسال 
Department of Public Social Services 

2707 South Grand Avenue 
Los Angeles, CA 90007 

 -http://dpss.lacounty.gov/wps/portal/dpss/main/programs-and-services/in-homeسایت وب 
supportive-services/ 

.J  شما  کانتی  تخصصی  روانی  بهداشت  برنامه  با  تماس  نحوه
  Los Angelesکانتی  روانی  بهداشتی  خدمات  اداره 

 .است رایگان  تماس  این   7771-854 (800)شماره تماس 

هفته  روز    7شبانروز،  ساعت    24در 
.کنند  نمی  صحبت  انگلیسی  زبان  به  که  دهیم  می  ارائه  افرادی  برای  رایگان  شفاهی  مترجم  خدمات  ما 

TTY (562) 651-2549  استرایگان تماس این. 

خاصی شرایط باید شماره این با تماس برای  .دارندگفتاری یا شنوایی مشکل که است افرادی برای شماره این 
 .باشیدداشته تلفنی تماس برقراری برای 

هفته روز  7شبانروز، ساعت  24در 

.J1  بگیرید تماس  ایالتی  خاص  ذهنی  سالمت  طرح  با  زیر  موارد  زمینه  در: 

 ذهنی  سالمت  بخش  با  باال  در  شده  ارائه  های  شماره  ق طری از - ایالت توسط  شده  ارائه  رفتاری  سالمت  خدمات  درباره  هایی  سؤال   	•
 .بگیرید تماس  خودتان  ایالت 

 .کنی مراجع    3بخش  به  ذهنی،  سالمت  مزایای  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

ً

http://dpss.lacounty.gov/wps/portal/dpss/main/programs-and-services/in-home-supportive-services/
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.K  کالیفرنیا شده مدیریت درمانی مراقبت بخش با تماس نحوه
 .است درمانی  های  برنامه  تنظیم  مسئول  (DMHC, Department of Managed Health Care) شده مدیریت  درمانی  مراقبت  بخش 
 شما  به    Medi-Calخدمات  با  ارتباط  در  درمانی  برنامه  با  رابطه  در  شکایت  و  استیناف  درخواست  ارائه  زمینه  در    DMHCراهنمایی  مرکز 
 .کند می  کمک 

 2219-466-888-1تماس شماره 

. باشند می دسترس در جمعه تا دوشنبه از و بعدازظهر  6:00تا صبح  8:00ساعت از  DMHCمایندگان ن

TTY 1-877-688-9891 

خاصی شرایط باید شماره این با تماس برای  .دارندگفتاری یا شنوایی مشکل که است افرادی برای شماره این 
 .باشیدداشته تلفنی تماس برقراری برای 

 Help Centerمکاتبه 
California Department of Managed Health Care 

980 Ninth Street, Suite 500 
Sacramento, CA 95814-2725 

5241-255-916-1فکس 

http://www.dmhc.ca.gov سایت وب 

.L  اطالعاتی منابع سایر
 تماس ایالتتان  در  بزرگساالن  از  محافظت  خدمات  – کالیفرنیا اجتماعی  خدمات  سازمان  با  لطفا مسن،  افراد  از  استفاده  سوء  موارد  گزارش  برای 
 :بگیرید

ً

بزرگساالن  از  محافظت  خدمات  – کالیفرنیا اجتماعی  خدمات  سازمان 

 3646-477 (877)تماس شماره 

هفته روز  7شبانروز، ساعت  24در 

TTY 711 

هفته روز  7شبانروز، ساعت  24در 

 Community & Senior Servicesنامه ارسال 
3333 Wilshire Blvd., Suite 400 

Los Angeles, CA 90010 

 http://www.cdss.ca.gov/Adult-Protective-Servicesسایت وب 

ً

http://www.dmhc.ca.gov
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پوشش  تحت  خدمات  سایر  و  نی درما مراقبت  خدمات  ی برا طرح  پوشش  از  استفاده   3:فصل 

معرفی 
   Molina Dualپوشش  تحت  خدمات  سایر  و  درمانی  مراقبت  دریافت  برای  است  الزم  که  دارد  خاصی  مقررات  و  عبارات  فصل  این 

Options  خاص  شرایط  تحت  کنندگان  ارائه  گوناگون  انواع  از  مراقبت  دریافت  نحوه  شما،  پرونده  مدیر  مورد  در  را  اطالعاتی  همچنین  .دانیدب 
 درمانی  برنامه  پوشش  تحت  خدمات  برای  مستقیم  طور  به  صورتحساب  دریافت  هنگام  ، )شبکه از  خارج  های  داروخانه  یا  کنندگان  ارائه  شامل (
 در  الفبا  حروف  ترتیب  به  آنها  تعاریف  و  کلیدی  عبارات  .کند می  ارائه  شما  به  (DME) پزشکی بادوام  وسائل  مالکیت  مقررات  و  کنید  چکار  ما 

 .اند شده  گنجانده  اعضا  طالعاتی ا کتابچه  فصل  آخرین 

مطالب فهرست 
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D1. 30 اولیه مراقبت  دهنده  ارائه  یک  طرف  از  مراقبت  

D2 . شبکه  دهندگان  ارائه  دیگر  و  متخصصین  طرف  از  مراقبت
 31

D3 . کنید  چکار  کند  می  ترک  را  ما  درمانی  برنامه  کننده  ارائه  هنگامیکه
 32

D4 . شبکه از  خارج  دهندگان  ارائه  طرف  از  مراقبت  دریافت  نحوه.
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E	 . مدت  بلند  های  حمایت  و  خدمات  دریافت  نحوه(LTSS) 
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F	. 
)اعتیاد و  روانی  بهداشت (رفتاری  بهداشت  خدمات  دریافت  نحوه   33

F1	 . رفتاری  بهداشت  خدمات  چهMedi-Cal    کانتی  روانی  بهداشت  بخش  طریق  از Los Angeles   از خارج  در 
Molina Dual Options   33  شود؟ می  ارائه

G	. 
نقل  و  حمل  خدمات  دریافت  نحوه   34

ً
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.H  35کنید دریافت را پوشش تحت خدمات باید چطور دارید، نیاز فوری درمان به یا هستید پزشکی اضطراری وضعیت در که هنگامی  

.H1  35 پزشکی های  فوریت  شرایط  در  مراقبت

.H2  36نیاز مورد  فوری  مراقبت

.H3  36 .طبیعی  بالیای  طول  در  مراقبت

.I  36کنید چکار  کردید  دریافت  مستقیما ما  درمانی  برنامه  پوشش  تحت  خدمات  برای  را  صورتحسابی  اگر ً

.I1  37 کنید چکار  نگیرد  قرار  پوشش  تحت  ما  طرح  توسط  خدمات  اگر

.J  37هستید بالینی  تحقیقاتی  بررسی  یک  در  که  هنگامی  درمانی  مراقبت  خدمات  پوشش

.J1  37 کلینیکی تحقیقاتی  بررسی  تعریف

.J2  38هستید کلینیکی  تحقیقاتی  بررسی  یک  در  که  هنگامی  خدمات  هزینه  پرداخت

.J3 38بالینی تحقیقاتی  بررسی  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب

.K 

 

 قرار پوشش  تحت  چطور  شما  درمانی  مراقبت  دمات خ هستید،  غیرپزشکی  درمانی  مراقبت  مذهبی  مؤسسه  یک  در  که  زمانی 
38گیرد می 

.K1  38 غیرپزشکی  سالمت  از  مراقبت  مذهبی  مؤسسه  تعریف

.K2  38غیرپزشکی سالمت  از  مراقبت  مذهبی  مؤسسه  از  مراقبت  دریافت

.L ادوام ب پزشکي  ل یوسا(DME) 39

.L1DME   39 ما طرح  از  عضو  یک  عنوان  به

.L2 

 

39 دهید تغییر   Medicare Advantage یا    Original Medicareبه  هنگامیکه DME مالکیت 

ً
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.A  شبکه دهندگان  ارائه “و  ”دهندگان ارائه “، ”پوشش تحت  خدمات “، ”خدمات“به  مربوط  اطالعات” 

 ، نسخه با  راهمه ایداروه و  اداروه یز تجو اری، تفر متسال ات دمخ ات،انکام هارائ ،نیپشتیبا و  دتم یوالنط و شکی پز قبت امر ات دمخ ملشا ات دمخ
 می ترداخپ را ای  ینه هز آن  رای ب ما رح ط که هستند  ات دمخ نای از  دام ک هر شش پو تحت  ی اه س رویس .تاس ها  س رویس یگر د و شکی پز تاتجهیز
 .دان ده ش رذک   4فصل  در  ازایم دول ج در شش پو تحت ) TSSL (دتم بلند  ای ه یت حما و  ات دمخ و اری ترف شت ابهد ی، اندرم قبت امر .کند

 همچنین  دهندگان  ارائه  واژه  .کنند می  ارائه  شما  برای  را  مراقبت  و  خدمات  که  افرادی  دیگر  و  پرستاران  پزشکان،  از  عبارتند  دهندگان  ارائه 
 کند،  می  ارئه  را  شما  سالمت  از  مراقبت  خدمات  که  است  هایی  مکان  گر دی و  ها  کلینیک  منزل،  در  سالمت  های  سازمان  ها،  بیمارستان  امل ش

 .مدت طوالنی  های  پشتیبانی  و  خدمات  از  برخی  و  پزشکی  تجهیزات  رفتاری،  سالمت  خدمات  همچنین 

 کامل  صورت  به  تا  کنند  می  موافقت  دهندگان  ارائه  این  .دارند همکاری  درمانی  برنامه  با  که  هستند  دهندگانی  ارائه  شبکه،  دهندگان  ارائه 
.کنند می  صادر  قبض  ما  برای  کنند،  می  ارائه  شما  به  که  مراقبتی  دمات خ برای  مستقیما شبکه  دهندگان  ارائه  .پذیرندب را  ما  های  پرداخت 

.کرد نخواهید  پرداخت  آن  پوشش  تحت  خدمات  برای  مبلغی  هیچ  معموال کنید،  می  استفاده  شبکه  دهنده  ارائه  یک  از  که  نگامی ه
ً

ً

.B  مدت بلند  های  حمایت  و  خدمات  رفتاری،  بهداشت  درمانی،  مراقبت  دریافت  برای  مقرراتTSS)  (L
درمانی  برنامه  پوشش  تحت 

Molina Dual Options   پوشش  تحت  خدمات  تمام Medicare   و Medi-Cal   شامل  مورد  این  .دهد می  قرار  خود  پوشش  تحت  را 
 .استTSS)  (Lمدت طوالنی  پشتیبانی  و  خدمات  رفتاری،  سالمت 

 و  رفتاری  سالمت  خدمات  سالمت،  از  مراقبت  خدمات  هزینه  کلی  طور  به    Molina Dual Optionsبرنامه،  قوانین  از  پیروی  صورت  در 
TSS L  ما درمانی  برنامه  ط توس پوشش  جهت  .کرد خواهد  پرداخت  را  کنید  می  دریافت  شما  که: 

 .باشد موجود  طرحتان  مزایای  جدول  در  باید  که  است  معنا  بدان  امر  این   .باشد طرح  مزایای  از  یکی  باید  شما  طرف  از  دریافتی  مراقبت   	•
 ).است شده  آورده  دفترچه  این   4 بخش  در  نمودار  این (

 شرایط  درمان  یا  تشخیص  جلوگیری،  برای  شما  که  است  معنی  این  به  پزشکی  ضرورت   .باشد داشته  پزشکی  ضرورت  باید  مراقبت   	•
 به  شما  مراجعه  از  مانع  که  است  مراقبتی  خدمات  شامل  امر  این  .باشید داشته  نیاز  خدمات  به  فعلیتان  سالمتی  وضعیت  حفظ  و  پزشکیتان 

 تبعیت  پزشکی  استانداردهای  از  باید  داروها  یا  امکانات  خدمات،  که  است  معنی  این  به  همچنین  .شود می  نگهداری  مراکز  یا  یمارستان ب
 .کنند


 باشید  داشته  شبکه  عضو  vider) oe pry car, primar(PCPولیه ا های  مراقبت  دهنده  ارائه  یک  باید  پزشکی  خدمات  برای   	•

 یک  باید  طرح  عضو  یک  عنوان  به  شما  .کنید مراجعه  دیگری  پزشک  به  که  باشد  گفته  شما  به  یا  باشد  داده  را  خدمات  ارائه  دستور  که 

.باشد شما   PCP تا  کنید  انتخاب  را  شبکه  دهنده  ارائه  


 دیگری  کننده  ارائه  از  یا  نیست  شما   PCP که  بروید  شخصی  نزد  بتوانید  اینکه  از  قبل  باید  شما  شبکه   PCP موارد  بیشتر  در ○

Molinaنکنید،  دریافت  تأییدیه  اگر  .شود می  گفته  ارجاع  امر،  این  به  .بدهد اجازه  شما  به  کنید  استفاده  درمانی  برنامه  شبکه  در    

Dual Options   متخصصین  جمله  از  خاص  متخصصین  به  مراجعه  برای  شما  .ندهد قرار  پوشش  تحت  را  خدمات  است  ممکن 


.کنید مراجعه    30صفحه  به  ارجاع  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .ندارید نیاز  ارجاع  به  زنان  هداشت ب 

○PCP   امیکه هنگ .دارند وابستگی  پزشکی  های  گروه  با  ما  درمانی  برنامه  در  ها PCP   گروه  شما  کنید،  می  انتخاب  را  خود 


 مرتبط  پزشکی  گروه  خدمات  و  متخصصین  به  را  شما  شما،   PCP که  معناست  بدان  این  .کنید می  انتخاب  نیز  را  وابسته  پزشکی 

 بهداشتی  مراقبت  خدمات  ارائه  برای  که  است  متخصصین  و  ها PCP از  متشکل  انجمن  یا  پزشکی  گروه  .هدد می  ارجاع  او  با 


.است شده  ایجاد  شما  به  هماهنگ  

 از  ارجاع  به  نیازی  زنان  سالمت  خدمات  دهنده  ارائه  با  مالقات  برای  یا  و  ضروری  های  مراقبت  یا  اورژانسی  های  مراقبت  برای ○
 .کنید دریافت  را  مراقبت  از  دیگری  انواع  توانید  می  باشید  داشته  ارجاع    PCPطرف  از  اینکه  بدون  .داردن وجود    PCPرف ط

 .کنید مراجعه    30صفحه  به  مورد،  این  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

 .کنید مراجعه    30صفحه  به  ، PCP انتخاب  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای ○

ً
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 طرف از  مراقبت  طرح،  معموال .کنید دریافت  خود    PCPپزشکی  گروه  با  مرتبط  شبکه  دهندگان  ارائه  از  را  خود  مراقبت  باید  شما   	•

 که  است  شده  ارائه  مواردی  اینجا  در  .پذیرد نمی  را  ندارد  همکاری  شما   PCP پزشکی  گروه  و  درمانی  برنامه  با  که  ای  دهنده  ارائه 

:ندارد کاربرد  آنها  مورد  در  قانون  این  

 

 

 

 

 

 

      

   
 

 

     
 

    
 

 کسب  برای  .دهد می  قرار  پوشش  تحت  را  شبکه  از  خارج  دهندگان  ارائه  طرف  از  اضطراری  یا  فوری  مراقبت  خدمات  طرح  این ○
 .کنید مراجعه   34 صفحه  به  فوری،  یا  اضطراری  شرایط  مفهوم  از  الع اط و  بیشتر  اطالعات 

 قرار  شما  اختیار  در  را  آن  توانند  نمی  ما  شبکه  دهندگان  ارائه  و  دهد  می  پوشش  را  آن  ما  طرح  که  دارید  نیاز  مراقبتی  به  اگر ○
   Molinaپزشکی،  ضرورت  تعیین  از  بعد  .کنید دریافت  شبکه  از  خارج  دهنده  ارائه  یک  از  را  مراقبت  این  توانید  می  هند، د

Dual Options   را مراقبت  ما  حالت،  این  در  .دارد نیاز  اولیه  تأیید  به  شبکه  از  خارج  دهنده  ارائه  یک  از  مراقبت  دریافت  برای
 خارج  دهنده  ارائه  ویزیت  به  نسبت  تأیید  دریافت  درباره  اطالعات  کسب  برای  .دهیم می  قرار  شما  اختیار  در  رایگان  صورت  به 
 .کنید مراجعه    30صفحه  در    Dبخش  به  شبکه،  از 


 برنامه  خدماتی  منطقه  خارج  در  کوتاهی  مدت  برای  که  کند  می  پرداخت  صورتی  در  را  کلیه  دیالیز  خدمات  هزینه  درمانی  برنامه ○

.کنید دریافت  را  خدمات  این  توانید  می    Medicareتأیید  مورد  دیالیز  مراکز  در  .اشیدب رمانی د 

 را  خود  فعلی  دهندگان  ارائه  بتوانید  همچنان  کنید  درخواست  توانید  می  شوید،  می  ملحق  طرح  این  به  بار  اولین  برای  که  نگامی ه○
می را  درخواست  این  هستید،  ارتباط  در  دهندگان  ارائه  با  حاضر  حال  در  که  کنیم  ثابت  بتوانیم  اگر  موارد،  برخی  استثناء  به  .بینیدب

 دیگر  ماه    12تا  خدمات  دریافت  برای  توانید  می کنیم،  تأیید  را  شما  درخواست  اگر  ).کنید مراجعه    8صفحه  ، 1 فصل  به (پذیریم 
 شبکه  در  دهنده  ارائه  یافتن  امر  در  کمک  برای  شما  پرونده  مدیر  دوره،  این  طول  در  .دهید ادامه  خود  فعلی  دهندگان  ارائه  دیدن  به 
 از  خارج  دهندگان  ارائه  که  صورتی  در  ماه،    12از  پس  .گرفت خواهد  تماس  شما  با  هستند  ارتباط  در    PCPپزشکی  گروه  با  که 
 .دهیم نمی  پوشش  را  شما  مراقبت  دیگر  کنید،  مالقات  را  ندارد  ارتباط  شما    PCPپزشکی  گروه  با  که  شبکه 

ً

 

 

.C  شما پرونده مدیر به مربوط اطالعات

.C1  چیستپرونده مدیر

 خدمات  کردن  مدیریت  و  هماهنگی  در  فرد  این  .است شما  با  گیرنده  تماس  اصلی  فرد    Molina Dual Optionsپرونده  مدیر ○


.کنید می  دریافت  را  است  نیاز  آنچه  شود  حاصل  اطمینان  تا  کند  می  کمک  شما  


 کمک  نیاز  صورت  در  خود  مراقبت  مورد  در  تا  شماست  تماس  برای  اصلی  شخص    Molina Dual Optionsپرونده  مدیر ○

 را  نیاز  مورد  کمک  شود  حاصل  اطمینان  تا  کند  می  کمک  شما  خدمات  کردن  مدیریت  و  هماهنگی  در  فرد  این  .نیدک دریافت 

.کنید می  دریافت  

.C2  پروندهمدیر با تماس نحوه
 جمعه  تا  دوشنبه  روزهای   4627-665 (855) شماره  طریق  از  بگیرید،  تماس  تان  پرونده  مدیر  با  خواهید  می   اگر ○

TTY.71 : . 1است رایگان  تماس  برقراری  .بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  محلی  وقت  به  شب    8تا  صبح    8 از 
 .کنید بازدید  MolinaHealthcare.com/Duals www.از   یا 

.C3  پروندهمدیر تغییر نحوه
 تغیر  ت واسدرخ ت اس ممکن  قبت امر ات دمخ دهنده هارائ یا /و عضو  ا، ضاع ات دمخ یا ده رونپ یر مد با  ستما با  و زیان ورت ص در ○

 ان نارکک ان، کم یا )اریترف شت ابهد / یکیفیز / یانزب / هنگیفر ای ازهین(عضا ا ای ازهین اس اس بر  .شدبا هتداش را  ده رونپ یت یرمد
 .کنند اد جای ده ش فته گر نظر  در  ده رونپ یر مد در  را  تی اتغییر ت اس ممکن    Molina Dual Optionsی اندرم قبت امر ات دمخ

ً

https://www.MolinaHealthcare.com/Duals
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.D  ارائه و شبکه پزشکی دهندگان ارائه دیگر یا متخصصین اولیه، دهندگان ارائه طرف از مراقبت
شبکه از خارج پزشکی دهندگان 

.D1  اولیهمراقبت دهنده ارائه یک طرف از مراقبت
 برنامه  در  ها   . PCPباشد داشته  عهده  بر  را  شما  مراقبت  امور  مدیریت  و  ارائه  تا  کنید  انتخاب  را  (PCP) اولیه مراقبت  دهنده  ارائه  یک  اید ب
 .کنید می  انتخاب  نیز  را  وابسته  پزشکی  گروه  شما  کنید،  می  انتخاب  را  خود   PCP هنگامیکه  .دارند وابستگی  پزشکی  های  گروه  با  ما  رمانی د

دهد  می  انجام  شما  برای   PCP آنچه  و  “PCP” تعریف
 مراکز (هایی  کلینیک  یا  پزشکی  مراکز  یا /و سالمت  امور  متخصصین  دیگر  یا  پرستار  دهنده،  ارائه  یعنی  (PCP) اولیه خدمات  دهنده  ارائه 
شبکه  . Molina Dual Optionsدهند می  قرار  شما  اختیار  در  معمول  طور  به  را  سالمت  خدمات  که  - FQHC) فدرال تأیید  مورد  سالمت 
کنند دریافت  را  خاص  خدمات  بتوانند  اعضا  اینکه  برای  .است گرفته  نظر  در  خود  اعضای  از  مراقبت  برای  را  متخصص  دهندگان  ارائه  از  ای 
 هستند  مجاز  اعضا  .نیست نیازی  قبلی  مجوز  به  حال،  این  با  ؛ شوند داده  ارجاع    Molina Dual Options PCPطرف  از  که  است  الزم 
 مراقبت خدمات  اکثر  .شوند مند  بهره  آنها  پیشگیرانه  و  معمول  خدمات  از  ارجاع  بدون  و  باشند  داشته  دسترسی  زنان  متخصصین  به  مستقیما که 
شامل این  .کنید دریافت  ما  طرح  از  عضوی  عنوان  به  را  پوشش  تحت  خدمات  سایر  تا  کند  می  کمک  شما  به  و  شود  می  ارائه   PCP توسط  ما ش

 :شود می  زیر  موارد 

 
 

ً
 

ایکس اشعه با عکسبرداری  •

آزمایشگاهی های تست  •

ها درمان  •

هستند متخصص که پزشکانی طرف از مراقبت  •

بیمارستان در پذیرش  •

پیگیری های ویزیت  •

 انجام  نحوه  و  شما  درمانی  مراقبت  درباره  شبکه  دهندگان  ارائه  دیگر  با  مشاوره  یا  بررسی  از  است  عبارت  خدمات  زمینه  در  ”سازی هماهنگ “
 برای  شما  به  ارجاع  ارائه  قبیل  از (کنید  دریافت  قبل  از  را  خود    PCPاجازه  باید  دارید،  نیاز  لوازم  یا  خدمات  از  خاصی  انواع  به  اگر  .نهاآ

 را  شما  پزشکی  مراقبت  شما   PCP چون  .کند دریافت  اولیه  تأیید  ما  رف ط از  ابتدا  باید  شما   PCP موارد،  بعضی  در  ).متخصص نزد  رفتن 
 .بدهید خود   PCP مطب  به  را  خود  گذشته  پزشکی  های  پرونده  همه  سال ار ترتیب  باید  شما  کند،  می  هماهنگ  و  کرده  ارائه 

شما   PCP انتخاب 
 به نزدیک   PCP اگر  .کنید انتخاب  خودتان  منزل  به  نزدیک   PCP یک  که  کنیم  می  توصیه  اکیدا .است مهم  ما  برای    PCPبا  شما  ارتباط 
 جدیدترین  از  نسخه  یک  دریافت  برای  .گیرد می  انجام  تر  ساده  مطمئن،  و  آزاد  ارتباطی  گسترش  و  پزشکی  مراقبت  خدمات  دریافت  باشد،  ما ش

 اگر .بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  لطفا ، PCP یک  انتخاب  زمینه  در  بیشتر  کمک  دریافت  برای  یا  ها  داروخانه /دهندگان ارائه  فهرست 
 آن  به  را شما   PCP که  شوید  مطمئن  و  کرده  بررسی  ابتدا  کنید،  استفاده  آن  از  خواهید  می  که  دارد  وجود  خاصی  بیمارستان  یا  متخصص 
 سوابق  تمام  که  کنیم  می  توصیه  کردید،  انتخاب  را   PCP اینکه  از  بعد  .کند می  استفاده  بیمارستان  آن  از  اینکه  یا  دهد  می  ارجاع  متخصص 
 سالمت  از  مراقبت  شرایط  هرگونه  از  و  داشت  خواهد  دسترسی  شما  پزشکی  سوابق  به   PCP کار  این  با  .نیدک ارسال  او  مطب  به  را  پزشکیتان 
 که  است  کسی  اولین  او  بنابراین  دارد،  عهده  بر  را  شما  سالمت  از  مراقبت  خدمات  تمام  مسئولیت  شما    PCPاکنون  .بود خواهد  مطلع  شما  قبلی 
 .است شده  چاپ  شما  عضویت  کارت  روی  بر    PCPمطب  تلفن  شماره  و  نام  .شود می  برقرار  تماس  او  با  سالمت  مشکالت  و  موارد  تمام  در 

ً

ً

شما    PCPتغییر  گزینه 
 ما  طرح  شبکه  از  شما،   PCP که  دارد  وجود  احتمال  این  این،  بر  عالوه  .دهید تغییر  را  خود    PCPتوانید  می  دلیل  هر  به  و  زمان  هر  در 
 کنیم  کمک  طرحمان  شبکه  داخل  در   PCP یک  یافتن  در  شما  به  توانیم  می  ما،  طرح  شبکه  از  شما   PCP شدن  خارج  صورت  در  .شود خارج 
 .کند ترک  را  ما  شبکه  دارید  االن  که  پزشکی  صورتیکه  در 

ً
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 گروه  است  ممکن  دهید،  تغییر  را  خود    PCPاگر  .دارند وابستگی  پزشکی  های  گروه  با  ما  درمانی  برنامه  در  ها    PCPنکنید،  فراموش 
 دیگری خدمات  یا  روید  می  متخصص  یک  نزد  آیا  که  بگویید  اعضا  خدمات  به  حتما تغییر،  برای  درخواست  هنگام  .هیدد تغییر  نیز  را  پزشکی 
 سایر  و  تخصصی  مراقبت  به  شما  شود  حاصل  اطمینان  که  کرد  خواهد  کمک  اعضا  خدمات  .دارد نیاز    PCPاجازه  به  که  کنید  می  دریافت  را 

 .دهید ادامه  خود    PCPتغییر  هنگام  در  خدمات 

ً

 در  که  صورتی  در  .شود می اعمال  بعدی  تقویمی  ماه  از  روز  اولین  در  تغییرات  موارد،  بیشتر  در  .دهید تغییر  را    PCPتوانید  می  زمان  هر  در 
   PCPتوانید  می  .باشد داشته  وجود  استثنائی  موارد  است  ممکن  باشید  درمان  دریافت  حال  در    PCPتغییر  درخواست  زمان  در  حاضر  ال ح

 دهندگان  ارائه  درباره  بیشتر  اطالعات  دریافت  برای  یا  دهید  تغییر  mymolina.com  www.در  خود  شخصی  سایت  وب  طریق  از  را  خود 
 طرف  از  که  است  الزم  دهندگان  ارائه  از  بعضی  برای  .بگیرید تماس  اعضاء  خدمات  با    PCPتغییر  درخواست  و    Molinaدرمانی  مراکز 
PCP   منطقه از  خارج  اضطراری  خدمات  یا  اضطراری  موارد  بجز (باشید  داشته  ارجاع.( 

کنید  دریافت  خود    PCPاز  را  آنها  توانید  می  قبلی  تأیید  بدون  که  خدماتی 
 توانید  می   .شود می  گفته  ارجاع  تأیید  این  به  .بگیرید اجازه  خود    PCPاز  که  است  الزم  کنندگان  ارائه  سایر  نزد  رفتن  از  قبل  موارد،  بیشتر  در 
 :کنید دریافت    PCPاز  اولیه  تأیید  بدون  را  زیر  در  شده  لیست  موارد  انند م دماتی خ

. شبکه از  خارج  دهندگان  ارائه  یا  شبکه  دهندگان  ارائه  از  اورژانسی  خدمات   	•

.هستند نیاز  مورد  فورا که  شبکه  درون  دهندگان  ارائه  به  مربوط  خدمات  	•  

•	 ً  مثال(کنید  مراجعه  شبکه  درون  دهندگان  ارائه  به  توانید  نمی  که  زمانی  شبکه  از  خارج  دهندگان  ارائه  از  نیاز  مورد  فوری  دمات خ 
 ).هستید بیرون  طرح  خدماتی  محدوده  از  که  زمانی 


 از خروج  از  قبل  طفال. (کنید دریافت    Medicareتأیید  مورد  دیالیز  مراکز  در  طرح  خدمات  محل  از  بودن  بیرون  صورت  در  که  کلیه  یالیز د  •

.)کنیم کمک  شما  به  کلیه  دیالیز  زمینه  در  هستید  دور  طقه من از  که  هنگامی  توانیم  می  ما  .بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  خدمات،  منطقه  


.کنید دریافت  شبکه  خدمات  دهنده  ارائه  یک  از  را  آنها  که  زمانی  تا  الریه  ذات  و    Bهپاتیت  آنفوالنزا،  واکسن   • 


 و  پاپ  آزمایش  ، )سینه از  ایکس  اشعه (ماموگرافی  سینه،  آزمون  شامل  مورد  این  .خانواده تنظیم  خدمات  و  زنان  معمول  درمانی  مراقبت   •

.کنید دریافت  شبکه  درون  دهنده  ارائه  یک  از  را  آنها  که  زمانی  تا  است  پلویک  


 ارائه  با  ارجاع  بدون  توانید  می  باشید،  سرخپوستان  بهداشتی  خدمات  دهندگان  ارائه  از  خدمات  گرفتن  شرایط  واجد  اگر  آن  بر  عالوه   •

.باشید داشته  مالقات  دهندگان  


مقاربتی  های  بیماری  مداوای  ، HIV برای  مشاوره  و  آزمایش  خانواده،  تنظیم  مامایی،  پرستار   دمات خ  •
ransmitted Diseases) T(STD, Sexually 

         

 

 

ً

.D2  شبکهدهندگان ارائه دیگر و متخصصین طرف از مراقبت
 از  مختلفی  انواع  .کنند می  ارائه  بدن  از  خاص  بخش  یک  یا  خاص  بیماری  یک  برای  را  سالمت  از  مراقبت  خدمات  که  است  پزشکی  متخصص 
 :است شده  آورده  مثال  چند  اینجا  در  .دارند وجود  متخصصین 

 .کنند می  مراقبت  سرطان  به  مبتال  بیماران  از  سرطان  متخصص   	•

 .دارند قلبی  مشکالت  که  کنند  می  مراقبت  بیمارانی  از  قلب  متخصص  	•

 .دارند خود  های  ماهیچه  یا  مفاصل  استخوان،  در  مشکالتی  که  کنند  می  مراقبت  بیمارانی  از  ارتوپد  متخصص   	•

 ان دگنده ه ارائ از  ای  شبکه  Molina Dual Options . کنید اده فتاس اص خ متخصصین  بعضی  از  نیستید  دود حم ، عضو یک  وان نع به  شما  	•
   PCPرف ط از  که  شد با الزم  اص خ ات دمخ تافدری رای ب تاس ممکن  .تاس فته گر نظر  در  ود خ ای ضاع از  قبت امر رای ب را متخصص 

 ینکها دون ب شند با ه تداش ات القم ی پیشگیر ور ام و  ان زن متخصصین  با  ل معمو ورت ص به  و  مستقیما نند اتو می  عضا ا .ودش داده  اع ارج
 یا  فکس  ، تلفن یق طر از  تاس ممکن  شما  PCP . ودش ام جان ه یاول یید تأ که  شد با الزم  ت اس ممکن  ات دمخ از  بعضی  رای ب .ندشو داده  اع ارج
 .ییدنما قبلی  ازه اج ت واسدرخ   Molinaی اندرم قبت امر ات دمخ از  اده فتاس یت یرمد بخش  از  یتواسدرخ ات دمخ توریف اس اس بر  و مهنا

ً

 .کنید مراجعه    4فصل  در  مزایا  جدول  به  دارد،  نیاز  قبلی  اجازه  به  خدمات  از  کدامیک  اینکه  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای   •

ً

ً

https://member.molinahealthcare.com/


Molina Dual Options فصل ف: استفاده از پوشش طرح برای خدمات مراقبت درمانی و سایر خدمات تحت پوششفترچه اعضای د

?
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هنگامیکه  ارائه  کننده  برنامه  درمانی  ما  را  ترک  می  کند  چکار  کنید  .D3 

ارائه دهنده شبکهای که استفاده می کنید ممکن است از طرح بیمه ما خارج شود. در این صورت، باید ارائه دهنده جدیدی را جایگزین کنید. 
ارائه دهنده جدید باید عضو شبکه   Molina Dual Options باشد. مدت زمانی در نظر گرفته میشود تا خدمات رسانی ارائه دهنده جدید

برای شما آغاز شود. اگر PCP شما از عضویت Molina Dual Options خارج شود، به شما اطالع خواهیم داد. ما در شرایط زیر، به  
شما کمک می کنیم PCP جدیدی را جایگزین کنید تا هنوز تحت پوشش خدمات بمانید:

 اگر  به  دلیل  بیماری،  کسالت،  اختالل  یا  مشکل  پزشکی  دیگری  که  جدی  است،  دچار  یک  عارضه  مزمن  جدی   شدهاید  که  یکی  از   	•
مشخصات  زیر  را  نیز  دارد :

v

v

بیماری  شما  به  صورتی  است  که  در  صورت  عدم  درمان  ادامه  پیدا  می کند  یا  با  گذر  زمان  طوالنی  بدتر   میشود،  یا 	
بیماری  شما  به  صورتی  است  که  برای  حفظ  بهبودی  یا  جلوگیری  از  بدتر  شدن،  به  درمان  مداوم  نیاز  دارد .	

اگر یک عارضه مزمن جدی دارید، می توانید تا 12 ماه با پزشک یا بیمارستانی که درمان شما را انجام می دهند باقی بمانید. 

وضعیت   	•  اگر  یک  وضعیت  حساس  و  شدید  دارید،  یعنی  یک  وضعیت  پزشکی   که  سریع  شروع  می شود  و  به  توجه  فوری  نیاز  دارد .
در  این  صورت   میتوانید  تا  پایان  وضعیت  حساس  خود،  با  حساس  و  شدید  معموال زودتر  از  وضعیت  مزمن  جدی  ادامه  پیدا  می  کند .

پزشک  یا  بیمارستان  خود  باقی  بمانید .

کودک  شما  تا 12 ماه  می تواند  با  پزشک  یا  بیمارستان  خود  باقی  بماند . 	•  اگر  کودک  شما  تازه  متولد  شده  است  یا  کمتر  از 36 ماه  دارد .

اگر  یک  بیماری   دارید  که  انتظار  نمی رود  درمان  شود،   میتوانید  در  طول  بیماری  با  پزشک  یا   	•  اگر  یک  بیماری  العالج  دارید .
بیمارستان  خود  باقی  بمانید .

 اگر  مدارک  کتبی  از  طرف  ارائه  دهنده  خدمات  درمانی  خود  ارائه  دهید  که  در  آن  اختالل  در  سالمت  روانی  مادر  تشخیص  داده  شده   	•
یعنی  عارضه  سالمت  روانی  که  بر  زنان  در  دوران  بارداری،  قبل  یا  بعد  از  زایمان  تاثیر   باشد. “اختالل  در  سالمت  روانی  مادر ”
اگر  اختالل  در    میگذارد  یا  اختالالتی  که  در  طول  دوره  بارداری،  قبل  یا  بعد  از  زایمان،  تا  یکسال  بعد  از  وضع  حمل  رخ   میدهد .
سالمت  روانی  مادر  دارید،   میتوانید  تا 12 ماه  از  زمان  تشخیص  بیماری  یا  تا  پایان  بارداری،  هر  کدام  دیرتر  اتفاق  افتاده  باشد،  با  

پزشک  یا  بیمارستان  خود  باقی  بمانید .

 اگر  تایید  جراحی  یا  عمل  دیگری  را  دریافت  کرده  باشید  که  باید  ظرف 180 روز  از  تاریخی  که  پزشک  یا  بیمارستان  شما  از  عضویت  	•
Molina Healthcare 

 

،  انجام  شود. Molina Healthcare خارج  شده  است  یا  ظرف 180 روز  از  زمان  ثبت  نام  شما  در

اگر ارائه دهنده شما از عضویت شبکه طرح بیمه خارج شده ولی در منطقه خدماتی باقی بماند و شما اختالل در سالمت روانی مادر داشته  
باشید، همچنان می توانید تحت درمان قرار بگیرید. در این صورت می توانید همچنان تا 12 ماه از زمان تشخیص یا تا پایان دوره بارداری، 

هر کدام دیرتر رخ داده باشد، از خدمات تحت پوشش این بیماری استفاده کنید. 

نحوه  دریافت  مراقبت  از  طرف  ارائه  دهندگان  خارج  از  شبکه .D4 

اگر  به نو عی  از مرا قبت پز شکی نیا ز دارید  که ارائه دهندگ ان  درون  شبکه ما ق ادر  به ارائه  آن نیستند،  از  جمله خدم ات  و پشتیبا نی طوالنی مدت،  
ب رای خدم ات خ ارج  از  شبکه  به تأ یید اولیه نیاز است . شما  یا ارائ ه دهنده    می توا نید این مرا قبت را  از  یک ارائه دهنده خ ارج  از  شبکه دریافت کنید .

لطفا ب رای  کمک  با خدم ات ا عضا تما س بگیرید . در ص ورت دریافت مرا قبت ه ای م داوم ب دون تأیید  ت ان  می توا نید درخواست تأ یید اولی ه داشته باشید .
اولی ه  از طر یق ارائه دهندگا نی  که خ ارج  از  شبکه  شما هستند  ، Medicare/Medicaid  یا ط رح هیچکدا م مسئو لیتی  در قبا ل هز ینه ه ای  آن نخواهند  

اگر به نزد  یک ارائه دهنده خ ارج  از  شبکه  می روید، ای ن ارائه دهنده با ید واجد شرایط شر کت  درMedicare و/  یا Medi-Cal باشد . داشت .

 ما  نمی توا نیم هز ینه ه ای مربوط  به ارائه دهن ده  ای  که واجد شرای ط شر کت   در Medicare و/ یا  Medi-Cal  نیست  را پرداخ ت کنیم . •

•	  
 اگر  به  نزد  ارائه  دهنده  ای  می  روید  که  واجد  شرایط  شرکت  در Medicare نیست،  باید  هزینه  کامل  خدماتی  که  دریافت  می  کنید  را 
.
پرداخت  کنید 

ً

ً

 

 ارائه  دهندگان  باید  به  شما  بگویند  که  آیا  واجد  شرایط  شرکت  در Medicare هستند  یا  خیر .•

ً
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 )LTSS( نحوه دریافت خدمات و حمایت های بلند مدت .E 

)CBAS(، برنامه خدمات رسانی چندمنظوره برای  خدمات و پشتیبانی طوالنی مدت )LTSS( شامل خدمات بزرگساالن مبتنی بر انجمن
این خدمات ممکن است در منزل شما، جامعه محلی یا در یک مرکز ارائه شود.  می شود. )NF( و امکانات پرستاری )MSSP( افراد  مسن

انواع  مختلف LTSS در زیر توصیف شده است:

 خدمات بزرگساالن مبتنی بر جامعه )CBAS(: بیماران سرپایی، برنامه خدمات مبتنی بر مراکز که خدمات پرستاری حرفه ای ارائه  •
می  کنند، خدمات اجتماعی، درمان های کاری و گفتاری، مراقبت های شخصی، آموزش خانواده/پرستار و پشتیبانی، خدمات تغذیه، 

حمل  و نقل و جابجایی و دیگر خدماتی که در صورت واجد شرایط بودن در اختیار شما قرار داده می شود.

•)HCBS( یک برنامه ویژه در کالیفرنیا برای ارائه خدمات خانگی و اجتماعی :)MSSP( برنامه های خدمات چندگانه برای افراد مسن 
 به سالمندان ضعیف که ویژگ یها الزم برای حضور در مجموعه خانه سالمندان را دارند اما ترجیح  میدهند در جامعه باقی بمانند.

سال یا بیشتر سن داشته و دچار معلولیت هستند امکان استفاده از این 	 65 افراد  دارای صالحیت دریافت مراقب پزشکی که
این برنامه می تواند جایگزین انتقال به سرای سالمندان شود. برنامه  را دارند.

مرکز پشتیبانی، کمک های 	 مراقبت روزانه از بزرگساالن/ می تواند شامل، اما نه محدود به، موارد زیر شود: MSSP خدمات
سکونت  در منزل مانند تطابق فیزیکی و دستگاه های کمکی، کمک برای مراقبت های شخصی و انجام امور روزمره، نظارت 

برای  محافظت کردن، مدیریت مراقبت، و سایر انواع خدمات.

مرکزی است برای افرادی که نمی توانند به صورت ایمن در خانه زندگی کنند ولی به بستری شدن در  • :)NF(  مرکز  پرستاری
بیمارستان  نیز نیازی ندارند.

برای کسب اطالعات بیشتر درباره هرکدام از این برنامه ها، لطفا با خدمات  مدیر  پرونده شما کمک می کند تا هر برنامه را متوجه شوید.
شب به وقت محلی تماس بگیرید. 8 صبح تا 8 اعضا به شماره TTY: 711، 4627-665 )855(، دوشنبه الی جمعه از

)بهداشت روانی و اعتیاد(  نحوه دریافت خدمات بهداشت رفتاری .F 

Molina .هستند دسترسی خواهید داشت Medi-Cal و Medicare شما به خدمات سالمت رفتاری پزشکی مورد نیاز که تحت پوشش
آن دسته از  Medi-Cal .را برایتان فراهم می کند Medicare امکان دسترسی به خدمات سالمت رفتاری تحت پوشش Dual Options 

ارائه نشده اند اما برای اعضای واجد شرایط Molina Dual Optionsخ دمات سالمت رفتاری را تحت پوشش قرار می دهد که توسط
Molina Dual Optionsاز طریق بخش بهداشت روانی کانتیLos Angeles .قابل دسترسی هستند 

چه خدمات بهداشت رفتاری Medi-Cal از طریق بخش بهداشت روانی کانتی .F1Los Angeles در خارج از
Molina Dual Options 

  
 ارائه می شود؟

از طریق برنامه  Medi-Calبرخوردار باشید، خدمات بهداشت روانی خاص Medi-Cal اگر  از معیارهای خاص خدمات بهداشت روانی
که توسط بخش بهداشت روانی کانتی  Medi-Calخدمات بهداشت روانی خاص در دسترس شما خواهد بود. )MHP( بهداشت روانی ایالتی

 Los Angeles 

ً

v

v

ً

 

ارائه می شود عبارت است از:

)ارزیابی، درمان، توانبخشی، متوازی و توسعه برنامه(•  خدمات  بهداشت روانی
 خدمات  پشتیبانی از درمان دارویی •
 درمان  های روزانه •
 بازپروری  روزانه •
 عملکرد  در شرایط بحرانی •
 تثبیت  در شرایط بحرانی •
 خدمات  درمان ساکنین بزرگسال •
 خدمات  درمانی بحرانی ساکنین بزرگسال•

Molina Dual Options دفترچه اعضای
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 خدمات  مرکز بهداشت روانی •
 خدمات  بستری شدن بیماران روانی در بیمارستان •
 مدیریت  پرونده هدفمند •

اگ ر از معیارهای دارویی مورد نیاز Medi-Cal برخوردار باشید، خدمات دارویی Medi-Cal از طریق بخش سالمت روانی ایالت لس آنجلس 
خدمات دارویی Medi-Cal که توسط بخش بهداشت روانی کانتی Los Angeles ارائه می شود عبارت است از:  در اختیار شما قرار می گیرد.

 خدمات  درمان حاد بیماران سرپایی •
 خدمات  درمان مسکونی •

خدمات  رایگان دارویی برای بیماران سرپایی • 
 خدمات  درمان افراد معتاد •
برای افراد وابسته به مواد مخدر • Naltrexone  خدمات

که در باال لیست شده است، در صورتی که از معیارهای پزشکی مورد نیاز برخوردار باشید، می  Medi-Cal عالوه  بر خدمات دارویی
توانید  به خدمات داوطلبانه بیماران دسترسی داشته باشید.

به شما امکان می دهد به بسیاری از ارائه دهندگان خدمات بهداشت روانی و سوء مصرف مواد مخدر، دسترسی  Molina Dual Options 
لیستی از ارائه دهندگان را می توانید در وب سایت اعضای مشاهده کرده یا با تماس با خدمات اعضا به آنها دسترسی داشته  داشته  باشید.

برای دریافت یک نسخه از جدیدترین فهرست ارائه دهندگان/داروخانه ها یا برای دریافت کمک بیشتر در زمینه انتخاب یک ارائه دهنده  باشید.
شما یا ارائه  برای بعضی از خدمات ممکن است الزم باشد که اجازه قبلی دریافت کنید. سالمت  رفتاری، لطفا با خدمات اعضا تماس بگیرید.

دهنده خدمات سالمت رفتاری شما ممکن است از طریق تلفن، فکس یا نامه و بر اساس فوریت خدمات درخواستی از بخش مدیریت استفاده از 
درخواست تأیید اولیه داشته باشد. Molina خدمات  مراقبت از سالمت

مراقبت باید  مراجعه کنید. 4 برای  کسب اطالعات بیشتر درباره اینکه کدامیک از خدمات به اجازه قبلی نیاز دارد، به جدول مزایا در فصل
ضروری بودن به این معنی است که شما برای جلوگیری، تشخیص یا درمان شرایط پزشکیتان و حفظ سالمت روانی  ضروری  تعیین شود.
این امر شامل خدمات مراقبتی است که مانع از مراجعه شما به بیمارستان یا مراکز نگهداری می شود. فعلیتان به خدمات نیاز داشته باشید.

همچنین  به این معنی است که خدمات یا داروها باید از استانداردهای پزشکی تبعیت کنند.

یا خدمات دارویی آن دارید که از طریق طرح  Medi-Calاگر  خدمات را دریافت می کنید یا نیاز به دریافت خدمات یا سالمت روانی خاص
می توانند شما را به منابع ایالتی مربوطه  Molina در اختیار شما قرار می گیرد، مدیران پرونده )MHP( خدمات سالمت روانی ایالتی

همچنین می توانید مستقیما با  برای درخواست کمک و راهنمایی می توانید با خدمات عضو تماس بگیرید. ارجاع  دهند تا ارزیابی انجام گیرد..
در اطالعات عنوان شده در باال با شماره های ایالتی مربوطه تماس بگیرید. ایالت  تماس بگیرید.

نحوه دریافت خدمات حمل و نقل  .G 

خدمات حمل و نقل رفت و برگشت به مکان های مورد تصویب طرح را عرضه می کنند که در آنجا می توانید  Molina Dual Options 
خدمات  تحت پوشش را دریافت نمایید، از جمله:

   

       

یا ارائه کننده شما • PCP  مطب
بیمارستان • درمانگاه یا
درمانی • یا رفتاری بهداشت برای قرار مالقات
 مطب  دندانپزشک یا چشم پزشک شما•

عالوه  بر این، حتی بدون قرار ویزیت پزشکی، می توانید تماس گرفته و برای یک سفر به داروخانه برای برداشتن داروی نسخه دار خود 
اگر الزم است که داروی نسخه دار خود را در مسیر مطب ارائه کننده به منزل دریافت کنید، از ارائه کننده مراقبت درمانی  درخواست  کنید.

به راننده اطالع دهید که می خواهید  خود  درخواست کنید که تا نسخه را تلفنی به داروخانه ارسال دارد تا هنگامیکه به آنجا رسیدید آماده باشد.
در  مسیر برگشت به منزل در داروخانه توقفی داشته باشید.

ً

ً

ً
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لطفا هر چه زودتر که ممکن است و  برای  ترتیب دادن حمل و نقل یا اگر سؤال دیگری داشتید، با شماره 6357-644 )844( تماس بگیرید.
ساعت قبل از قرار ویزیت عادی تماس بگیرید تا ترتیب سفر شما داده شود. )72( حداقل  هفتاد و دو

هنگامی که در وضعیت اضطراری پزشکی هستید یا به درمان فوری نیاز دارید، چطور باید خدمات  .H 
تحت  پوشش را دریافت کنید

  

مراقبت در شرایط فوریت های پزشکی  .H1 

تعریف  اورژانس پزشکی
این عارضه آنقدر جدیست که اگر فوراً تحت مداوای پزشکی  اورژانس پزشکی یک وضعیت پزشکی با عالئمی است مانند درد یا جراحت شدید.

ق رار نگیرید، شما یا هر شخصی با دانش متوسط در مورد مسائل بهداشتی و پزشکی می تواند انتظار داشته باشد که منجر به موارد زیر شود:

          

      

            

یا • نشده؛ زاده کودک یا شما سالمتی برای خطر جدی

یا • بدنی؛ عملکردهای به صدمه جدی

یا • بدن؛ های بخش یا ها اندام از هرکدام شدید نقص عملکردی

 در  مورد زنان باردار در هنگام درد زایمان:•
وقت  کافی برای انتقال ایمن شما به بیمارستان دیگر قبل از زایمان وجود ندارد.	
ا نتقال به بیمارستان دیگر ممکن است سالمتی و ایمنی شما یا کودک زاده نشده شما را در معرض خطر قرار دهد.	

اگر  یک اورژانس پزشکی دارید چکار کنید
اگر  اورژانس پزشکی داشته باشید:

اگر الزم است با  • با  911 تماس بگیرید یا به نزدیک ترین مرکز اورژانس یا بیمارستان بروید.  هرچه  سریع تر کمک دریافت کنید.
وجود ندارد. PCP در این شرایط نیازی به دریافت تأیید یا ارجاع اولیه از طرف آمبوالنس تماس بگیرید.

ما باید مراقبت اورژانسی شما را  •  در  اسرع وقت اطمینان حاصل کنید که طرح ما را در جریان شرایط اضطراری خود قرار می دهید.
ساعت، شما یا فرد دیگری باید با ما تماس بگیرید و درباره شرایط اضطراری توضیح دهید. 48 معموال در مدت زمان پیگیری  کنیم.

شماره های تماس خدمات  به  هر حال، شما به دلیل تأخیر در اطالع رسانی به ما نیاز نیست هزینه خدمات اورژانس را بپردازید.
اعضا  را می توانید در پشت کارت شناساییتان پیدا کنید.

خدمات  تحت پوشش در هنگام اورژانس پزشکی
تحت پوشش  Medicaid و Medicare مراقبت  پزشکی اضطراری خارج از ایاالت متحده و قلمروهای آن بجز در شرایطی محدود توسط

برای اطالع از جزئیات، با برنامه درمانی تماس بگیرید. قرار  نمی گیرد.

اگر برای رفتن به بخش   هر زمان و هرکجا در ایاالت متحده و قلمروهای آن به مراقبت اضطراری نیاز داشتید، تحت پوشش قرار خواهید گرفت.
مراجعه کنید. برای کسب اطالعات بیشتر به جدول مزایا در فصل 4 اورژان س به آمبوالنس نیاز داشتید، این مورد در طرح ما پوشش داده می شود.

ویزیت های بعدی شما  •  بعد  از پایان شرایط اورژانسی، الزم است که ویزیت های بعدی را انجام داده و از بهبودی خود مطمئن شوید.
اگر مراقبت اورژانسیتان را از ارائه دهندگان خارج از شبکه دریافت کنید، ما سعی می کنیم  توسط ما تحت پوشش قرار می گیرد.
خدمات تثبیت بعد از شرایط اورژانسی با  از  ارائه دهندگان درون شبکه بخواهیم تا هرچه سریعتر مراقبت شما را بر عهده بگیرند.

تحت پوشش  Molina Dual Options ضرورت  پزشکی توسط ارائه کننده داخل شبکه یا خارج شبکه در موقعیت های زیر توسط
قرار  می گیرد:

           

           

تحت پوشش فصل ف: استفاده از پوشش طرح برای خدمات مراقبت درمانی و سایر خدمات

ً

ً

v

v

ً

باشد • گرفته قرار تأیید مورد هایی سرویس چنین توسط اگر طرح

باشد• شده ارائه نظر مورد فرد شرایط تثبیت برای اگر خدمات
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دریافت  مراقبت اضطراری در موقعیت غیراضطراری
ممکن است مراقبت اضطراری را  بعضی مواقع سخت است که تشخیص دهیم شرایط اضطراری پزشکی یا بهداشت رفتاری بوده است.

تا زمانی که وضعیت سالمت شما در خطر جدی باشد، ما مراقبت  دریافت  کنید و بعدا پزشک بگویید که واقعا شرایط اضطراری نبوده است.
شما  را بر عهده می گیریم.

 

اما  بعد از اینکه پزشک تشخیص دهد شرایط اضطراری نبوده است، ما هزینه های اضافی مراقبت را فقط در شرایط زیر تحت پوشش قرار می دهیم:

 به  یکی از ارائه دهندگان شبکه مراجعه کنید، یا •

و شما قوانین را برای برخورداری از این مراقبت دنبال کنید.• “فوری تشخیص داده شود”   مراقبت  اضافی که دریافت می کنید
)به قسمت بعد مراجعه کنید.(

مراقبت فوری مورد نیاز .H2 

تعریف  مراقبت فوری مورد نیاز
مراقبت  فوری مورد نیاز به مراقبتی گفته می شود برای بیماری ها و جراحت های ناگهانی یا شرایطی که اضطراری نیستند اما فورا به 

مثال یک شرایط احساسی و هیجانی ناگهانی که نیاز به درمان دارد. مراقبت  نیاز دارند.

مراقبت  فوری مورد نیاز در زمانی که در منطقه خدمات طرح هستید
در  بیشتر موارد، فقط در شرایط زیر درمان فوری مورد نیاز را دریافت خواهید کرد:

 اگر  این مراقبت را از طرف یک ارائه دهنده شبکه دریافت کنید، و •

 اگر  سایر قوانین توصیف شده در این بخش را دنبال کنید.•

اما اگر نتوانید به یک ارائه کننده شبکه مراجعه کنید، ما فورا نیاز شما را از طریق ارائه دهنده خارج از شبکه رفع می کنیم.

همچنین می  هنگامی که ارائه دهندگان شبکه موقتا در دسترس نیستند، درمان فوری با استفاده از مرکز مراقبت فوری موجود قابل دسترسی است.
کاربران TTY باید با  711 تماس بگیرند. توانید از طریق شماره  8750-275 )888( با خطوط مشاوره پرستاری 24 ساعته تماس بگیرید.

مراقبت  فوری مورد نیاز در زمانی که در خارج منطقه خدمات طرح هستید
در این حالت،  هنگامی که خارج از منطقه خدمات برنامه درمانی هستید، ممکن است نتوانید از یک ارائه دهنده شبکه مراقبت دریافت کنید.

طرح  ما نیازهای مراقبتی فوری که از دیگر ارائه دهندگان دریافت می کنید را تحت پوشش قرار می دهد.

 

مراقبت  های فوری یا دیگر مراقبت های که از خارج از ایاالت متحده دریافت می کنید در طرح ما پوشش داده نخواهد شد.

مراقبت در طول بالیای طبیعی .H3 

در  صورتی که فرماندار ایالت شما، وزیر بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده، یا رئیس جمهور ایاالت متحده، وضعیت فاجعه یا 
استفاده کنید. Molina Dual Options اضطراری در محل جغرافیایی سکونت شما اعالم کند، شما همچنان می توانید از خدمات مراقبتی

 لطفا  برای کسب اطالعات در مورد نحوه دریافت مراقبت مورد نیاز در طول یک فاجعه طبیعی اعالم شده به این آدرس مراجعه کنید: 
.www.MolinaHealthcare.com/Duals 

 در طول یک فاجعه طبیعی اعالم شده، اگر امکان استفاده از ارائه کننده شبکه وجود ندارد، به شما اجازه می دهیم از طرف ارائه دهندگان خارج 
اگر نتوانستید در طول یک فاجعه طبیعی اعالم شده از یک داروخانه شبکه   از شبکه بدون پرداخت هیچگونه هزینه ای مراقبت دریافت کنید.

مراجعه کنید. برای کسب اطالعات بیشتر به بخش 5 تاس فاده کنید، می توانید نسخه خود را از یکی از داروخانه های خارج از شبکه دریافت کنید.

 

ً

ً ً

ً
ً

ً

ً

ً

اگر صورتحسابی را برای خدمات تحت پوشش برنامه درمانی ما مستقیما دریافت کردید چکار کنید .I ً
اگر  ارائه دهنده ای صورت حساب را به جای ارسال به طرح برای شما ارسال کرد، باید از ما درخواست کنید تا قبض را پرداخت کنیم.
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اگر این کار را انجام دهید، طرح نمی تواند هزینه را به شما بازگرداند. نباید خودتان قبض را پرداخت کنید.
اگر  هزینه خدمات تحت پوشش را خودتان پرداخت کنید یا اگر قبضی را برای خدمات پزشکی تحت پوشش دریافت کردید، برای کسب 

مراجعه کنید. 7 اطالعات  درباره کاری که الزم است انجام دهید به فصل

 

 

 

ً

اگر خدمات توسط طرح ما تحت پوشش قرار نگیرد چکار کنید .I1

تمام این خدمات را تحت پوشش قرار می دهد: Molina Dual Options 

 با  ضرورت پزشکی تشخیص داده شده باشد، و •

عنوان شده باشد، و • )4 )فصل  در  جدول مزایای طرح

 آنها  را با پیروی از مقررات برنامه درمانی دریافت می کنید.•

ًاگر  خدماتی را دریافت کنید که تحت پوشش طرح ما نیست، باید هزینه کامل را شخصا خودتان دریافت کنید.

ً

اگر  بخواهید بدانید که آیا ما هزینه خدمات یا درمان پزشکی را پرداخت می کنیم یا خیر، این حق را دارید تا از ما سؤال کنید همچنین از این 
اگر ما بگوییم که هزینه خدمات شما را پرداخت نمی کنیم، شما از  حق  برخوردار هستید تا از طریق مکاتبه در مورد این موضوع سؤال کنید.

این  حق برخوردار هستید تا نسبت به تصمیم گیری ما درخواست بررسی داشته باشید.

همچنین در  توضیح داده شده است که اگر بخواهید ما یک دارو یا خدمات را تحت پوشش قرار دهیم، باید چه کاری انجام دهید. 9 در  فصل
همچنین برای کسب اطالعات بیشتر درباره  مورد  نحوه درخواست بررسی نسبت به تصمیم گیری پوشش طرح ما به شما اطالعاتی می دهد.

حقوقتان  در زمینه درخواست بررسی می توانید با خدمات اعضا تماس بگیرید.

اگر از این محدوده فراتر روید، باید هزینه کامل مربوط به اضافی آن خدمات  ما هزینه بعضی از خدمات را تا سقفی خاص پرداخت می کنیم.
برای اطالع درباره اینکه محدودیت ها کدام هستند و چقدر در حال نزدیک شدن به آنها هستید، با خدمات  را  شخصا خودتان پرداخت کنید.

عضو  تماس بگیرید.

 J .پوشش خدمات مراقبت درمانی هنگامی که در یک بررسی تحقیقاتی بالینی هستید

تعریف بررسی تحقیقاتی کلینیکی .J1 

)که به آن آزمایش کلینیکی نیز گرفته می شود(، روشی است که در آن پزشکان انواع جدید داروها و درمان ها را  بررسی  تحقیقاتی کلینیکی
این نوع تحقیق به پزشکان کمک می کند تا نسبت به  آنها از افراد داوطلب می خواهند تا در تحقیق شرکت کنند. مورد  آزمایش قرار می دهند.

عملکرد  نوع مراقبت یا دارو یا ایمن بودن آن، تصمیم گیری کنند.

یا طرح ما تحقیقی که می خواهید در آن باشید را تأیید کرد، فردی که در رابطه با آن بررسی فعالیت دارد با شما  Medicare بعد  از اینکه
این فرد درباره تحقیق به شما اطالع رسانی خواهد کرد و همچنین بررسی می کند که آیا شما واجد شرایط شرکت در  تماس خواهد گرفت.

همچنین باید کارهای مورد نیاز  تا زمانی که از شرایط مورد نیاز برخوردار باشید می توانید در این تحقیق شرکت کنید. تحقیق هستید یا خیر.
برای  این تحقیق را بدانید و آنها را بپذیرید.

به این روش می توانید مراقبت مورد نیاز از طرح ما  در  مدت زمانی که در تحقیق حضور دارید، می توانید همچنان در طرح ما باقی بمانید.
که  با تحقیق ارتباط ندارد را دریافت کنید.

شرکت کنید، نیازی نیست که از طرف ما یا ارائه دهنده خدمات مراقبت اولیه  Medicare اگر  بخواهید در یک بررسی تحقیقاتی بالینی مورد تأیید
ارائه دهندگانی که به عنوان بخشی از تحقیق مراقبت الزم را ارائه می کنند الزم نیست که جزو ارائه دهندگان شبکه باشند. خودتان تأیید دریافت کنید.

الزم  است قبل از شروع به شرکت در یک بررسی تحقیقاتی بالینی به ما اطالع دهید.

اگر  در نظر دارید که در یک بررسی تحقیقاتی بالینی شرکت کنید، شما یا مدیر پرونده شما باید با خدمات اعضا تماس بگیرید تا به ما اطالع 
دهید  که در یک آزمایش بالینی خواهید بود.
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پرداخت هزینه خدمات هنگامی که در یک بررسی تحقیقاتی کلینیکی هستید  .J2 

هستید، شما هیچ هزینه ای برای خدمات پوشش داده شده در  Medicare در  صورتی که داوطلب شرکت در مطالعه تحقیقاتی مورد تأیید
بعد از ملحق شدن به  تمام این هزینه ها بعالوه هزینه های مرتبط با مراقبت شما را می پردازد. Medicare مطالعه  پرداخت نخواهید کرد و

Medicare، اکثر موارد و خدماتی که به عنوان بخشی از این تحقیق دریافت می کنید تحت پوشش قرار  بررسی  تحقیقاتی کلینیکی مورد تأیید
این شامل موارد زیر می شود: می  گیرد.

پرداخت می شود.• Medicare  هزینه  اتاق و ماندن در بیمارستان که حتی اگر در تحقیق حضور نداشته باشید از طرف

 جراحی  یا دیگر مراحل پزشکی که بخشی از بررسی تحقیقاتی است.•

 درمان  عوارض جانبی و مشکالت درمان جدید.•

نیست اما مورد تأیید طرح ماست، ما تمام هزینه ها  Medicare در  صورتی که داوطلب یک مطالعه تحقیقاتی کلینیکی باشید که مورد تأیید
یا طرح ما تأیید نشده باشد، الزم است که هزینه های مربوط به  Medicare اگر شما بخشی از مطالعه ای باشید که توسط را  می پردازیم.

حضور  در تحقیق را پرداخت کنید.

کسب اطالعات بیشتر در مورد بررسی تحقیقاتی بالینی  .J3 

را در وب سایت Medicare به  درب اره  ملحق شدن به بررسی تحقیقاتی کلینیکی می توانید “Medicare و بررسی های تحقیقاتی کلینیکی”
مطالعه کرده و  )https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/02226-Medicare-and-Clinical-Research-Studies.pdf( آدرس 
 1-800-MEDICARE )1-800-633-4227( روز هفته با شماره شما می توانید در 24 ساعت شبانه روز و 7 ا طالعات بیشتری کسب کنید.

کاربران TTY باید با شماره 2048-486-877-1 تماس بگیرند. تماس بگیرید.

زمانی که در یک مؤسسه مذهبی مراقبت درمانی غیرپزشکی هستید، خدمات مراقبت درمانی شما  .K 
چطور  تحت پوشش قرار می گیرد

  

 

 

تعریف مؤسسه مذهبی مراقبت از سالمت غیرپزشکی .K1 

مؤسسه  مذهبی مراقبت از سالمت غیرپزشکی مکانی است که مراقبت معمول در یک بیمارستان یا مرکز پرستاری حرفه ای را ارائه می کند.
اگر  در بیمارستان یا مرکز نگهداری از خدمات مراقبتی برخوردار هستید که برخالف عقاید مذهبی شما است، ما در یک مؤسسه مراقبت از 

سالمت  مذهبی غیرپزشکی خدمات شما را ارائه می دهیم.

Medicare خدمات بیماران A این مزیت فقط برای بخش در  هر زمان به هر دلیل می توانید از خدمات مراقبت درمانی برخوردار شوید.
فقط هزینه خدمات مراقبت از سالمت غیرپزشکی را پرداخت می کند که توسط  Medicare .)است )خدمات مراقبت از سالمت غیرپزشکی

مؤسسات  مراقبت از سالمت مذهبی غیرپزشکی ارائه می شود.

دریافت مراقبت از مؤسسه مذهبی مراقبت از سالمت غیرپزشکی .K2 

برای  دریافت مراقبت از مؤسسه مراقبت از سالمت مذهبی غیرپزشکی، باید یک سند حقوقی امضا کنید که بر اساس آن شما درمان پزشکی 
باشد را دریافت نخواهید کرد. که “غیراستثنا”

به هر درمانی گفته می شود که داوطلبانه است و از طرف دولت فدرال، ایالت یا قوانین محلی، الزامی نیست.• “غیراستثنا”  درم ان پزشکی

به هر نوع درمانی گفته می شود که داوطلبانه نیست و تحت قوانین فدرال، ایالتی یا قوانین محلی، الزامی است.•  درم ان پزشکی “استثنا”

برای  اینکه تحت پوشش طرح ما قرار بگیرید، درمانی که از یک مؤسسه مراقبت از سالمت غیرپزشکی مذهبی دریافت می کنید باید مطابق 
با  شرایط زیر باشد:

ً

باشد.• Medicare  مؤسسه  ای که این مراقبت را ارائه می کند باید مورد تأیید

Molina Dual Options دفترچه اعضای
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دوشنبه تا جمعه (855) 665-4627،TTY: 71 1 به شماره Molina Dual Options با اگر سؤاالتی دارید، لطفا
شب، به وقت محلی تماس بگیرید. برقراری تماس رایگان است. برای کسب اطالعات بیشتر، 8 صبح تا  ازساعت 8

39 .www.MolinaHealthcare.com/Duals  به سایت زیر مراجعه کنید

 

  

ً

 پوشش  خدمات در طرح ما محدود به جنبه های غیرمذهبی خدمات مراقبت است.•

 اگر  خدمات را از این مؤسسه دریافت می کنید که در قالب یک سازمان به شما ارائه می شود، موارد زیر اعمال خواهد شد:•
v باید نوعی عارضه پزشکی داشته باشید که به شما امکان دهد خدمات تحت پوشش برای بیماران سرپایی در بیمارستان یا مراکز 	

پرستاری  تحت پوشش قرار بگیرند.

مراجعه کنید(. 4 طرح  ما بستری شدن در بیمارستان را به تعداد روزهای نامحدود تحت پوشش قرار می دهد. )به جدول مزایا در بخش

)DME( وسایل پزشکي بادوام .L 

به عنوان یک عضو از طرح ما DME .L1

صندلی چرخدار،  چند مثال: به معنی بعضی از اقالم خاص است که توسط یک ارائه دهنده برای استفاده در منزل شما ارائه می شود. DME 
چوب زیر بغل، سیستم های تشک برقی، لوازم دیابتی، تخت های بیمارستانی سفارش داده شده توسط ارائه کننده برای استفاده در منزل، پمپ 

های تزریق درون رگی )IV, intravenous(، وسائل تولید صوتی، وسائل و لوازم مربوط به اکسیژن، نبوالیزر و واکر.

بعضی  موارد خاص مانند پروتز همیشه متعلق به خودتان است.

Molina Dual متعلق به شما به عنوان یکی از اعضای DME .که باید کرایه کنید توضیح داده می شود DME در  این قسمت درباره
نخواهد بود و مهم نیست که چه مدت آن را کرایه کنید. Options 

برای اطالع در رابطه با شرایط مورد نیاز و مدارکی که باید تحویل دهید با  را منتقل می کنیم. DME در  بعضی از شرایط خاص، ما مالکیت
خدمات  اعضا تماس بگیرید.

DMEهنگامیکه به Original Medicare یا Medicare Advantage تغییر دهید مالکیت .L2 

Medicare در برنامه می شوند. DME ماه صاحب انواع خاصی از 13 Original Medicare، بعد از اشخاص  در برنامه
را قبل از مالکیت آن کرایه کنند معین کند. DME Advantage، برنامه درمانی می تواند تعداد ماه هایی که اشخاص باید انواع خاصی از

همچنین می  پیدا کنید. 12 و Medicare Advantage را در فصل Original Medicare شما می توانید تعاریف برنامه های تذکر:
اگر  نسخهای از این کتابچه را ندارید میتوانید آنرا از  پیدا کنید. 2020 و شما Medicare ت وانیا اطالعات بیشتر در مورد آنها را در دفترچه
24 وبسایت )http://www.medicare.gov ( Medicare تهیه کرده، یا با شماره  )MEDICARE )1-800-633-4227-800-1 در

تماس بگیرند. 1-877-486-2048 باید با شماره TTY کاربران روز هفته تماس بگیرید. 7 ساعت شبانروز و

 Medicare یا تعداد اقساط پشت سرهمی که توسط برنامه Original Medicare قسط پشت سر هم را تحت 13 باید DME برای  مالکیت
معین می شود را پرداخت کنید، در صورتیکه Advantage 

به شما تعلق نگرفت و • DME  اگر  در مدتی که در طرح ما بودید

•Original Medicare را خارج از هرگونه طرح درمانی در برنامه Medicare  اگر  از طرح ما خارج شوید و مزایای
یا Medicare Advantage دریافت کنید. program 

 Medicare Advantage یا Original Medicare تحت برنامه DME اگر  قبل از عضویت در برنامه درمانی ما مبلغی را برای
پرداخت  کرده باشید، آن مبالغ پرداخت شده برای Original Medicare یا Medicare Advantage به حساب مبالغی گذاشته نمی 

شوند  که الزم است پس از ترک برنامه درمانی ما پرداخت کنید.

یا تعداد اقساط پشت سرهم جدیدی که توسط برنامه  • Original Medicare قسط پشت سر هم را تحت 13 باید DME  برای  مالکیت
شوید. DME  Medicare Advantage معین می شود را پرداخت کنید، تا مالک

هنگامی که به برنامه Original Medicare یا Medicare Advantage باز می گردید، هیچ استثنایی در این مورد وجود ندارد.• 

Molina Dual Options دفترچه اعضای

?



ول مزایا د: ج4فصل  Molina Dual Options اعضای دفترچه  

 
 

 دوشنبه تا جمعه TTY: 711،4627-665 (855) به شماره Molina Dual Options با اگر سؤاالتی دارید، لطفا
 شب، به وقت محلی تماس بگیرید. برقراری تماس رایگان است. برای کسب اطالعات بیشتر، 8 صبح تا 8ازساعت 

? www.MolinaHealthcare.com/Duals 40.به سایت زیر مراجعه کنید 

   

 

           

     

  

 

 

 

    

 

مزایا  جدول   4:فصل 

معرفی 
 می  ارائه  خدمات  آن  مورد  در  محدودیت  یا  استثنا  هرگونه  و    Molina Dual Optionsپوشش  تحت  خدمات  مورد  در  را  اطالعاتی  فصل  این 
 ترتیب  به  آنها  تعاریف  و  کلیدی  عبارات  .کند می  ارائه  نیستند  ما  درمانی  برنامه  پوشش  تحت  که  مزایایی  مورد  در  را  اطالعاتی  همچنین  .ندک

 .اند شده  گنجانده  اعضا  راهنمای  کتابچه  فصل  آخرین  در  الفبا  حروف 
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.A  شما پوشش تحت خدمات
 توانید  می  همچنین  .شود می  پرداخت    Molina Dual Optionsطریق  از  خدماتی  چه  هزینه  که  شود  می  داده  اطالع  شما  به  فصل  این  در 

 بخش  این  در  همچنین   5. بخش در  دارویی  مزایای  به  مربوط  اطالعات  .کنید کسب  اطالعاتی  گیرند  نمی  قرار  پوشش  تحت  که  خدماتی  درباره 
 .است شده  داده  توضیح  خدمات  از  بعضی  با  رابطه  در  موجود  های  دیت محدو درباره 

 خدمات  برای  ای  هزینه  هیچ  کنید،  دنبال  را  طرح  قوانین  که  زمانی  تا  کنید،  می  دریافت  راهنمایی  و  کمک    Medi-Calطرف  از  اینکه  دلیل  به 
 .کنید مراجعه    3فصل  به  درمانی  برنامه  مقررات  به  مربوط  جزییات  برای  .کرد نخواهید  پرداخت  پوشش  تحت 

های   شماره با  اعضا  خدمات  یا /و پرونده  مدیر  با  تماس  برای  دارید  نیاز  راهنمایی  به  پوشش  تحت  خدمات  از  اطالع  برای   اگر 
1: 71TTY ،(855) 665-4627  ،  بگیرید تماس  محلی  وقت  به  شب،    8تا  صبح    8جمعه،  تا  دوشنبه. 

.B  شما از کنندگان ارائه توسط خدمات هزینه مطالبه جلوگیری برای مقررات
 ارائه هزینه  مستقیما ما  .کنند دریافت  شما  از  را  پوشش  تحت  خدمات  هزینه  دهیم  نمی  اجازه    Molina Dual Optionsدهندگان  ارائه  به  ما 
 ارائه  به  را  خدمات  از  یکی  هزینه  از  کمتر  مبلغی  ما  اگر  حتی  .ندارید ای  هزینه  هیچ  پرداخت  به  نیاز  شما  و  کنیم  می  پرداخت  را  هندگانمان د

 .کند می  صدق  مسئله  این  بپردازیم،  دهنده 

ً

 کردید،  دریافت  قبض  دهنده  ارائه  طرف  از  که  صورتی  در   .کنید دریافت  قبض  پوشش  تحت  خدمات  برای  دهنده،  ارائه  طرف  از  نباید  هرگز 
 .بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  یا  کنید  مشاهده  را    7بخش 

.C  ما درمانی برنامه مزایای جدول
 حروف  ترتیب  به  خدمات  از  لیستی  .شود می  پرداخت  شما  برای  طرح  طرف  از  خدمات  کدام  هزینه  که  شود  می  گفته  شما  به  مزایا  جدول  در 
 .شود می  داده  توضیح  پوشش  تحت  خدمات  و  شده  ارائه  آن  در  الفبا 

 پوششی  شرایط  زمانیکه  تا  شما  .شوند پیروی  زیر  قوانین  که  کنیم  می  پرداخت  صورتی  در  فقط  را  مزایا  جدول  در  شده  لیست  خدمات  هزینه  ما 
 .کنید نمی  پرداخت  را  مبلغی  هیچ  مزایا  جدول  در  شده  ذکر  خدمات  برای  کنید  برآورده  را  شده  توصیف  زیر  در  که 

 .ودش هارائ   Medi-Calو    Medicareسط تو ده ش تنظیم  نین اقو به  جه تو با  ید با شما    Medi-Calو    Medicareشش پو تحت  ات دمخ  •


 امکانات،  مدت،  طوالنی  پشتیبانی  و  خدمات  مخدر،  موارد  از  استفاده  و  رفتاری  سالمت  پزشکی،  خدمات  جمله  از (دمات خ این  	•

 تشخیص  جلوگیری،  برای  شما  که  است  معنی  این  به  بودن  ضروری  .باشند داشته  ضرورت  پزشکی  نظر  از  باید  )اروهاد و  تجهیزات 


 که  است  مراقبتی  خدمات  شامل  امر  این  .باشید داشته  نیاز  خدمات  به  فعلیتان  سالمت  وضعیت  حفظ  و  پزشکیتان  عارضه  درمان  یا 

 از  باید  داروها  یا  امکانات  خدمات،  که  است  معنی  این  به  همچنین  .شود می  نگهداری  مراکز  یا  بیمارستان  به  شما  مراجعه  از  انع م

 معلولیت  یا  عمده  بیماری  از  پیشگیری  جان،  از  محافظت  برای  که  دارند  پزشکی  ضرورت  خدماتی  .کنند تبعیت  پزشکی  ستانداردهای ا


.باشند الزم  و  منطقی  شدید  درد  تسکین  برای  یا  عمده  

 اکثر  در  .کند می  همکاری  ما  با  که  است  ای  دهنده  ارائه  شبکه،  دهنده  ارائه  .کنید دریافت  مراقبت  شبکه  کننده  ارائه  از  توانید  می  ما ش  	•
 استفاده  درباره  بیشتری  اطالعات    3فصل  در  .کرد نخواهیم  پرداخت  را  شبکه  از  خارج  دهنده  ارائه  به  مربوط  خدمات  هزینه  ما  مواقع، 
 .است شده  ارائه  شبکه  از  خارج  دهندگان  ارائه  و  شبکه  از 


 در  .کند می  مدیریت  و  ارائه  را  شما  مراقبت  که  دارید  مراقبتی  گروه  یک  یا  (PCP) اولیه درمانی  مراقبتهای  کننده  ارائه  یک  شما   	•

 برنامه  شبکه  در  دیگری  کننده  ارائه  از  یا  نیست  شما    PCPکه  بروید  شخصی  نزد  بتوانید  اینکه  از  قبل  باید  شما    PCPموارد  بیشتر 

 گفته  ارجاع  دریافت  درباره  بیشتری  اطالعات    3فصل  در  .شود می  گفته  ارجاع  امر،  این  به  .بدهد اجازه  شما  به  کنید  استفاده  رمانی د


.داشت خواهید  نیاز  ارجاع  به  زمان  چه  که  است  شده  داده  توضیح  و  است  شده  

   3فصل  به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .کنید دریافت  خود    PCPپزشکی  گروه  با  مرتبط  دهندگان  ارائه  از  را  مراقبت  باید  ما ش  	•
 .کنید مراجعه 

ً
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 شبکه  دهندگان  ارائه  دیگر  یا  شما  پزشک  که  گیرد  می  قرار  پوشش  تحت  صورتی  در  فقط  مزایا  جدول  در  شده  لیست  خدمات  از  عضی ب  	•
 نیاز  قبلی  اجازه  به  ابتدا  که  پوشش  تحت  خدمات  .شود می  گفته  قبلی  اجازه  امر،  این  به  .کنند دریافت  تأییدیه  ما  طرف  از  ابتدا  توانند ب

 مزایا  جدول  لیست  در  که  زیر  خدمات  برای  ابتدا  باید  آن  بر  عالوه  .اند ده ش مشخص  (*) ستاره عالمت  یک  با  مزایا  جدول  در  دارند 
 :کنید دریافت  قبلی  اجازه  نیستند، 

پوست  بازسازی  و  پالستیک  های  جراحی  زیبایی،  موارد ○
روانشناسی  درمان  و  تست  و  شناختی  عصب  روانشانسی  تست ○
خاص  داروهای ○
خواب  حین  های  بررسی ○

 

 

 

 


 مشاهده مزایا  جدول  در  پیشگیری  خدمات  کنار  در  را   سیب  عالمت  این  .شود می  ارائه  رایگان  صورت  به  پیشگیرانه  خدمات  تمام   •

.کرد خواهید  

 ن ای .شندبا ود وجم دهش شخصی  قبت امر مه نابر تحت  ت اس ممکن ) Care Plan Optional, CPO (قبتامر رح ط ینه گز ات دمخ  	•
 و  ها هستگیرد یا شما  ده نده قبت امر یا شما  رای ب کمک  وراک، خ جمله  از  د،نده می  رار ق شما ر ختیاا در لمنز در  را یبیشتر کمک  ات دمخ

) TSSL ( دتم یوالنط ای ه یت حما و  ات دمخ نشین جا ی ول کنید  ی دگزن تر  مستقل  تا  کنند  کمک  شما  به  نند اتو می  ات دمخ نای .ها راه  شیب 
 شته گذ در   Molina Dual Options که    CPOات دمخ از  لمثا چند  .ییدنما ت افدری   Medi-Calتحت  ده ش داده  ازه اج که  ند شو نمی 
 به    CPOات دمخ کمک  ه نحو ورد م در  یلید ما یا  دداری ز نیا کمک  به  راگ .وراکخ و  شخصی  راری طاض ش نواک سیستم  :تاس رده ک ضهعر
.یدبگیر س تما قبت امر ه کنند هنگ هما با  ، ییدنما کسب  را  ی اتالعطا شما 

  

               
 

    

               
              
               

    

 

                  
                

 

      

               
           

              
                 

                 
        

.D  مزایا جدول

باید خودتان را هایی هزینه چه کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 
کنیدپرداخت 

شکمی آئورت آنوریسم غربالگری تست 
را هزینه بار یک فقط هستند خطر معرض در که افرادی برای سونوگرافی غربالگری برای 

خاصفاکتورهای دارای شما که شرطی به را غربالگیری این طرح این   .کنیممی پرداخت 
ارجاع نامه خود کلنیکی پزشکی متخصص یا پرستار دکتر، دستیار پزشک، از و باشید یسک ر

 .دهدمی پوشش باشید داشته 

$0

سوزنی طب 
کنیم، میپرداخت را بیماران سوزنی طب های هزینهتقویمی ماه هر برای بار دو سقف تا ما 
پزشکی مقاصد برای درمان این که دهیم میپوشش را بیشتری دفعات تعداد صورتی در و 

 .شودانجام 

$0

الکل به اعتیاد مشاوره و تشخیص معاینه 
غربالگری یک نیستند، وابسته الکل به اما دارند الکل مصرف سوء که بزرگسالی افراد برای 
 .شودمی نیز باردار زنان شامل مورد این  .دهیممی انجام  (SBIRT) الکلمصرف سوء 

مشاوره جلسه چهار حداکثر باشد، مثبت الکل مصرف سوء برای شما غربالگری نتیجه اگر 
، )باشیدهوشیار جلسه طول در و بتوانید اگر (داشت خواهید سال هر در رو در رو و وتاه ک
یک یا اولیه های مراقبت خدمات زمینه در شرایط واجد دهنده ارائه یک با جلسه این که 

 .شودمی انجام اولیه های مراقبت امور در متخصص 

$0

ً
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

 *آمبوالنسخدمات 

کوپترهای هلی و ملخی هواپیماهای زمینی، انتقال شامل پوشش تحت آمبوالنس خدمات 
مراقبتخدمات که کند می منتقل مکانی ترین نزدیک به را شما بوالنس آم  .استآمبوالنس 

 .شودمی ارائه آن در 

و سالمت دیگر انتقال های روشبرود احتمال و باشد جدی کافی اندازه به باید شما رایط ش
 .شودتأیید ما سط توباید موارد دیگر برای آمبوالنس خدمات  .بیندازندخطر به را شما جان 

شرایط  .کنیمپرداخت را آمبوالنس هزینه ما است ممکن نباشند، اورژانسی مواردی اگر 
شما زندگی برای بتواند انتقال دیگر های روش که باشد حاد و جدی کافی اندازه به باید شما 

 .شودمرگ به منجر یا بوده خطرناک 

$0

سالیانه سالمت ویزیت 
روز به یا پیشگیری انجام برای ویزیت این  .شویدآپ چک سالیانه صورت به توانید می 

ماه  12هر ماه  .استشما فعلی خطر احتمالی فاکتورهای اساس بر پیشگیری طرح رسانی 
 .کردخواهیم پرداخت را هزینه این بار یک 

$0

استخوان توده حجم ارزیابی 
باشند برخوردار نظر مورد شرایط از که اعضایی برای را خاص مراحل برخی هزینه ما 

استخوانپوکی یا استخوان توده حجم دادن دست از خطر معرض در که فردی   (معموالً
پوکیموارد استخوان، توده شناسایی موجب مراحل این  .کردخواهیم پرداخت ،   )اشدب
 .شوندمی استخوان کیفیت بررسی یا استخوان 

باشد،الزم پزشکی نظر از اگر یا کنیم می پرداخت را هزینه این بار یک ماه   24هر ما 
برای را پزشک هزینه ما همچنین  .دهیممی انجام را کار این تری کوتاه زمانی فواصل در 

 .کردخواهیم پرداخت نتایج درباره نظردهی و ویزیت 

$0

 )ماموگرافی(سینه سرطان بررسی 

 :کردخواهیم پرداخت را زیر خدمات هزینه ما 

سال  39و  35سنین بین پایه خط ماموگرافی یک  •

باال به سال  40زنان برای ماه  12هر ماموگرافی یک  •

بار یک ماه  24هر سینه بالینی های بررسی  •

$0

قلبی بازپروری خدمات 
پرداخت را مشاوره و آموزش ورزش، مانند قلبی بازپروری خدمات به مربوط های هزینه ما 

دریافتپزشک طرف از دستوری و بوده برخوردار خاص شرایطی از باید اعضا   .کنیممی 
 .باشندکرده 

از قلبی بازپروری های برنامه با مقایسه در که را فشرده قلبی بازپروری های برنامه ما 
 .دهیممی قرار پوشش تحت نیز را هستند، برخوردار بیشتری فشردگی 

$0

ً
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

 )قلبیهای بیماری درمان (قلبی های بیماری احتمالی خطر کاهش برای ویزیت 

ارائه برای پزشکی ضرورت صورت در را بیشتر یا سال، هر در ویزیت یک هزینه ما 
شما در قلبی های بیماری بروز احتمال تا کنیم می پرداخت شما اولیه مراقبت خدمات دهنده 

:دهدانجام را زیر کارهای است ممکن شما پزشک ویزیت، این طول در   .شودکمتر 

دهد، توضیح آسپیرین مصرف درباره  •

یا /وکند، بررسی را خونتان فشار  •

 .دهدقرار شما اختیار در صحیح تغذیه درباره راهنمایی  •

$0

قلبی های بیماری تست 
بررسی برای را خون تست به مربوط هزینه  )باریک ماه  (60بار یک سال پنج هر ما 
در تا بگیرند قرار بررسی مورد باید نیز خون های تست  .کنیممی داخت پرقلبی های یماری ب

 .شودداده تشخیص موارد این قلبی، خطر از حاصل نقص وجود صورت 

$0

رحم دهانه و رحم سرطان غربالگری 
 :کردخواهیم پرداخت را زیر خدمات هزینه ما 

بار یک ماه  24هر خاصره لگن و اسمیر پاپ آزمایش  :زنانتمام برای  •

12هر  :هستندمهبل یا رحم دهانه سرطان خطر معرض در  • ً شدیدا که زنانی برای 
اسمیر پاپ آزمایش یک یکبار، ماه 

در و اند داشته اسمیر پاپ غیرمعمول تست گذشته سال  3ظرف در که زنانی برای  •
اسمیر پاپ آزمایش یک یکبار، ماه  12هر  :هستندبارداری سن 

$0

کایروپراکتیک خدمات 
 :کردخواهیم پرداخت را زیر خدمات هزینه ما 

صحیح قرارگیری برای پشتی های مهره تنظیم  •

$0

ً
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

بزرگ روده سرطان بررسی 
:کنیممی پرداخت را زیر خدمات هزینه باال، به سال   50افراد برای 

ماه  48هر  )باریمتنقیه غربالگری یا (پذیر انعطاف سیگموئیدوسکوپی  •

ماه  12هر مدفوع، مخفی خون تست  •

هر مدفوع، شیمیایی مصونیت آزمایش یا گوایاک برپایه مدفوع محفی خون آزمایش  •
ماه 12 

سال  3هر مقعد، و روده غربالگری  •

 48سیگموئیدوسکوپی غربالگری با که صورتی در اما (سال ده هر کولونوسکوپی  •
 )باشدداشته فاصله ماه 

باالی خطر معرض در که افرادی برای  )باریومتنقیه غربالگری (کولونوسکوپی  •
است ماه  24هر دارند، قرار بزرگ روده سرطان به ابتال 

$0

 (CBAS)*جامعه بر مبتنی بزرگساالن خدمات 

آندر که است، سرپایی بیماران برای درمانی مرکز برپایه خدمات برنامه یک  CBAS 
خدمات نامه براین در  .کنندمی پیدا حضور خاص زمانی برنامه یک به توجه با افراد 

و فیزیکی ای، حرفه های درمان جمله از (درمان اجتماعی، خدمات تخصصی، پرستاری 
تغذیه،خدماتت مراقبتی، /خانوادگیپشتیبانی و آموزش شخصی، مراقبت ،   )درمانیگفتار 

بودن شرایط واجد ضوابط برآوری صورت در ما  .شودمی ارائه دمات خدیگر و ابجایی ج
.کردخواهیم پرداخت را   CBASهزینه 

جداگانهصورت به را خدمات این توانیم می ما نباشد، دسترس در  CBASمرکز اگر   :تذکر
 .دهیمقرار شما اختیار در 

$0

ً
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

تنباکو مصرف یا سیگار ترک برای مشاوره 
و ندارید، را تنباکو به مربوط های بیماریعالئم از یک هیچ کنید، میاده استفتنباکو از اگر 
 :کنیدترک هستید مجبور یا خواهید می

خدمت یک عنوان به ماه  12زمان مدت در را ترک به اقدام بار دو هزینه ما  •
هر  .شودمی ارائه رایگان صورت به خدمات این  .کردخواهیم پرداخت پیشگیرانه 
 .استرو در رو صورت به مشاور مالقات چهار حداکثر شامل ترک به اقدام 

یا شود داده تشخیص شما در تنباکو با مرتبط های بیماری و کنید می فاده استتنباکو از اگر 
 :بگیردقرار تنباکو تأثیر تحت است ممکن که کنید می استفاده دارویی از اگر 

 .کردخواهیم پرداخت را ترک جهت مشاوره دوبار هزینه ماهه،  12دوره هر در ما  •
 .استرو در رو ویزیت چهار حداکثر شامل ترک برای تالش هر 

برخوردار نامحدود ترک مشاوره های جلسه از قبلی تأیید با است ممکن هستید باردار اگر 
 .*شوید

مزایایبر عالوه توتون از استفاده یا سیگار ترک برای را مشاوره جلسه   8درمانی برنامه 
 Medicare .کندمی عرضه 

$0

 *دندانپزشکیخدمات 

برنامه طریق از مصنوعی دندان و کردن پر گیری، جرم جمله از خاص دندانپزشکی خدمات 
مزایا، این مورد در بیشتر اطالعات مشاهده برای  .شودمی ارائه  Medi-Calدندانپزشکی 
.فرماییدمشاهده را   Fبخش 

$0

افسردگی غربالگری 
در باید بررسی این  .کنیممی پرداخت را افسردگی بررسی هزینه بار یک سال هر ما 

می صورت ارجاع یا بعدی درمان آن اساس بر که شود انجام ای اولیه مراقبت تنظیمات 
 .گیرد

$0

دیابت بیماری بررسی 
را بررسی این هزینه ما باشید، داشته را زیر خطر احتمالی فاکتورهای از هرکدام اگر 

):صبحانهاز قبل قند آزمایش جمله از   (کنید می پرداخت 

باال خون فشار  •

تریگلیسیرید و کلسترول غیرطبیعی موارد سابقه  •

چاقی  •

باال خون قند سابقه  •

که زمانی مانند بگیرد، قرار پوشش تحت دیگر مواد از برخی در است ممکن ها تست این 
 .داردوجود قند بیماری سابقه تان خانواده در و دارید باالیی وزن 

تست ماه  12هر در بار دو حداکثر تا باشید شرایط واجد است ممکن تست، نتایج به بسته 
 .شودانجام شما برای دیابت 

$0

ً
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باید خودتان را هایی هزینه چه 

کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

دیابت  بیماری  شخصی  مدیریت  زمینه  در  آموزشی  امکانات  و  خدمات 
 از  چه (کنید  می  پرداخت  دارند  دیابت  بیماری  که  افرادی  تمام  برای  را  زیر  خدمات  هزینه  ما 

 ):خیر یا  کنند  استفاده  انسولین 

 :زیر موارد  جمله  از  خون،  قند  میزان  بررسی  برای  امکاناتی   •

خون  قند  کنترل  دستگاه   •

خون  قند  تست  نوارهای   •

ها  لنست  و  لنست  دستگاه   •

کنترل  های  دستگاه  و  تست  نوارهای  دقت  بررسی  برای  قند خون  کنترل  محلول   •

 قرار  پوشش  تحت  قبلی  اجازه  بدون  را  ترحیحی  کنندگان  تولید  از  دیابتی  لوازم  ما   •
 دریافت قبلی  اجازه  ما  از  که  هستند  پوشش  تحت  صورتی  در  ها  برند  سایر  .دهیم می 
 .کنید

 خود  پای  محل  در  دیابت  از  ناشی  شدید  های  بیماری  که  دیابت  به  مبتال  افراد  برای   •
 *:کنیم می  پرداخت  را  زیر  موارد  هزینه  ما  دارند، 

 شامل  ، )ها کفی  با  همراه (افراد  این  برای  مخصوص  طبی  کفش  جفت  یک  ○
یا  سال،  هر  در  اضافی  کفی  جفت  دو  و  وسائل، 

 بجز (سال  هر  در  کفی  جفت  سه  و  اندازه،  تعیین  شامل  عمقی،  کفش  جفت  یک  ○
 )شود می  ارائه  کفش  هر  با  که  سفارشی  غیر  های  کفی 

 مواقع  از  برخی  در  را  دیابت  بیماری  مدیریت  به  کمک  برای  افراد  آموزش  هزینه  ما   •
 .بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .کنیم می  پرداخت 

$0

ً
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

مربوطه لوازم و  (DME) پزشکیدوام با وسایط 
مراجعهدفترچه این  12فصل به ،  (DME)”پزشکی دوام با وسائل “مفهوم از اطالع برای  ) 
 .)کنید

 :گیرندمی قرار پوشش تحت زیر موارد 

چرخدار صندلی  •

عصا  •

برقی تشک سیستم  •

تشک برای خشک فشار پد  •

 :دیابتلوازم  •

 .باشدشده تجویز منزل در استفاده برای کننده ارائه توسط که بیمارستان تخت  •

میله و  (IV) رگیدرون تزریق های پمپ  •

ای روده لوازم و پمپ  •

گفتار کننده ایجاد ابزار  •

اکسیژن وسائل و لوازم  •

نبوالیزر  •

واکر  •

تعویض لوازم و پایه چهار عصای یا استاندارد انحنای با دستگیره  •

 )دربباالی (فقرات ستون کشش  •

استخوان کننده تحریک  •

دیالیز مراقبتی وسائل  •

 .بگیرندقرار پوشش تحت است ممکن اقالم سایر 

Medicare  وMedi-Cal ً معموالکه کنیم می پرداخت را نیازی مورد   DMEهزینه ما 
یا برند یک محصول شما منطقه در ما فروشنده که صورتی در  .پردازندمی را آنها هزینه 

.دهندسفارش شما برای  ً منحصرا را آن آیا که کنید سؤال توانید می شما نداشت، را تولیدکننده 

$0
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باید خودتان را هایی هزینه چه 

کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

اورژانسی  های  مراقبت 
 :که است  خدماتی  معنی  به  اورژانسی  های  مراقبت 

 است  دیده  آموزش  اضطراری  خدمات  زمینه  در  که  دهنده  ارائه  یک   توسط   •
و  شود،  می  ارائه 

 .هستند نیاز  مورد  پزشکی  فوریت  موارد  برای   •

 می  وخیم  صدومیت م یا  شدید  درد  همراه  به  پزشکی  عارضه  یک  پزشکی  اضطراری  وضعیت 
 شخصی هر  نگیرید،  قرار  پزشکی  مداوای  تحت  فورا اگر  که  جدیست  آنقدر  عارضه  این  .اشدب
 به  منجر  که  باشد  داشته  انتظار  تواند  می  پزشکی  و  بهداشتی  مسائل  مورد  در  متوسط  دانش  با 

 :شود زیر  موارد 

یا  ؛ نشده زاده  کودک  یا  شما  سالمتی  برای  جدی  خطر   •

یا  ؛ بدنی عملکردهای  به  جدی  صدمه   •

یا  ؛ بدن های  بخش  یا  ها  اندام  از  هرکدام  شدید  عملکردی  نقص   •

 :زایمان درد  هنگام  در  باردار  زنان  مورد  در   •

 وجود  زایمان  از  قبل  دیگر  بیمارستان  به  شما  ایمن  انتقال  برای  کافی  وقت  ○
 .ندارد

 نشده  زاده  کودک  یا  شما  ایمنی  و  سالمتی  است  ممکن  دیگر  بیمارستان  به  انتقال  ○
 .دهد قرار  خطر  معرض  در  را  شما 

 شرایط  تحت  بجز  شود  می  ارائه  آن  قلمروهای  و  متحده  ایاالت  در  فقط  اضطراری  مراقبت 
.بگیرید تماس  درمانی  برنامه  با  جزئیات،  از  اطالع  برای  .محدود

$0 

 از  خارج  که  بیمارستانی  در  اگر 
 اضطراری  خدمات  از  است  شبکه 

 تثبیت  از  بعد  و  اید  شده  برخوردار 
 بستری  به  تان  اورژانسی  وضعیت 
 درمان  برای  باید  داشتید،  نیاز  شدن 
 شبکه  داخل  بیمارستان  یک  به  خود 

 همچنان شما  های  هزینه  تا  بازگردید 
 صورتی در  فقط  . شود  پرداخت 
 در  توانید  می  کند  تأیید  طرح  که 

 است  شبکه  از  خارج  که  بیمارستانی 
.شوید بستری 

ً

ً
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

خانواده تنظیم خدمات 
تنظیم خاص خدمات از برخی برای را ای دهنده ارائه هر توانید می شما قانون، اساس بر 

تنظیمدفتر یا انه داروخبیمارستان، کلینیک، پزشک، هر شامل امر این   .کنیدانتخاب خانواده 
 .استخانواده 

 :کردخواهیم پرداخت را زیر خدمات هزینه ما 

خانواده تنظیم پزشکی مداوای و معاینه  •

تشخیصی های تست و خانواده تنظیم آزمایشگاه  •

حاملگی، کنترل های قرصتزریقات، ها، امپلنت،  (IUDخانوادگی تنظیم های روش •
 )حلقهیا برچسب، 

تحت داروساز یک توسط تأیید صورت در اورژانسی بارداری از جلوگیری وسایل  •
از رایط شکه صورتی در شبکه پوشش از خارج دهنده ارائه یک توسط یا قرارداد 
 .باشداورژانسی پزشکی نظر 

از جلوگیری های روش از استفاده با که مشکلی هر برای بعدی های مراقبت  •
 .شودایجاد خانواده تنظیم دهندگان ارائه توسط شده ارائه بارداری 

 )درپوشدیافراگم، نوار، فوم، اسفنج، کاندوم، (نسخه با خانواده تنظیم وسایل  •

مرتبط خدمات و نازایی درباره مشاوره و تشخیص  •

 (STI, sexually transmittedمقاربتی های عفونت درمان و مایش آزمشاوره،  •
(infections 

 HIVبا مرتبط شرایط دیگر و ایدز، و  HIVتست و مشاوره  •

یا سال  21باید خانواده تنظیم روش این انتخاب برای (بارداری از دائم جلوگیری  •
طول در را فدرال کردن استریلیزه نامه رضایتیک باید ابتدا  .باشیدداشته سن بیشتر 
عمل روز تاریخ با روز  180از بیش نباید اما کنید، امضاء روز  30حداقل دت م

 .)باشدداشته فاصله جراحی 

ژنتیک مشاوره  •

اما  .کنیممی پرداخت را هزینه نیز دیگر خانواده تنظیم خدمات از برخی برای ما همچنین 
 :باشیدداشته مالقات ما شبکه در دهنده ارائه یک با باید زیر خدمات برای 

 .)نیستارداری بعی مصنوای هروش مل شاات دمخن ای(ی ازاینشکی پزط رایشان درم •

 HIVبا مرتبط شرایط دیگر و ایدز درمان  •

 *ژنتیکتست  •

دارد قرار بعدی صفحه در مزیت این ادامه 

$0
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

 )ادامه(خانواده تنظیم خدمات 

تلفنیق طراز ان، ودتخمنطه در ود وجمواده انختنظیم ات دمخاره دربات العط ا کسب رای ب
 .یدبگیرس تماجمعیت ل کنترفتر دی، تالایمت سالات دمخبخش با  1054-942 (800)1ان گرای

خدماتاز برخی است ممکن دهندگان ارائه دیگر و ها بیمارستان از بعضی  •  :تذکر
این  .نکنندارائه را شود می داده پوشش ما طرح قرارداد در که خانواده تنظیم 
از است، بارداری کنترل خدمات و خانواده تنظیم زمینه در مشاوره امل شموارد 
و بارداری زمان در ها لوله بستن جمله از (سازی عقیم اورژانسی، جلوگیری جمله 

رایگانتلفن شماره یا و کلینیک یا پزشکی گروه پزشک، با  .جنینسقط یا   )زایمان
شب، 8تا صبح  8ساعت از جمعه تا دوشنبه ،  665-4627 (855)،  TTY: 711 

مورد درمانی مراقبت خدمات توانید می که شوید مطمئن تا بگیرید تماس محلی وقت 
 .کنیددریافت را خود نیاز 

تندرستی و بهداشت آموزش های برنامه 
ن یا .دارندتمرکز خاص سالمت شرایط از برخی بر که کنیم می ارائه زیادی های برنامه ما 

 :ازعبارتند موارد 

؛ *بهداشتآموزش های کالس  •

؛ *تغذیهآموزش های کالس  •

و ؛ تنباکومصرف و سیگار ترک  •

پرستار با تماس تلفنی خطوط  •

$0
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

شنوایی خدمات 
می پرداخت شود، می انجام تان دهنده ارائه توسط که را شنوایی توازن و ها تست هزینه ما 

ایندریافت  .خیریا دارید نیاز پزشکی درمان به آیا که گوید می شما به ها تست این   .کنیم
خدمات ارائه صورت به مجاز دهندگان ارائه دیگر یا سنج شنوایی ک، زشپطرف از موارد 
 .استسرپایی بیماران برای 

 :گیردمیقرار پوشش تحت طرح توسط زیر موارد هزینه 

سال هر شنوایی معمولی تست جلسه یک  •

یکبار سال دو هر  :سمعکارزیابی /دادنقرار جلسه یک  •

را شنوایی کمک وسایل هزینه ما نیز کنید می زندگی نگهداری مرکز در یا هستید باردار اگر 
 *:جملهاز کنیم، می پرداخت 

گوش داخل های سمعک و وسایل قالب،  •

 .باشدداشته هزینه تعمیر هر برای  25$ ازبیش که تعمیراتی  •

ها باتری اول جفت  •

دریافت از بعد گوش در وسایل دادن قرار و تنظیم تعمیر، برای ویزیت بار شش  •
آنها 

آزمایشی دوره یک برای شنوایی کمک وسایل کرایه  •

 .گیرندنمی قرار پوشش تحت ها سمعک ، Medi-Calپوشش اصول اساس بر  •

$0

 HIVغربالگری 

:کنیممی پرداخت زیر افراد برای را  HIVغربالگری هزینه بار یک اه م  12هر ما 

یا باشند، داشته را  HIVغربالگری درخواست که کسانی  •

باشند  HIVبه عفونت افزوده خطر معرض در  •

را آنها بارداری دوران طول در  HIVتست بار سه هزینه هستند باردار که زنانی برای 
 .کنیممی پرداخت 
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

 *منزلدر بهداشتی سازمان سوی از مراقبت 

که بگویید ما به باید پزشکی کنید، استفاده منزل در بهداشتی خدمات از بتوانید اینکه از قبل 
 .شوندارائه منزل در بهداشتی سازمان یک توسط باید و دارید نیاز مات خداین به شما 

اینجا در که اتی خدمسایر هزینه است ممکن و کنیم می پرداخت را زیر خدمات هزینه ما 
 :کنیمپرداخت نیز را اند نشده لیست 

تحت برای (منزل درون رسانی کمک خدمات و وقت پاره یا متناوب ماهر پرستاری  •
دمات خو ماهر پرستاری گرفتن، قرار منزل در بهداشتی مراقبت مزیت پوشش 
ساعت  35و روز در ساعت  8از کمتر مجموع در باید منزل درون رسانی کمک 
 )باشدهفته در 

گفتاردرمانی و شغلی درمان درمانی، ورزش  •

اجتماعی و پزشکی خدمات  •

پزشکی وسایل و تجهیزات  •

$0
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

العالج بیماران از مراقبت 
 Medicareأیید تمورد که آسایشگاه در مراقبت طرح هر از را مراقبت خدمات توانید می 

شمادهنده ارائه که شرطی به برخوردارید، آسایشگاه انتخاب حق از شما   .کنیددریافت باشد 
بدان این  .ماندنخواهید زنده زیادی مدت شما که کنند تأیید شما آسایشگاه پزشکی مدیر یا 
کمتر یا ماه شش رود می انتظار و دارید مرگ به منجر بیماری یک دارای شما که عناست م

ازخارج دهنده ارائه یا شبکه دهنده ارائه یک تواند می شما آسایشگاه پزشک   .اشیدبزنده 
 .باشدشبکه 

 :ترداخپد واهخرا کنید می اده فتاسه یشگاساآات دمخاز که ی اداممر زیوارد مای هینه هزرح ط

درد و عالئم درمان برای استفاده مورد داروهای  •

مرگ به رو بیماران مدت کوتاه مراقبت  •

منزل در مراقبت  •

قرار پوشش تحت  B Medicareیا  Aبخش در که خدماتی و آسایشگاهی خدمات هزینه 
 .شوندمی لحاظ  Medicareبرای گیرند می 

 .فرماییدمشاهده را بخش این  Fقسمت بیشتر، اطالعات کسب برای  •

پوشش حت تاما هستند  Molina Dual Optionsپوشش تحت که خدماتی برای 
 Medicare :نیستند Bیا  Aبخش 

•Molina Dual Options  ای هبخش در که رح طشش پوتحت ات دمخاز سته دآن
نای .ددهمی شش پورا ند گیرنمی رار قشش پوتحت  Medicareمه نابر  B Aیا 

شما مهلک ی ربیماتشخیص با تبط مرچه ، ندگیرمی رار قمه نابرشش پوتحت ات دمخ
 .ردکهید انخوت رداخپات دمخن ایرای بای ینه هزهیچ شما  .شندنباچه و شند با

 Molina Dualطرح  Dبخش مزایای پوشش تحت است ممکن که داروهایی برای 
 Options :بگیرندقرار  Medicareبرنامه در 

برنامه و مرگ به رو بیماران آسایشگاه پوشش تحت همزمان طور به هرگز داروها  •
.کنیدمراجعه  5فصل به  ً لطفا بیشتر، اطالعات کسب برای  .باشندنمی ما رمانی د

تابگیرید تماس تان پرونده مدیر با باید داشتید، نیاز غیرآسایشگاهی مراقبت به اگر   :تذکر
که است مراقبتی خدمات از نوعی غیرآسایشگاهی خدمات  .کندتنظیم برایتان را خدمات این 
 .نیستشما انتهایی تشخیص با مرتبط 

راآسایشگاه مزایای  ً شخصا که مرگ به رو بیمار برای آساشگاه درون مشاوره خدمات 
 ).باریک فقط (گیرد می قرار پوشش تحت ما طرح توسط است نکرده انتخاب 

$0 

آسایشگاه برنامه یک در که هنگامی 
Medicare ،هستید تأیید مورد 

A بخش خدمات و آسایشگاه خدمات 
B Medicare  بیماریبا مرتبط و 

Medicare را هزینه شما انتهای 
Molina Dual . کنند می پرداخت 

Options  را شما خدمات هزینه
. کرد نخواهد پرداخت 

جیب از را ای هزینه اعضا 
پوشش تحت خدمات برای خودشان 

. کنند نمی پرداخت 

ً
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

)واکسیناسیون  (سازی ایمن 

 :کردخواهیم پرداخت را زیر خدمات هزینه ما 

الریه ذات واکسن  •

واکسن با زمستان و پاییز در آنفوالنزا، فصل هر در یکبار آنفوالنزا، ای هواکسن  •
پزشکی ضرورت صورت در آنفوالنزا اضافی های 

.شیدبا Bوع نتیت هپابه بتال  • ا سط متویا ید شدخطر ض معردر ر اگ Bتیت هپان سواک

 Bبخش پوشش قوانین از و باشید خطر معرض در که صورتی در ها واکسن سایر  •
کنندتبعیت نیز  Medicare 

را کنند می تبعیت  D Medicareبخش پوشش قوانین از که هایی واکسن سایر هزینه ما 
.کنیدمطالعه را  6بخش بیشتر، اطالعات کسب برای   .کنیممی پرداخت 

$0

 *بستریبیماران از مراقبت 

 .دهدمی قرار پوشش تحت نامحدود روزهای تعداد به را بیمارستان در شدن بستری ما طرح 

را اند شده ذکر اینجا در که پزشکی ضرورت با خدمات سایر و زیر خدمات هزینه ما 
 :کنیممی پرداخت 

 )باشدضروری پزشکی نظر از اگر خصوصی اتاق یا (خصوصی نیمه اتاق  •

خاص های رژیم جمله از غذا،  •

مداوم و مرتب پرستاری خدمات  •

قلبی مراقبت واحدهای یا شدید مراقبت مانند خاص، مراقبت واحدهای هزینه  •

داروها  •

آزمایشگاهی های تست  •

رادیولوژی خدمات دیگر و ایکس اشعه  •

نیاز مورد پزشکی و جراحی وسایل  •

چرخدار صندلی مانند هایی دستگاه  •

ریکاوری و عمل اتاق خدمات  •

درمانی گفتار و شغلی فیزیکی، درمان  •

بستری بیماران در مواد مصرف سوء خدمات  •

کبد، قلب، پانکراس، /کلیهکلیه، قرنیه،  :شاملاعضا پیوند انواع موارد، برخی در  •
عضویچند /رودهبنیادی، سلول استخوان، مغز ریه،   /قلبریه، 

دارد قرار بعدی صفحه در مزیت این ادامه 

$0 

یک در شدن بستری برای 
از بعد شبکه از خارج بیمارستان 
شده ثابت اضطراریتان شرایط اینکه 
تأییدیه طرح طرف از باید است، 

. کنید دریافت 

ً
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

 )ادامه(بیمارستان در بستری بیماران از مراقبت 

را شما پرونده  Medicareتأیید مورد پیوند مرکز یک دارید، نیاز عضو پیوند به اگر 
پیوند کنندگان ارائه  .خیریا دارید را پیوند شرایط آیا که گیرد می تصمیم و کند می بررسی 
اندام پیوند کنندگان ارائه اگر  .باشندخدماتی منطقه خارج در یا محلی است ممکن اندام 
پیوند خدمات توانید می شما آنوقت کنند، قبول را  Medicareنرخ که باشند حاضر محلی 
دریافت خود محلی جامعه برای مراقبتی الگوی خارج در یا محلی صورت به را خود اندام 

برایمراقبتی الگوی خارج در را اندام پیوند خدمات  Molina Dual Optionsاگر   .نیدک
کیند، دریافت آنجا در را خود اندام پیوند که بگیرید تصمیم شما و کند ارائه ما محلی جامعه 
در بیشتر اطالعات کسب برای  .دادخواهیم شما برای را مسافرت هزینه و اقامت ترتیبات ما 

 .بگیریدتماس اعضا خدمات با پوشش، تحت خدمات و پیوند با رابطه 

اجرایی امور و نگهداری جمله از خون،  •

پزشک خدمات  •

 *بستریبیماران روانی بهداشت از مراقبت خدمات 

در شدن بستری به که کنیم می پرداخت را روانی بهداشت از مراقبت خدمات هزینه ما 
 .داردنیاز بیمارستان 

ما دارید، شدن بستری خدمات به نیاز مستقل روانشناسی بیمارستان یک در اگر  •
روانیبهداشت سازمان آن از بعد  .کنیممی پرداخت را اول روز   190هزینه 

را است ضروری پزشکی نظر از که بستری بیمار روانشناسی خدمات هزینه محلی 
هماهنگی با روز  190از بعد مراقبت خدمات برای اعتبار تأیید  .کندمی پرداخت 
 .گیردمی انجام شما محلی کانتی روانی بهداشت سازمان 

در که ی بستراران میبی روانشت ابهدات دمخرای بروزه  190ت دودیحم○ 
 .شدهد انخوال ماعود، شمی ه ارائمی عموای هن ستاربیمای اسنشروانای دهواح

های بیماری مؤسسه در که خدماتی هزینه ما است، بیشتر یا سال  65شما سن اگر  •
 .کنیممی پرداخت را اید کرده دریافت  (IMD) روانی

$0

ً
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باید خودتان را هایی هزینه چه 

کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

تخصصی ی پرستار مرکز  یا  بیمارستان  در  پوشش  تحت  خدمات  :بستری بیمار   اقامت 
sing facility)ur, skilled n (SNF نیست پوشش  تحت  که  بستری  اقامت  طول  در*  

 آن  هزینه  ما  نباشد،  ضروری  پزشکی  لحاظ  از  و  منطقی  بیمارستان  در  شما  شدن  بستری  اگر 
 .کنیم نمی  پرداخت  را 

 است  ممکن  هنوز  ما  نباشد،  پوشش  تحت  بستری  بیمار  مراقبت  که  اصی خ شرایط  در  ولی 
 را  کنید  می  دریافت  پرستاری  مرکز  یا  بیمارستان  در  اقامت  حین  در  که  خدماتی  هزینه  که 

.بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .کنیم پرداخت 

 اینجا  در  که  اتی خدم سایر  هزینه  است  ممکن  و  کنیم  می  پرداخت  را  زیر  خدمات  هزینه  ما 
 :کنیم پرداخت  نیز  را  اند  نشده  لیست 

پزشک  خدمات   •

آزمایشگاهی  های  تست  مانند  بیماری  تشخیص  های  تست   •

فنی  خدمات  و  مواد  جمله  از  درمانی،  ایزوتوپ  و  رادیوگرافی  ایکس،  اشعه   •

جراحی  های  پانسمان   •

 و  شکستگی  برای  استفاده  مورد  های  دستگاه  دیگر  و  گیری  گچ  بندی،  شکسته  سایل و  •
انداختن  جا 

 تعمیر  یا  تعویض  جمله  از  دندانپزشکی،  وسایل  بجز  ارتوپدی  های  دستگاه  و  پروتز   •
 :که هستند  هایی  دستگاه  اینها  .هایی دستگاه  چنین 

از جمله بافت های به هم (جایگزین تمام یا بخشی از اندام داخلی بدن هستند  ○
، یا )پیوسته

 یا  افتاده  کار  از  که  شوند  می  بدن  داخلی  اندام  عملکرد  از  بخشی  یا  تمام  جایگزین  ○
 .کند نمی  کار  درستی  به  اینکه 

پا، دست، کمر و گردن بند، شکم بند و پا، دست و چشم مصنوعی. این شامل تنظیم،  •
تعمیر و جایگزینی مورد نیاز به دلیل شکستن، خرابی، خسارت یا تغییر در شرایط  

بیمار می باشد. 

درمانی  گفتار  و  شغلی  فیزیکی،  درمان   •

$0
 

ً
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

کلیه بیماری به مربوط وسایل و خدمات 
 :کردخواهیم پرداخت را زیر خدمات هزینه ما 

به کمک و کلیه از مراقبت خدمات آموزش برای کلیه های بیماری آموزشی خدمات  •
مزمن کلیه بیماری دارای باید  .نیازهایشاندرباره مناسب گیری تصمیم برای عضا ا

خدمات جلسه شش ما  .دهدارجاع را شما باید پزشکتان و باشید وریدی درون مرحله 
 .دهیممی قرار پوشش تحت را کلیه بیماری آموزش 

ازخارج  • ً موقتا که هنگامی دیالیز های درمان جمله از سرپایی، بیماران دیالیز درمان 
 .شدداده توضیح  3فصل در که همانطور باشید، پوشش تحت منطقه 

در خاص های درمان برای بیمار عنوان به اگر سرپایی بیماران دیالیز های درمان  •
شدید بستری بیمارستان 

درمان در شما به کمک برای دیگران یا شما آموزش جمله از شخصی دیالیز آموزش  •
دیالیز خانگی های 

خانگی دیالیز وسایل و تجهیزات  •

برای نیاز مورد های ویزیت مانند منزل، در پشتیبانی خاص خدمات از برخی  •
شرایط در کمک و منزل در شما دیالیز بررسی برای دیالیز انجام مسئولین 
 .آبیتغذیه و دیالیز تجهیزات بررسی برای اضطراری 

می پرداخت را دیالیز برای داروها برخی هزینه شما  Bبخش  Medicareدارویی مزایای 
ایندر  B Medicare” بخششده تجویز داروهای “قسمت به اطالعات، کسب برای   .ندک
 .کنیدمراجعه جدول 

$0

ریه سرطان بررسی 
 :کهکند می پرداخت ماه  12هر را ریه سرطان بررسی هزینه صورتی در درمانی برنامه 

وباشید، سال  80تا  •  55سن به 

واجد کننده ارائه یا خود پزشک با مشترک گیری تصمیم و مشاوره ویزیت یک  •
و باشید، داشته دیگر شرایط 

هریان طرسای هنه نشایا ئم عالدون بال س 30رای بروز در ر سیگابسته  •  1ل داقح
 .شیدبارده کرک تشته گذال س 15رف ظدر یا کشید می ر سیگااالن یا شید باه کشید

کتبی دستور با سال هر را دیگری بررسی هزینه درمانی برنامه اولیه، بررسی از پس 
 .کردخواهد پرداخت دیگر شرایط واجد کننده ارائه یا شما پزشک 

$0

ً
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

 *غذاییوعده مزایای 

ت اماقاز بعد متی سالاده اعحین در را شما تا ده شی راحطوری طاص خور طبه مه نابرن ای
ورت صدر  .داردنگه وی قو لم سا (SNF) تخصصیاری ترسپکز مریا ن ستاربیمادر ی بستر
 .ردکد واهخام نثبت مه نابرن ایدر را شما ی، اندرممه نابرده رونپیر مدودن، بط رایشد واج

کند درخواست شما برای را مزایا این مزمن عارضه خاطر به شما پزشک اگر همچنین 
 .باشیدشرایط واجد است ممکن 

ممکناضافی، اجازه با  .کندمی ارائه روز  14برای را روز در غذایی وعده   2مزایا این 
طولدر غذایی وعده  56حداکثر  .کنیددریافت دیگر روز  14برای را غذایی وعده   2است 
 4 .شودمی ارائه هفته 

$0

پزشکی تغذیه درمان 
بعد همچنین  .شوندنمی دیالیز اما دارند کلیه یا دیابت مشکل که است انی کسبرای مزیت این 
 .باشدداده دستور شما پزشک که صورتی در کلیه پیوند از 

تغذیه درمانی خدمات کسب سال اولین در را رو در رو مشاوره خدمات اعت سسه ما 
هرگونه ما، طرح شامل مورد این . (دهیممی قرار شما اختیار در  Medicareتحت پزشکی 
خدمات است ممکن ما  .)شودمی  Medicareیا دیگر  Medicare Advantageطرح 
 .کنیمتصویب را دارند پزشکی ضرورت که دیگری 

خواهیم تقبل سال هر برای آن از بعد را رو در رو مشاوره خدمات از ساعت دو هزینه ما 
بتوانیداست کن ممکند، تغییر شما شده داده تشخیص بیماری یا درمان عارضه، اگر   .کرد
در درمان که صورتی در  .کنیددریافت پزشک دستور به بنا را بیشتری درمان های ساعت 
تمدید را دستورش سال هر و کند تجویز را خدمات این باید پزشک باشد، الزم نیز بعدی ال س

.کنیمتصویب را دارند پزشکی ضرورت که دیگری خدمات است ممکن ما   .کند

$0

 Medicare (MDPP, Medicare Diabetesدیابت از پیشگیری رنامه ب
Prevention Program) 

به کمک برای  . MDPPکردخواهد پرداخت را  MDPPخدمات هزینه درمانی برنامه 
زیر موارد در را عملی کارآموزی برنامه این  .استشده طراحی سالم رفتار افزایش در شما 
 :کندمی ارائه 

و غذایی، رژیم مدت بلند تغییر  •

و جسمانی، فعالیت افزایش  •

 .سالمزندگی سبک و کردن کم وزن حفظ برای هایی روش  •
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

 Medicare*برنامه  Bبخش تجویزی داروهای 

هزینه  . Molina Dual Optionsهستند Medicareاز  Bبخش پوشش تحت داروها این 
 :کندمی پرداخت را زیر داروهای 

مراجعههنگام در یا شود می تزریق و خورید نمی خودتان  • ً معموال که داروهایی 
در سیار جراحی مرکز خدمات در یا سرپایی صورت به بیمارستان در پزشک، به 

 .شودمی داده قرار شما اختیار 

و کنید می مصرف  )نبوالیزرمانند (بادوام پزشکی وسائل از استفاده با که داروهایی  •
 .اندگرفته قرار طرح تأیید مورد 

تزریق طریق از هموفیلی بیماری به ابتال صورت در که خون شدن لخته اکتورهای ف •
کنید می دریافت 

در  A Medicareبخش در که صورتی در ایمنی سیستم کننده سرکوب داروهای  •
باشید کرده نام ثبت عضو پیوند زمان 

ت رداخپشما رای بی ورتصدر ا داروهن ایینه هز .یقیرتزوان ختاسکی پوای داروه •
یید تأشک پزکه شید باوان ختاسشکستگی از عی نودارای ، شیدبانه خادر که ود شمی 

شیدباشته اندرا دارو ق زریتان کام ً شخصا و شد باوان ختاسکی پوبا ه طرابدر ند ک

ژن آنتی  •

تهوع ضد داروهای و ضدسرطان خوراکی داروهای از بعضی  •

هپارین پادزهر هپارین، جمله از منزل، در دیالیز مخصوص داروهای از بعضی  •
شدهسازی شبیه عوامل و مقطعی بیهوشی ، )باشدالزم پزشکی نظر از که هنگامی  ) 
 Epoetin Alfa)یا -®Procritمانند (خونسازی مراحل 

ایمنی سیستم در اولیه نقص بیماری خانگی درمان برای  IVایمنی گلوبولین  •

این .استشده داده توضیح سرپایی بیماران تجویزی داروهای مزیت درباره   5فصل در 
 .کندمی توصیف را کنید پیروی دار نسخه داروهای پوشش برای باید که مقرراتی فصل 

دررا سرپایی بیماران برای شده تجویز داروهای هزینه باید که زمانی درباره   6فصل در 
 .استشده ارائه توضیحاتی کنید، پرداخت ما طرح 
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

 (MSSP)*مسن افراد برای چندگانه خدمات های برنامه 

محلیجامعه و خانه برپایه خدمات که باشد می پرونده مدیریت برنامه یک  MSSP 
.گذاردمی  Medi-Calشرایط واجد اشخاص اختیار در را   (HCBS) 

خدماتی منطقه محدوده در باشید، داشته سن باال به سال  65باید بودن شرایط واجد برای 
 MSSPهزینه به مربوط های محدودیت به توجه با بتوانید کنید، زندگی درمانی مرکز 
برای حاضر حال در باشید، شرایط واجد پرونده مدیریت خدمات برای کنید، دریافت دمات خ

بتوانیدیا کرده دریافت جواز آسایشگاه در اقامت برای و باشید شرایط واجد  Medi-Cal 
 .کنیددریافت جواز 

:استزیر موارد شامل   MSSPخدمات 

پشتیبانی مرکز  / بزرگساالناز روزانه مراقبت  •

مسکن زمینه در کمک  •

گروهی و شخصی مراقبت زمینه در کمک  •

پیشگیرانه نظارت  •

مراقبت مدیریت  •

استراحت  •

نقل و حمل  •

غذایی خدمات  •

اجتماعی خدمات  •

ارتباطی خدمات  •

 .هستندپوشش تحت سال در  4,285$ حداکثرتا مزایا این 
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

 *غیراضطراریپزشکی نقل و حمل 

 .باشددسترسی قابل و صرفه به مقرون بیشتر که دهد می را نقلی و حمل اجازه مزایا این 
زمینهدر هماهنگی پزشکی، نقل و حمل خدمات و چرخدار صندلی ون، آمبوالنس،   :شامل

 .معلولافراد جابجایی 

 :گیرندمی قرار تأیید مورد زیر شرایط در جابجایی مختلف انوع 

ری، افسمشین ماوس، وباتیق طراز که هد ندازه اجشما یکی فیزیا /وشکی پزط رایشر اگ •
و د، ویشبجا جاصی خصوو می عمونقل و حمل ای هنه نمویگر دیا کسی تا

نقل و حمل وسایل به دسترسی امکان نیاز مورد پزشکی خدمات به دسترسی برای  •
 .باشدنداشته وجود 

پزشکجواز اظهاریه فرم که را نقل و حمل برای کتبی نسخه یک باید شما پزشک  •
 (Physician Certification Statement, PCS)  کند تسلیم شود می خوانده

و حمل شیوه و  )ماه 12حداکثر (درخواست مدت طول درخواست، دلیل شامل که 
 .شودمی نقل 

 .کنیددریافت قبلی اجازه باشد الزم است ممکن خدمات، به بسته 

شماره با ً لطفا خدمات، این دریافت درباره بیشتر اطالعات کسب برای 
شب، 8تا صبح  8جمعه، تا دوشنبه ،  665-4627 (855)،  TTY: 711 

 .بگیریدتماس محلی وقت به 

$0

غیرپزشکی نقل و حمل 
حمل های نمونه دیگر یا تاکسی مسافری، ماشین طریق از دهد می امکان شما به مزیت این 

.شویدمنتقل پزشکی خدمات به خصوصی   /عمومینقل و 

 .نداردشما اضطراری غیر پزشکی نقل و حمل مزایای با ارتباطی مزایا این 

مکان و خدمات به برگشت و رفت برای که کنید استفاده هنگامی مزایا این از توانید می شما 
پوشش تحت غیرپزشکی نقل و حمل برای و بوده الزم درمانی طرح شده تصویب های 

داشتهتوانید می ال سطول در که سفرهایی تعداد برای سقفی  .باشدرایط شواجد  Medicaid 
.کنیددریافت قبلی اجازه باشد الزم است ممکن خدمات، به بسته   .نداردوجود اشید ب

دارد قرار بعدی صفحه در مزیت این ادامه 
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باید خودتان را هایی هزینه چه 

کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

 )ادامه(پزشکی  غیر  نقل  و  حمل 

 :زمانبندی نحوه 

 تماس    711یا   TTY،(844) 644-6357   2690-292 (844) :شماره با   •
 .بگیرید

 (72) دو و  هفتاد  حداقل  باید  ، )فوری غیر (عادی  پزشکی  ویزیت  ارهای قر برای   •
 .بگیرید تماس  خود  سفر  زمانبندی  برای  ویزیت  قرار  از  قبل  ساعت 

 .گرفت تماس  هفته  روز    7روز،  شبانه  ساعت    24در  توان  می   •

 روز  جمله  از (شد  هد انخو فته یرپذ ملی  تعطیل  ای روزه در  ادی ع رزرو  رای ب ت واسدرخ  •
 )یسمسکر و  ذاری رگکش عید  ر، ارگک روز  والی، ج ارم هچ ود، ادبی روز  و، ن ال س

 پیدا  یا  درمانی  مراکز  از  ترخیص  روز،  همان  در  / فوری ویزیت  ارهای قر برای   •
 سال  روز    365هفته،  روز    7روز،  شبانه  ساعت    24در  شدن،  سوار  محل  کردن 
 .بگیرید تماس 

 .کرد رزرو  قبل  روز  (90) نود حداکثر  توان  می  •

 پرتو  درمانی،  شیمی  قبیل  از  مواردی  برای  تکراری  ویزیت  قرارهای  برای  رزرو   •
 هر  در  روز  (90) نود دوره  یک  برای  توان  می  را  دیالیز  یا  درمانی  ورزش  رمانی، د

 .کرد زمانبندی  زمان 

 ”شد خواهد  گرفته  تماس “برگشت  سفرهای  برای 

 با  کشید،  خواهد  طول  چقدر  ویزیت  قرار  دانید  نمی  هنگامیکه  برگشت،  سفرهای  برای   •
 .بگیرید تماس  زمانبندی  برای    4337-697 (844)یا  RIDE  (844) MY-شماره 
 ساعت  (1) یک حداکثر  کردن  سوار  تا  تماس  زمان  از  نقل  و  حمل  خدمات  کننده  ارائه 
 .دارد فرصت 

؟ باشد داشته  انتقال  و  نقل  درخواست  تواند  می کسی  چه 

 .دارند سن  سال  (16) شانزده حداقل  که  اعضایی   •

 .عضو مجاز  نماینده  یا  قانونی،  سرپرست  والدین،   •

 ارائه  سایر  درمانی،  برنامه  نماینده  برنامه،  نماینده  یا  درمانی  برنامه  ونده پر مدیر   •
پزشکی خدمات  مراکز  یا  / و کنندگان 

ً



ول مزایا د: ج4فصل  Molina Dual Options اعضای دفترچه  

 
 

 دوشنبه تا جمعه TTY: 711،4627-665 (855) به شماره Molina Dual Options با اگر سؤاالتی دارید، لطفا
 شب، به وقت محلی تماس بگیرید. برقراری تماس رایگان است. برای کسب اطالعات بیشتر، 8 صبح تا 8ازساعت 

 www.MolinaHealthcare.com/Duals ?64.به سایت زیر مراجعه کنید 

               
 

  

          

             
         

                 

              
 

      

  

      

  

               
              

  

       

             

           

              

              
 

  

   

      

  

       

باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

 *پرستاریمرکز مراقبت 

 ( .)نماییددریافت ارجاع و کنید صحبت تان دهنده ارائه با باید 

مراقبتی خدمات از خانه در توانند نمی که افرادی برای است مکانی  (NF) نگهداریمراکز 
 .ندارندنیز بیمارستان در حضور به نیازی ولی شوند برخوردار 

 :ندشونمی دود حمنها آبه ی ولده شر زیوارد ممل شاکنیم می ت رداخپرا نها آینه هزکه تی ماخد

پزشکی نظر از که صورتی در خصوصی اتاق یا (خصوصی نیمه ای هاتاق  •
 )باشدالزم 

خاص های رژیم جمله از غذا،  •

پرستاری خدمات  •

گفتاردرمانی و شغلی درمان درمانی، ورزش  •

تنفسی درمان  •

مورد این . (شودمی داده شما به مراقبت طرح از بخشی عنوان به که داروهایی  •
مانند دارد، وجود شما بدن در طبیعی صورت به که شود می موادی شامل 

 ).خونلختگی فاکتورهای 

اجرایی امور و نگهداری جمله از خون،  •

شودمی ارائه نگهداری مراکز در  • ً معموال که جراحی و پزشکی وسایل 

شودمی انجام نگهداری مراکز در  • ً معموال که آزمایشگاهی های تست 

میانجام نگهداری مراکز در  • ً معموال که رادیولوژی خدمات سایر و ایکس اشعه 
شود 

ارائهنگهداری مراکز در  • ً معموال که چرخدار صندلی مانند هایی دستگاه از ستفاده ا
شود می 

پزشک /پزشکیخدمات  •

بادوام پزشکی وسائل  •

مصنوعی دندان جمله از دندانپزشکی، خدمات  •

بینایی مزایای  •

دارد قرار بعدی صفحه در مزیت این ادامه 
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

 )ادامه*(پرستاری مرکز در مراقبت 

شنوایی تست  •

کایروپراکتیک مراقبت  •

پا مشکالت به مربوط خدمات  •

توانیدمی اما  .کنیدمی دریافت شبکه به متعلق مراکز از را مراقبتی خدمات  ً معموال شما 
پذیرفتن صورت در  .کنیددریافت نیز نیست ما شبکه در که مرکز یک از را مراقبتی دمات خ

 :کنیددریافت مراقبت خدمات آنها از توانید می زیر، های مکان توسط ما طرح هزینه 

بیمارستان به انتقال از قبل و حاضر حال در که بازنشستگی انجمن یا نگهداری مرکز  •
 ).کندمی ارائه را نگهداری مرکز خدمات که زمانی تا (اید بوده آنجا در 

آنجا در بیمارستان از شما خروج زمان در همسرتان که نگهداری دمات خمرکز  •
 .استداشته اقامت 

وزن نگهداشتن پایین برای درمان و چاقی غربالگری 
شما وزن کردن کم برای را مشاوره هزینه ما است، بیشتر یا  30شما بدنی توده شاخص اگر 

اینبه  .کردخواهید دریافت اولیه مراقبت خدمات قالب در را مشاوره این   .کنیممی پرداخت 
اطالعات کسب برای  .کنیدمدیریت را آن خودتان کامل پیشگیری طرح در توانید می روش 
 .بگیریدتماس تان اولیه مراقبت خدمات دهنده ارائه با بیشتر، 

$0

 *مخدرمواد به اعتیاد مداوای برنامه خدمات 

 .پردازدمی مخدر مواد از استفاده اختالل مداوای برای را زیر خدمات هزینه طرح این 

 (Food and Drugدارویی و غذایی مسئول سازمان توسط شده ویب تصاروهای د •
 (Administration, FDA  این ارائه و مدیریت برای بودن، مربوط صورت در

شما به داروها 

مخدر مواد از استفاده مشاوره  •

گروهی و انفرادی درمان  •

 )سمومشناسایی آزمایش (شما بدن در شیمیایی مواد یا داروها برای آزمایش  •

$0
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

درمانی تجهیزات و خدمات و سرپایی تشخیصی آزمایشات 
را اند شده ذکر اینجا در که پزشکی ضرورت با خدمات سایر و زیر خدمات هزینه ما 

 :کنیممی پرداخت 

ایکس اشعه  •

 *فنیوسایل و مواد جمله از ، )ایزوتوپو رادیوم (درمانی پرتو  •

 *پانسمانقبیل از جراحی، لوازم  •

شکستگی برای استفاده مورد های دستگاه دیگر و گیری گچ بندی، شکسته سایل و •
 *انداختنجا و 

 *آزمایشگاهیهای تست  •

و کنید صحبت تان دهنده ارائه با باید  *اجراییامور و نگهداری جمله از خون،  •
 .نماییددریافت ارجاع دستور 

 *سرپاییبیماران تشخیصی های تست سایر  •

$0

 *بیمارستان سرپایی  بیماران  دمات خ

 برای  را  مارستان بی سرپایی  بیماران  بخش  در  دریافتی  و  پزشکی  ضروری  خدمات  هزینه  ا م
 :قبیل از  کنیم،  می  پرداخت  جراحت  یا  بیماری  درمان  یا  شخیص ت

 یا  جراحی  مانند  سرپایی،  بیماران  کلینیک  یا  اورژانس  بخش  در  موجود  خدمات   •
غیربستری  بیماران  نظارت  خدمات 

 است  الزم  آیا  که  دهد  تشخیص  تا  کنند  می  کمک  شما  پزشک  به  نظارت  خدمات  ○
 .شوید پذیرفته  بیمارستان  در  ”بستری بیمار “یک  عنوان  به 

 بیمار “هنوز  ولی  بوده  بیمارستان  در  شب  طول  در  است  ممکن  اوقات  گاهی  ○
 .باشید ”سرپایی

 یاتالعطا گه بر ن ای در  را  یی پاسر یا  ی بستر ر بیما ورد م در  بیشتر  ات العاط نید اتو می  ○
medicare.gov/sites/default/files/2018-https://www. : نیدک ت افدری

ou-an-Inpatient-or-Outpatient.pdf  09/11435-Are-Y

 ارستان بیم توسط  آنها  صورتحساب  که  بیماری  تشخیص  های  تست  و  ها  آزمایشگاه   •
شود  می  صادر 

 در  مل کانا ورت ص به  دن ش ی بستر مه نابر در  قبت امر جمله  از  ی، روان شت ابهد قبت امر  •
ت اس وده ب ز نیا ورد م آن  دون ب ده ش ی بستر ر بیما ان درم کند  یید تأ شک پز که  ی ورتص

 صادر  بیمارستان  توسط  آن  صورتحساب  که  رادیولوژی  خدمات  سایر  و  ایکس  اشعه   •
 شود  می 

گچگیری  و  بندی  شکسته  وسایل  مانند  پزشکی  وسایل   •

مزایا  جدول  در  شده  ذکر  خدمات  و  بیماری  از  پیشگیری  برای  غربالگری   •

کنید  مصرف  خودتان  توانید  نمی  که  داروهایی  از  بعضی   •

$0

ً

https://www.medicare.gov/sites/default/files/2018-09/11435-Are-You-an-Inpatient-or-Outpatient.pdf
https://www.medicare.gov/sites/default/files/2018-09/11435-Are-You-an-Inpatient-or-Outpatient.pdf
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

سرپایی بیماران روانی بهداشت از مراقبت خدمات 
 :کنیممی پرداخت را زیر مراجع توسط شده ارائه روانی بهداشت خدمات هزینه ما 

ایالت تأیید مورد پزشک یا روانشناس  •

بالینی روانشناس  •

بالینی اجتماعی مددکار  •

بالینی متخصص پرستار  •

متخصص پرستار  •

پزشک دستیار  •

تحت که  Medicareتأیید مورد روانی بهداشت از مراقبت امور متخصصین سایر  •
باشند تأیید مورد ایالتی اجرای قابل قوانین 

اینجا در که اتی خدمسایر هزینه است ممکن و کنیم می پرداخت را زیر خدمات هزینه ما 
 :کنیمپرداخت نیز را اند نشده لیست 

کلینیک خدمات  •

روز طول در درمان  •

روانشناسی - اجتماعیبازپروری خدمات  •

سرپایی بیماران شدید /ناکاملشدن بستری به مربوط های برنامه  •

روانی بهداشت فردی و گروهی درمان و ارزیابی  •

داده نشان بالینی نظر از روانی بهداشت نتایج ارزیابی که هنگامی ناسی روانشتست  •
است شده 

دارویی های درمان کنترل هدف با سرپایی خدمات  •

سرپایی بیماران به مربوط وسایل و امکانات دارو، آزمایشگاه،  •

روانشناسی مشاوره  •

$0
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

 *سرپاییتوانبخشی خدمات 

 .کنیممی پرداخت را درمانی گفتار و شغلی درمان روانشناسی، درمان هزینه ما 

بیمارستان، پایی سربیماران های بخش از توانید می را سرپایی بیماران بازپروری دمات خ
مراکز دیگر و  (CORF) سرپاییبیماران بازپروری جامع امکانات مستقل، پزشکان مطب 
 .کنیددریافت 

$0

سرپایی بیماران اعتیاد خدمات 
اینجا در که اتی خدمسایر هزینه است ممکن و کنیم می پرداخت را زیر خدمات هزینه ما 

 :کنیمپرداخت نیز را اند نشده لیست 

الکل به اعتیاد مشاوره و تشخیص معاینه  •

مخدر مواد مصرف سوء موارد درمان  •

متخصص فرد یک توسط نفره تک یا گروهی مشاوره  •

مسکونی اعتیاد برنامه یک در حاد نیمه زدایی سم  •

ایی سرپبیماران درمان مرکز در مخدر مواد /الکلمصرف به مربوط خدمات  •

 )ویویترول(نالترکسون با رهش آهسته درمان  •

$0

 *غیربستریجراحی 

مراکز و بیمارستان سرپایی بیماران مرکز در را سرپایی بیماران خدمات و جراحی هزینه ما 
 .کنیممی پرداخت غیرثابت جراحی 

$0

the-counter) er, OvCT(O-نسخه  بدون  داروهای 

/فهسر داروی  درد،  مسکن  اب، تفآ ضد  رم ک ، مینیتاو قبیل  از  نسخه  دون ب ت المحصو ما 
 می  ت افدری$   60.00مبلغ اه م   3هر  شما  .هیمد می  شش پو را  ن نسماپا وار ن و  ی وردگاخرمس
 شما  هه ما سه  سهمیه  .تاس داده  ازه اج ی اندرم مه نابر که  کنید  ی الماق رف ص نید اتو می  که  کنید 
 ادهفتاس که  دالری  مبلغ  هر  .دگیر می  رار ق شما  ر ختیاا در  کتبر ا  و  والی ج ل، ریاپ ه، ویژان در 
 در ون چ کنید  ف مصر را آن همه  ال س ان ایپ از  قبل  حتما .شد د واهخ منتقل  بعد  اه م   3به  نکنید 
 .ردک هید انخو ت رداخپ ال ارس و  پست  رای ب ای  ینه هز شما  .ودش می  منقضی  یمی تقو ال س ان ایپ

 .نیدک دریافت  نسخه    OTCاقالم  دریافت  برای  خود    PCPاز  نیست  الزم  شما 

 آدرس به  آنالین  ، 866-420-4010 شماره  با  تماس  توسط  توانید  می  [
.MolinaHealthcareOTC.com www  برای  .هیدد سفارش  پست  طریق  از  یا 

 کاتالوگ  به  مانی در برنامه  با  تماس  یا    OTCاقالم  کامل  فهرست  و  بیشتر  اطالعات  کسب 
.]نمایید مراجعه    OTCمحصوالت 

$0

ُ
ً

ً

https://www.molinahealthcareotc.com/Account/Login?ReturnUrl=%2F
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

 *بیمارستاندر ناکامل شدن بستری خدمات 

در برنامه این  .استفعال روانپزشکی مداوای ساختاریافته برنامه یک ناکامل شدن بستری 
می ارائه محلی جامعه روانی بهداشت مرکز توسط یا بیمارستان در سرپایی خدمات الب ق

میدریافت خود روانپزشک یا پزشک مطب در که مراقبتی از برنامه این محتوای   .شود
 .شودمی بیمارستان در شما ماندن از مانع امر این  .داردبیشتری عمق کنید 

$0

شود می  نیز  پزشک  مطب  در  ویزیت  شامل  دهنده  ارائه  /پزشک خدمات 
 :کرد خواهیم  پرداخت  را  زیر  خدمات  هزینه  ما 

 هایی  مکان  در  و  هستند  الزم  پزشکی  نظر  از  که  درمانی  مراقبت  یا  جراحی  دمات خ  •
 :شوند می  ارائه  زیر  موارد  مانند 

پزشک  مطب  ○
 *مجاز سیار  جراحی  مرکز  ○

 *بیمارستان سرپایی  بخش  ○

متخصص  توسط  درمان  و  بیماری  تشخیص  مشاوره،   •
 درمانی مراقبتهای  پزشک  به  متخصص  نزد  رفتن  از  قبل  ارجاع  اولین  برای  لطفا  ○

 .کنید مراجعه  خود  اصلی 

 شما  اصلی  درمانی  مراقبتهای  کننده  ارائه  توسط  که  اولیه  توازن  و  نوایی ش عاینات م  •
 تجویز  مداوا  به  لزوم  ارزیابی  برای  آنرا  شما  پزشک  صورتیکه  در  شوند،  می  ارائه 
 .باشد کرده 

دارد  قرار  بعدی  صفحه  در  مزیت  این  ادامه 

$0

ً

ً
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

)ادامه(شود  می  نیز  پزشک  مطب  در  ویزیت  شامل  دهنده  ارائه  /پزشک خدمات 

مغزی  سکته  عالئم  درمان  یا  ارزیابی  شناسایی،  برای  elehealth  Tخدمات   •

 تا    5برای  شما  کننده  ارائه  با  )چت ویدیو  یا  تلفن  توسط  مثال  برای (مجازی  معاینات   •
 :صورتیکه در  دقیقه   10

و  نبوده  جدید  بیمار  یک  ○
و  نباشد  گذشته  روز    7در  مطب  در  ویزیت  به  مربوط  معاینات  ○
 ویزیت  قرار  اولین  یا  ساعت    24ظرف  در  مطب  در  ویزیت  به  منجر  معاینات  ○

نشود  موجود 

 پیگیری  و  توضیح  و  کنید  می  ارسال  پزشکتان  برای  که  تصاویری  یا /و ویدئو  رزیابی ا  •
 :صورتیکه در  ساعت    24ظرف  در  شما  پزشک  توسط 

و  نبوده  جدید  بیمار  یک  ○
و  نباشد  گذشته  روز    7در  مطب  در  ویزیت  به  مربوط  ارزیابی  ○
 ویزیت  قرار  اولین  یا  ساعت    24ظرف  در  مطب  در  ویزیت  به  منجر  ارزیابی  ○

نشود  موجود 

 سایر  با  الکترونیک  بهداشتی  پرونده  یا  اینترنت  تلفن،  توسط  شما  پزشک  که  مشورتی   •
نباشید  جدید  بیمار  یک  صورتیکه  در  دارد  پزشکان 

پزشکی  پروسه  اجرای  از  قبل  شبکه  در  دیگر  دهنده  ارائه  یک  توسط  ثانوی  ظریه ن  •

 زیر  موارد  به  محدود  پوشش  تحت  خدمات  *.دندانپزشکی غیرمعمول  بتی مراق خدمات   •
 :شود می 

مرتبط  های  بخش  و  فک  جراحی  ○
صورت  های  استخوان  شکستگی  یا  بندی  شکسته  ○
نئوپالستیک  سرطان  رادیودرمانی  از  قبل  کشیدن  دندان  ○
هستند  دهی  پوشش  قابل  پزشک  توسط  ارائه  صورت  در  که  خدماتی  ○

پا مشکالت به مربوط خدمات 
 :کردخواهیم پرداخت را زیر خدمات هزینه ما 

پا های جراحی و ها بیماری و جراحی یا پزشکی های درمان و بیماری تشخیص  •
 ( )پاشنهخار یا چکشی انگشت مانند 

می تأثیر پاهایشان بر آنها فعلی عوارض که اعضایی برای پا از معمول های مراقبت  •
دیابت مانند گذارد، 

$0

ً
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

پروستات سرطان غربالگری معاینات 
:کنیممی پرداخت بار یک ماه  12هر را زیر خدمات هزینه ما باال، به ساله   50افراد برای 

مقعد انگشتی معاینه  •

 (PSA)پروستات مخصوص ژن آنتی تست  •

$0

 *پروتزبا مرتبط وسایل و ها دستگاه 

دستگاههای هزینه ما  .شوندمی آن کل یا بدنی عملکرد یا اندام از بخشی جایگزین پروتز سائل و
نشده ذکر اینجا در که هایی دستگاه سایر هزینه است ممکن و کنیم می پرداخت را زیر پروتز 
 :کنیمپرداخت نیز را اند 

کولوستومی از مراقبت با مرتبط کولوستومی های کیسه  •

و لوله ق، تزریجای پمپ دادن، غذا لوازم های کیت شامل وریدی و ای روده تغذیه  •
کردن تزریق خود برای لوازم و ها محلول آداپتور، 

قلب ضربان تنظیم دستگاه  •

بریس  •

پروتز های کفش  •

مصنوعی پای و دست  •

 )ماسکتومیعمل از بعد جراحی های سوتین جمله از (سینه پروتز  •

نتیجه در که صورت خارجی اندام بخش یک های بخش همه جایگزینی برای پروتز  •
 .استدیده آسیب یا شده برداشته مادرزادی نقص یا مصدومیت بیماری، 

ندارند ادرار کنترل که افرادی مخصوص های پوشک و کرم  •

تعمیر هزینه  .کنیممی پرداخت را پروتز های دستگاه با مرتبط وسایل از برخی هزینه همچنین 
 .کنیممی پرداخت نیز را پروتز های دستگاه کردن تعویض یا 

 .دهیممی قرار پوشش تحت را مواردی نیز مروارید آب جراحی یا مروارید آب درمان از بعد 
.کنیدمراجعه بخش این در  ”چشماز مراقبت “قسمت به  ً بعدا جزئیات از اطالع برای 
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

ریوی توانبخشی خدمات 
های بیماری که کنیم می پرداخت اعضایی برای را ریوی توانبخشی ای هبرنامه هزینه ما 

توانبخشی به مربوط دستور باید  .باشندداشته متوسط تا  (COPD) حادو مزمن بسیار ریوی 
 .باشیدداشته  COPDدرمانی خدمات دهنده ارائه یا پزشک طرف از را ریوی 

 .کردخواهیم پرداخت مصنوعی تنفس دستگاه به متکی بیماران برای را تنفسی خدمات هزینه ما 

$0

 (STI)مقاربتی های عفونت به مربوط مشاوره و غربالگری 

می پرداخت را  Bهپاتیت و سفلیس سوزاک، کالمیدیا، به مربوط های غربالگری هزینه ما 
STIبیماری خطر معرض در  ً شدیداکه کسانی و باردار زنان برای ها غربالگری این   .کنیم

 .بدهدرا ها تست این دستور باید اولیه خدمات دهنده ارائه  .گیردمی قرار پوشش تحت هستند 
پوشش تحت بارداری طول در خاصی فواصل در یا بار یک ماه  12هر را ها تست این ما 
 .دهیممی قرار 

برای سال هر را رو در رو و فشرده رفتاری مشاوره جلسه دو حداکثر هزینه ما همچنین 
تقبل هستند،  STIبه ابتال معرض در و هستند فعال جنسی روابط نظر از که بزرگسالی افراد 

مشاورههای جلسه این هزینه ما  .بکشدطول دقیقه  30تا  20است ممکن جلسه هر   .کنیممی 
دهنده ارائه یک که کنیم می پرداخت صورتی در تنها پیشگیرانه خدمات نوعی عنوان به را 

مطبدر  ٌ مثال اولیه مراقبت قالب در باید ها جلسه این  .باشدکرده ارائه را آن اولیه دمات خ
 .شودارائه پزشک 
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

 (SNF)*ای حرفه پرستاری مرکز در مراقبت 

به نیاز بدون را  SNFدر  Medicareغیر و  Medicareهای اقامت ما درمانی برنامه 
 .دهدمی قرار پوشش تحت بیمارستان در قبلی شدن بستری 

اینجا در که اتی خدمسایر هزینه است ممکن و کنیم می پرداخت را زیر خدمات هزینه ما 
 :کنیمپرداخت نیز را اند نشده لیست 

باشد ضروری پزشکی نظر از اگر خصوصی اتاق یا خصوصی نیمه اتاق  •

خاص های رژیم جمله از غذا،  •

پرستاری خدمات  •

گفتاردرمانی و شغلی درمان درمانی، ورزش  •

کنید، می دریافت خودتان مراقبتی طرح از بخشی عنوان به شما که داروهایی  •
رهای فاکتومانند دارد، وجود شما بدن در طبیعی صورت به که موادی جمله از 

خنوی 

اجرایی امور و نگهداری جمله از خون،  •

شودمی ارائه نگهداری مراکز در  • ً معموال که جراحی و پزشکی وسایل 

شودمی انجام نگهداری مراکز در  • ً معموال که آزمایشگای های تست 

میانجام نگهداری مراکز در  • ً معموال که رادیولوژی خدمات سایر و ایکس اشعه 
شود 

شودمی ارائه نگهداری مراکز در  • ً معموال که چرخدار صندلی مانند ایی هدستگاه 

دهنده ارائه /پزشکخدمات  •

توانیدمی اما  .کنیدمی دریافت شبکه به متعلق مراکز از را مراقبتی خدمات  ً معموال شما 
پذیرفتن صورت در  .کنیددریافت نیز نیست ما شبکه در که مرکز یک از را مراقبتی دمات خ

 :کنیددریافت مراقبت خدمات آنها از توانید می زیر، های مکان توسط ما طرح هزینه 

بیمارستان به انتقال از قبل و حاضر حال در که بازنشستگی انجمن یا نگهداری مرکز  •
 ).کندمی ارائه را نگهداری مرکز در مراقبت که زمانی تا (اید بوده آنجا در 

آنجا در بیمارستان از شما خروج زمان در همسرتان که نگهداری دمات خمرکز  •
 .استداشته اقامت 
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y) pacise thererxvised e, Super(SETنظارت  تحت  رمانی د ورزش 

 محیطی  شریان  عالئم  بیماری  به  مبتال  اعضای  برای  را   SET هزینه  درمانی  برنامه  این 
) DPA ( مداوای  برای  مسئول  پزشک  از  که D PA  برای D PA  پوشش تحت  را  دارند  ارجاع 

:کرد خواهد  پرداخت  را  هزینه  این  درمانی  برنامه  .داد خواهد  قرار 

.شوند برآورده   SET شرایط  اگر  هفته   12 دوره  طول  در  جلسه   36 حداکثر   •

 لحاظ از  درمانی  مراقبت  کننده  ارائه  توسط  اگر  زمان  طول  در  اضافی  جلسه   36  •
 .شود شناخته  ضروری  پزشکی 

:باید  SET برنامه 

 در D PA برای  درمانی  ورزش  آموزش  برنامه  برای  ای  دقیقه   60 تا   30 جلسات   •
 .دارند خون  ضعیف  جریان  واسطه  به  پا  گرفتگی  که  اعضایی 

پزشک  مطب  یا  بیمارستان  در  سرپایی  وضعیت   •

 برای  و  نشده  وارد  آسیبی  شوند  می  مطمئن  که  شرایط  واجد  پرسنل  توسط  شده  ارائه   •
 .اند دیده  کارآموزی  D PA برای  درمانی  ورزش 

 که  متخصص  الینی ب پرستار  /پرستاری کارور  یا  پزشک  دستیار  زشک، پ مستقیم  نظارت  تحت 
 .اند دیده  کارآموزی  پیشرفته  و  پایه  حمایت  های  روش  برای 

باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

$0

فوری مراقبت 
 :شودمی ارائه زیر موارد درمان برای فوری مراقبت 

یا دارد، فوری پزشکی مراقبت به احتیاج که غیراضطراری موقعیت یک  •

یا ناگهانی، بیماری یک  •

یا جراحت،  •

 .باشدداشته نیاز فوری مراقبت به که شرایطی  •

اما  .کنیددریافت را آن شبکه دهنده ارائه یک از ابتدا باید دارید، نیاز فوری مراقبت به اگر 
دهندگان ارائه از توانید می باشید، داشته دسترسی شبکه دهنده ارائه به توانید نمی که مانی ز

 .کنیداستفاده نیز شبکه از خارج 

و محدود رایط شاینکه مگر نیست پوشش تحت آن قلمروهای و تحده مایاالت از خارج در 
 .بگیریدتماس طرح مسئول با جزئیات، کسب برای  .باشدداشته وجود خاصی 
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باید خودتان را هایی هزینه چه 
کنیدپرداخت  کند می پرداخت را آنها هزینه ما طرح که خدماتی 

چشم از مراقبت 
 :کردخواهیم پرداخت را زیر خدمات هزینه ما 

و ؛ سالهر در چشم معمول تست یک  •

تماسی لنزهای برای  100$ حداکثریا  )لنزو قاب (طبی عینک برای  100$ حداکثر •
 .سالدو هر در 

چشم جراحت و بیماری درمان و تشخیص برای را سرپایی پزشکی خدمات هزینه ما 
رتینوپاتیبررسی برای چشم ساالنه معاینات شامل مسئله این مثال، برای   .کنیممی پرداخت 

 .استسن کهولت نتیجه در ماکوال دژنراسیون درمان و دیابت به مبتال افراد در دیابتی 

ه سیاآب ی لگرباغرار بیک ینه هزما نیز هستند ه سیاآب ی ربیماید شدض معردر که رادی افرای ب
 :جملهاز هستند ه سیاآب ی ربیماید شدض معردر که رادی اف .کنیممی ت رداخپال سهر در را 

دارند سیاه آب فامیلی سابقه که افرادی  •

دارند دیابت که افرادی  •

است سال  50از بیشتر ها آن سن که آمریکایی بومی افراد  •

باال به سال  65سن به هیسپانیک های آمریکایی •

در لنز پزشک که زمانی یا مروارید آب جراحی بار هر از بعد را لنز و عینک یک هزینه ما 
باشید، داشته جداگانه مروارید آب جراحی دو اگر . (کنیممی پرداخت را گذارد می چشمتان 

عینک دو وانید تنمی دوم جراحی از بعد  .کنیددریافت جراحی هر از بعد عینک یک اید ب
و لنز تعویض هزینه ما همچنین  ).باشیدنگرفته عینک اول جراحی از بعد اگر حتی بگیرید 

می پرداخت را لنز دادن قرار بدون مروارید آب آوردن بیرون از بعد تعویض یا عینک اب ق
 .کنیم

$0

”آمدیدخوش  Medicareبه   “پیشگیرانه ویزیت 

این  .کنیممی پرداخت را  ”آمدیدخوش  Medicareبه “پیشگیرانه ویزیت هزینه بار یک ما 
 :استزیر موارد شامل ویزیت 

شما، سالمت بررسی  •

ها غربالگری جمله از (شما نیاز مورد پیشگیرانه خدمات درباره مشاوره و آموزش  •
و،   )هاتزریق و 

 .نیازصورت در مراقبت موارد سایر برای ارجاع  •

” (Welcome to Medicare) آمدیدخوش  Medicareبه “پیشگیرانه ویزیت ما   :تذکر
قرار پوشش تحت دارید را  Medicareطرح  Bبخش که اولی ماه  12در بار یک فقط را 

ویزیتخواهید می که بگویید پزشک مطب در گیرید، می مالقات قرار که هنگامی   .دهیممی 
.باشیدداشته  ” (Welcome to Medicare) آمدیدخوش  Medicareبه   “پیشگیرانه 

$0

ً
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.E  از  خارج  پوشش  تحت  مزایای l Options Molina Dua

 .بود خواهند  دسترس  در    Medi-Calیا    Medicareطریق  از  اما  شوند  نمی  داده  پوشش    Molina Dual Optionsتوسط  زیر  دمات خ

.E1 ansitions (CCT) rnia Community TorlifCa

 شرایط  واجد  ذینفع  افراد  به  تا  گیرد  می  کمک  محلی  اصلی  های  سازمان  از   ransitions (CCT)  TCalifornia Communityبرنامه 
Medi-Cal   هستند  جامعه  در  ایمن  اقامت  و  بازگشت  خواستار  و  اند  برده  سر  به  پایی سر درمان  مرکز  در  متوالی  روز    90حداقل  مدت  به  که 

 پرداخت  را  انتقال  هماهنگی  خدمات  های  هزینه  انتقال،  از  پس  روز    365مدت  برای  و  انتقال  از  پیش  دوره  طول  در    CCTبرنامه  .ندک کمک 
 .کند کمک  اجتماع  به  ذینفع  افراد  بازگشت  به  تا  کند  می 

 شما  .کنید دریافت  انتقال  هماهنگی  خدمات  کند،  می  رسانی  خدمت  شما  سکونت  محل  کانتی  در  و    CCTاصلی  سازمان  هر  از  توانید  می  ما ش
 درمانی  مراقبت  سازمان  سایت  وب  در  را  دهند  می  ارائه  را  خود  خدمات  آن  در  که  هایی  کانتی  و    CCTاصلی  های  سازمان  لیست  توانید  می 
.aspx .dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCThttp://www.:کنید مشاهده  آدرس  این  به 

  CCT:انتقال  هماهنگی  خدمات  برای 

Medi-Cal   با  رابطه  در  .کرد نخواهید  پرداخت  خدمات  این  برای  ای  هزینه  هیچ  شما  :کرد خواهد  پرداخت  را  انتقال  هماهنگی  خدمات  هزینه 
 :ندارد ارتباط  شما    CCTانتقال  با  که  خدماتی 

 از  پس  شده  ارائه  خدمات  هزینه   . Molina Dual Optionsکند می  دریافت    Molina Dual Optionsاز  را  خدمات  هزینه  دهنده  ارائه 
 .کرد نخواهید  پرداخت  خدمات  این  برای  ای  هزینه  هیچ  شما  .کرد خواهد  پرداخت  را  شما  نتقال ا

 در  که  خدمات  به  مربوط  های  هزینه تمام   Molina Dual Options کنید،  می دریافت  را CCT انتقال  سازی  هماهنگ خدمات  شما  که  حالی  در 
 .کرد خواهد  تقبل  را  دارند  فصل  این  از   D بخش  در  مزایای  جدول  فهرست 

 Molina Dual Options: دارویی  پوشش  مزیت  در  تغییر  عدم 

  Molina Dual Options طریق  از  را  خود  معمولی  دارویی  مزیت  همچنان  شما  .دهد نمی  پوشش  را  دارویی  های  هزینه   CCT برنامه 
.کنید مراجعه   5 فصل  به  لطفا بیشتر،  اطالعات  کسب  برای  .کنید می  کسب  ً

 ،  ,71TTY(855) 665-4627 :1 شماره  به  اعضا  خدمات  یا  پرونده  مدیر  با  باید  ، CCT غیر  انتقال  مراقبت  به  نیاز  صورت  در  :تذکر
 به  که  است  مراقبتی  ، CCT غیر  انتقال  مراقبت  .بگیرید تماس  دمات خ هماهنگی  منظور  به  محلی  وقت  به  شب    8تا  صبح    8از  جمعه  تا  دوشنبه 
 .نیست مربوط  درمانی  سازمان /مرکز یک  از  شما  انتقال 

.E2  دندانپزشکی  برنامهl
  Medi-Ca


:قبیل از  خدماتی  مثال،  برای  ؛ باشند می  موجود    Medi-Cal (Denti-Cal)دندانپزشکی  برنامه  طریق  از  خاص  دندانپزشکی  دمات خ 

فلورید مداواهای کردن، تمیز ایکس، اشعه عکسبرداری اولیه، معاینات  •

روکش و بازسازی  •

ریشه کانال مداوای  •

کردن ردیف و ترمیم و تعمیر تنظیم، مصنوعی، دندان  •

 یافتن  به  نیاز  صورت  در  یا  بیشتر،  اطالعات  کسب  برای  .هستند شما  دسترس  در    Denti-Calدر  رایگان  صورت  به  دندانپزشکی  دمات خ
 کاربران تماس   6384-322-800-1 (شماره  به    Denti-Calذینفع  مشتریان  خدمات  خط  لطفا بپذیرد،  را    Denti-Calکه  دندانپزشکی 

 1-800-735-2922  (TTY برنامه  نمایندگان  .است رایگان  تماس  برقراری  .بگیرید تماسDenti-Cal    5:00تا  صبح    8:00ساعت  از   
-Denti وبسایت  به  بیشتر  اطالعات  برای  توانید  می  همچنین  .باشند می  دسترس  در  راهنمایی  و  کمک  ارائه  برای  جمعه  تا  دوشنبه  عدازظهر، ب

Cal   آدرس  به/  .denti-cal.ca.govhttps://www  کنید مراجعه. 

ً

ً

https://www.denti-cal.ca.gov
http://www.dhcs.ca.gov/services/ltc/Pages/CCT.aspx
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 .کنید دریافت  را  دندانپزشکی  مزایای  دندان  از  مراقبت  مدیریتی  های  نامهبر طریق  از  است  ممکن  ، Denti-Cal رایگان  خدمات  بر  عالوه 
 های  برنامه  درباره  بیشتر  اطالعات  به  اگر  .شوند می  ارائه   Los Angeles های  شهرستان  در  دندانپزشکی  شده  مدیریت  مراقبتی  های  طرح 

 این  به  درمانی  های  مراقبت  های  گزینه  تلفن  خط  با  دارید،  کمک  به  نیاز  خود  دندانپزشکی  بیمه  برنامه  شناسایی  برای  یا  دارید،  نیاز  دندانپزشکی 
 صبح    8:00از  جمعه  تا  دوشنبه  ، )بگیرند تماس    7077-430-800-1شماره  با    TTYکاربران 4263-430-800-1 ( بگیرید  تماس  شماره 
 .است رایگان  شماره  این  .ظهر از  بعد    5:00تا 

.E3  العالج بیماران  از  مراقبت
 آسایشگاه  انتخاب  حق  از  شما  .کنید دریافت  باشد    Medicareأیید ت مورد  که  آسایشگاه  در  مراقبت  طرح  هر  از  را  مراقبت  خدمات  توانید  می 

 معناست  بدان  این  .ماند نخواهید  زنده  زیادی  مدت  شما  که  کنند  تأیید  شما  آسایشگاه  پزشکی  مدیر  یا  شما  دهنده  ارائه  که  شرطی  به  برخوردارید، 
 دهنده  ارائه  یک  تواند  می  شما  آسایشگاه  پزشک  .باشید زنده  کمتر  یا  ماه  شش  رود  می  انتظار  و  دارید  مرگ  به  منجر  بیماری  یک  دارای  شما  که 
 .باشد شبکه  از  خارج  دهنده  ارائه  یا  شبکه 

 را  آسایشگاه  در  مراقبت  خدمات  شما  که  هنگامی    Molina Dual Optionsتوسط  پرداختی  های  هزینه  به  مربوط  اطالعات  مشاهده  برای 
 .فرمایید مشاهده  را  فصل  این    Dقسمت  در  مزایا  نمودار  کنید،  می  دریافت 

 انتهایی  بیماری  تشخیص  با  رابطه  در  و  گیرند  می  قرار  پوشش  حت ت e  B Medicarیا    Aبخش  در  که  خدماتی  و  آسایشگاهی  خدمات  رای ب
 :هستند شما 

 به  مربوط  بیمارستان  خدمات  هزینه   . Medicareکند می  دریافت    Medicareاز  را  خدمات  هزینه  آسایشگاه  خدمات  دهنده  ارائه   	•
 .کرد نخواهید  پرداخت  خدمات  این  برای  ای  هزینه  هیچ  شما  .کرد خواهد  پرداخت  را  مهلک  بیماری  تشخیص 

 مراقبت  بجز (نیستند  شما  انتهایی  بیماری  تشخیص  با  مرتبط  و  هستند  e  Medicarبرنامه    Bیا    Aبخش  پوشش  تحت  که  خدماتی  رای ب
 ):مراقبت به  فوری  نیاز  یا  اضطراری 


B Medicareیا    Aبخش  پوشش  تحت  خدمات  هزینه   . Medicareندک می  دریافت    Medicareاز  را  خدمات  هزینه  دهنده  ارائه   	•   

.کرد نخواهید  پرداخت  ای  هزینه  خدمات  این  برای  شما  .کند می  پرداخت  را  

 :بگیرند قرار  e  Medicarبرنامه  در  l Options  Molina Duaطرح    Dبخش  مزایای  پوشش  تحت  است  ممکن  که  داروهایی  رای ب

 اطالعات  کسب  برای  .باشند نمی  ما  درمانی  برنامه  و  مرگ  به  رو  بیماران  آسایشگاه  پوشش  تحت  همزمان  طور  به  هرگز  اروها د  	•
.کنید مراجعه    5فصل  به  لطفا بیشتر،  ً

 تا  دوشنبه  ،  ,71TTY(855) 665-4627 :1 شماره  به  اعضا  خدمات  یا  پرونده  مدیر  با  باید  آسایشگاه،  در  مراقبت  به  نیاز  صورت  در  :تذکر
 که  است  مراقبتی  خدمات  از  نوعی  غیرآسایشگاهی  خدمات  .بگیرید تماس  خدمات  هماهنگی  منظور  به  محلی  وقت  به  شب    8تا  صبح    8از  جمعه 
 .نیست شما  انتهایی  تشخیص  با  مرتبط 

.F  پوشش  تحت  که  مزایایی l OptionsMolina Dua ،e Medicar  یاl  Medi-Ca  نیستند
 آنها  مزایای  هزینه  ما  که  هستند  مواردی  معنای  به  مستثنی  موارد  .تندنیس درمانی  برنامه  پوشش  تحت  مزایایی  چه  که  گوید  می  شما  به  بخش  این 
 .کنند نمی  پرداخت  را  آنها  هزینه  نیز    Medi-Calو   . Medicareکنیم نمی  پرداخت  را 

 می  مستثنی  گاه  که  مواردی  از  برخی  و  گیرند  نمی  قرار  پوشش  تحت  شرایطی  هیچ  در  ما  توسط  که  مواردی  و  خدمات  از  بعضی  زیر  لیست  در 
 .است شده  داده  توضیح  شوند، 

 در  مگر  کنیم،  نمی  پرداخت  را  )اعضا دفترچه  در  دیگری  قسمت  هر  یا (اند  شده  لیست  قسمت  این  در  که  مستثنی  پزشکی  مزایای  هزینه  ما 
 توانید  می  است،  نگرفته  قرار  پوشش  تحت  که  کنیم  پرداخت  را  خدماتی  هزینه  باید  ما  که  کنید  می  فکر  اگر  .است شده  لیست  که  خاصی  رایط ش

 .کنید مراجعه    9بخش  به  بررسی،  درخواست  ارائه  نحوه  درباره  اطالعات  کسب  برای  .باشید داشته  مجدد  بررسی  درخواست 

 :شوند نمی  داده  پوشش  ما  طرح  توسط  زیر  خدمات  و  موارد  مزایا،  جدول  در  شده  توصیف  محدودیت  یا  مستثنی  موارد  هرگونه  بر  عالوه 

ً
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 شوند،  داده  تشخیص  ”غیرضروری پزشکی  نظر  از  و  غیرمنطقی Medi-Cal “ و    Medicareاستانداردهای  به  توجه  با  که  دماتی خ  	•

.باشند پوشش  تحت  خدمات  عنوان  به  ما  طرح  توسط  خدمات  این  اینکه  بجز  

 مجاز  بالینی  تحقیقات  پژوهش  تحت  یا    Medicareتوسط  اینکه  مگر  تجربی،  داروهای  و  اقالم  جراحی،  و  پزشکی  داواهای م  	•
Medicare   فصل  به  بالینی،  تحقیقاتی  های  بررسی  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .باشند پوشش  تحت  ما  درمانی  برنامه  توسط  یا 

 .نیستند پذیرفته  پزشکی  انجمن  توسط  کلی  طور  به  که  هستند  مواردی  تجربی،  موارد  و  ها  درمان  .نیدک مراجعه    38صفحه  ، 3

تفریحی  ورزش  یا  هستند  الزم  مدرسه  برای  که  ورزشی  تمرینات   	•

 .کند پرداخت  آنرا  هزینه    Medicareو  باشد  داشته  پزشکی  ضرورت  که  مواردی  از  غیر  به  مفرط،  چاقی  برای  جراحی  داوای م  •

 .باشد الزم  پزشکی  نظر  از  که  زمانی  بجز  بیمارستان  در  خصوصی  اتاق  یک   	•

 .خصوصی پرستاران  	•

•	 

 

 .تلویزیون یا  تلفن  نند ما تخصصی،  پرستاری  مرکز  یا  بیمارستان  در  شما  اتاق  در  شخصی  قالم ا 

شما  منزل  در  وقت  تمام  پرستاری  مراقبت   	•

 .خانوارتان اعضای  یا  شما  نزدیک  بستگان  از  شده  اخذ  های  هزینه   	•

 منظورات  ورزشی،  کارایی  جنسی،  کارایی  مو،  رشد  کردن،  کم  وزن  شامل (داوطلبانه  یا  انتخابی  بهسازی  خدمات  یا  ها  روال   	•
 .باشند داشته  پزشکی  ضرورت  مگر  ، )فکری کارآیی  و  ضدپیری  زیباسازی، 


 و  شکل  به  که  بدن  از  بخشی  بهبود  برای  یا  تصادفی  مصدومیت  خاطر  به  اینکه  مگر  دیگر،  زیباسازی  روش  یا  زیباسازی  جراحی   	•

 عمل  سینه  با  شدن  منطبق  برای  دیگر  سینه  درمان  و  ماسکتومی  از  بعد  سینه  بازسازی  هزینه  همچنین  .اشدب الزم  نیست  صحیح  ریخت 

.کنیم می  پرداخت  را  کرده  

شخصی کارکرد سهولت و راحتی به مربوط اقالم  	•         

 (DMV)موتوری  نقلیه  وسایل  بخش  ،  (WIC)کودکان  و  اطفال  زنان،  ناتوانی،  فرم  مانند  هایی  فرم  تکمیل   	•

 مبتال  اشخاص  برای  که  هایی  کفش  یا  باشد  شده  منظور  ساپورت  هزینه  در  و  بوده  پا  ساپورت  از  بخشی  کفش  اینکه  مگر  ارتوپدی،  کفش   	•
 .باشند می  پا  قند  مرض  به 

هستندمبتال دیابتی پای بیماری به که اصی اشخبرای طبی یا ارتوپدی های کفش از غیر به پاها، کننده حمایت سائل و 	•                      

و سایر امدادهای کم بینایی    LASIKکراتوتومی شعاعی، جراحی   	•

 .غیرتجویزی ضدحاملگی  لوازم  و  سازی  عقیم  های  روال  کردن  برعکس   	•

مکزیک  یا  کانادا  های  بیمارستان  در  شدن  بستری  برای  نیاز  مورد  اضطراری  خدمات  برای  بجز  متحده،  ایاالت  از  خارج  دمات خ  •

 )متفاوت یا  طبیعی  های  درمان  از  استفاده (درمانی  طبیعی  متخصص  خدمات   	•


 را  اضطراری  خدمات  بازنشسته  سرباز  یک  هنگامیکه  ولی ) VA (بازنشسته نظامیان  امور  به  مربوط  مراکز  در  شده  ارائه  دمات خ  	•

 سرباز  به  را  التفاوت  مابه  ماست،  برنامه  هزینه  در  شدن  سهیم  از  بیش   VA هزینه  در  شدن  سهیم  و  کند  می  دریافت   VA بیمارستان  در 


.هستید مسئول  خودتان  هزینه  در  شدن  سهیم  مبلغ  برای  هنوز  شما  .کرد خواهیم  بازپرداخت  بازنشسته  

 )شده تأیید  موارد  در  جز  به  (OTC) (نسخه  بدون  داروهای   	•

انتخابی ختنه  	•   

. 

ً
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طرح  این  طریق  از  یی سرپا بیماران  ی تجویز ی داروها دریافت   5:فصل 

معرفی 
 شما  برای  شما  دهنده  ارائه  که  هستند  داروهایی  اینها  .پردازد می  شما  سرپایی  تجویزی  داروهای  دریافت  به  مربوط  قوانین  توضیح  به  بخش  این 
  Medi-Cal. و   Dبخش    Medicareپوشش  تحت  داروهای  شامل  .کنید می  دریافت  پست  توسط  یا  داروخانه  از  را  آنها  شما  و  کند  می  تجویز 
 .اند شده  ارائه  اعضا  دفترچه  فصل  آخرین  در  الفبا  حروف  ترتیب  به  آنها  معانی  و  کلیدی  بارات ع

 :تاس هنشد داده  ضیحی تو نها آ اره درب فصل  ن ای در  که  چند هر ند شو می  ت رداخپ  Molina Dual Options سط تو ر زی ای داروه ینه هز همچنین 

 یا  بیمارستان  در  شدن  بستری  هنگام  در  که  است  ایی داروه شامل  موارد  این   Medicare. برنامه   Aبخش  پوشش  تحت  اروهای د  	•
 .است شده  داده  شما  به  نگهداری  مراکز 


 تزریقی  داروهای  از  برخی  درمانی،  شیمی  داروهای  از  برخی  شامل  موارد  این  Medicare.  برنامه  B بخش  پوشش  تحت  اروهای د  	•

 کسب  برای  .کنید می  دریافت  دیالیز  کلینیک  در  که  است  داروهایی  و  دهندگان  ارائه  دیگر  یا  پزشک  مطب  در  ویزیت  طول  در 


.کنید مراجعه   4 بخش  در  مزایا  جدول  به  ، Medicare از   D بخش  های دارو درباره  بیشتر  اطالعات  

سرپایی بیماران داروهای پوشش به مربوط قوانین 
.دهیم می  قرار  پوشش  تحت  کنید،  دنبال  را  بخش  این  در  شده  عنوان  قوانین  که  زمانی  تا  را  شما  داروهای  معموال ما  ً

 اولیه مراقبت  خدمات  دهنده  ارائه  معموال شخص  این  .بنویسد ایتان بر را  نسخه  که  باشید  داشته  دیگری  دهنده  ارائه  یا  پزشک  باید  شما  1.  
 (PCP) ارائه  یک  تواند  می  دهد،  ارجاع  دیگری  شخص  به  مراقبت  دریافت  برای  را  شما  تان  اولیه  مراقبت  دهنده  ارائه  اگر  یا  .است شما 
 .باشد دیگر  دهنده 

ً
 

.کنید استفاده  شبکه  داروخانه  یک  از  باید  عموما نسخه  تهیه  برای  2.  

 .3 

ً

 .گوییم می  ”دارو لیست “آن  به  اختصار  به  ما  .باشند طرح  پوشش  تحت  داروهای  لیست  در  باید  شما  شده  تجویز  داروهای  

 .کنیم پرداخت  را  آن  هزینه  استثنا،  موارد  گرفتن  نظر  در  با  بتوانیم  است  ممکن  ما  نباشد،  دارو  لیست  در  اگر   	•

.کنید مراجعه   9 فصل  به  استثنا  برای  درخواست  مورد  در  اطالعات  کسب  برای  	•

 و  غذایی  سازمان  توسط  دارو  از  استفاده  که  معنی  بدین  .شود استفاده  است  قبول  مورد  پزشکی  لحاظ  از  که  درمانی  برای  باید  شما  داروی  از    	4. 
 .باشد شده  تأیید  پزشکی  خاص  مراجع  توسط  یا  گرفته  قرار  تأیید  مورد  دارویی 

ً
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.A  دار  نسخه  داروهای  تهیه
.A1  شبکه های  داروخانه  از  یکی  در  دار  نسخه  داروهای  تهیه
 داروخانه  .باشند شده  تهیه  ما  شبکه  های  داروخانه  از  هرکدام  در  که  کنیم  می  پرداخت  صورتی  در  فقط  را  ها  نسخه  هزینه  ما  مواقع،  اکثر  در 
 داروخانه  از  هرکدام  به  توانید  می  .کند تهیه  را  ما  طرح  اعضای  برای  الزم  تجویزی  داروهای  است  کرده  توافق  که  است  ای  داروخانه  شبکه 
 .بروید ما  شبکه  های 

 با  اینکه  یا  بروید  ما  سایت  وب  به  کرده،  مراجعه  ها  داروخانه  و  دهندگان  ارائه  فهرست  به  توانید  می  جدید،  شبکه  داروخانه  یک  کردن  پیدا  برای 
 .بگیرید تماس  تان  پرونده  مدیر  یا  اعضا  خدمات 

.A2  پیچید می  را  نسخه  که  هنگامی  عضویت  شناسایی  کارت  از  استفاده
 .پوشش تحت  شده  تجویز  داروهای  هزینه  شبکه،  داروخانه  .دهید نشان  شبکه  داروخانه  در  را  خود  عضویت  شناسایی  کارت  نسخه،  تهیه  برای 
 .کند می  دریافت  ما  از  را 

 را  الزم  اطالعات  و  بگیرد  تماس  ما  با  تا  بخواهید  داروخانه  از  دارید، ن همراه  به  خود  با  نسخه  پیچیدن  هنگام  در  را  عضویت  شناسایی  کارت  اگر 
 .کند کسب 

 می  سپس  .کنید پرداخت  دارو  دریافت  زمان  در  را  نسخه  کامل  هزینه  اشد ب الزم  است  ممکن  کند،  دریافت  را  الزم  اطالعات  نتواند  داروخانه  اگر 
 که جایی  تا  ما  .بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  فورا کنید،  پرداخت  را  دارو  هزینه  نتوانید  اگر  .برگردانیم را  هزینه  تا  کنید  درخواست  ما  از  وانید ت

 .کنیم می  کمک  شما  به  بتوانیم 
ً

 .کنید مراجعه    7بخش  به  ما،  از  هزینه  بازپرداخت  درخواست  نحوه  درباره  اطالع  برای   •

 .بگیرید تماس  تان  پرونده  مدیر  یا  اعضا  خدمات  با  توانید  می  داشتید،  نیاز  راهنمایی  به  نسخه  تهیه  در  اگر   •

.A3  کنید چکار  دادید  تغییر  دیگری  شبکه  داروخانه  یک  به  اگر
 دهنده  ارائه  توسط  جدید  نسخه  یک  صدور  درخواست  توانید  می  کنید،  تهیه  دوباره  را  ای  نسخه  که  باشد  الزم  و  دهید  تغییر  را  ها  داروخانه  اگر 
 .کند منتقل  جدید  داروخانه  به  را  نسخه  بخواهید  داروخانه  از  باشد  داشته  باقیمانده  داروی  تجدید  اگر  یا  نمایید  را 

 .بگیرید تماس  تان  پرونده  مدیر  یا  اعضا  خدمات  با  توانید  می  داشتید،  نیاز  راهنمایی  به  شبکه  داروخانه  تغییر  در  اگر 

.A4  کنید چکار  کند  ترک  را  شبکه  شما  داروخانه  اگر
 .کنید پیدا  جدید  شبکه  داروخانه  یک  که  است  الزم  شود،  خارج  طرح  شبکه  از  کنید  می  استفاده  آن  از  که  ای  داروخانه  اگر 

 با  اینکه  یا  بروید  ما  سایت  وب  به  کرده،  مراجعه  ها  داروخانه  و  دهندگان  ارائه  فهرست  به  توانید  می  جدید،  شبکه  داروخانه  یک  کردن  پیدا  برای 
 .بگیرید تماس  تان  پرونده  مدیر  یا  اعضا  خدمات 

.A5  تخصصی داروخانه  از  استفاده
 :شوند می  زیر  موارد  شامل  تخصصی  های  داروخانه   .شوند پیچیده  تخصصی  داروخانه  یک  در  باید  ها  نسخه  مواقع  عضی ب

 .دهند می  ارائه  را  تزریقی  درمان  به  مربوط  داروهای  که  هایی  داروخانه   •

 .کنند می  ارائه  را  پرستاری  مراکز  مانند  مدت  طوالنی  نگهداری  مراکز  داروهای  که  هایی  داروخانه   •


 مراکز از  یکی  ساکن  که  صورتی  در  .دارند نیز  را  خودشان  های  وخانه دار مدت  طوالنی  های  مراقبت  ارائه  مراکز  معموال ○

.کنید می  دریافت  مرکز  همان  داروخانه  از  را  خود  نیاز  مورد  داروهای  که  کنید  حاصل  اطمینان  باید  هستید،  مدت  بلند  مراقبت  

○

ً

 مرکز  در  خود  دارویی  مزایای  به  دسترسی  در  یا  باشد  نداشته  وجود  ما  شبکه  در  مدت  بلند  مراقبت  مرکز  داروخانه  که  صورتی  در 
.بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  لطفا هستید،  مواجه  مشکل  با  مدت  بلند  مراقبت  ً

ً
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 موارد  در  بجز  .کنند می  ارائه  را  سرخپوستان  شهری  بهداشت  برنامه /ای قبیله /سرخپوستان بهداشتی  خدمات  که  هایی  داروخانه   	•
 .کنند استفاده  ها  داروخانه  این  از  توانند  می  آالسکا  بومیان  یا  آمریکا  ومی ب افراد  فقط  ضطراری، ا

 .دارند نیز  خاصی  تفاده اس نحوه  و  ها  دستورالعمل  کنند،  می  ارائه  را  داروها  این  که  هایی  داروخانه   	•

 

 با  اینکه  یا  بروید  ما  سایت  وب  به  کرده،  مراجعه  ها  داروخانه  و  دهندگان  ارائه  فهرست  به  توانید  می  جدید،  شبکه  داروخانه  یک  کردن  پیدا  برای 
 .بگیرید تماس  تان  پرونده  مدیر  یا  اعضا  خدمات 

.A6  داروهایتان دریافت  برای  پستی  سفارش  خدمات  از  استفاده
 پست  طریق  از  شده  ارائه  داروهای  کلی  طور  به  .کنید استفاده  درمانی  شبکه  پستی  سفارش  خدمات  از  توانید  می  داروها  از  خاصی  انواع  برای 
 از  که  داروهایی  .کنید می  مصرف  مدت  طوالنی  برای  یا  مزمن  پزشکی  شرایط  یک  برای  مداوم  صورت  به  را  آنها  شما  که  هستند  اروهایی د
 .شوند می  مشخص  ما  دارویی  لیست  در    NMحروف  با  نیستند  ارسال  قابل  طرح  پستی  خدمات  ریق ط

 سفارش  را  خود  داروی  روز،    90مدت  به  حداکثر  و  روزه،    30دوره  یک  برای  حداقل  دهد  می  امکان  شما  به  ما  طرح  پستی  سفارش  سرویس 
 .است ماه  یک  ذخیره  فرانشیز  معادل  روزه    90ذخیره  فرانشیز  .دهید

پست  طریق  از  نسخه  پیچیدن 
 شماره به  اعضا  خدمات  با  لطفا پست،  طریق  از  ها  نسخه  تهیه  به  مربوط  اطالعات  و  سفارش  فرم  دریافت   برای 

1 : 71TTY ،(855) 665-4627  ،  از  توانید  می  یا  بگیرید  تماس  محلی  وقت  شب،    8تا  صبح    8ساعت  از  و  جمعه  تا  دوشنبه 
.MolinaHealthcare.com/Duals www  کنید بازدید.  

ً

 موقت دریافت  زمینه  در  راهنمایی  دریافت  برای  .رسد می  شما  دست  به  روز    10زمان  مدت  در  پستی  سفارش  دار  نسخه  داروی  معموال
 در  اگر  محلی  وقت  به  شب   8 تا  صبح   8 از  جمعه  الی  دوشنبه  ، 117: شماره به   TTY و  ،4627-665 (855) شماره  با  تجویزی  اروهای د

 .باشد شده  تأخیر  شما  پستی  سفارش 

ً

پستی  سفارش  های  روال 
 دریافت شما  دهنده  ارائه  دفتر  از  مستقیما که  جدیدی  های  نسخه  کند،  می  دریافت  شما  از  که  جدیدی  های  نسخه  تهیه  برای  پستی  سفارش  سرویس 
:دارد مختلفی  های  روش  شما،  پستی  سفارش  های  نسخه  مجدد  پیچیدن  و  کند،  می 

ً

گیرد  می شما  از  داروخانه  که  جدیدی  های  نسخه  1.  
 .دهد می  تحویل  و  کرده  تهیه  را  گیرد  می شما  از  که  جدیدی  های  نسخه  خود  به  خود  داروخانه 

گیرد می شما  دهنده  ارائه  دفتر  از  مستقیما داروخانه  که  جدیدی  های  نسخه  2.   ً
 خواهید  می  آیا  که  ببیند  تا  گرفت  خواهد  تماس  شما  با  بگیرد،  شما  سالمت  خدمات  دهنده  ارائه  از  را  ای  نسخه  داروخانه  اینکه  از  پس 

ً.بعدا یا  شود  تهیه  بالفاصله  تان  نسخه  داروهای 


 از (دهد  تحویل  شما  به  را  درست  داروی  داروخانه  که  کنید  حاصل  مینان اط تا  گیرد  می  قرار  شما  اختیار  در  فرصتی  تماس  این  با   	•

 عقب  به  را  آن  گردد،  ارسال  دارو  و  شود  صادر  برایتان  صورتحسابی  اینک  از  قبل  نیاز،  صورت  در  و  )آن نوع  و  مقدار  دوز،  جمله 


.کنید لغو  یا  بیاندازید  

 از  و  کنند  چکار  جدید  نسخه  با  که  بدانند  تا  بدهید  جواب  آنها  به  گیرد  می  تماس  شما  با  داروخانه  که  هربار  که  دارد  اهمیت  نکته  این   	•
 .شود جلوگیری  ارسال  در  تأخیر  هرگونه 

ً

https://www.MolinaHealthcare.com/Duals
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پستی  سفارش  های  نسخه  مجدد  پیچیدن  3.  
 نام  ثبت  خودکار  تجدید  و  مجدد  پیچیدن  برنامه  نام  به  خودکار  مجدد  پیچیدن  برنامه  در  توانید  می  شما  خود،  های  نسخه  مجدد  پیچیدن  برای 
 را  مجدد  نسخه  پیچیدن  فرآیند  خودکار  صورت  به  است،  اتمام  حال  در  شما  داروهای  دهد  نشان  سوابق  که  هنگامی  برنامه  این  در  ما  .نیدک

 .کرد خواهیم  آغاز 

 به  که  صورتی  در  دارید،  نیاز  بیشتری  داروهای  به  کند  حاصل  اطمینان  تا  گرفت  خواهد  تماس  شما  با  دارو  ارسال  از  قبل  داروخانه   	•
 .کنید لغو  را  شده  ریزی  برنامه  مجدد  پیچیدن  توانید  می  است  کرده  تغییر  نسخه  یا  دارید  دارو  کافی  ندازه ا

 بگیرید  تماس  داروخانه  با  شد  خواهد  تمام  داروهایتان  کنید  می  فکر  که  انی زم از  قبل  روز    10حداقل  لطفا  ها،  نسخه  مجدد  پیچیدن  برای   	•
 .گردد ارسال  موقع  به  شما  بعدی  سفارش  تا 

 به اعضا  خدمات  با  لطفا کند،  می  آماده  را  نسخه  مجدد  پیچیدن  ودکار خ صورت  به  که  خودکار  تجدید  و  مجدد  پیچیدن  برنامه  از  شدن  خارج  برای 
 .بگیرید تماس  محلی  وقت  به  شب    8تا  صبح    8از  جمعه  الی  دوشنبه  ،  71TTY ،(855) 665-4627 :1 شماره 

ً

 دارید تمایل  که  راهی  بهترین  حتما لطفا کند،  هماهنگ  شما  با  سفارش  ارسال  از  قبل  و  بگیرد  تماس  شما  با  تواند  می  داروخانه  وسیله  بدین 
 خواهد  تماس  اید  کرده ارائه  که  ای  شماره با  تلفن  طریق  از  داروخانه  .دهید اطالع  آنها  به  را  کند  برقرار  ارتباط  شما  با  آن  طریق  از  داروخانه 
 .دارد اختیار  در  را  شما  با  تماس  اطالعات  آخرین  شما  داروخانه  شوید  مطمئن  که  است  مهم  موضوع  این  .گرفت

ًً

.A7  طوالنی زمان  مدت  برای  داروها  دریافت
 داروهایی  سالمتی  حفظ  داروهای  .کنید دریافت  مدت  طوالنی  صورت  به  توانید  می  را  ما  طرح  داروی  لیست  در  شده  عنوان  نگهداری  اروهای د

 .کنید می  مصرف  مدت  طوالنی  برای  یا  مزمن  بیماری  یک  برای  مداوم  صورت  به  را  آنها  شما  که  هستند 

 ذخیره  فرانشیز  .کنید مصرف  طوالنی  زمان  مدت  برای  را  سالمتی  حفظ  داروهای  تا  دهند  می  امکان  شما  به  شبکه  های  داروخانه  از  عضی ب
 می  ها  داروخانه  کدام  که  شود  می  داده  اطالع  شما  به  ها  داروخانه  و  دهندگان  ارائه  فهرست  در  .است ماه  یک  ذخیره  فرانشیز  معادل  روزه   90
 خدمات  با  توانید  می  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  همچنین  .دهند قرار  شما  اختیار  در  مدت  طوالنی  صورت  به  را  سالمتی  حفظ  داروهای  وانند ت

 .بگیرید تماس  اعضا 

 را  مدت  طوالنی  مصرف  با  نگهداری  داروهای  تا  کنید  استفاده  طرح  شبکه  پستی  خدمات  از  توانید  می  داروها  از  خاص  انواع  از  برخی  برای 
 .کنید مراجعه  باال  قسمت  به  پستی،  سفارش  خدمات  درباره  اطالع  برای  .کنید دریافت 

.A8  نیست طرح  شبکه  در  که  ای  داروخانه  از  استفاده 

 به  قادر  شما  که  کنیم  می  پرداخت  صورتی  در  فقط  را  شوند  می  ارائه  شبکه  از  خارج  های  داروخانه  در  که  داروهایی  هزینه  ما  کلی  طور  به 
 طرح  از  عضو  یک  عنوان  به  شما  که  داریم  خود  دهی  سرویس  طقه من از  خارج  ای  شبکه  های  داروخانه  ما  .باشیدن شبکه  داروخانه  از  ستفاده ا
 .کنید دریافت  آن  از  را  تان  نسخه  توانید  می  ما 

 :کنیم می  پرداخت  زیر  شرایط  در  را  شبکه  از  خارج  های  داروخانه  از  شده  دریافت  های  نسخه  هزینه  ما 

باشد ضروری و فوری های مراقبت با رابطه در نسخه اگر  	•

باشند اورژانسی پزشکی شرایط با رابطه در ها نسخه این اگر  	•

باشد  کمتر  نسخه  در  شده  ذکر  زمان  مدت  اینکه  مگر  است  روز    31به  محدود  ما  طرح  پوشش   •

.خیر یا  دارد  وجود  شما  نزدیکی  در  ای  شبکه  داروخانه  آیا  که  شوید  مطمئن  و  کرده  بررسی  اعضا  خدمات  با  ابتدا  لطفا شرایط  این  در  ً

.A9  کنید پرداخت  را  نسخه  هزینه  اگر  شما  به  بازپرداخت
 دریافت هنگام  در  را  کامل  هزینه  مشترک،  پرداخت  مبلغ  جای  به  باید  معموال کنید،  استفاده  شبکه  از  خارج  داروخانه  یک  از  باشد  الزم  اگر 
 .کنیم بازپرداخت  شما  به  آنرا  که  بخواهید  ما  از  توانید  می  .کنید پرداخت  نسخه 

ً

 .کنید مراجعه    7فصل  به  مورد،  این  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

ً
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.B  طرح  داروهای  لیست
 .گوییم می  ”دارو لیست “آن  به  اختصار  به  ما   .داریم پوشش  تحت  داروهای  از  لیستی  ما 


 شما  به  همچنین  دارو  لیست  در  .شوند می  انتخاب  داروخانه  مسئولین  و  پزشکان  از  تیمی  کمک  با  و  ما  توسط  دارو  لیست  در  موجود  اروهای د

.کنید دریافت  را  داروهایتان  تا  کنید  دنبال  است  الزم  که  دارد  وجود  اصی خ قوانین  آیا  که  شود  می  داده  طالع ا 


.دهیم می  قرار  پوشش  تحت  را  دارو  لیست  در  موجود  داروی  کنید،  دنبال  را  بخش  این  در  شده  داده  توضیح  قوانین  شما  که  زمانی  تا  معموال ما  ً

.B1  دارو لیست  در  داروها
 تحت  محصوالت  و  (OTC) نسخه بدون  داروهای  و  ها  نسخه  از  برخی  و    Medicareاز    Dبخش  پوشش  تحت  داروهای  شامل  دارو  لیست 
 .است شما    Medi-Calمزایای  پوشش 

 عمومی  داروهای  .باشد می    metoprololمثال  برای  ژنریک  داروهای  و  OLIC  BYSTمثال  برای  دار  مارک  داروی  شامل  دارو  لیست 
 آنها  هزینه  و  است  مارک  نام  داروهای  مشابه  آنها  عملکرد  کلی  طور  به  .هستند دار  مارک  داروهای  با  مشابه  فعال  دهنده  تشکیل  مواد  دارای 
 .است کمتر 

دار نسخه  داروهای  از  تر  ارزان    OTCداروهای  برخی  .گیرند می  قرار  پوشش  تحت  خاص    OTCمحصوالت  و  داروها  ما  طرح  در  همچنین 
 .بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .هستند مؤثر  اندازه  همان  به  و  وده ب

 

.B2  دارو لیست  در  دارو  یک  کردن  پیدا  نحوه
 :توانید می  خیر،  یا  است  دارو  لیست  در  شما  مصرفی  داروی  آیا  اینکه  از  اطالع  برای 

 .کنید بررسی  کردیم،  ارسال  برایتان  پست  طریق  از  که  را  دارویی  لیست  جدیدترین  	•

 روز  به  همیشه  سایت  وب  در  دارو  لیست  .کنید دیدن  MolinaHealthcare.com/Duals  www.آدرس  به  طرح  سایت  وب  از   	•
 .است ترین 

. یدبگیر س تما عضا ا ات دمخ با ،لیست از  نسخه  یک  از  الع اط رای ب یا تاس رح ط داروی  لیست  در  یداروی ا آی ینکه ا از  الع اط رای ب  	•

 .خیر یا  دارد  قرار  برنامه  دارویی  فهرست  در  دارو  آیا  که  کند  بررسی  بخواهید  خود  پرونده  مدیر  از  	•

.B3  نیستند دارو  لیست  در  که  داروهایی
 آن  پوشش  به  مجاز  ما  قانون  اساس  بر  زیرا  نیستند  دارو  لیست  در  وها دار از  بعضی  .دهیم نمی  قرار  پوشش  تحت  را  تجویزی  داروهای  تمام  ما 
 .ندهیم قرار  دارو  لیست  در  را  دارویی  که  گیریم  می  تصمیم  ما  دیگر  شرایط  در  .نیستیم اروها د

Molina Dual Options   گفته  مستثنی  داروهای  موارد  این  به  .کرد نخواهد  پرداخت  را  اند  ده نش لیست  قسمت  این  در  که  داروهایی  هزینه 
 شرایط  دلیل  به  کنید  می  فکر  اگر  .کنید پرداخت  را  آن  هزینه  خودتان  باید  است،  مستثنی  داروی  یک  حاوی  که  دارید  ای  نسخه  اگر  .شود می 
 مورد  در  اطالعات  کسب  برای . (باشید داشته  بررسی  درخواست  توانید  می  شود،  برگردانده  شما  به  ای  هزینه  باید  مستثنی  داروی  برای  شما 
 .)کنید مراجعه    9فصل  به  استیناف،  اقامه 

:است شده  آورده  مستثنی  داروهای  برای  کلی  قانون  سه  اینجا  در 

 کند  پرداخت  را  داروهایی  هزینه  تواند  نمی )شود می  Medi-Cal ای داروه و   D بخش  شامل  که (ما  برنامه  سرپایی  بیماران  دارویی  پوشش    	1. 
 دارند  قرار    Medicareدر    Bبخش  و    Aبخش  پوشش  تحت  داروهای  .اند داشته قرار   B بخش  و   A بخش  پوشش  تحت  این  از  پیش  که 
 سرپایی  بیماران  دار  نسخه  داروی  مزایای  از  بخشی  اما  اند،  گرفته قرار  پوشش  تحت  رایگان  صورت  به    Molina Dual Optionsوسط ت

.شوند نمی محسوب 

 .دهد قرار  پوشش  تحت  را  است  شده  خریداری  آن  مرزهای  و  متحده  ایاالت  از  خارج  که  دارویی  تواند  نمی  ما  طرح   	2. 

ً

https://www.MolinaHealthcare.com/Duals
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 اص خ عراجم از  بعضی  در  ینکه ا یا  فته گر رار ق یید تأ ورد م) FDA  (دارو و  ذا غ ان ازمس سط تو وارد م نای ید با ا داروه ن ای از  اده فتاس رای ب.  	3 
 ط رایش ان درم رای ب را دارو  اص خ واع ان از  بعضی  ت اس ممکن  شما  شک پز .شدبا ده ش نی پشتیبا نها آ از  شما  ط رایش ان درم رای ب شکی پز
 یید تأ قد فا اده فتاس (f-labelof اده فتاس وارد، م نای به  .شندبا فته نگر رار ق یید تأ ورد م شما  ط رایش ان درم رای ب راگ حتی  ، کند یز تجو شما 
.دده نمی  رار ق شش پو تحت  را  ت اس هنشد یید تأ ان ردشاربک وارد م زهنو که  ی ایداروه المعمو ما  رح ط .ودش می  گفته  )سمیر ً

 .گیرند نمی  قرار    Medi-Calیا    Medicareپوشش  تحت  زیر  در  شده  لیشت  داروهای  از  انواعی  قانون،  اساس  بر  همچنین 

باروری ترغیب برای استفاده مورد داروهای  •

مو رشد و تقویت برای یا آرایشی و زیبایی اهداف برای استفاده مورد داروهای  •

 ®Caverject و   ®Levitra  ® Cialis،®iagraV قبیل از  نعوظی،  یا  جنسی  توانایی  عدم  مداوای  برای  شده  استفاده  اروهای د •

 .شود انجام  خودشان  توسط  خدمات  یا  ها  تست  باید  که  بگوید  دارو  سازنده  شرکت  که  زمانی  سرپایی  بیماران  اروهای د •

.B4  دارو لیست  های  بندی  دسته
 کلی  صورت  به  که  هستند  داروها  از  ای  مجموعه بندی،  دسته  یک  .گیرد می  تعلق  بندی  دسته (3) سه از  یکی  در  ما  داروی  لیست  در  دارویی  هر 
 (OTC)).نسخه  بدون  یا  کلی،  تجاری،  نشان  دارای  داروهای  مثال،  برای (دارند  نوع  یک 

 .کنید نمی پرداخت    1دسته  داروهای  برای  ای  هزینه شما  .هستند عمومی  داروهای  ، 1 دسته  اروهای د  •

 .کنید نمی پرداخت    2دسته  داروهای  برای  ای  هزینه شما  .هستند مارک  داروهای  ، 2 دسته  داروهای   •

 .کنید نمی ت رداخپ   3سته د ای داروه رای ب ای  ینههز شما  .هستند) OTC  (نسخه دون ب/ RxNon-Medicare ای داروه ، 3 سته د ای داروه  •

 .کنید پیدا  را  نظرتان  مورد  داروی  دارو،  لیست  در  خود،  داروی  بندی  دسته درباره  اطالع  برای 

 .است شده  داده  توضیح  دسته  هر  در  داروها  برای  پرداختی  مقدار  درباره    6بخش  در 

.C  داروها  برخی  های  محدودیت
 ور ط به  .دارد ود وج رح ط سط تو نها آ شش پو ان زم و  هنحو اره درب صی خا ای ه تدودیحم و نین اقو اص، خ ده ش یز تجو ای داروه از  بعضی  رای ب

 یک  قتی و .شدبا دارآمک و یمن ا آن از اده فتاس و شدبا ثرمؤ نشکیتاپز طرایش رای ب که کنید  ت افدری را  یداروی که  ودش می سبب  ما  نین اقو کلی 
.کند یز تجو را  تر  ینه هز کم  داروی  شما  ده نده ه ارائ که  م داری ر نتظاا ما  دارد،  را  تر  ران گ یداروی به مشا قیقاد یثیرتأ کمتر  ینه هز با  یمن ا داروی  ً

 دنبال را  بیشتری  مراحل  باید  تان  دهنده  ارائه  یا  شما  که  است  معنا  این  به  معموال باشد،  داشته  وجود  شما  داروی  مورد  در  خاصی  قانون  اگر 
اگر .دهد اطالع  ما  به  خونتان  آزمایش  نتایج  یا  بیماری  تشخیص  درباره  ابتدا  تان  دهنده  ارائه  اگر  مثال .دهیم قرار  پوشش  تحت  را  آنها  ما  تا  نید ک
 است  ممکن  ما  .شویم قائل  استثنا  تا  بخواهید  ما  از  باید  شود،  اعمال  شما  شرایط  مورد  در  نباید  ما  قوانین  که  کنید  می  فکر  تان  دهنده  ارائه  یا  ما ش

 .نکنیم موافقت  اینکه  یا  کنید  استفاده  دارویی  از  اضافی  مراحل  بدون  بتوانید  شما  که  کنیم  موافقت 

ً
ً

 .کنید مراجعه   9 بخش  به  استثنا،  موارد  این  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

 روندهای  مثال،  برای  .بگیرد قرار  پوشش  تحت  دارو  تا  شود  ایت رع باید  خاصی  معیارهای A, Prior authorization)  – (Pبلیق مجوز 
 .ناموفق و  شده  امتحان  های  درمان  دیگر  یا  آزمایشگاهی،  مقادیر  تشخیص، 

 داروهای  برخی  از  باید  دارند  قرار  پوشش  تحت  که  ای  پرهزینه داروهای  از  استفاده  از  پیش Step therapy)  – (ST ,ای مرحله  درمان 
 عمومی  داروهای  که  گیرند  می  قرار  پوشش  تحت  صورتی  در  تنها  دار  مارک  داروهای  برخی  مثال،  برای  .شود استفاده  صرفه  به  قرون م
.باشند شده  امتحان  قبال آنها  جایگزین  )ژنریک( ً

 مثال،  برای  .دارد وجود  مقدار  در  محدودیت  داروها،  برخی  گرفتن  قرار  پوشش  تحت  برای  (QL, Quantity limit) – کمی حدودیت م
 قرار  پوشش  تحت  که  تعدادی  است  ممکن  باشند  گرفته  قرار  تأیید  مورد  روز  در  یکبار  مصرف  برای   FDA طرف  از  که  داروهایی  از  عضی ب

 .باشد روز   30 در  عدد   30 به  محدود  گیرد  می 

D  در مقابل  - B  بخش  پوشش  تحت  است  ممکن  دارو  برخی B   یا D   برنامه Medicare   دارد  بستگی  شرایط  به  که  باشد

ً
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 باشد دسترس  در  آن  عمومی  و  معمول  داروی  از  نسخه  یک  که  هنگامی  مارک دار  داروهای  از  استفاده  کردن  محدود  1. 
 مارک دار  داروی  )ژنریک(عمومی  نوع  یک  اگر  .است تر  ارزان  و  دارد  دار  مارک  داروی  مشابه  عملکردی  عمومی  داروی  کلی  طور   به 

 .دهند می  قرار  شما  اختیار  در  را  عمومی  نوع  ما  شبکه  های  داروخانه  باشد،  داشته  وجود 

.کنیم نمی  پرداخت  را  دار  مارک  داروهای  هزینه  ما  معموال باشد،  داشته  وجود  معمول  داروی  که  نگامی ه○

○

ً

 شما  بیماری  توانند  نمی  ما  پوشش  تحت  داروهای  یا  و  ژنریک  داروی  پزشکی  دالیل  به  که  باشد  گفته  ما  به  شما  دهنده  ارائه  اگر  ما ا
.دهیم می  قرار  پوشش  تحت  را  دار  مارک  داروهای  ما  کنند،  درمان  یکسان  صورت  به  را 

طرح  اولیه  تأیید  دریافت  2. 
 .کنید دریافت  تأییدیه    Molina Dual Optionsرف ط از  نسخه،  پیچیدن  از  قبل  باید  پزشکتان  یا  شما  داروها،  از  بعضی   برای 
.ندهد قرار  پوشش  تحت  را  نظر  مورد  داروی  است  ممکن    Molina Dual Optionsنکنید،  دریافت  تأییدیه  اگر 

کنید  امتحان  را  متفاوت  داروی  یک  ابتدا  3. 
 کارآیی معموال که (کنید  امتحان  را  تر  ارزان  داروی  بیشتر،  هزینه  با  داروهایی  دهی  پوشش  از  قبل  شما  که  خواهیم  می  ما  کلی  طور  به 

 مقایسه در  کمتری  هزینه   A داروی  و  کنند  درمان  شکل  یک  به  را  پزشکی  شرایط  دو  هر   B و   A داروی  اگر  مثال ).دارند نیز   یکسانی 
 .کنید دریافت  را   A داروی  ابتدا  که  بخواهیم  شما  از  است  ممکن  باشد،  داشته   B داروی  با 

ً
ً

.گویند می  ای  مرحله  درمان  روش  این  به  .دهیم می  قرار  پوشش  تحت  را   B داروی  سپس  نداشت،  تأثیری  برایتان   A داروی  اگر 

 مقدار در  محدودیت  4. 
 عنوان  به  .شود می  گفته  کیفیت  محدوده  امر،  این  به  .ایم کرده  محدود  را  کنید  دریافت  توانید  می  که  دارویی  مقدار  داروها،  از  بعضی  برای 
 .کنیم محدود  را  کنید  دریافت  نسخه  روی  بر  توانید  می  بار  هر  که  دارویی  میزان  است  ممکن  ثال، م

 لیست  خیر،  یا  شود  می  اعمال  کنید  مصرف  خواهید  می  که  دارویی  یا  شما  داروی  مورد  در  قانونی  آیا  اینکه  از  اطالع  برای 
 آدرس  به  ما  سایت  وب  اینکه  یا  بگیرید  تماس  اعضا  خدمات  با  اطالعات،  جدیدترین  از  اطالع  برای  .نیدک بررسی  را  دارو 

.MolinaHealthcare.com/Duals www  کنید بررسی  را. 

.D  نباشد  پوشش  تحت  است  ممکن  شما  داروی  اینکه  دالیل
 که  آنطور  دارو  است  ممکن  مواقع  بعضی  اما  باشد  داشته  را  مناسبی  تأثیر  شما  برای  گرفته  قرار  پوشش  تحت  داوری  که  کنیم  می  تالش  ما 

ً:مثال .نگیرد قرار  پوشش  تحت  رود  می  انتظار 


.نباشد دارو  لیست  در  است  ممکن  دارو  این  .است نگرفته  قرار  پوشش  تحت  ما  طرح  توسط  کنید،  مصرف  خواهید  می  که  دارویی   	• 

 باشد  جدید  دارویی  است  ممکن  .نیست لیست  در  آن  مارک  نام  اما  بگیرد  قرار  پوشش  تحت  دارو  این  از  عمومی  نسخه  یک  است  ممکن 

.باشد نگرفته  قرار  ارزیابی  مورد  کارآیی  و  ایمنی  نظر  از  هنوز  و  

 همانطور  .باشد داشته  وجود  آن  دهی  پوشش  مورد  در  خاصی  های  محدودیت  و  قوانین  اما  بگیرد  قرار  پوشش  تحت  دارویی  است  ممکن   	•
 در  خاصی  های  محدودیت  و  قوانین  اما  گیرند  می  قرار  پوشش  تحت  ما  طرح  در  داروها  از  بعضی  شد،  داده  توضیح  باال  قسمت  در  که 
 را  قانون  یک  در  استثنا  اعمال  درخواست  بخواهید  است  ممکن  کننده  تجویز  یا  شما  مواقع،  بعضی  در  .دارد وجود  آنها  استفاده  مورد 
 .باشید داشته 

 .دهید انجام  کار  چند  انید تو می  گیرد،  نمی  قرار  پوشش  تحت  خواهید  می  که  روشی  به  دارویتان  اگر 

.D1  موقت ذخیره  دریافت
 فرصت کار  این  با  .دهیم قرار  شما  اختیار  در  را  است  شده  محدود  نوعی  به  یا  نیست  لیست  در  که  دارویی  موقتا توانید  می  ما  مواقع  عضی ب
 .کنید صحبت  تان  دهنده  ارائه  با  دارو  آن  دهی  پوشش  درخواست  یا  دیگر  داروی  یک  دریافت  درباره  تا  داشت  واهید خ

ً

ً

https://www.MolinaHealthcare.com/Duals
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:کنید تبعیت  زیر  قانون  دو  از  باید  دارو،  موقتی  دریافت  برای 

 :کنید می  مصرف  که  دارویی  1.  

یا نباشد، دارو لیست در دیگر  •

یا نبوده، دارویی لیست در هرگز  •

.دارد محدودیت  نحوی  به  حاال   •

 :باشید داشته  را  شرایط  این  از  یکی  باید  شما   2. 


.بودید درمانی  برنامه  عضو  گذشته  سال  	• 


.دهیم می  قرار  پوشش  تحت  را  دارو  موقت  صورت  به  ما  ، تقویمی سال  یک  در  طرح  در  شما  عضویت  اول  روز    90طول  در ○ 


.بود خواهد  روز    60حداکثر  برای  موقت  ذخیره  این ○ 


 تهیه دوره  تا  شود  پیچیده  مجددا بار  چندین  تان  نسخه  که  داد  خواهیم  اجازه  باشد،  شده  تجویز  تری  کوتاه  دوره  برای  شما  نسخه  اگر ○

.کنید تهیه  شبکه  داروخانه  در  را  نسخه  باید  .برسد روز    60سقف  به  دارو  

○

ً


 اتالف  از  تا  کنند  ارائه  کوچک  مقادیر  به  بار  هر  را  شما  دار  نسخه  داروی  است  ممکن  مدت  طوالنی  مراقبت  های  داروخانه 

.شود جلوگیری  


.اید شده  ما  درمانی  برنامه  عضو  تازه  شما   	• 


.دهیم می  قرار  پوشش  تحت  را  دارو  موقت  صورت  به  ما  ، طرح در  شما  عضویت  اول  روز    90طول  در ○  


.بود خواهد  روزه    60دوره  یک  برای  حداکثر  دارو  ارائه  موقت  دوره  این ○ 


 تهیه دوره  تا  شود  پیچیده  مجددا بار  چندین  تان  نسخه  که  داد  خواهیم  اجازه  باشد،  شده  تجویز  تری  کوتاه  دوره  برای  شما  نسخه  اگر ○ 

.کنید تهیه  شبکه  داروخانه  در  را  نسخه  باید  .برسد روز    60سقف  به  دارو  


 اتالف  از  تا  کنند  ارائه  کوچک  مقادیر  به  بار  هر  را  شما  دار  نسخه  داروی  است  ممکن  مدت  طوالنی  مراقبت  های  داروخانه ○

.شود جلوگیری  

.دارید نیاز  ذخیره  به  فورا و  کرده  زندگی  مدت  بلند  مراقبت  مرکز  در  و  اید  بوده  درمانی  برنامه  در  روز    90از  بیش  برای  ما ش  •


 کوتاه  دوره  برای  شما  نسخه  که  صورتی  در  کمتر  مدتی  یا  دهیم  می  قرار  پوشش  تحت  را  دارو  ارائه  برای  روزه    31دوره  یک  ما  ○

.باشد می  فوق  موقت  ذخیره  بر  عالوه  این  .باشد شده  تجویز  تری  

○

ً

ً

 که  دداری ز نیا ی داروی به  و دای رده ک امن ثبت  ما  رح ط در  روز    90از  بیش  ان زم دت م رای ب و دداری ت اماق C LT کز مر در  راگ
 دارد،  ود وج ف مصر دار قم در  یتی دومحد یا  و  تاس ای  حله مر ان درم یا  ها  ت دودیحم یگر د واع ان دارای  یا  نیست  ما  لیست  در 
 ده ش مشخص  نسخه  در  ی کمتر ان زم دت م ینکه ا گر م(کنیم  می  را اج دارو  آن  رای ب روزه    31ی ساورژان و  قت مو دوره  یک  ما 
 ود ش می  ال ماع می هنگا ما  سسه مؤ در  ستثنا ا وارد م .شدبا ه تداش ستثنا ا ال ماع ت واسدرخ د وانت می  ید جد عضو  ال ح نای در  ، )شدبا
 یگر د کز مر یک  به  یاندرم کز مر یک  از  آن  پی  در  شد با الزم  که  کنید  ه هدمشا ود خ یتافدری ای ه قبت امر زان یم در  را  ی تغییر که 
در شما  یت عضو اول  روز    90ر اگ حتی  هستید  قتی مو و اره ب یک  یستثناا دوره  یک  طرایش دواج ی، طرایش چنین  در  .یدشو بجا جا
  Medi-Calشش پو تحت  ای داروه ورد م در  و تاس   Medicareاز    Dبخش  رای ب ای داروه رای ب فقط  ورد م نای .شدنبا ما  رح ط
 هستند”   Dبخش ای داروه“که  دارد  رد اربک یایداروه ورد م در  فقط  ما  یی بجاجا ست سیا که  شید با ه تداش جه تو لطفا .داردن رد اربک
 یا  نیستند    Dبخش  به  طوربم که  ی ایداروه ید خر رای ب وان ت نمی  یی بجاجا ست سیا از  .ندشو می  داری ریخ شبکه  ه انداروخ در  و 

 .شیدبا ه تداش را  شبکه  از  ارج خ به  سی سترد طرایش شما  ینکه ا مگر  رد، ک اده فتاس نیستند  شبکه  در  که  ی ایداروه

○

 

ً

 .بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  دارو،  موقت  ذخیره  درخواست  برای 

ً
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 اینجا در  .کند اتخاذ  تصمیمی  دارو،  شدن  تمام  صورت  در  تا  کنید  صحبت  تان  دهنده  ارائه  با  باید  کنید،  می  دریافت  را  دارویی  موقتا که  نگامی ه
 :شود می  داده  قرار  شما  اختیار  در  هایی  گزینه 

ً

 .کنید استفاده  دیگر  داروی  یک  از  توانید  می   	•

 و  بگیرید  تماس  اعضا  خدمات  با  توانید  می  .باشد مؤثر  برایتان  که  شود  داده  پوشش  ما  طرح  در  متفاوتی  داروی  است  ممکن 
 ارائه  به  لیست  این  .دارند شما  پزشکی  شرایط  بر  مشابهی  تأثیر  که  باشید  داشته  را  پوشش  تحت  داروهای  از  لیستی  درخواست 
 .دارد کاربرد  برایتان  که  کند  پیدا  را  دارویی  کند  می  کمک  شما  دهنده 

یا 

 .باشید داشته  را  استثنا  مورد  یک  اعمال  درخواست  توانید  می   	•

 پوشش تحت  را  دارویی  بخواهید  ما  از  توانید  می  مثال .شوم قائل  را  تثنایی اس تا  بخواهید  ما  از  توانید  می  تان  دهنده  ارائه  و  ما ش
 پوشش  تحت  محدودیت  بدون  را  دارو  تا  کنید  درخواست  ما  از  توانید  می  یا  .نباشد دارو  لیست  در  دارو  این  اگر  حتی  دهیم  قرار 
 ما  از  درخواست  با  تواند  می  باشد،  داشته  استثنا  موارد  اعمال  برای  قبولی  قابل  پزشکی  دالیل  شما  دهنده  ارائه  اگر  .دهیم قرار 
 .کند کمک  شما  به 

ً

 تا  دهیم  می  اجازه  شما  به  شود،  اعمال  آن  مورد  در  بعد  سال  برای  محدودیتی  یا  شود  برداشته  دارو  لیست  از  کنید  می  مصرف  که  دارویی  اگر 
 .نمایید استثنا  اعمال  درخواست  بعد  سال  از  قبل 


 تا  کنید  درخواست  ما  از  توانید  می  .کرد خواهیم  رسانی  الع اط شما  به  بعد  سال  برای  دارویی  پوشش  در  شده  ایجاد  تغییرات  درباره  ما   	•

.بگیرد قرار  پوشش  تحت  بعد  سال  برای  نظرتان  مورد  داوی  که  ای  گونه  به  شویم  قائل  را  استثنایی  موارد  

 .داد خواهیم  پاسخ  ، )شما کننده  تجویز  طرف  از  اعالمیه  یا (شما  درخواست  دریافت  از  بعد  ساعت   72 زمان  مدت  در  ما   •

 .کنید مراجعه   9 بخش  به  استثنا،  اعمال  درخواست  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

 .بگیرید تماس  پرونده  مدیریت  یا  اعضا  خدمات  با  توانید  می  دارید،  نیاز  کمک  به  استثنا  اعمال  درخواست  برای  اگر 

.E  شما  داروهای  پوشش  در  تغییرات
 یا  اضافه  دارویی  فهرست  به  را  داروهایی  سال  طول  در  است  ممکن  ما  ولی  .افتند می  اتفاق  ژانویه    1در  دارویی  پوشش  در  تغییرات  بیشتر 
:است ممکن  مثال .دهیم تغییر  نیز  را  دارو  به  مربوط  قوانین  ما  است  کن مم .کنیم حذف  ً


 که  است    Molina Dual Optionsطرف  از  مجوزی  قبلی  اجازه . (بدانیم غیرضروری  یا  ضروری  را  دارو  برای  اولیه  تأیید  داشتن   	•

.)دارید نیاز  دارو  دریافت  از  قبل  

 ).شود می  نامیده  ”مقداری محدودیتهای (“کنید  می  دریافت  که  دارویی  مقدار  تغییر  یا  افزودن   	•

پوشش تحت  را  دیگری  داروی  ما  اینکه  از  قبل  یعنی  ای  مرحله  درمان . (دهید تغییر  یا  اضافه  را  دارو  ای  مرحله  درمان  های  حدودیت م  	•
 .)دهید قرار  استفاده  مورد  را  دارویی  باید  شما  دهیم  قرار 

 

 .کنید مراجعه  فصل  این  در    Cبخش  به  دارویی،  مقرارت  این  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

 تغییر یا  نکرده  حذف  سال  مابقی  طول  در  را  دارو  آن  پوشش  معموال ما  بود،  پوشش  تحت  سال  اوایل  در  که  کنید  می  مصرف  را  دارویی  اگر 
 :اینکه مگر  دهیم،  نمی 

ً

یا کند، اثر دارد وجود داروئی فهرست در اکنون که داروئی اندازه همان به که شود عرضه بازار به ارزانتری و جدید داروی  •

یا نیست، ایمن دارو که دهیم تشخیص ما  	•

 .باشد شده  برچیده  بازار  از  دارو   	•

ً
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 :توانید می  همیشه  افتد،  می  اتفاقی  چه  دارویی  فهرست  تغییر  هنگام  در  اینکه  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

یا  کنید  مراجعه  MolinaHealthcare.com/Duals  www.آدرس  به  ما  آنالین  بروزشده  دارویی  فهرست  به   	•


 الی  دوشنبه  ،  71TTY ،(855) 665-4627 :1 کنید  بررسی  را  فعلی  داروی  لیست  و  بگیرید  تماس  زیر  شماره  به  اعضا  خدمات  با   	•

.بگیرید تماس  محلی  وقت  به  شب    8تا  صبح    8از  جمعه  

:مثال .افتاد خواهند  اتفاق  فورا دارویی  فهرست  در  تغییرات  برخی  ًً


 به  که  شود  می  عرضه  بازار  به  ارزانتری  و  داروی ژنریک جدید  اوقات،  گاهی  .گیرد می  قرار  دسترس  در  جدید  ژنریک  داروی  یک   	•

 ممکن  ما  آید،  می  پیش  چیزی  چنین  هنگامیکه  .کند می  اثر  دارد  وجود  داروئی  فهرست  در  اکنون  که  داری  مارک  داروی  اندازه  همان 

.کرد نخواهد  تغییری  جدید  داروی  برای  شما  هزینه  ولی  کنیم،  ضافه ا را  جدید  ریک ژن داروی  و  کرده  حذف  را  دار  مارک  داروی  است 

 ولی  داریم  نگه  فهرست  در  را  دار  مارک  داروی  که  بگیریم  تصمیم  است  ممکن  کنیم،  می  اضافه  را  جدید  ژنریک  داروی  یک  هنگامیکه 
 .دهیم تغییر  آنرا  پوشش  محدودیت  یا  مقررات 

 اتفاق  هنگامیکه  را  ایم  داده  انجام  که  خاصی  تغییر  به  مربوط  اطالعات  ولی  ندهیم  اطالع  شما  به  تغییر  این  ایجاد  از  قبل  است  ممکن   	•
 .کرد خواهیم  ارسال  شما  برای  افتاد 

 کرد  خواهیم  ارسال  شما  برای  را  ای  اعالمیه  ما  .کنید درخواست  تغییرات  این  از  ”استثنا“برای  توانید  می  شما  کننده  ارائه  یا  ما ش  	•
 دفترچه  این    9فصل  به  استثنا،  اعمال  درباره  بیشتر  ات اطالع کسب  برای  .کند می  توصیف  را  استثنا  درخواست  برای  الزم  اقدام  که 

 .کنید مراجعه 

 تولید  یا  نیست  ایمن  کند  می  مصرف  که  دارویی  بگوید  (FDA) سازمان غذا و داروی آمریکا اگر  .است شده  برچیده  بازار  از  دارو   	•
 شما  به  کنید،  می  مصرف  را  دارو  این  اگر  .کرد خواهیم  حذف  دارویی  فهرست  از  آنرا  ما  کند،  آوری  جمع  بازار  از  آنرا  دارو  ننده ک

 .بگیرید تماس  خود  کننده  تجویز  پزشک  با  اعالمیه  دریافت  صورت  در  .داد خواهیم  اطالع 

 .باشد داشته  تأثیر  کنید  می  رف مص که  دارویی  روی  بر  که  کنیم  ایجاد  را  دیگری  تغییرات  است  ممکن  ما 

 :که بیاید  پیش  صورتی  در  است  ممکن  تغییرات  این  .داد خواهیم  اطالع  شما  به  دارویی  فهرست  در  دیگر  تغییرات  این  مورد  در  قبل  از  ما 

•	FDA  باشد داشته  وجود  دارو  مورد  در  جدیدی  بالینی  رهنمودهای  یا  کند  ارائه  را  جدیدی  رهنمود.  

و  کنیم  اضافه  را  است  جدید  بازار  در  که  ژنریکی  داروی  ما  	•
یا  کنیم  تعویض  را  دارد  وجود  دارویی  فهرست  در  حاضر  حال  در  که  دار  مارک  داروی  یک ○
 .دهیم تغییر  دار  مارک  داروی  برای  را  پوشش  های  محدودیت  یا  مقررات ○

 :افتاد اتفاق  تغییرات  این  هنگامیکه 

یا  بگوییم  شما  به  دارویی  فهرست  در  تغییر  ایجاد  از  قبل  روز   30 حداقل  	•

 .داد خواهیم  شما  به  کردید  درخواست  نسخه  دید تج برای  اینکه  از  بعد  را  دارو  روزه   30 ذخیره  یک  و  داده  اطالع  شما  به   •

 :کند می  کمک  ی گیر تصمیم  در  شما  به  دوانت می  وی  .کنید صحبت  ری گدی هکنندیزتجو یا  ود خ شک پز با تا دده می  شما  به  را صتی فر ینه گز نای

یا  کنید  رف مص آن  جای  به  بتوانید  که  دارد  وجود  دارویی  فهرست  در  مشابهی  داروی  آیا   	•

 مراجعه   9 فصل  به  استثنا،  برای  درخواست  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .کنید درخواست  تغییرات  این  از  استثنا  برای  یا آ  	•
 .کنید

 ی داروی ر اگ ، تیاتغییر چنین  رای ب .ددارنن یثیرتأ شما  ی رو بر  ضر حا ال ح در  که  کنید  اد جای کنید  می  ف مصر که  ی ایداروه در  را  تی اتغییر نید اتو می 
.داد هیم انخو تغییر  یا  رده کن ذف ح ال س بقی ما ول ط در  را  دارو  آن  شش پو المعمو ما  ود، ب شش پو تحت  ال س لاوای در  که  کنید  می  ف مصر را  ً

مابقی برای  دارو  از  شما  استفاده  روی  بر  تغییر  این  کنیم،  محدود  را  آن  از  استفاده  یا  کنیم  حذف  را  کنید  می  مصرف  که  دارویی  اگر  مثال،  برای 
 .داشت نخواهد  تأثیری  سال 

 

ً

https://www.MolinaHealthcare.com/Duals
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.F  خاص  شرایط  در  دارویی  پوشش
.F1  شود می  داده  پوشش  ما  طرح  توسط  که  هستید  ای  حرفه  پرستاری  مرکز  یا  بیمارستان  یک  در  اگر
 یزتجو ای داروه ینه هز المعمو ما  ود، ش می داده  شش پو ما رح ط سطتو ورد م نای و هستید  ی بستر ای  فهحر اری ترسپ کزمر در  یا نستاربیما در  راگ
 یا  نستاربیما از  ینکه ا از  بعد  .نیست شما  رف ط از  نشیز افر حق  ت رداخپ به  ازی ین .کنیم می  تقبل  را  ن نتاشد ی بستر دت م ول ط در  شما  رای ب دهش
 .کنیم می  نی پشتیبا ، کنند می  تبعیت  ما  رح ط یده شش پو به  ط وربم نین اقو م تما از  شما  ای داروه که  ی انزم تا  ما  د، دیش خص مر داری هگن کز مر

ً

.F2  هستید مدت  طوالنی  مراقبتی  مرکز  در  اگر
 ای داروخانه  یا  خود  به  مخصوص  داروخانه  دارای  متخصص،  پرستاران  توسط  نگهداری  مرکز  مانند  مدت  طوالنی  مراقبتی  مرکز  یک  معموال
 ما  شبکه  از  بخشی  داروها  و  کنید  می  زندگی  مدت  طوالنی  مراقبتی  مرکز  یک  در  اگر  .کند می  تهیه  را  مرکز  در  ساکن  افراد  داروهای  که  است 
 .کنید تهیه  مرکز  آن  داروخانه  طریق  از  را  شده  تجویز  داروهای  بتوانید  است  ممکن  هستند، 

ً

 را  ها  داروخانه  و  دهندگان  ارائه  فهرست  خیر،  یا  است  ما  شبکه  از  بخشی  مدت  طوالنی  مراقبتی  مرکز  آن  داروخانه  آیا  اینکه  از  اطالع  برای 
.بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  لطفا دارید،  نیاز  بیشتری  اطالعات  به  اگر  یا  نیست  لیست  در  اگر  .نیدک بررسی  ً

.F3  تأیید  مورد  مرگ  به  رو  بیماران  آسایشگاه  برنامه  یک  در  اگرe  Medicar هستید
 .باشند نمی  ما  درمانی  برنامه  و  مرگ  به  رو  بیماران  آسایشگاه  پوشش  تحت  همزمان  طور  به  هرگز  اروها د

 به  که  د داری راب طاض ضد  داروی  یا  ، ملین وع، هت ضد  داروی  ، مسکن به  ز یان و دای رده ک ام ن ثبت    Medicareای ه هیشگاساآ از  یکی  در  ر اگ  	•
 ت اس الزم  دارو  آن  دادن  شش پو رای ب ،ندگیر نمی  رار ق شش پو تحت  تبط مر ای ه یربیما یا  شما  الج الع ی ریماب تشخیص  با  آن  طابارت دم ع لیل د
 .داردن شما  ی ربیما با  ی طابارت دارو  ینکه ا بر  مبنی  کنیم  ت افدری ای  عیه طالا شما  هی یشگاساآ ات دمخ ده نده ه ارائ از  یا  و  هکنندیزتجو از  یا 

 داروخانه  از  اینکه  از  قبل  بگیرند،  قرار  ما  طرح  پوشش  تحت  باید  که  نامرتبط  داروهای  دریافت  در  تأخیری  هرگونه  از  جلوگیری  برای   	•
 کند  حاصل  اطمینان  که  بخواهید  خود  تجویزکننده  یا  اهی آسایشگ خدمات  دهنده  ارائه  از  توانید  می  بپیچد،  را  شما  نسخه  تا  بخواهید  ای 

 .ندارد ارتباطی  شما  بیماری  با  دارو  اینکه  بر  مبنی  است  رسیده  ما  دست  به  ای  اطالعیه 

 ی انزم ه انداروخ در  ی خیرتأ نه گوهر از  ی گیرجلو رای ب .دده رار ق شش پو تحت  را  شما  ای داروه کلیه  ید با ما  رح ط ،کنید رک ت را ه یشگاساآ راگ
 رده ک رک ت را هیشگاساآ که هید د ننشا تا  داورییب هانداروخ به  ودخ با را یدارکم یدبا ت،اس دهیرس ان ایپ به شما    Medicareه یشگاساآ ای زایم که
.دده می  ه ارائ ی اتالعطا   Dبخش  تحت  ی داروی شش پو ت افدری به  ط وربم نین اقو ورد م در  که  کنید  جعه امر بخش  ن ای بلی ق ای ه قسمت  به  .دای

 .کنید مراجعه   4 بخش  به  آسایشگاه،  به  مربوط  مزایای  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

.G داروها  مدیریت  و  دارویی  ایمنی  به  مربوط  های  برنامه  

.G1  داروها  از  ایمن  استفاده  در  اعضا  به  کمک  برای  هایی  برنامه
 :که داروهایی  یا  کنیم  می  بررسی  را  ویی دار اشتباهات  قبیل  از  احتمالی  مشکالت  ما  پیچید،  می  را  نسخه  که  بار  هر 

کنید  می  مصرف  را  دیگری  مشابه  داروی  شما  اینکه  دلیل  به  نباشند  الزم  است  ممکن   	•

نباشند ایمن شما جنسیت یا سن برای است ممکن  	•

برسانند آسیب شما به کنید مصرف همزمان اگر است ممکن  	•

باشید داشته است ممکن یا دارید حساسیت آنها به شما که باشد ترکیباتی دارای  	•

باشید  داشته  مخدر  مواد  حاوی  درد  مسکن  داروهای  از  خطرناکی  مقادیر  •

 .کرد خواهیم  همکاری  شما  کننده  ارائه  با  مشکل  تصحیح  برای  شویم،  دار  نسخه  داروهای  از  شما  استفاده  در  احتمالی  مشکل  یک  متوجه  اگر 

ً
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.G2  اعضا  توسط  داروها  مدیریت  به  کمک  برای  هایی  برنامه
 درمانی دارو  مدیریت  برنامه  طریق  از  خدمات  دریافت  برای  است  ممکن  کنید،  می  مصرف  مختلف  پزشکی  عوارض  برای  را  داروهایی  اگر 

 (MTM, medication therapy management)  ارائه  و  شما  به  برنامه  این  .باشید شرایط  واجد  باشد  داشته  هزینه  برایتان  اینکه  بدون 
 زمینه  در  دیگر  متخصصی  یا  داروساز  یک  .کنند می  عمل  شما  سالمتی  بهبود  برای  شما  داروهای  شوید  مطمئن  تا  کند  می  کمک  شما  ننده ک

 :کرد خواهد  صحبت  زیر  موارد  مورد  در  شما  با  و  داد  خواهد  قرار  بررسی  مورد  جامع  طور  به  را  شما  داروهای  کلیه  سالمت 

کنید می مصرف که داروهایی از بیشتر هرچه گرفتن بهره نحوه  •

داروها واکنش یا داروها هزینه جمله از شما، نگرانی هرگونه  •

داروها مصرف نحوه بهترین  •

نسخه بدون یا تجویزی داروهای با رابطه در شما مشکل یا سؤال هرگونه  •

 کند  می  توصیه  شما  به  که  است  آمده  دارو  عملیاتی  طرح  یک  خالصه،  این  در  .کرد خواهید  دریافت  را  گفتگو  این  از  کتبی  خالصه  یک  ما ش
 کلیه  شامل  که  کرد  خواهید  دریافت  را  شخصی  داروهای  از  لیستی  همچنین  .دهید انجام  را  کاری  چه  داروهایتان  از  بهتر  هرچه  استفاده  برای 

 .شود می  آنها  مصرف  دلیل  و  شما  مصرفی  داروهای 

 طرح  مورد  در  تان  پزشک  به  بتوانید  تا  کنید  تعیین  خود  ”سالمت“ساالنه  ویزیت  از  قبل  زمانی  تان  دارویی  بررسی  برای  شود  می  توصیه 
از مراقبت  خدمات  دهندگان  ارائه  دیگر  یا  داروسازان  پزشکان،  با  که  هرزمانی  یا  تان  ویزیت  جلسه  در  .کنید صحبت  داروها  لیست  و  ملیاتی ع

 به  مراجعه  هنگام  در  را  خود  دارویی  فهرست  همچنین  .ببرید تان  همراه  را  خود  داروهای  لیست  و  عملیاتی  طرح  کنید،  می  صحبت  سالمت 
 .ببرید همراه  به  اورژانس  اتاق  یا  بیمارستان 

 

 داشته  ای  برنامه  اگر  .شوند می  برگزار  شرایط  واجد  اعضای  برای  رایگان  صورت  به  و  هستند  اختیاری  پزشکی،  درمان  مدیریت  های  برنامه 
 در  خواهید  نمی  اگر  .کنیم می  ارسال  برایتان  را  آن  اطالعات  و  کنیم  می  نام  ثبت  برنامه  آن  در  را  شما  باشد،  شما  نیازهای  بر  منطبق  که  باشیم 
.کنیم می  خارج  برنامه  از  را  شما  ما  و  دهید  اطالع  ما  به  لطفا باشید،  داشته  حضور  برنامه  ً

.بگیرید تماس  تان  نده پرو مدیر  یا  اعضا  خدمات  با  لطفا دارید،  ها  برنامه  این  درباره  سؤالی  اگر  ً

.G3  کنند  مصرف  را  خود  اپیوید  داروهای  ایمنی  با  تا  اعضا  به  کمک  برای  دارویی  مدیریت  برنامه
Molina Dual Options   را شوند  می  مصرف  سوء  غالبا که  داروهایی  سایر  یا  اپیوید  روهای دا کند  می  کمک  اعضا  به  که  دارد  ای  برنامه 

 .شود می  خوانده Drug Management Program)  (DMP ,دارویی مدیریت  برنامه  این  .نندک صرف م
ً

 مطمئن  تا  کنید  صحبت  خود  پزشک  با  توانید  می  کنید،  می  دریافت  داروخانه  یا  پزشک  چندین  از  که  کنید  می  استفاده  اپیوید  داروهای  از  اگر 
 استفاده  سوء  یا  مصرف  سوء  خطر  معرض  در  که  گرفتید  تصمیم  اگر  .دارد پزشکی  ضرورت  و  کرده  استفاده  مناسب  طور  به  که  وید ش
 :شود می  زیر  موارد  شامل  کردن  محدود  .کنید محدود  را  داروها  آن  دریافت  نحوه  توانید  می  هستید،    benzodiazepineیا  اپیوید  اروهای د

 .کنید دریافت  پزشک  یک  از  یا /و داروخانه  یک  از  را  داروها  آن  برای  ها  نسخه  همه  اینکه  لزوم   •

 .داد خواهیم  پوشش  شما  برای  که  داروهایی  مقدار  کردن  محدود   •

 محدودیت  نامه  این  .کرد خواهیم  ارسال  شما  برای  قبل  از  را  نامه  یک  شود،  اعمال  شما  مورد  در  بیشتر  یا  محدود  یک  که  بگیریم  تصمیم  اگر 
 .کرد خواهد  توصیف  را  شوند  اعمال  باید  کنیم  می  فکر  که  هایی 

 ایم،  کرده  اشتباه  که  کنید  فکر  اگر   .دهید می  ترجیح  استفاده  برای  را  ها  داروخانه  یا  پزشکان  کدام  که  بگویید  تا  داشت  خواهید  فرصتی  شما 
 اقامه  را  استیناف  یک  توانید  می  شما  کننده  تجویز  و  شما  نباشید،  موافق  محدودیت  با  یا  باشید  دار  نسخه  داروی  مصرف  سوء  خطر  مخالف  ما ش
 .)کنید مراجعه    9فصل  به  استیناف،  اقامه  مورد  در  اطالعات  کسب  برای . (کنید

DMP   نشود مربوط  شما  به  زیر  موارد  در  است  ممکن: 

سرطان، جمله از دارید، خاصی پزشکی عوارض  •

یا کنید، می دریافت عمر پایان یا تسکینی مرگ، به رو بیماران مراقبت  •

 .کنندمی زندگی مدت طوالنی مراقبت مرکز یک در  •

ً
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 می  پرداخت  l  Medi-Caو  e  Medicarی تجویز ی داروها ی برا ی ا هزینه  چه   6:فصل 
کنید 

معرفی 
”:دارو“از  ما رمنظو .ودش می  داده  شما  به  ی اتالعطا کنید  می  ت رداخپ یی پاسر اران میب ییزتجو ای داروه رای ب که  ای  ینه هز اره درب بخش  ن ای در 

و    Medicareاز    Dبخش  تجویزی  داروهای   •

و  هستند،    Medi-Calپوشش  تحت  که  اقالمی  و  داروها   •

 .باشد می  اضافی  مزایای  عنوان  به  درمانی  برنامه  پوشش  تحت  اقالم  و  داروها   •

 داروهای  هزینه  پرداخت  در  تا  کنید  می  دریافت    Medicareاز  را  ”بیشتر کمک “شما  هستید،    Medi-Calشرایط  واجد  شما  اینکه  دلیل  به 
 .شود کمک    Medicareاز    Dبخش  تجویزی 

 نسخه  داروهای  هزینه  کند  می  کمک  دارند  محدود  منابع  و  درآمد  که  اصی اشخ به  که  باشد  می    Medicareبرنامه  یک  اضافی  کمک 
 “LIS” یا ”درآمدی کم  یارانه “اضافی  کمک  .دهند کاهش  را  شده  بیمه  سهم  و  فرانشیز  بیمه،  حق  قبیل  از    Dبخش    Medicareدار 
 .شود می  خوانده  نیز 

 .اند شده  گنجانده  اعضا  راهنمای  کتابچه  فصل  آخرین  در  الفبا  حروف  ترتیب  به  آنها  تعاریف  و  دیگر  کلیدی  بارات ع

 :کنید مراجعه  ها  قسمت  این  به  توانید  می  شده،  تجویز  داروهای  ه  دربار  اطالع  برای 

 .ما پوشش  تحت  داروهای  لیست   •
 :است شده  داده  زیر  اطالعات  آن  در  .گوییم می  ”دارو لیست “لیست،  این  به  ما ○

کنیم می پرداخت را دارویی چه هزینه ما -

گیرند  می  قرار  دارویی  بندی  دسته (3) سه این  از  کدامیک  در  داروها  از  هریک -

دارد وجود داروها مورد در محدودیتی آیا -
 به  ما  سایت  وب  در  دارویی  فهرست  .بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  دارید،  نیاز  دارو  لیست  از  کپی  یک  به   اگر ○

 .است ترین  روز  به  همیشه  سایت  وب  در  دارو  لیست  .است موجود  MolinaHealthcare.com/Duals  www.آدرس 

 .اعضا طالعاتی ا دفترچه  این    5فصل   	•
 .است شده  داده  توضیح  ما  طرح  در  سرپایی  بیماران  نسخه  دریافت  نحوه  درباره    5بخش  در  ○

 نمی  داده  پوشش  ما  طرح  در  که  تجویزی  داروهای  انواع  درباره  همچنین  .کنید دنبال  را  آنها  است  الزم  که  است  قوانینی  امل ش○
 .است شده  ارائه  اطالعاتی  شوند، 

 .ما های  داروخانه  و  دهندگان  ارائه  فهرست   •
 شبکه،  های  داروخانه  .نمایید دریافت  را  پوشش  تحت  داروهای  تا  کنید  استفاده  شبکه  داروخانه  یک  از  باید  مواقع  اکثر  در ○

 .اند کرده  موافقت  ما  با  همکاری  برای  که  هستند  هایی  داروخانه 


 مورد  در  بیشتر  اطالعات  توانید  می  .است شده  ارائه  شبکه  های  داروخانه  از  لیستی  ، ها داروخانه  و  دهندگان  ارائه  فهرست  در ○

.کنید مطالعه    5فصل  در  را  شبکه  های  داروخانه  

ً

https://www.MolinaHealthcare.com/Duals
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94شما دارویی های هزینه حساب داشتن نگه نحوه 

C . 95داردنای هزینهشما برای طوالنی مدت یا ماه یک در دارو دریافت

C1 .95ماهای بندیدسته

C2 . 95داروخانه انتخاب

C3 . 95طوالنی زمان مدت برای داروها دریافت

C4 . 96کنید می پرداخت شما آنچه

D .96واکسیناسیون

D1
96باشید آگاه موضوعی چه از است الزم واکسن دریافت از قبل . 

ً
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.A  مزایا  توصیف (EOB) 

 :کنیم می  پیگیری  را  هزینه  نوع  دو  ما  .دارد می  نگه  را  شما  دار  نسخه  داروهای  حساب  ما  درمانی  برنامه 

 .کنند می  پرداخت  شما  های  نسخه  برای  را  آن  که  است  افرادی  دیگر  یا  شما  پول  مقدار  این  .خودتان جیب  از  پرداختی  های  زینه ه  	•


 شده  تجویز  های  نسخه  هزینه  تا  کنند  می  پرداخت  شما  برای  دیگران  یا  شما  که  است  پولی  مقدار  این  .شما دارویی  های  هزینه  کل   	•

.کنیم می  پرداخت  ما  که  مقداری  بعالوه  شود،  محاسبه  

 به  ما   .کرد خواهیم  ارسال  مزایا  توصیف  نام  به  گزارش  یک  ما  کنید،  می  دریافت  ما  طرح  طریق  از  را  شده  تجویز  داروهای  که  نگامی ه
 :است زیر  موارد  شامل   . EOBگوییم می    EOBآن  به  اختصار 

 مبلغ  داروها،  کل  هزینه  مقدار  .اید کرده  دریافت  را  تجویزی  داروهای  چه  که  است  شده  عنوان  گزارش  این  در  .ماه برای  طالعات ا  	•
 .شود می  داده  نشان  آن  در  است  شده  پرداخت  شما  طرف  از  دیگران  که  مبلغی  و  ما  توسط  شده  پرداخت 

 .است ژانویه    1از  ها  پرداخت  کل  مقدار  و  شما  داروهای  کلی  هزینه  این  ”.امروز تا  جاری  سال “طالعات ا  •

 .گیرد نمی  قرار  پوشش  تحت    Medicareتوسط  که  دهیم  می  قرار  پوشش  تحت  را  داروهایی  ما 

 .شد نخواهد  محاسبه  درمانی،  خدمات  از  کننده  استفاده  مشارکت  سهم  هزینه  کل  مقدار  در  داروها  این  برای  شده  انجام  های  پرداخت   	•

 .کنید مراجعه  دارو  لیست  به  شوند،  می  داده  پوشش  ما  طرح  در  داروها  کدام  اینکه  از  اطالع  برای   	•

.B  شما  دارویی  های  هزینه  حساب  داشتن  نگه  نحوه
 شده  عنوان  اینجا  در  .کنیم می  استفاده  داروخانه  و  شما  از  دریافتی  سوابق  از  ما  دهید،  می  انجام  که  هایی  پرداخت  و  داروها  هزینه  پیگیری  برای 
:کنید کمک  ما  به  توانید  می  چطور  که  است 

 .کنید استفاده  عضویت  شناسایی  کارت  از  1.  

 را  هایی  نسخه  چه  که  بدانیم  شود  می  کمک  ما  به  کار  این  با  .دهید نشان  را  عضویت  شناسایی  کارت  کنید،  می  پر  را  ای  نسخه  که  بار  هر 
.پردازید می  را  مبلغی  چه  و  کنید  می  پر 

 .باشید داشته  را  ما  نیاز  مورد  اطالعات  که  کنید  بررسی  2.  

 سهممان  مبلغ  که  بخواهید  ما  از  توانید  می  پس  .دهید قرار  ما  تیار اخ در  اید،  کرده  پرداخت  را  آنها  مبالغ  که  دارویی  رسیدهای  از  هایی  نسخه 
 .کنیم پرداخت  شما  به  را  دارو  با  رابطه  در 

 :بدهید ما  به  را  رسیدتان  از  هایی  نسخه  باید  مواقع  بعضی 

 بخشی  که  کنید  می  استفاده  تخفیف  کارت  از  یا  کنید  می  خریداری  خاص  قیمتی  با  شبکه  داروخانه  در  را  پوشش  تحت  داروی  که  نگامی ه  	•
نیست  ما  طرح  مزایای  از 

کنید می ت افدریدارو ه کنندلید تووی ساز ر بیماداد اممه نابرتحت که کنید می ت رداخپیایداروهرای برا نشیز افرینه هزکه می هنگا •

کنید می خریداری نیست پوشش تحت که ای داروخانه از را پوشش تحت داروهای که نگامی ه 	•

کنید  می  پرداخت  را  پوشش  تحت  داروی  کامل  هزینه  که  هنگامی   •

 .کنید مراجعه    7بخش  به  ما،  از  دارو  هزینه  بازپرداخت  درخواست  نحوه  درباره  اطالع  برای 

ً
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 .کنید ارسال  برایمان  را  دهند  می  انجام  برایتان  دیگران  که  هایی  پرداخت  به  مربوط  اطالعات  3.  

 درمانی  خدمات  از  کننده  استفاده  مشارکت  سهم  هزینه  عنوان  به  نیز  ها  سازمان  و  خاص  افراد  از  بعضی  توسط  شده  انجام  های  پرداخت 
 شوند  پرداخت  ها  خیریه  بیشتر  و  سرخپوستان  بهداشتی  مات خد ایدز،  دارویی  امداد  برنامه  توسط  که  مبالغی  مثال،  برای  .شود می   لحاظ 
.شوند می  گذاشته  شما  نقدی  های  هزینه  حساب  به 

کنید  بررسی  را  کردیم  ارسال  برایتان  که  هایی  گزارش  4.  
 در  موردی  که  کنید  می  فکر  اگر  .باشد صحیح  و  کامل  که  کنید  بررسی  کنید،  می  دریافت  نامه  صورت  به  را  مزایا  توصیف  که  نگامی ه

 سوابق  اینها  .نگهدارید خودتان  نزد  را  ها  گزارش  این  .بگیرید تماس  ضا اع خدمات  با  داشتید،  سؤالی  اگر  یا  است،  ناقص  یا  اشتباه  گزارش 
 .هستند شما  دارویی  های  هزینه  برای  مهمی 

.C  ندارد  ای  هزینه شما  برای  طوالنی  مدت  یا  ماه  یک  در  دارو  دریافت
 .کرد نخواهید  پرداخت  پوشش  تحت  داروهای  برای  ای  هزینه  هیچ  کنید،  دنبال  را  طرح  قوانین  که  زمانی  تا  ، Molina Dual Options با 

.C1 ما های  بندی دسته
 از  یکی  در  طرح  داروهای  لیست  در  دارویی  هر  .باشند می  دارند  قرار  ما  دارویی  فهرست  در  که  هستند  داروها  از  هایی  گروه  ها  بندی  دسته 
   OTCداروهای  یا  نسخه  هزینه  از  بخشی  شما  نیست  الزم    Molina Dual Optionsدارویی  فهرست  در  .گیرد می  قرار  بندی  دسته (3) سه
 .بیندازید نگاهی  دارو  لیست  به  توانید  می  خودتان،  داروهای  برای  بندی  دسته یافتن  برای  .نیدک پرداخت  را 

 .کنید نمی  پرداخت    1دسته  های  دارو  برای  ای  هزینه  شما  .هستند عمومی  داروهای  ، 1 دسته  اروهای د  	•

 .کنید نمی  پرداخت    2دسته  های  دارو  برای  ای  هزینه  شما  .هستند مارک  داروهای  ، 2 دسته  اروهای د 	•


 پرداخت    3دسته  های  دارو  برای  ای  هزینه  شما  .هستند (OTC) نسخه بدون Non-Medicare Rx/ داروهای  ، 3 دسته  اروهای د  	•

.کنید نمی  

.C2  داروخانه انتخاب
 :خیر یا  اید  کرده  دریافت  زیر  های  مکان  از  را  دارو  آیا  که  دارد  بستگی  امر  این  به  داروها  برای  شما  توسط  پرداختی  مبلغ 

یا شبکه، داروخانه  	•

 .شبکه از  خارج  داروخانه   	•

 در  اطالعات  کسب  برای  .دهیم می  قرار  پوشش  تحت  را  است  شده  تهیه  شبکه  از  خارج  های  داروخانه  در  که  هایی  نسخه  ما  محدود،  موارد  در 
 .کنید مراجعه    5فصل  به  کنیم  می  را  اینکار  که  مواقعی  مورد 

 ما  های  داروخانه  و  دهندگان  ارائه  فهرست  و  بروید  دفترچه  این  در    5فصل  به  داروخانه،  های  انتخاب  این  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
 .کنید بررسی  را 

.C3  طوالنی زمان  مدت  برای  داروها  دریافت
 دوره  ).شود می  خوانده  نیز  ”تمدیدیافته ذخیره (“کنید  دریافت  خود  نسخه  پیچیدن  هنگام  در  را  مدت  بلند  ذخیره  توانید  می  داروها،  برخی  برای 
 .داشت نخواهد  همراه  به  شما  برای  ای  هزینه  طوالنی  زمان  مدت  برای  مصرفی  داروهای  .است روز   90حداکثر داروها  مدت  طوالنی  ارائه 

 دهندگان  ارائه  فهرست  به  یا  کرده  مراجعه    5بخش  به  طوالنی،  زمان  دت م برای  داروها  دریافت  نحوه  و  مکان  درباره  جزئیات  از  اطالع  برای 
 .کنید مراجعه  ها  داروخانه  و 

ً
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.C4  کنید می  پرداخت  شما  آنچه

شبکه داروخانه 
تا ماهه یک ذخیره ارائه 

روز  90حداکثر 

از دارو ارسال خدمات 
پست طریق 
تا ماهه یک ذخیره ارائه 
روز  90حداکثر 

خدمات داروخانه 
مدت طوالنی مراقبت 
شبکه 
حداکثر ذخیره ارائه 

روز  31

شبکه از خارج داروخانه 
روز 31 حداکثر ذخیره ارائه 

برخیبه محدود دهی پوشش 
برای .  است خاص موارد 

فصل به جزئیات از اطالع 
کنید مراجعه  5 .

هاهزینه تقسیم   1دسته 

عمومیداروهای  ) 
 ( ))ژنریک

$0$0 $0 $0 

هاهزینه تقسیم   2دسته 

 ( )دارمارک داروهای 

$0$0 $0 $0 

هاهزینه تقسیم   3دسته 

عمومیداروهای  ) 
از خارج تجویزی 

 Medicare/بدون
 (OTC))نسخه 

$0$0 $0 $0 

 دهندگان  ارائه  فهرست  به  کنند،  ارائه  را  داروها  مدت  طوالنی  صورت  به  توانند  می  ها  داروخانه  کدام  اینکه  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
 .کنید مراجعه  طرح  های  داروخانه  و 

.D  واکسیناسیون
 از    Dبخش  در  واکسیناسیون  دهی  پوشش  برای  بخش  دو  .دهیم می  قرار  پوشش  تحت  را    Medicareاز    Dبخش  واکسیناسیون  ما 

Medicare   دارد وجود.

.است تجویزی  داروی  یک  واکسن  .است واکسن  خود  هزینه  برای  دهی  پوشش  بخش  اولین   	1. 

 که  شود  تزریق  شما  به  واکسنی  است  ممکن  اوقات  گاهی  است  کن مم ثال، م برای  .است واکسن  تزریق  برای  دهی  پوشش  بخش  دومین     	2.
 .است بوده  شده  تجویز  دکتر  توسط 

.D1  باشید آگاه  موضوعی  چه  از  است  الزم  واکسن  دریافت  از  قبل
 .بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  ابتدا  داشتید،  واکسن  زدن  به  تصمیم  هرگاه  که  کنیم  می  توصیه 

 .دهیم می  اطالع  شما  به  را  شما  واکسیناسیون  پوشش  نحوه  به  مربوط  ات اطالع ما   	•

 های  داروخانه  .کنید کم  را  هایتان  هزینه  ما،  شبکه  های  داروخانه  و  دگان دهن ارائه  از  استفاده  با  که  بگوییم  شما  به  توانیم  می  همچنین   	•
 درمانی  طرح  با  که  است  ای  دهنده  ارائه  شبکه،  دهنده  ارائه  .اند کرده  موافقت  ما  با  همکاری  برای  که  هستند  هایی  داروخانه  شبکه 

 هزینه  هیچ  شما  که  کند  حاصل  اطمینان  و  باشد  داشته  همکاری    Molina Dual Optionsبا  باید  شبکه  دهنده  ارائه  .کند می  همکاری 
 .نکنید پرداخت  واکسیناسیون    Dبخش  برای  اضافی 

ً
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 یا  خدمات  ی برا تی دریاف صورتحساب  از  سهممان  پرداخت  ی برا ما  از  درخواست   7:فصل 
پوشش  تحت  ی داروها

معرفی 
 نحوه  همچنین  .دهد می  قرار  شما  اختیار  در  هزینه  پرداخت  برای  ما  برای  صورتحساب  ارسال  هنگام  و  نحوه  مورد  در  را  اطالعاتی  فصل  این 
 در  الفبا  حروف  ترتیب  به  آنها  تعاریف  و  کلیدی  عبارات  .دهد می  اطالع  شما  به  نباشید  موافق  پوششی  تصمیم  با  صورتیکه  در  را  استیناف  اقامه 
 .اند شده  گنجانده  اعضا  راهنمای  دفترچه  فصل  آخرین 

مطالب  فهرست 

A
.  


 

98شماداروهای یا خدمات هزینه پرداخت برای ما از درخواست 

B.

...............................................................................
 

.................................................................................................................
 

...................................................................................................................................
 

..........................................................................................................................................
 

99پرداختبرای درخواست ارسال 

C . 100پوشش تصمیم

D . 100استیناف

ً
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.A  شما  داروهای  یا  خدمات  هزینه  پرداخت  برای  ما  از  درخواست
 ارائه کنند  ارسال  طرح  برای  را  اند  کرده  دریافت  قبال که  پوششی  تحت  داروهای  و  خدمات  به  مربوط  صورتحساب  باید  ما  شبکه  دهندگان  ارائه 
 .کند می  همکاری  درمانی  طرح  با  که  است  ای  دهنده  ارائه  شبکه،  دهنده 

ً

   139صفحه  به  صورتحساب،  ارسال  برای  .کنید ارسال  ما  ای بر را  آن  کردید،  دریافت  داروها  یا  درمانی  مراقبت  برای  صورتحسابی  اگر 
 .کنید مراجعه 

.کرد خواهیم  پرداخت  نده ده ارائه  به  مستقیما را  هزینه  ما  هستند،  پوشش  تحت  داروها  یا  خدمات  اگر  	• ً

.شماست حق  بازپرداخت  اید،  کرده  پرداخت  را  صورتحساب  قبال شما  و  هستند  پوشش  تحت  داروها  یا  خدمات  اگر   	• ً

 .داد خواهیم  اطالع  شما  به  را  امر  این  ، نباشند پوشش  تحت  داروها  یا  ات خدم اگر   	•

 چکار  آن  با  ندانید  و  کردید  دریافت  حسابی  صورت  که  صورتی  در  .بگیرید تماس  خود  پرونده  مدیر  یا  اعضا  خدمات  با  داشتید  سؤالی  اگر 
 در اید  کرده  ارسال  ما  برای  قبال که  پرداختی  برای  درخواست  درباره  اطالعاتی  خواهید  می  اگر  همچنین  .نیدک کمک  شما  به  توانیم  می  ما  نید، ک

 .بگیرید تماس  ما  با  توانید  می  باشید،  داشته  اختیار 
ً

:باشید داشته  را  صورتحساب  پرداخت  یا  بازپرداخت  درخواست  ما  از  نید توا می  آنها  در  که  است  شده  عنوان  شرایطی  از  هایی  نمونه  اینجا  در 

کنید  می  دریافت  شبکه  از  خارج  دهنده  ارائه  یک  از  را  اضطراری  و  نیاز  مورد  درمانی  مراقبت  که  هنگامی  1.  
 .کند ارسال  ما  برای  را  صورتحساب  تا  کنید  درخواست  دهنده  ارائه  از  باید 


 و  صورتحساب  .برگردانیم شما  به  را  هزینه  تا  بخواهید  ما  از  کنید،  پرداخت  مراقبت  خدمات  این  دریافت  زمان  در  را  کامل  هزینه  اگر   	•

.کنید ارسال  ما  برای  را  اید  داده  انجام  که  پرداختی  هرگونه  به  مربوط  مدرک  

 را  آن  نباید  شما  نظر  از  که  باشد  کرده  را  پرداختی  درخواست  که  کنید  دریافت  دهنده  ارائه  طرف  از  صورتحساب  یک  است  ممکن   	•
 .کنید ارسال  ما  برای  را  اید  داده  انجام  که  پرداختی  هرگونه  به  مربوط  مدرک  و  صورتحساب  .نیدک پرداخت 

.کرد خواهیم  پرداخت  او  به  را  هزینه  مستقیما ما  کنید،  پرداخت  را  دهنده  ارائه  هزینه  که  باشد  الزم  اگر ○

.دهیم می  پس  شما  به  را  هزینه  این  ما  اید  کرده  پرداخت  را  خود  خدمات  هزینه  که  صورتی  در ○

کند  می  ارسال  را  صورتحساب  دهنده  ارائه  یک  که  هنگامی  2.  
 در  را  خود    Molina Dual Optionsعضویت  شناسایی  کارت  .کنند ارسال  ما  برای  را  صورتحساب  همیشه  باید  شبکه  دهندگان  ارائه 
 قبیل  از (کننده  ارائه  که  باشد  می  موقعیتی  نامناسب /مورد بی  صورتحساب  صدور  .دهید نشان  داروها  یا  خدمات  هرگونه  دریافت  هنگام 
 را  صورتحسابی  هرگونه  اگر  .کند می  مطالبه  شما  از  خدمات  برای  درمانی  برنامه  هزینه  در  شدن  سهیم  مبلغ  از  بیش  )یمارستانب یا  زشک پ

 .بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  کردید  دریافت 

 .نیستید مسئول  هزینه  هرگونه  پرداخت  برای  شما  کند،  می  پرداخت  را  خدمات  هزینه  کل    Molina Dual Optionsاینکه  دلیل  به   	•
 .کنند مطالبه  را  مبلغی  شما  از  خدمات  این  برای  نباید  کنندگان  ارائه 

 و گیریم  می  تماس  دهنده  ارائه  با  مستقیما ما  .کنید ارسال  ما  برای  را  آن  شبکه،  دهنده  ارائه  یک  از  حساب  صورت  دریافت  صورت  در   	•
 .کنیم می  بررسی  را  مشکل  این 

 داده انجام  که  پرداختی  هرگونه  مدرک  و  صورتحساب  آن  اید،  کرده  پرداخت  شبکه  دهنده  ارائه  یک  طرف  از  را  صورتحسابی  قبال اگر   	•
.گرداند خواهیم  باز  شما  به  را  پوشش  تحت  خدمات  هزینه  ما  .کنید ارسال  برایمان  را  ید ا

ً

ً

ً

کنید  می  استفاده  نسخه  پیچیدن  برای  شبکه  از  خارج  داروخانه  از  که  هنگامی  3.  
 .کنید پرداخت  را  نسخه  کامل  هزینه  باید  بروید،  شبکه  از  خارج  داروخانه  به  اگر 

 ما  از  هرگاه  .دهیم می  قرار  پوشش  تحت  را  است  شده  تهیه  شبکه  از  خارج  های  داروخانه  در  که  داروهایی  ما  محدود،  مواردی  در  قط ف  	•
 .کنید ارسال  برایمان  را  رسیدتان  از  نسخه  یک  داشتید،  را  هزینه  دادن  پس  درخواست 

 .کنید مراجعه    5فصل  به  شبکه،  از  خارج  های  داروخانه  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای   	•

ً
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ندارید  همراه  به  خود  با  را  عضویت  شناسایی  کارت  اینکه  دلیل  به  کنید  می  پرداخت  را  ها  نسخه  کامل  هزینه  که  هنگامی  4.  
 اطالعات  و  بگیرد  ماتماس  با  تا  کنید  درخواست  انه داروخ از  توانید  می  ندارید،  همراه  به  خود  با  را  عضویت  شناسایی  کارت   اگر 
 .کند بررسی  را  طرح  در  شما  ثبت 

 را  نسخه  هزینه  کل  خودتان  که  باشد  الزم  است  ممکن  کند،  دریافت  لحظه  آن  در  را  نیازش  مورد  اطالعات  نتواند  داروخانه  اگر   	•
 .کنید پرداخت 

.کنید ارسال  برایمان  را  رسیدتان  از  نسخه  یک  داشتید،  را  هزینه  دادن  پس  درخواست  ما  از  هرگاه   	•

نیست  پوشش  تحت  که  کنید  می  پرداخت  دارویی  برای  را  نسخه  هزینه  کل  که  هنگامی  5.  
 .کنید پرداخت  نیست،  پوشش  تحت  دارویی  اینکه  دلیل  به  را  نسخه  هزینه  کل  است  ممکن 


 اطالعاتی  آن  درباره  که  باشد  محدودیتی  یا  شرایط  اینکه  یا  نباشد  )داروها لیست (ما  پوشش  تحت  داروهای  لیست  در  دارو  است  ممکن   	•

 که  باشد  الزم  است  ممکن  کنید،  دریافت  دارویرا  که  بگیرید  تصمیم  اگر  .دارد کاربرد  شما  مورد  در  که  کردید  می  فکر  یا  اید  نداشته 

.کنید پرداخت  را  آن  کامل  هزینه  


9بخش  به (کنید  پرسش  امر  این  به  نسبت  توانید  می  باشد،  پوشش  تحت  باید  که  کنید  فکر  اما  نکنید  پرداخت  را  دارو  هزینه  اگر ○   

).کنید مراجعه  


 تصمیم  یک  درخواست  توانید  می  است،  فوری  دارو  به  شما  نیاز  که  کند  می  فکر  کنندگان  تجویز  دیگر  یا  پزشکتان  و  شما  اگر ○

).کنید مراجعه    9بخش  به (باشید  داشته  دارو  دهی  پوشش  درباره  سریع  گیری  

 نیاز  ما  است  ممکن  شرایط  برخی  در  .کنید ارسال  برایمان  را  رسیدتان  از  نسخه  یک  داشتید،  را  هزینه  دادن  پس  درخواست  ما  از  هرگاه  	•
 .برگردانیم را  داروها  های  هزینه  بتوانیم  تا  باشیم  داشته  تجویزکنندگان  دیگر  یا  پزشک  جانب  از  بیشتری  اطالعات  به 

 دارو  یا  سرویس  آن  آیا  که  گیریم  می  تصمیم  و  کنیم  می  بررسی  را  درخواستتان  ما  کنید،  می  ارسال  ما  برای  پرداخت  درخواست  که  نگامی ه
 دارو  یا  سرویس  این  که  گرفتیم  تصمیم  اگر  .شود می  گفته  ”دهی پوشش  درباره  گیری  تصمیم “امر  این  به  .خیر یا  بگیرد  قرار  پوشش  تحت  اید ب

 ما  تصمیم  بررسی  درخواست  توانیم  می  کنیم،  رد  را  پرداخت  برای  شما  درخواست  اگر  .کرد خواهیم  پرداخت  را  آن  هزینه  ما  شود،  داده  پوشش 
 .باشید داشته  را 

 .نیدک مراجعه    9بخش  به  درخواست،  ارائه  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

.B  پرداخت  برای  درخواست  ارسال
 باشد  چکی  از  نسخه  یک  تواند  می  پرداخت  مدرک  .کنید ارسال  ما  برای  را  اید  داده  انجام  که  پرداختی  هرگونه  به  مربوط  مدرک  و  صورتحساب 

 از  توانید  می  .نگهدارید خودتان  نزد  را  رسیدها  و  صورتحساب  از  نسخه  یک  که  است  بهتر  .دهنده ارائه  طرف  از  رسید  یا  اید  نوشته  شما  که 
 .باشید داشته  راهنمایی  درخواست  خود،  پرونده  مدیر 

 :کنید ارسال  ما  برای  آدرس  این  به  رسیدی  یا  صورتحساب  هرگونه  همراه  به  را  پرداخت  برای  درخواستتان 

 :پزشکی خدمات  برای 

Molina Dual Options 
Attn: Molina Dual Options Member Services 

200 Oceangate, Suite 100 
 90802 Long Beach, CA

:  D (Rx)بخش  خدمات  برای 

Molina Dual Options 
, Suite 200 7050 Union Park Center

 84047 Midvale, UT

ً
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 پوشش تحت داروهای یا خدمات
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 برای  را  خود  ادعای  دارو  دریافت  تاریخ  از  ماه    36ظرف  یا  طه، مربو مورد  یا /و خدمات  دریافت  تاریخ  از  روز    365مدت  ظرف  باید  شما 
 .کنید ارسال  ما 

.C  پوشش  تصمیم
 ما  که  است  معنا  بدان  امر  این  .کنیم می  اتخاذ  دهی  پوشش  به  نسبت  یمی تصم کردیم،  دریافت  را  پرداخت  برای  شما  درخواست  که  نگامی ه
 در (پولی  مقدار  درباره  همچنین  .خیر یا  گیرد  می  قرار  پوشش  تحت  ما  طرح  توسط  شما  داروهای  یا  سالمت  از  مراقبت  آیا  گیریم  می  صمیم ت

کرد  خواهیم  گیری  تصمیم  کنیم،  پرداخت  دارو  یا  سالمت  خدمات  برای  باید  که  )وجود صورت 

 .دهیم می  اطالع  شما  به  باشیم،  داشته  احتیاج  شما  جانب  از  بیشتری  اطالعات  به  اگر   	•

 دنبال  را  آن  دریافت  برای  موجود  قوانین  تمام  شما  و  گیرد  می  قرار  پوشش  تحت  دارو  یا  درمانی  مراقبت  خدمات  که  بگیریم  تصمیم  اگر   	•
 های  هزینه  برای  چک  یک  ما  باشید،  کرده  پرداخت  را  دارو  یا  خدمات  هزینه  قبل  از  اگر  .کرد خواهیم  پرداخت  را  آن  هزینه  ما  کنید، 
 به را  مبلغ  این  مستقیما ما  اید،  نکرده  پرداخت  هنوز  را  داروها  یا  خدمات  هزینه  اگر  .کرد خواهیم  پست  برایتان  شما  توسط  شده  پرداخت 
 .کرد خواهیم  پرداخت  دهنده  ارائه 

ً

 دریافت  به  مربوط  قوانین  درباره    5بخش  در  .است شده  داده  توضیح  پوشش  تحت  خدمات  دریافت  به  مربوط  قوانین  درباره    3بخش  در 
 .است شده  داده  توضیح    Medicareاز    Dبخش  در  پوشش  تحت  تجویزی  داروهای 


 در  .دهیم می  توضیح  را  مسئله  این  و  کنیم  می  ارسال  برایتان  نامه  یک  نکنیم،  پرداخت  را  دارو  یا  خدمات  هزینه  که  بگیریم  تصمیم  اگر   	•

.باشید داشته  استیناف  درخواست  تا  چیست  شما  حقوق  که  است  شده  داده  توضیح  نامه  این  

 .کنید مراجعه    9بخش  به  طرح،  پوشش  درباره  شده  انجام  های  گیری  تصمیم  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای   	•

.D  استیناف
 را  تصمیممان  که  کنید  درخواست  ما  از  توانید  می  است،  زده  سر  ما  طرف  از  اشتباهی  پرداخت  برای  شما  درخواست  رد  در  کنید  می  فکر  اگر 
 درخواست  توانید  می  نیستید،  موافق  کنیم  می  پرداخت  ما  که  مبلغی  با  اگر  همچنین  .شود می  گفته  بررسی  درخواست  حالت  این  به  .دهیم تغییر 
 .باشید داشته  بررسی 

•	 

 

 مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .است مهم  سررسید  های  تاریخ  و  دقیق  های  بخش  با  رسمی  مرحله  یک  استیناف،  مراحل  
 .کنید مراجعه    9فصل  به  استیناف، 

 .بروید   145صفحه  به  نمایید،  استیناف  درخواست  سالمت  از  مراقبت  خدمات  هزینه  بازپرداخت  درباره  خواهید  می  اگر   	•

 .بروید   141صفحه  به  نمایید،  استیناف  درخواست  دارو  هزینه  بازپرداخت  درباره  خواهید  می  اگر   	•

ً
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شما  ی ها ت یمسئول و  قانونی  حقوق  8: فصل 

معرفی 
 و  کلیدی  عبارات  .بگذاریم احترام  شما  حقوق  به  باید  ما  .است طرح  از  عضو  یک  عنوان  به  شما  های  مسئولیت  و  حقوق  حاوی  فصل  این 

 .اند شده  گنجانده  اعضا  راهنمای  کتابچه  فصل  آخرین  در  الفبا  حروف  ترتیب  به  آنها  تعاریف 

مطالب فهرست 

A .102حق شما برای دریافت اطالعات به گونه ای که مطابق با نیازهای شما باشد..............................................................
 

.......................
 

......................................................................

...........................................................................................................

...................................................................

...................
 

..........................................................
 

...........................................................................................

...................................................................................
 

...................................
 

......................

..........................................................................
 

............................................. 

................................................................................................................... 

....................................................................................... 

B . 110کنیدمی دریافت را پوشش تحت اروهای دو خدمات به موقع به دسترسی شما اینکه تضمین برای ما مسئولیت

C . شخصی بهداشت  اطالعات  از  محافظت  در  ما  مسئولیت (PHI)  شما
 110

C1 . از  محافظت  نحوهPHI   شما
 110

C2 . ببینید را  پزشکیتان  سوابق  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از  شما.
 111

D. 116شمابه پوشش تحت خدمات و ما کنندگان ارائه شبکه ما، درمانی برنامه مورد در اطالعات ارائه در ما مسئولیت  

E . 117بفرستند صورتحساب شما برای مستقیم طور به توانند نمی شبکه کنندگان ارائه

F . ترک  در  شما  حقCal MediConnect Plan
  117

G . 118خود درمانی مراقبت مورد در گیری تصمیم در شما حق

G1 . 118سالمت از مراقبت ات خمدرباره گیری تصمیم و درمانی های گزینه از آگاهی در شما حق

G2 . بگویید ما  به  را  انتظاراتتان  کنید،  نمی  اتخاذ  شخصا را  سالمت  از  مراقبت  های  تصمیم  اگر  تا  شما  حق
 ً118 .

G3 . 119دهیدانجام باید کاری چه نشوند دنبال ها دستورالعمل اگر

H . 119کنیم نظر تجدید ایم گرفته که تصمیمی درباره تا ما از درخواست و شکایت برای شما حق

H1 . دریافت خود  حقوق  مورد  در  را  بیشتری  عات الاط مایلید  یا  است  غیرمنصفانه  شما  با  برخورد  که  کنید  می  فکر  اگر 
120کنید  چکار  باید  کنید، 

I . 120طرح این در عضو یک عنوان به شما های مسئولیت

ً
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 A. حق شما برای دریافت اطالعات به گونه ای که مطابق با نیازهای شما باشد
ای در اختیار شما قرار دهیم که بتوانید آنها را درک کنید. باید هر سالی که در طرح ما هستید، باید مزایای طرح و حقوق شما را به گونه
حقوقتان را به شما خاطرنشان کنیم. 

ً

ً

ً

دمات اعضا تماس بگیرید. طرح ما افرادی در اختیار داردبرای دریافت اطالعات به روشی که بتوانید آن را درک کنید، با بخش خ  •
دهند. های مختلف پاسخ میکه به سؤاالت به زبان

بوج، چینی، فارسی، کره ای، روسی، تاگالوگ، ویتنامی،های اسپانیایی، ارمنی، کام تواند مطالب را به زبان همچنین طرح ما می  •
هایی مانند چاپ با قلم درشت، بریل یا صوتی ارائه کند. برای درخواست جهت دریافت مطالب به زبانی غیر از  عربی و در قالب

،،71TTY(855) 665-4627 : 1با بخش خدمات اعضاء به شمارهانگلیسی یا یک قالب دیگر در حال حاضر یا در آینده، لطفا
 شب به وقت محلی تماس بگیرید. 8 صبح تا 8دوشنبه تا جمعه از  

نیاز دارید برای شما ارسال کنیم. به این امر درخواست دائمی یا قالبی که می توانید درخواست کنید که ما همیشه اطالعات را به زبان  •
 گفته می شود. ما حساب درخواست دائمی شما را نگه می داریم تا الزم نباشد که هر بار که برایتان اطالعات ارسال می کنیم به

 ،5555-541 (800) با ایالت به شماره طور جداگانه درخواست کنید. برای دریافت این نوشتار به زبانی به غیر از انگلیسی، لطفا
1: 71TTY بعدازظهر به وقت محلی به منظور بروز رسانی پرونده خود به زبان دلخواه تماس 5 صبح تا 8، دوشنبه تا جمعه از 

، دوشنبه،71TTY(855) 665-4627 : 1 با بخش خدمات اعضا به شماره بگیرید. برای دریافت این نوشتار در قالب متفاوت، لطفا
 شب به وقت محلی تماس بگیرید. یک نماینده می تواند به شما در ایجاد یا تغییر درخواست دائمی کمک 8 صبح تا 8الی جمعه از  

کند. همچنین می توانید با مدیر پرونده برای دریافت کمک و راهنمایی در مورد درخواست های دائمی تماس بگیرید.

اگر به خاطر مشکالت زبانی یا معلولیت، در دریافت اطالعات از برنامه درمانی ما با مشکل مواجه هستید و می خواهید شکایتی را
 ساعت شبانه 24توانید در  تماس بگیرید. می) MEDICARE (1-800-633-4227-800-1 به شماره Medicareاقامه کنید، با  

  Calتوانید توسط تماس با  تماس بگیرند. همچنین می2048-486-877-1 باید با شماره TTY روز هفته تماس بگیرید. کاربران 7روز، 
MediConnect Ombudsman شکایتی را تسلیم کنید. کاربران 3077-501-855-1 به شماره ،TTY تماس بگیرند.7 11 باید با 

our needs t meets yy thaation in a wmaorour right to get infY A. 

e must s benefits and your rights in a way that you can understand. We must tell you about the plan’W
tell you about your rights each year that you are in our plan. 

•	 o get information in a way that you can understand, call Member Services. Our plan has T
ferent languages. people who can answer questions in dif

•	 Armenian, Cambodian, Chinese, Farsi, Our plan can also give you materials in Spanish, 
Arabic and in formats such as large print, braille, or ietnamese, agalog, VTKorean, Russian, 

o make a standing request to get materials in a language other than English or in an Taudio. 
alternate format now and in the future, please contact Member Services at (855) 665-4627, 

, 8 a.m. to 8 p.m., local time. 1, Monday - Friday: 71TTY

•	 This is ou can ask that we always send you information in the language or format you need. Y
e will keep track of your standing request so you do not need to called a standing request. W

o get this document in a language Tmake separate requests each time we send you information. 
, 1, Monday – Friday: 71TTYother than English, please contact the State at (800) 541-5555, 

o get this T8 a.m. to 5 p.m., local time) to update your record with the preferred language. 
1, : 71TTYdocument in an alternate format, please contact Member Services at (855) 665-4627, 

 representative can help you make or change a A, 8 a.m. to 8 p.m., local time. Monday – Friday
ou can also contact your Case Manager for help with standing requests. Ystanding request. 

ً
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If you are having trouble getting information from our plan because of language problems or a disability 
and you want to file a complaint, call Medicare at 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). You can call 24 
hours a day, 7 days a week. TTY users should call 1-877-486-2048. You can also file a complaint with 
Medi-Cal by calling the Cal MediConnect Ombudsman at 1-855-501-3077. TTY users should call 711. 

 a que cumpla mación de una manerorho a obtener infecSu der A. 
con sus necesidades 
Debemos informarle acerca de los beneficios del plan y sus derechos de una manera que pueda 
entender. Debemos informarle acerca de sus derechos cada año que esté en nuestro plan. 

•	 Para obtener información de una forma que sea comprensible para usted, llame al 
Departamento de Servicios para Miembros. Nuestro plan cuenta con personal que puede 
responder a sus preguntas en diferentes idiomas. 

•	 Nuestro plan también puede proporcionarle materiales en español, armenio, camboyano, chino, 
persa, coreano, ruso, tagalo, vietnamita, árabe y en formatos como letra de molde grande, sistema 
Braille o audio. Para solicitar materiales en un idioma que no sea inglés o en un formato alternativo 
ahora y en el futuro, póngase en contacto con el Departamento de Servicios para Miembros 
al (855) 665-4627, TTY: 711, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora local. 

•	  Usted puede pedir que siempre le enviemos información en el idioma o formato que necesite.  
 Esto se conoce como una solicitud permanente. Realizaremos un seguimiento de su solicitud 

  permanente de modo que usted no necesite hacer solicitudes por separado cada vez que le 
  enviemos información. Para obtener este documento en un idioma que no sea inglés, comuníquese 

 1, de lunes a viernes, de 8.00 a. m. a 5.00 p. m., hora : 71TTYcon el Estado al (800) 541-5555, 
  local) para actualizar su registro con el idioma que usted prefiere. Para obtener este documento 

  en un formato alternativo, comuníquese con el Departamento de Servicios para Miembros al 
 1, de lunes a viernes, de 8.00 a. m. a 8.00 p. m., hora local. Un : 71TTY665-4627, (855) 

 ambién puede Trepresentante puede ayudarlo a realizar o cambiar una solicitud permanente. 
 comunicarse con su administrador de casos para obtener ayuda con respecto a la solicitud 

 permanente. 

Si tiene problemas para obtener información de nuestro plan debido a problemas con el idioma o por 
una discapacidad y desea presentar una queja, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). 
Puede llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 
1-877-486-2048. También puede presentar una queja con Medi-Cal llamando al mediador de Cal 
MediConnect al 1-855-501-3077. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. 

aang on sa parmasyong kumuha ng imporytan kapaay karMa A. 
an ailanganga pangong mgtutugunan ang inyma

Dapat naming ipaalam sa inyo ang mga benepisyo ng plano at ang inyong mga karapatan sa paraang 
inyong mauunawaan. Dapat naming sabihin sa inyo ang tungkol sa inyong mga karapatan sa bawat 
taon na kayo ay miyembro ng aming plano. 

•	  Upang kumuha ng impormasyon sa paraang mauunawaan ninyo, tumawag sa Mga Serbisyo sa 
Miyembro. Ang aming plano ay may mga taong makasasagot sa mga tanong sa iba’t ibang wika. 

ً
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•	 Makakapagbigay rin sa inyo ang aming plano ng mga materyales sa wikang Espanyol, Armenian, 
Cambodian, Chinese, Farsi, Koreano, Ruso, Tagalog, Vietnamese, Arabe at sa mga format gaya 
ng malaking print, braille, o audio. Upang gumawa ng pangmatagalang kahilingang makuha ang 
mga materyales sa isang wikang hindi Ingles o sa isang alternatibong format ngayon at sa 
hinaharap, mangyaring makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro sa (855) 665-4627, 
TTY: 711, Lunes - Biyernes, 8 a.m. hanggang 8 p.m., lokal na oras. 

•	 Maaari ninyong hilingin na ipadala namin palagi sa inyo ang impormasyon sa wika o format na 
gusto ninyo. Tinatawag itong palagiang kahilingan. Susubaybayan namin ang inyong palagiang 
kahilingan para hindi na ninyo kailanganing gumawa ng mga hiwalay na kahilingan sa bawat 
pagkakataong may ipapadala kaming impormasyon sa inyo. Upang makakuha ng dokumentong 
ito sa ibang wika maliban sa Ingles, mangyaring makipag-ugnayan sa Estado sa (800) 541-5555, 
TTY: 711, Lunes – Biyernes, 8 a.m. hanggang 5 p.m., lokal na oras upang ma-update ang inyong 
rekord sa gustong wika. Upang makakuha ng dokumentong ito sa alternatibong format, mangyaring 
makipag-ugnayan sa Mga Serbisyo sa Miyembro sa (855) 665-4627, TTY: 711, Lunes – Biyernes, 
8 a.m. hanggang 8 p.m., lokal na oras. Matutulungan kayo ng isang kinatawang gawin o baguhin 
ang palagiang kahilingan. Maaari din kayong makipag-ugnayan sa inyong Tagapamahala ng 
Kaso para sa tulong sa mga palagiang kahilingan. 

Kung nahihirapan kayong kumuha ng impormasyon mula sa aming plano dahil sa mga problema sa 
wika o kapansanan at gusto ninyong maghain ng reklamo, tumawag sa Medicare sa 1-800-MEDICARE 

(1-800-633-4227). Matatawagan ninyo ito 24 na oras sa isang araw, 7 araw sa isang linggo. Dapat 
tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa 1-877-486-2048. Maaari din kayong maghain ng reklamo sa 
Medi-Cal sa pamamagitan ng pagtawag sa Cal MediConnect Ombudsman sa 1-855-501-3077. Dapat 
tumawag ang mga gumagamit ng TTY sa 711. 

ầu của mình ách thức đáp ứng nhu cền nhận thông tin theo có quyuý vị cQ A. 
Chúng tôi phải cho quý vị biết về phúc lợi của chương trình và quyền của quý vị theo cách quý vị có thể hiểu 
được. Chúng tôi phải thông báo với quý vị về các quyền của quý vị mỗi năm quý vị tham gia chương tri nh 
của chúng tôi. 

•	 Để nhận được thông tin theo cách quý vị có thể hiểu được, hãy gọi Dịch vụ Tha nh viên. Nhân viên 
trong chương tri nh của chúng tôi có thể trả lời các câu hỏi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. 

•	 Chương trình của chúng tôi cũng có thể cung cấp cho quý vị tài liệu bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng 
Armenia, tiếng Campuchia, tiếng Trung, tiếng Farsi, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Tagalog, tiếng Việt, 
tiếng Ả Rập và ở các định dạng như bản in khổ lớn, chữ nổi braille hoặc âm thanh. Để đưa ra yêu cầu 
nhận tài liệu bằng ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh hoặc ở định dạng khác hiện giờ hoặc trong 
tương lai, vui lòng liên hệ với Dịch vụ Thành viên theo số (855) 665-4627, TTY: 711, Thứ Hai - Thứ Sáu, 
8 giờ sáng đến 8 giờ tối, giờ địa phương. 

•	 Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi luôn gửi thông tin bằng ngôn ngữ hoặc ở định dạng quý vị cần. Đây 
được gọi là yêu cầu cụ thể. Chúng tôi sẽ luôn theo dõi yêu cầu cụ thể của quý vị. Như vậy, quý vị sẽ 
không cần tạo yêu cầu riêng mỗi lần chúng tôi gửi thông tin cho quý vị nữa. Để nhận tài liệu này ở một 
ngôn ngữ khác Tiếng Anh, vui lòng liên hệ với Tiểu Bang theo số (800) 541-5555, TTY: 711, Thứ Hai – Thứ 

ً
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Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, giờ địa phương để cập nhật hồ sơ của quý vị bằng ngôn ngữ ưu tiên. 
Để nhận tài liệu này ở định dạng khác, vui lòng liên hệ với Bộ Phận Dịch Vụ Tha nh Viên theo số (855) 
665-4627, TTY: 711, Thứ 2 – Thứ 6, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, giờ địa phương. Nhân viên đại diện có thể 
giúp quý vị tạo hoặc thay đổi yêu cầu cụ thể. Quý vị cũng có thể liên hệ với Người Phụ Trách Hồ Sơ để 
được trợ giúp về yêu cầu cụ thể. 

ề ngôn ngữ hoặc ấn đề vôi do vình của chúng tề việc nhận thông tin từ chương trối vắc rNếu quý vị gặp r
ARE (1-800-633-4227). e theo số 1-800-MEDICedicary gọi cho Mhiếu nại, hãà muốn nộp đơn kt vết tậhuyk

ó uý vị cũng cY vui lòng gọi số 1-877-486-2048. QTTy/tuần. Người dùng , 7 ngàyiờ/ngàó thể gọi 24 guý vị cQ
-t Ombudsman theo số 1-855-501onnecediCal Mal bằng cách gọi cho CCedi-hiếu nại cho Mthể nộp đơn k

Y vui lòng gọi số 711. TT3077. Người dùng 

A. 본인의 필요를 충족하는 방식으로 정보를 얻을 권리 

당사는 회원님이 이해할 수 있는 방식으로 플랜의 혜택 및 회원님의 권리를 설명해야 합니다 . 당사에는 
플랜 가입 기간 중 매년 회원님의 권리에 대해 회원님께 안내해야 할 의무가 있습니다 . 

••   플 본.  전화하십시오  서비스에  회원  받으려면  제공  정보를  방식으로  있는  수  이해할  회원님께서 
.  있습니다  직원이  있는  수  드릴  답해  질문에  언어로  가지  여러  랜에는

•• , 러시아어, 한국어, 페르시아어, 중국어, 캄보디아어, 아르메니아어,  스페인어  또한  플랜에서는  본 
  있습  수  드릴  제공해  자료를  음성  또는  점자,  활자  큰  자료와  된  아랍어로, 베트남어, 타갈로그어

(855)    요청하시려면  문서를  형식의  다른  또는  문서  된  언어로  이외의  영어  향후에  현재나. 니다
  연락  서비스로  회원 . 시에 8오후~시 8오전  시간으로  현지, 금요일~월요일1, 71: 665-4627, TTY

. 하십시오

••   요청이라고  상시  이를.  있습니다  수  요청할  달라고  보내  정보를  형식으로  또는  언어  필요한  항상 
  요청  상시  귀하의  없도록  필요가  할  요청을  별도의  귀하가  때마다  전송할  정보를  당사는. 합니다

 1) : 71(800) 541-5555(TTY  받으시려면  언어본으로  이외의  영어  문서를  이.  추적합니다  계속  을
   언어로  원하는  연락하여  정부에  주  에) 시간  현지(시 5오후~시 8오전, 금요일~ 월요일  으로  번

   서비스에  회원  받으시려면  형식으로  다른  문서를  이.  바랍니다  업데이트하시기  기록을
  최신  연락해서  로) 시간  현지(시 8오후~시 8오전, 금요일~월요일1, : 71(855) 665-4627(TTY

  케이스.  도와드립니다  변경을  또는  신청  요청  상시  귀하의  담당자가.  확인합니다  목록을  의약품
.  있습니다  수도  받을  도움을  대한  요청에  상시  문의하여  관리자에게

  제기하고자  불만을  있으셔서  어려움이  데  얻는  정보를  플랜으로부터  당사  때문에  장애  또는  문제  언어
  전화는  상담.  주십시오  전화해  에 Medicare번으로 1-800-MEDICARE(1-800-633-4227) 경우  하시는

  또한.  전화하십시오  번으로 1-877-486-2048사용자는. TTY   운영됩니다  연중무휴, 시간 24하루
  번으로 1-855-501-3077에 Cal MediConnect Ombusman제기하시려면  불만을  련한  관  과Medi-Cal

.  전화하십시오  번으로11  7사용자는. TTY  전화하십시오

ً
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ам обным вдмацию любым уь инфортчааво полуе пртееA. Вы им
м обоспос

я лным дтялана и ваших правах понах пуг в рамклсъеме покрываемых уь вам об обтообщалжны соМы д
о о времени вашегегчение всед в тодый гажь вам о ваших правах ктообщалжны сообом. Мы двас спос

лане. я в питучас

•	 я живаниулл обседте в отобом, позвония вас спослным дтяь информацию понтучилобы потЧ 
ь тавитосдт преуорые могтоы, ктлист специааютлана рабоо пах нашегов. В рамкниктучас

ах. чных языклиинформацию на раз

	  •  ом, айсктом, кижийскдамбоом, кянском, армупны на испансктосе джаку тлану плы по нашемериатаМ
 ах, тах и в разных формаом языком, арабскнамсктом, вьельскаагом, тсксуом, рорейскфарси, к

 лении автосдь запрос о претдаобы пот. Чтдиоформаули ая илт Брай, шрифтупный шрифя крчалювк
 ли т ие (в данный моментом формаугли в дро, иоглийскт ангчном олите, олов на языкериатвам ма

  у (855) 665-4627, номер фонлееов по тниктя учасживаниуллом обседтесь с отяжием), свущдув б
у времени . номто 20:00 по мес, с 08:00 дуництяа по пльникед: 711, с понеYTT

•	  ли вам информацию на выбранном  ялправтда оегобы мы встом, чь о тте попроситежВы мо
ой  акем тоянный запрос». Мы внестя «поссто называете. Этжном формаули в не иязык

 дый раз,  ажльные запросы кедть отлаея дсте, и вам не придуемтоянный запрос в систпос
е,  т на языкменуокь данный дтучилобы поть вам информацию. Чтялем направдуда мы богк

 а по  льникед: 711, c понеYTTл. (800) 541-5555, ее по тто, позвониоглийскт ангчном олито
у  тари в свою кте внесту времени, и попросиномто 17:00 по мес, с 08:00 дуництяп

 есь в  тите, обратом формаугт в дрменуокь данный дтучилобы потаемый язык. Чтчидпопре
,  уництяа по пльникед: 711, с понеYTTл. (855) 665-4627, еов по тниктя учасживаниулл обседто

 ли  ь итоздат сежомпании помоль кетавитсду времени. Преномто 20:00 по месс 8:00 д
 ами вы  оянными запросте с посте за помощью в рабожакоянный запрос. Тть постизмени

. углсдицинских уу меортдинаооря к кьсте обращатежмо

 овых лана из-за языко пов нашегдникуртот сучении информации оли при потдносурт тули у вас возникнсЕ
 у: фонлееe по тedicarе в Mт, позвониулобаь жтдае потитооровья и вы захя здушенили нарлем ипроб

 я лфон длеели. Тедень нечно в любой дотулосугь крте звонитежARE (1-800-633-4227). Вы мо1-800-MEDIC
  лю етавитсджно, позвонив преal моCedi-у на Mлобаь жтда): 1-877-486-2048. ПоYTTайпа (тлеелей тетльзовапо

ха: 711. улями сушения лиц с нарлY дTTу 1-855-501-3077. Номер фонлееt по тonnecediCal Mраммы Cпрог

您有權以滿足您需求的方式獲得資訊A. 

我們必須以您可以理解的方式，告知您有關計劃福利和您的權利的資訊。我們必須每年告知您，關於您
 在我們的計劃中擁有的權利。

•• 如果您想以自己能夠理解的方式獲得資訊，請致電會員服務部。我們計劃內的人員可以用不同語
言回答您的問題。

ً
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• 我們的計劃也可以為您提供西班牙文、亞美尼亞語、柬埔寨語、中文、波斯文、韓文、俄文、塔
加洛語、越南文和阿拉伯文版本的資料，以及大字體、點字或音訊格式。如果要求現在和以後接

，服務時間為：117：TTY，(855) 665-4627收非英文版本或其他格式的資料，請致電會員服務部
 點（當地時間）。8 點至晚上8 週一至週五上午

• 我們提供您所需語言或格式版本的資訊，歡迎隨時索取。此為長期要求。我們會持續追蹤您的長•
期要求，這樣您就無需每次在寄送資訊時另外提出要求。如需此文件的非英文版本，請致電聯絡

•（當地時間），5:00至下午8:00 ，週一至週五上午117：TTY，541-5555(800)  州辦公室，電話：
(855)  以更新您偏好語言的記錄。如需此文件的其他版本，請致電聯絡會員服務部，電話：

•（當地時間）。會有代表人8:00至晚上8:00 ，服務時間為：週一至週五上午117：TTY，665-4627
員協助您提出長期要求或進行變更。您也可以聯絡案例經理，取得長期要求的相關協助。

，Medicare如果您由於語言問題或殘障而無法獲得我們計劃的相關資訊，並且您想要提出上訴，請致電
 •使用者應致電TTY小時全天候接聽您的電話。24 。我們1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)電話號碼為
•，電話號Cal MediConnect Ombudsman提出投訴：致電Medi-Cal 。您還可以透過以下方式向1-877-486-2048

1. 71使用者請撥TTY。1-855-501-3077碼為

أ- حقك في الحصول على المعلومات بطریقة تلبي احتیاجاتك 
ا بخطتنا.عضوه ا. یتعین علینا إخبارك بحقوقك كل عام تكون فیهیتعین علینا إخبارك بشأن مزایا الخطة وكذلك حقوقك بطریقة تستطیع استیعاب ً

م اإلجابة عن األسئلةها بمقدورألعضاء، فخطتنا تضم أفرادعابها، اتصل بقسم خدمات ایع استیقة تستطیللحصول على المعلومات بطر  •
بلغات مختلفة. 

میةلفیتنااو غیة لوغالتااو سیة ولراو یة رلكواو سیة رلفااو لصینیة او یة دلكمبواو مینیة رألاو نیة سباإلا ت للغابا د الموا خطتنا  لك  فر تو ن أ یمكن  كما    •
ف خال ى خرأ بلغة  د امو على  ل للحصو ئم اد طلب  یم لتقد  .تيلصوا لتنسیق با و أ یل ابر یقة طر و أ ةلكبیرا تعالمطبوا مثل  ت بتنسیقاو بیة لعراو
ميلمستخد ، 4627-665 (855) قم لرا على  ء عضاألا تمابخد ل تصاالا جى ری ،لمستقبلا في و نآلا مختلف  بتنسیق  و أ یة نجلیزإلا للغة ا
.لمحليا قیت لتوا حسب  ءمسا  8ى إلا ًاحبص  8ن مة، عمجالى إلن یناإلثن م،117ة: یصنالف واتهالزة هأج

لمستمرا طلبك  نتتبع  ف سوو .امستمر ا طلب ا ذه یسمى و .جهتحتا ي لذا لتنسیق ا وأ للغة با ائماد تمالمعلوا لك  سل نر نأ منا  تطلب  ن أ یمكنك    •
ینجلیزإلا للغة ا غیر  ى خرأ بلغة  ثیقة لوا هذه على  ل للحصو  .تمامعلو ا هب لیك إ سل نر ةمر كل  في  منفصلة  ت طلبا یم تقد لى إ جتحتا ال  نك فإ الذ
،لجمعةا حتى  ثنین إلا من  ، 117 :لنصیةا تف اوهلا ة زهجأ مي لمستخد لنسبة باو ، 5555-541 (800) م رقالى لعةوالیالبال صاالتى رجی
بتنسیق  ثیقةلوا ه ذه على  ل للحصو  .لمفضلةا للغة با بك  ص لخاا لسجل ا یث لتحد لمحلي ا قیت لتوا حسب  ءمسا   5حتى  ا حصبا  8ة اعسالن م
ثنینإلا من  ، 117 :لنصیةا تف اوهلا ة زهجأ مي لمستخدو ، (855) 4627-665م رقالى لعاء ضاألعات دمخمسقبال صاالتى ُرجیل، دیب

.هتغییر و أ مستمر  طلب  یم تقد في  تك عدمسا بین ولمندا حد أل یمكن و  .لمحليا قیت لتوا حسب  ءمسا   8حتى  ا حصبا   8عة لساا من ،لجمعةا حتى 
كما یمكنك االتصال بمدیر حالتك لمساعدتك بشأن تقدیم طلبات مستمرة. 

لتصاالا ءجالرفا ، نلشأا اذهب ىشكو یم تقد د توو ما  قة عاإ وأ للغة با تتعلق  ت مشكال بسبب  خطتنا  من  ت مامعلو على  ل لحصوا في  بة صعو ت هجاو اذإ 
 امأی  7وم، یالي فةاعس  24دار مى لعا نبال صاالتك نكُمی  MEDICARE-800-42271-633-1800 . مرقالى لع   Medicareمج ناببر
مج نابر ى إل ك ابشكو م لتقدا یمكنك  كما    2048-486-877-1قم لرا على  ل تصاالا جى یر ، لنصیةا تف اوهلا ة زهجأ مي لمستخد لنسبة با  .عسبوألا في 

Medi-Cal  ج امرنببال صاالتق ریطن عOmbudsman MediConnect Cal   ةزهجأ مي لمستخد لنسبة با  .3077-501-855-1قم لرا على
71.  1قم ر على  ل تصاالا مهعلی یتعین  ، لنصیةا تف اوهلا
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ًًً
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A. 

បប់  យើងខ្ញុំតវត ស់អ្នកនក្នុងវិធីដលអ្នកអាចយល់បាន។ និងសិទិរប វតបប់លកអ្នកអំពីអត្ថបយជន៍នគមង យើងតដរូ
ក្នុងមួយឆ្នំៗ ដយសារលកអ្នកនក្នុងគមងយើងខ្ញុំ។  កអ្នកអំពីសិទិរបស់លកអ្នក  លដ ្ ដ ដ ដ ដ ដ ដដ

•  

•  

•  

  បដ
  1-800-MEDICARE តាមរយៈលខMedicare សូមហទូរស័ព្ទមកកានយបណ្តឹង  ឬពិការភាពហើយអ្នកចង់ដាក់ពាកដ

  TTYស់ើបដដអ្នកបដ្តហ៍។  ថ្ងក្នុងមួយសបាដ 7 ងក្នុងមួយថ្ងម៉ដ 24 ។ អ្នកអាចទូរសព្ទមក (1-800-633-4227)
  បានផងដរ ដយទូរសព្ទទ Medi-Cal ឹងទកាន់។ អ្នកក៏អាចដាក់ពាកយបណ  1-877-486-2048លខសូមទូរសព្ទទដ
។  11 7សូមទូរសព្ទទលខTTY  ។ អ្នកបើបស់ -855-501-3077 ខ1តាមរយៈលដCal MediConnect Ombudsman 
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 որը , եղանակովով այն  տեղեկությունն  ստանալ  ունեք  իրավունք  Դուք A. 
կարիքներին  ձեր  է  համապատասխանում 

 այն  մասին  իրավունքների  ձեր  և  նպաստների  պլանի  ձեզ  հայտնել  ենք  պարտավոր  Մենք 
 մասին  իրավունքների  ձեր  ձեզ  ղեկացնենք տե է  պետք  Մենք : համար ձեզ  է  ընկալելի  որն , ձևով

: պլանում մեր  եք  գտնվում  դուք  երբ , տարի յուրաքանչյուր 

•  զանգահարեք , համար անալու ստ տեղեկություն  եղանակով  ընկալելի  համար  Ձեզ 
 են  կարող  ովքեր , մասնագետներ կան  պլանում  Մեր : բաժին սպասարկման  Մասնակիցների 

: լեզուներով տարբեր  հարցերին  պատասխանել 

• , չինարեն, կամբոջերեն, հայերեն, իսպաներեն նյութեր  տրամադրել  նաև  է  կարող  պլանը  Մեր  
 այնպիսի  և  լեզուներով  արաբերեն , վիետնամերեն, թագալերեն, ռուսերեն, կորեերեն, ֆարսի

 աուդիո  կամ  տառատեսակը  Բրեյլի , տառատեսակը խոշոր  են  ինչպիսիք , ձևաչափերով
 այժմ  ձևաչափով  այլընտրանքային  կամ  լեզվով  այլ  բացի  անգլերենից  Նյութերն  ձևաչափը։ 
 խնդրում , համար ներկայացնելու  դիմում  մշտական  նպատակով  ստանալու  հետագայում  և 
 երկուշաբթիից 1,  71՝TTY(855) 665-4627,  բաժին՝  սպասարկման  Մասնակիցների  դիմել  ենք 

ժամանակով։  տեղական  20:00 ից 8:00-ուրբաթ

•

 

 

  անհրաժեշտ  ձեզ  ուղարկենք  յուն տեղեկատվութ ձեզ  միշտ  մենք  որ , խնդրել եք  Կարող 
 մշտական  ձեր  կհետևենք  Մենք : պահանջ մշտական  է  կոչվում  Դա : ձևաչափով կամ  լեզվով 

 յուրաքանչյուր  ներկայացնել  հայցեր  առանձին  չլինի  անհրաժեշտ  ձեզ  որ  այնպես , պահանջին
 անգլերենից  փաստաթուղթը  Այս : ուղարկում ենք  տեղեկատվություն  ձեզ  մենք  երբ , անգամ

 (800)  հեռախոսահամարով՝  հետևյալ  Պետությանը  դիմեք  համար  ստանալու  լեզվով  այլ  բացի 
ձեր  ՝ )ժամանակով տեղական  ը  17:00-ից 8:00-ուրբաթ երկուշաբթիից 1,  71՝541-5555, TTY

 գրառումը նախընտրելի լեզվով թարմացնելու համար: Այս փաստաթուղթը այլընտրանքային 
 բաժնի  սպասարկման  Մասնակիցների  կապվել  ենք  խնդրում  համար  ստանալու  ձևաչափով 

: ժամանակով տեղական , 8:00-20:00 ուրբաթ-Երկուշաբթիից1,  71՝TTY(855) 665-4627,  հետ 
 Դուք : պահանջը մշտական  փոխել  կամ  կատարել  ձեզ  օգնել  է  կարող  Ներկայացուցիչը 

 համար  հարցումների  մշտական  հետ՝  մենեջերի  Գործի  ձեր  հաստատել  կապ  նաև  եք  կարող 
: համար ստանալու  օգնություն 

 մեր  եք  դժվարանում  պատճառով  հաշմանդամության  կամ  խնդիրների  կապված  հետ  լեզվի  Եթե 
Medicare   զանգահարեք , ներկայացնել բողոք  եք  ցանկանում  և  ստանալ  տեղեկություն  պլանից 

, շուրջօրյա զանգահարել  եք  կարող  Դուք : արովհեռախոսահամ1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)  
: հեռախոսահամարով1-877-486-2048   զանգահարեն  է  պետք  օգտվողները TTY  : օր յոթ  շաբաթը 

Cal MediConnect    զանգահարելով  ին՝ Medi-Cal- ներկայացնել  բողոք  նաև  եք  կարող  Դուք 
1: 71 զանգահարեն  է  պետք  օգտվողները  501-3077: TTY  -1-855 ին՝ Ombudsman-

ً
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.B  می  دریافت  را  پوشش  تحت  داروهای  و  خدمات  به  موقع  به  دسترسی  شما  اینکه  تضمین  برای  ما  مسئولیت 
کنید 

 صبح    8جمعه،  تا  دوشنبه  ،  71TTY ،(855) 665-4627 :1 شماره  به  اعضا  خدمات  با  هستید،  مواجه  مشکالتی  با  مراقبت  دریافت  در  اگر 
 را  شبکه  از  خارج  خدمات  هزینه  باید  ما  شوید،  برخوردار  خدمات  از  مناسبی  زمان  مدت  در  نتوانید  اگر  .بگیرید تماس  محلی  وقت  به  شب،    8تا 
 .کنیم پرداخت  شما  به 

 :ما طرح  از  عضو  یک  عنوان  به 

 دهنده  ارائه  شبکه،  دهنده  ارائه  .کنید انتخاب  (PCP) اولیه خدمات  دهنده  ارائه  یک  ما  شبکه  در  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از  ما ش  	•
 .کنید پیدا    3فصل  در  را    PCPخاب انت مورد  در  بیشتر  اطالعات  توانید  می  .کند می  همکاری  ما  با  که  است  ای 


 و  شبکه  کنندگان  ارائه  درباره  بتوانید  تا  کنید  مراجعه  ها  داروخانه  و  دهندگان  ارائه  فهرست  به  یا  بگیرید  تماس  اعضا  خدمات  با ○

.کنید کسب  اطالعاتی  بپذیرد،  را  جدیدی  بیماران  تواند  می  پزشک  کدام  اینکه  


 ای  اجازه  ارجاع  .کنند دریافت  ارجاع  اینکه  بدون  بروند  زنان  بهداشتی  امور  متخصصین  نزد  به  تا  هستند  برخوردار  حق  این  از  زنان  	•

.نیست شما    PCPکه  بروید  شخصی  نزد  تا  شماست    PCPسوی  از  

 .کنید دریافت  شبکه  دهندگان  ارائه  طرف  از  مقتضی  زمان  مدت  در  را  پوشش  تحت  خدمات  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از  ما ش  	•

 .است متخصصین  طرف  از  خدمات  موقع  به  دریافت  حق  شامل  مورد  این ○

 .کنید دریافت  اولیه  تأیید  بدون  را  دارند  فوریت  که  خدماتی  یا  اضطراری  خدمات  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از  ما ش  	•

 .شیدبا ر نتظاا در  ی والنط ان زم دت م ینکه ا دون ب کنید  پر  ای  شبکه  ه انداروخ هر  در  را  ان ت نسخه  تا  هستید  وردار رخب حق  ن ای از  شما   •


 اطالعات  کسب  برای  .کنید مالقات  را  شبکه  از  خارج  دهنده  ارائه  یک  توانید  می  زمان  چه  بدانید  که  هستید  برخوردار  حق  این  از  ما ش  	•

.کنید مراجعه    3فصل  به  شبکه،  از  خارج  کنندگان  ارائه  مورد  در  

 ارائه  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از  باشید،  برخوردار  خاصی  شرایط  از  اگر  شوید،  می  ملحق  ما  طرح  به  بار  اولین  برای  که  نگامی ه  	•
 ارائه  داشتن  نگه  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .کنید حفظ  ماه    12زمان  مدت  برای  را  خدمات  های  تأییدیه  و  فعلیتان  هندگان د

 .کنید مراجعه    1فصل  به  خود،  خدماتی  های  اجازه  و  کنندگان 

 .کنید هدایت  پرونده  مدیر  و  مراقبت  تیم  کمک  با  خودتان  را  مراقبت  طرح  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از  شما   	•

 

 

 دریافت  قبول  قابل  زمان  مدت  در  را  داروها  یا  خدمات  کنید  می  فکر  اگر  اینکه  مورد  در  دهد  می  قرار  شما  اختیار  در  را  اطالعاتی  ، 9 فصل 
 تصمیم  این  با  شما  و  شود  رد  شما  داروهای  یا  خدمات  برای  پوشش  اگر  که  است  شده  داده  توضیح    9بخش  در  .بکنید توانید  می  چکار  کنید  نمی 
 .دهید انجام  کاری  چه  باید  نباشید،  موافق  گیری 

.C  شخصی بهداشت  اطالعات  از  محافظت  در  ما  مسئولیت (PHI)  شما
 .کنیم می  محافظت  شما  (PHI) شخصی سالمت  اطالعات  از  ایالتی  و  فدرال  قوانین  اساس  بر  ما 

PHI   دیگر  و  پزشکی  سوابق  شامل  همچنین  .دهید می  قرار  ما  اختیار  در  طرح  این  در  نام  ثبت  هنگام  در  که  است  اطالعاتی  شامل  شما 
 .است سالمت  و  پزشکی  اطالعات 

 شما  اختیار  در  کتبی  اعالمیه  یک  ما  .کنید کنترل  را    PHIاز  اده استف نحوه  و  کرده  دریافت  را  اطالعات  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از  ما ش
 شما    PHIخصوصی  حریم  از  چطور  که  شود  می  داده  توضیح  همچنین  و  است  شده  داده  توضیح  حقوق  این  درباره  آن  در  که  دهیم  می  قرار 

 .شود می  گفته   ”خصوصی حریم  اصول  اعالمیه “ اعالمیه،  این  به  .کنیم می  محافظت 

.C1	  از  محافظت  نحوهPHI   شما
 .دهند نمی  تغییر  را  آن  یا  دید  نخواهند  را  شما  سوابق  غیرمجاز  افراد  که  کنیم  می  حاصل  اطمینان  ما 

ً
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 نمی  قرار  کنند،  می  پرداخت  را  شما  مراقبت  هزینه  یا  کنند  می  ارائه  مراقبت  خدمات  که  کسانی  اختیار  در  را  شما    PHIما  شرایط،  اکثر  در 
 وکالت  شما  طرف  از  که  فردی  یا  شما  توسط  کتبی  مجوز  .بگیریم کتبی  رضایت  شما  از  ابتدا  که  است  الزم  دهیم،  انجام  را  کار  این  اگر  .دهیم
 .شود می  داده  قرار  ما  اختیار  در  کند  گیری  تصمیم  تا  دارد 

 واسطه  به  یا  هستند  مجاز  استثنا  موارد  این  .شود دریافت  کتبی  مجوز  شما  از  ابتدا  نیست  نیازی  آنها  در  که  دارد  وجود  خاص  شرایط  برخی 
 .هستند الزم  قانون 

 .کنند می  بررسی  را  ما  مراقبت  خدمات  کیفیت  که  دهیم  قرار  دولتی  های  سازمان  اختیار  در  را    PHIما  که  است  الزم  	•

 .کنیم ارائه  دادگاه،  حکم  واسطه  به  را    PHIما  که  است  الزم   	•

 کند،  منتشر  را    PHIاستفاده  موارد  دیگر  یا  تحقیقاتی  موارد  برای    Medicareاگر  .بدهیم   Medicareبه  را  شما    PHIکه  است  الزم   	•
 .گیرد می  انجام  فدرال  قوانین  به  توجه  با  کار  این 

 C2. شما  از  این  حق  برخوردار  هستید  تا  سوابق  پزشکیتان  را ببینید .

 یک  ایجاد  هزینه  که  هستیم  مجاز  ما  .باشید داشته  آنها  از  نسخه  یک  و  ببینید  را  پزشکیتان  سوابق  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از  ما ش  	•
 .کنیم دریافت  شما  از  را  پزشکی  سوابق  این  از  نسخه 


 از  اگر  .کنیم تصحیح  را  آنها  یا  کرده  رسانی  روز  به  را  پزشکیتان  سوابق  کنید  درخواست  ما  از  که  هستید  برخوردار  حق  این  از  ما ش 	• 

 آیا  که  کنیم  گیری  تصمیم  تا  کنیم  می  همکاری  شما  درمانی  مراقبت  دمات خ دهنده  ارائه  با  ما  باشید،  داشته  را  کاری  چنین  درخواست  ما 


.خیر یا  شوند  اعمال  باید  تغییرات  

 .شود می  گذاشته  اشتراک  به  دیگران  با  شما    PHIچطور  و  آیا  که  بدانید  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از  شما   •

 .بگیرید تماس  اعضا  ات خدم با  دارید،  خود    PHIخصوصی  حریم  درباره  ای  دغدغه  یا  سؤال  اگر 

شما  خصوصی  حریم 
 شما  اطالعات  از   . Molinaکنیم می  محافظت  آن  از  و  گذاریم  می  احترام  شما  خصوصی  حریم  به  ما  .است مهم  ما  برای  شما  خصوصی  حریم 
 دهد  اطالع  شما  به  خواهد  می   . Molinaدهد قرار  اختیارتان  در  را  سالمت  مزایای  تا  گذارد  می  اشتراک  به  را  آن  و  کرده  استفاده  هدف  این  با 
 .گذارد می  اشتراک  به  را  آنها  یا  کند  می  استفاده  اطالعاتتان  از  چطور  که 

 PHI به  معنی  “اطالعات  بهداشتی  محافظت  شده ” است . PHI شامل  نام،  شماره  عضویت،  نژاد،  قومیت،  نیازهای  زبانی  یا  سایر  مواردی  می  
باشد  که  هویت  شما  را  افشا  می  کند . Molina می  خواهد  از  نحوه  استفاده  یا  واگذاری   PHI شما  آگاه  باشید .

دلیل  استفاده  یا  واگذاری   PHI اعضای  ما  چیست؟ 

درمانی خدمات ارائه برای  	•

درمانی مراقبت های هزینه پرداخت برای  	•

کنید می دریافت شما که مراقبتی کیفیت بررسی برای  	•

دارید مراقبت خدمات انتخاب در که هایی گزینه درباره شما به رسانی اطالع برای  	•

درمانی برنامه اداره برای  	•

 .باشد مجاز  قانون  واسطه  به  که  اهدافی  با  افراد  دیگر  با    PHIگذاری  اشتراک  یا  استفاده  برای   	•

Molina   از  بتواند  تا  دارد  نیاز  شما  کتبی  )مجوز(اجازه  به  زمان  چهPHI    بگذارد؟  اشتراک  به  را  آن  یا  کند  استفادهMolina    استفاده  برای 
 .دارد نیاز  شما  کتبی  مجوز  به  است،  نشده  لیست  باال  در  که  اهدافی  برای    PHIگذاری  اشتراک  یا 

چیست؟ شما  خصوصی  حریم  حقوق 

•	 

 

بیندازید  نگاهی  خودتان    PHIبه  

کنید  دریافت  را    PHIاز  نسخه  یک  	•

ً
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•	PHI    کنید  اصالح  را

نگذاریم  اشتراک  به  گران دی با  را  آن  و  نکنیم  استفاده  خاص  هایی  روش  به   PHI از  تا  بخواهید  ما  از   	•

ایم  گذاشته  اشتراک  به  آنها  با  را  شما    PHIما  که  خاص  هایی  مکان  یا  افراد  از  لیستی  دریافت  برای   •

کند؟  می  محافظت  من    PHIاز    Molinaچرا 
Molina   از  محافظت  برای  زیادی  های  روش  ازPHI    شامل  مورد  این  .کند می  استفاده  ما  سالمت  طرح  درPHI    گفتاری  موارد  شده،  نوشته 

 :کند می  محافظت    PHIاز  طریق  آن  از    Molinaکه  است  شده  ارائه  هایی  روش  زیر  در  .است کامپیوتر  در  شده  ثبت  یا 

•	Molina  از  محافظت  برای  قوانینی  و  ها  سیاستPHI   دارد. 

•	Molina    است  ممکن  کسی  چه  که  کند  می  محدود PHI   کارکنان  فقط  .یندبب راMolina    از  دارند  نیاز  کهPHI    آن  از  کنند  استفاده  شما 
 .داشت خواهند  اطالع 

 .اند دیده  آموزش    PHIایمنی  حفظ  و  محافظت  نحوه  درباره    Molinaکارکنان   	•

 .کنند تبعیت  کند،  می  محافظت    PHIاز  که  هایی  سیاست  و  قوانین  از  که  کنند  موافقت  کتبی  صورت  به  باید    Molinaارکنان ک  •

•	Molina    ازPHI    کند  می  محافظت  ما  کامپیوترهای  درPHI    صورت  به  عبور  رمزهای  و  فایروال  از  استفاده  با  ما  کامپیوترهای  در 


.شوند می  نگهدای  خصوصی  

Molina   دهد؟  انجام  باید  کاری  چه  قانون  واسطه  به

•	PHI    کند حفظ  خصوصی  صورت  به  را  شما. 

 .شما   PHIدرباره  ما  خصوصی  حریم  صول ا و  وظایف  با  رابطه  در  فرم  این  مانند  کتبی،  صورت  به  اطالعات  ارائه   	•

 .ما خصوصی  حریم  اصول  اعالمیه  شرایط  از  پیروی   	•

دهید؟ انجام توانید می کاری چه شود، نمی محافظت خصوصیتان حریم حقوق که کنید می فکر اگر 

 .کنید شکایت  و  کنید  ارسال  نامه  یا  بگیرید  تماس    Molinaبا   	•

 .دهید ارائه  انسانی  خدمات  و  بهداشت  وزارت  به  را  شکایتتان   •

 .شود نمی  مراقبتی  خدمات  در  تغییر  ایجاد  سبب  شما  اقدام  .پرداخت نخواهیم  مخالفت  به  شما  برابر  در  هرگز  ما 

 اشتراک  و  استفاده  نحوه  درباره  بیشتری  اطالعات  دارای  ما  صوصی خ حریم  اصول  اطالعیه  .است خالصه  یک  فقط  باال  در  شده  عنوان  طالب م
 وب  در  اطالعیه  این  .است شده  ارائه  اعضا  دفترچه  این  بعدی  قسمت  در  ما  خصوصی  حریم  اصول  اطالعیه  است  ما  اعضای    PHIذاری گ
 دوشنبه  روزهای  در  اعضا  خدمات  بخش  با  تماس  طریق  از  همچنین  .رددا وجود  com  elthcarhea.molinawww.آدرس  به  ما  ایت س
 دریافت  را  خصوصی  حریم  اصول  از  ای  نسخه  توانید  می  ، 4627-665 (855) شماره  با  محلی  وقت  به  شب    8تا  صبح    8ساعت  از  جمعه  تا 
.بگیرند تماس    711شماره  با  لطفا   TTYکاربران  .کنید ً

خصوصی  حریم  اصول  اعالمیه 

. TNER PLAN, INCARTHCARE OF CALIFORNIA PMOLINA HEAL

ارائه توضیحاتی  اطالعات  این  به  شما  دسترسی  نحوه  و  دیگران  به  آن  ارائه  و  شما  پزشکی  اطالعات  از  استفاده  نحوه  درباره  اعالمیه،  این  در 
.کنید بررسی  دقت  به  لطفا .است شده  ً

“Molina” ، “elthcarMolina Hea”،Molina Healthcare of California Partner Plan, Inc. ( “از  ”) ما مال “ یا   ”ما 
 استفاده   Molina Duals Options عضو  عنوان  به  درمانی  مزایای  ارائه  برای  آنها  از  و  کرده  محافظت  شما  به  مربوط  درمانی  اطالعات 
 به  هدف  همین  با  و  کرده  استفاده  درمانی  مراقبت  به  مربوط  دهای عملکر و  پرداخت  درمان،  موارد  انجام  برای  شما  اطالعات  از  ما  .کند می 

می اشتراک  به  و  کنیم  می  استفاده  است  مجاز  قانون  واسطه  به  که  همانطور  اهداف  سایر  برای  شما  اطالعات  از  ما  همچنین  .گذاریم می  اشتراک 
 اعمال  تاریخ  .کنیم پیروی  اعالمیه  این  شرایط  از  و  کرده  محافظت  خصوصی  صورت  به  شما  سالمت  اطالعات  از  که  داریم  وظیفه  ما  .گذاریم
 .است   2014مارس    1اعالمیه،  این 

ً

https://www.molinahealthcare.com/en-US/Pages/home.aspx
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PHI   است  ”شده محافظت  بهداشتی  اطالعات “ عنی م بهPHI .   دیگر  و  عضویت  شماره  نام،  شامل  که  شود  می  گفته  بهداشتی  اطالعات  به 
 .شود می  گذاشته  اشتراک  به  آن  با  یا  شده  استفاده   Molina توسط  آن  از  و  است  شما  شناسایی  اطالعات 

گذارد؟  می  اشتراک  به  را  آنها  یا  کند  می  استفاده  شما   PHI از   Molina چرا 
و پرداخت  درمان،  هدف  با  شما   PHI از  .دهیم می  انجام  سالمت  از  مراقبت  مزایای  ارائه  هدف  با  را  شما   PHI گذاری  اشتراک  و  استفاده  ما 

 .شود می  گذاشته  اشتراک  به  و  شده  استفاده  سالمت  از  مراقبت  با  مرتبط  عملکردهای  اجرای 

درمان برای 
Molina   از PHI   این  همچنین  .گذارد می  اشتراک  به  را  آنها  و  کرده  استفاده  پزشکی  راقبت م خدمات  ارائه  یا  مقدمات  انجام  ارائه،  برای  شما 
 وضعیت به  مربوط  اطالعات  ما  است  ممکن  مثال .است سالمت  خدمات  دهندگان  ارائه  سایر  و  پزشکان  و  شما  بین  ارجاع  موارد  شامل  درمان 
 .کند صحبت  پزشکتان  با  شما  درمان  درباره  تا  کند  می  کمک  متخصص  به  کار  این  .بگذاریم اشتراک  به  متخصص  یک  با  را  شما  رمانی د

ً

پرداخت برای 
Molina   از  است  ممکن PHI   موارد  شامل  مورد  این  .بگذارد اشتراک  به  یا  کرده  استفاده  پرداخت  باره در گیری  تصمیم  انجام  هدف  با  شما 
 که  وسایلی  و  درمان  پزشکی،  وضعیت  شما،  نام  .است پزشکی  نیازهای  به  مربوط  گیریهای  تصمیم  و  درمان  برای  بررسی  درخواست  دعوی، 
 از شما  که  دهیم  اطالع  پزشک  به  ما  است  ممکن  مثال .شود ذکر  آنها  نام  صورتحساب  در  است  ممکن  و  است  شده  داده  قرار  شما  اختیار  در 
 .دهیم می  اطالع  پزشک  به  کنیم،  پرداخت  خواهیم  می  که  صورتحساب  مبلغ  درباره  همچنین  .هستید برخوردار  ما  زایای م

ً

سالمت از مراقبت با مرتبط عملکردهای برای 
Molina   از  است  ممکن PHI   از ما  است  ممکن  مثال .بگذارد اشتراک  به  را  آن  هدف  این  با  و  کرده  فاده است ما  سالمت  طرح  اجرای  برای  شما 
 همچنین  .باشد مفید  برایتان  تواند  می  که  کنیم  استفاده  سالمتی  برنامه  درباره  شما  به  رسانی  اطالع  برای  شما  دعوتی  از  آمده  دست  به  اطالعات 

 آن  هزینه  که  دعوی  مشاهده  برای  است  ممکن  شما   . PHIکنیم استفاده  اعضا  مشکالت  کردن  برطرف  برای  است  ممکن  شما   PHI از  ما 
 .بگیرد قرار  استفاده  مورد  نیز  است  شده  پرداخت 

ً

 اما  شوند  می زیر  موارد  شامل  عملکردها  این  .شوند می  شامل  را  روزانه  تجاری  نیازهای  از  بسیاری  سالمت  از  مراقبت  با  مرتبط  ملکردهای ع
 :شوند نمی محدود  موارد  این  به 

؛ کیفیتبهبود  •

؛)آسم بیماری  مثال(خاص  شرایطی  در  اعضا  به  کمک  برای  درمانی  ای ه برنامه  در  عملکرد  • ً

؛ پزشکیبررسی جلسات تنظیم یا اجرا  •

؛ پیگردبه مربوط های برنامه و استفاده سوء و کالهبرداری جمله از حقوقی دمات خ •

؛ قوانیناز پیروی زمینه در ما به کمک برای اقداماتی  •

 .ها نارضایتی  و  شکایات  حل  جمله  از  اعضا،  نیازهای  به  پاسخگویی   •

 می  اشتراک  به  کنند،  می  اجرا  ما  سالمت  طرح  برای  را  ها  فعالیت  مختلف  انواع  که  ”) تجاری همکاران  (“هایی  شرکت  سایر  با  را  شما   PHI ما 
 شما   PHI از  ما  است  ممکن  .کنیم استفاده  هایتان  مالقات  قرار  درباره  یادآورهایی  ارسال  برای  شما   PHI از  ما  که  است  ممکن  همچنین  .گذاریم
 .کنیم استفاده  سالمت  با  مرتبط  خدمات  و  مزایا  سایر  ها،  درمان  سایر  به  مربوط  اطالعات  ارائه  برای 

Molina   از  تواند  می  زمان  چه PHI   بگذارد؟  اشتراک  به  را  آن  و  کرده  استفاده  کتبی  نامه  رضایت  دریافت  بدون  شما
  PHI از  که  است  مجاز  یا  شود  می  داده  اجازه   Molina به  قانون  اساس  بر  درمانی،  مراقبت  عملکردهای  و  هزینه  پرداخت  مداوا،  بر  عالوه 
 :بگذارد اشتراک  به  را  آنها  و  کرده  استفاده  زیر  موارد  جمله  از  مختلفی  اهداف  برای  شما 

قانون واسطه به الزامی موارد 
 گذاریم  می  اشتراک  به  زمانی  را  شما   PHI ما  .گذاریم می  اشتراک  به  را  آنها  یا  کرده  استفاده  قانون  واسطه  به  شما  به  مربوط  اطالعات  از  ما 
 سایر  دادگاه،  حکم  یک  برای  است  ممکن  امر  این  .باشد داشته  لزومی  امر  این  (HHS) انسانی خدمات  و  بهداشت  وزارت  معاونت  واسطه  به  که 

 .رود کار  به  قانون  اعمال  برای  که  باشد  الزم  زمانی  یا  حقوقی  های  بررسی 

ً
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عمومی سالمت 
PHI   کمک  شامل  است  ممکن  امر  این  شود  گذاشته  اشتراک  به  یا  گرفته  قرار  استفاده  مورد  عمومی  سالمت  های  فعالیت  برای  است  ممکن  شما 
 .باشد آن  کنترل  یا  بیماری  بروز  از  جلوگیری  برای  عمومی  سالمت  های  سازمان  به 

سالمت از مراقبت امور بر نظارت 
   PHIبه  ارزیابی،  انجام  برای  است  ممکن  .شود گذاشته  اشتراک  به  آنها  با  یا  شده  استفاده  دولتی  های  سازمان  برای  شما    PHIاز  است  ممکن 
 .باشند داشته  نیاز  شما 

تحقیق 
 باشد  شده  تصویب  سازمانی  بررسی  یا  محرمانگی  هیئت  توسط  هنگامیکه  قبیل  از  خاص  مواردی  در  تحقیق  برای  است  ممکن  شما    PHIاز 

 .شود استفاده 

اجرایی یا قانونی مراحل 
 .دادگاه حکم  به  پاسخ  مانند  شود،  گذاشته  اشتراک  به  یا  گرفته  قرار  استفاده  مورد  قانونی  مراحل  برای  شما    PHIاز  است  ممکن 

قانون اعمال 
 مظنون،  کردن  پیدا  قبیل  از  شود  استفاده  زمینه  این  در  یا  شود  گذاشته  اشتراک  به  پلیس  با  قانون  اجراهی  های  روال  برای  شما    PHIاست  ممکن 
 .گمشده شخص  یا  شاهد 

سالمت و ایمنی 
 .شود جلوگیری  عمومی  ایمنی  یا  سالمت  به  جدی  تهدید  یک  ایجاد  از  تا  شود  گذاشته  اشتراک  به  هدف  این  با  شما    PHIاست  ممکن 

دولتی عملکردهای 
 .شود گذاشته  اشتراک  به  دولت  با  خاص  عملکردهایی  برای  شما    PHIاست  ممکن 

خانگی خشونت یا غفلت استفاده، سوء موارد قربانیان 
 .شود گذاشته  اشتراک  به  قضایی  مقامات  با  شما    PHIاست  ممکن  باشد،  شده  غفلت  یا  استفاده  سوء  موارد  قربانی  فردی  که  باشیم  معتقد  ما  اگر 

کارگری خسارت جبران 
 .شود گذاشته  اشتراک  به  هدف  این  با  یا  شده  استفاده  کارگری  خسارت  جبران  قوانین  از  پیروی  برای  شما    PHIاز  است  ممکن 

افراد سایر با اطالعات گذاری اشتراک موارد سایر 
 .کنند اجرا  را  خودشان  مسئولیت  بتوانند  تا  شود  گذاشته  اشتراک  به  قانونی  پزشکی  مسئولین  یا  دفن  و  کفن  مسئولین  با  شما    PHIاست  ممکن 

Molina   از  بتواند  تا  دارد  نیاز  شما  کتبی  )مجوز(اجازه  به  زمان  چهPHI    بگذارد؟  اشتراک  به  را  آن  یا  کند  استفاده
Molina   از  گذاری  اشتراک  و  استفاده  برایPHI    نیاز  شما  کتبی  رضایت  به  اعالمیه،  این  در  شده  لیست  موارد  بجز  اهدافی  برای  شما 
 اطالعات  گذاری  اشتراک  و  استفاده  موارد  اکثر  : (1) دارد نیاز  شما  قبلی  اجازه  به  زیر،  موارد  در  شما    PHIارائه  از  قبل   . Molinaدارد
 که  اطالعات  گذاری  اشتراک  و  استفاده  موارد  (3) و ؛ بازاریابی انجام  هدف  با  افراد  دیگر  به  ارائه  و  اطالعات  از  استفاده  (2) ؛وانشناسیر
 قبال که  اقداماتی  مورد  در  نامه  رضایت  گرفتن  پس  و  لغو  .بگیرید پس  را  اید  داده  ما  به  که  کتبی  رضایت  است  ممکن  .است   PHIفروش  امل ش
.اید داده  رضایت  ما  به  قبال زیرا  ندارد  کاربرد  است  شده  انجام  ما  طرف  از 

ً
ً

چیست؟ شما سالمت اطالعات به مربوط حقوق 
 :هستید برخوردار  حقوق  این  از  شما 

  PHI)گذاری  اشتراک PHI ( گذاری  اشتراک  و  استفاده  موارد  درباره  محدودیت  اعمال  رخواست د  •

 اشتراک  به  دیگران  با  را  شما    PHIسالمت،  مراقبت  ملکردهای ع دیگر  یا  پرداخت  درمان،  انجام  برای  تا  کنید  درخواست  ما  از  است  ممکن 
 مراقبت  مراحل  در  یا  و  برید  می  نام  که  افرادی  دیگر  یا  دوستان  خانواده،  با  را  شما    PHIتا  کنید  درخواست  ما  از  است  ممکن  همچنین  .بگذاریم

ً



 
 ? 
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 ما از  کتبی  صورت  به  که  است  الزم  .کنیم نمی  موافقت  شما  درخواست  این  با  لزوما ما  اما  .نگذاریم اشتراک  به  دارند،  حضور  شما  سالمت  از 
 .کنید استفاده  درخواستتان  ارائه  برای    Molinaفرم  از  شما  است  ممکن  .کنید درخواست 

ً

  PHIمحرمانه  ارتباطات  درخواست   •

 صی خصو شما    PHIتا  دده رار ق ان ارتیتاخ در  را  شما    PHIاص خ نی مکا در  یا  اص خ ای  هشیو به  تا  کنید  ت واسدرخ   Molinaاز  نید اتو می 
 را  شما  ی دگزن د وانت می    PHIم تما یا  بخشی  ذاری گ راک تاش یید بگو ما  به  شما  که  کنیم  می  ال بدن ی ورتص در  را  منطقی  ای ه تواسدرخ ما  .ندماب
 .کنید اده فتاس ان تتواسدرخ ه ارائ رای ب   Molinaرم ف از  شما  ت اس ممکن  .کنید ت واسدرخ ما  از  کتبی  ورت ص به  که  ت اس الزم  .دازدنیب خطر  به 

  PHIکپی  و  بررسی 

 سوابقی  شامل  مورد  این  .کنید دریافت  را  آن  از  نسخه  یک  و  کرده  بررسی  را  ما  اختیار  در  موجود    PHIتا  هستید  برخوردار  حق  این  از  ما ش
 که  است  الزم  .شود می  استفاده  آنها  از    Molinaاز  عضوی  عنوان  به  گیری  تصمیم  موارد  سایر  یا  دعوی  ارائه  دهی،  پوشش  برای  که  است 
 پست  یا  کپی  برای  است  ممکن  .کنید استفاده  درخواستتان  ارائه  برای    Molinaفرم  از  شما  است  ممکن  .نیدک درخواست  ما  از  کتبی  صورت  به 

 از  کاملی  های  نسخه  ما  :مهم نکته  .کنیم رد  را  درخواست  است  ممکن  خاص،  شرایط  برخی  در  .کنیم دریافت  شما  از  متناسب  ای  هزینه  سوابق، 
 در  تغییری  یا  کنید  دریافت  را  آن  از  نسخه  یک  بیندازید،  نگاهی  یتان زشکپ سوابق  به  خواهید  می  اگر  .نداریم اختیار  در  را  شما  پزشکی  سوابق 
.بگیرید تماس  کلینیکتان  یا  پزشک  با  لطفا کنید،  ایجاد  آن  ً

  PHIدر  تغییرات  ایجاد 

 آنها  ما  طرح  در  عضویت  دلیل  به  که  است  شما  از  سوابقی  شامل  فقط  مورد  این  .دهیم تغییر  را  شما    PHIکه  کنید  درخواست  ما  از  است  ممکن 
 .کنید استفاده  درخواستتان  ارائه  برای    Molinaفرم  از  شما  است  کن مم .کنید درخواست  ما  از  کتبی  صورت  به  که  است  الزم  .ایم نگهداشته  را 
 .کنید ارسال  را  موافقتتان  عدم  بر  مبنی  ای  نامه  توانید  می  کنیم  رد  را  درخواست  اگر 

  PHI)گذاری  اشتراک PHI ( اشتراکگذاری  موارد  درباره  گزارشی  دریافت 

 به  آنها  با  شما  درخواست  تاریخ  از  قبل  سال  شش  مدت  در  را  شما    PHIکه  خاصی  اشخاص  از  لیستی  تا  کنید  درخواست  ما  از  توانید  می 
 :بود نخواهد  شود،  می  گذاشته  اشتراک  به  زیر  افراد  با  که    PHIشامل  مورد  این  .دهیم قرار  اختیارتان  در  را  است  شده  گذاشته  اشتراک 

؛ درمانیمراقبت عملکردهای یا پرداخت درمان، برای  •

؛ خودشان   PHIبا  ارتباط  در  افراد  با   •

؛ شودانجام شما اجازه با که گذاری اشتراک  •

؛ باشندمجاز اینصورت غیر در مربوطه قانون واسطه به که گذاری اشتراک یا استفاده موارد  •

•PHI  یا  ؛ اطالعاتی اهداف  برای  یا  ملی  امنیت  برای  شده  منتشر

 .مربوطهقانون به توجه با ها داده از محدود مجموعه یک از بخشی  •

 که  است  الزم  .گیریم می  نظر  در  بار  هر  برای  را  ای  هزینه  ما  کنید،  درخواست  ماه    12مدت  طول  در  بار  یک  از  بیشتر  را  لیست  این  شما  اگر 
 .کنید استفاده  درخواستتان  ارائه  برای    Molinaفرم  از  شما  است  ممکن  .کنید درخواست  ما  از  کتبی  صورت  به 

 روزهای  .کنید دریافت  را  اعالمیه  این  از  کاغذی  نسخه  یک  اینکه  یا  باشید  داشته  را  باال  در  شده  عنوان  های  درخواست  از  هرکدام  است  ممکن 
 با لطفا   TTYکاربران  .بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با    4627-665 (855)شماره  به  محلی  وقت  به  شب    8تا  صبح    8از  جمعه  تا  دوشنبه 
 .بگیرند تماس  7 11 شماره 

ً

دهید؟ انجام توانید می کاری چه شود، نمی محافظت حقوقتان از اگر 
 .کنید شکایت  انسانی  خدمات  و  بهداشت  وزارت  یا    Molinaبه  توانید  می  شما  است،  شده  نقض  خصوصیتان  حریم  حقوق  که  کنید  می  فکر  اگر 
 .کرد نخواهد  تغییری  شکل  هیچ  به  شما  مزایای  و  مراقبتی  خدمات  .داد نخواهیم  انجام  شما  علیه  بر  اقدامی  هیچ  ما  شکایت،  ارائه  صورت  در 

 :کنید ارسال  زیر  آدرس  به  توانید  می  را  شکایتتان 
Molina Healthcare of California Partner Plan, Inc. 

Attention: Manager of Member Services 
 90802 200 Oceangate, Suite 100 Long Beach, CA

ً



 
 ? 
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 تماس  7 11 شماره  با    TTYکاربران  .محلی وقت  به  شب    8تا  صبح    8ساعت  از  جمعه  تا  دوشنبه  روزهای    4627-665 (855)شماره  :تلفن
 .بگیرند

 :کنید ارسال  انسانی  خدمات  و  بهداشت  وزارت  معاونت  برای  را  کایتتان ش توانید  می  زیر  آدرس  به 

 Department of Health & Human Services U.S.
Office for Civil Rights - Centralized Case Management Operations 

. ve., S.WA200 Independence 
, HHH Building Suite 515F

ashington, D.C. 20201 W

؛ (TTY) 7697-537 (800) ؛ 368-1019 (800)
 )فکس (619-3818 (202)

چیست؟    Molinaوظایف 
Molina   است زیر  کارهای  انجام  به  ملزم: 

• PHI    ؛ کند حفظ  خصوصی  صورت  به  را  شما

 ؛ شما   PHIدرباره  ما  خصوصی  حریم  صول ا و  وظایف  با  رابطه  در  فرم  این  مانند  کتبی،  صورت  به  اطالعات  ارائه   •

؛ دهد قرار  اختیارتان  در  اعالمیه  یک  شما،  نشده  محافظت    PHIافشای  صورت  در   •

؛ ندهد قرار  دیگران  اختیار  در  یا  نکرده  استفاده  شده  عنوان  موارد  بجز  اهدافی  برای  شما  ژنتیکی  اطالعات  از   •

 .کنددنبال را اعالمیه این شرایط  •

 .کندتغییر است ممکن اعالمیه این 

Molina   انجام  را  کار  این  اگر  .دهد تغییر  زمانی  هر  در  را  اعالمیه  این  ایط شر و  اطالعات  به  مربوط  اصول  تا  است  برخوردار  حق  این  از 
 اصالح  اعالمیه    Molinaکنیم،  ایجاد  مطالب  این  در  را  تغییراتی  اگر  .شود می  اعمال    PHIموارد  تمام  مورد  در  جدید  اصول  و  شرایط  دهیم، 
 به  دسترسی  نحوه  و  تغییرات  این  با  رابطه  در  را  اطالعاتی  یا  کند  می  ارسال  را  شده  اصالح  اعالمیه  و  کند  می  پست  ما  سایت  وب  در  را  شده 
 ما  سایت  وب  در  اطالعیه  این  .دهد می  ارائه    Molinaپوشش  تحت  اعضای  برای  بعدی  سالیانه  شده  پست  موارد  در  را  شده  اصالح  عالمیه ا
 .دارد وجود  ls  .com/duaelthcarhea.molinawwwآدرس  به 

تماس  اطالعات 
 :بگیرید تماس  زیر  دفتر  با  دارید،  پرسشی  اگر 

Molina Healthcare of California Partner Plan, Inc. 
Attention: Manager of Member Services 

200 Oceangate, Suite 100 
Long Beach, CA90802 

 .بگیرند تماس  7 11 شماره  با    TTYکاربران  .محلی وقت  به  شب    8تا  صبح   – 8جمعه  تا  دوشنبه  ، : 4627-665 (855)تلفن

.D  پوشش  تحت  خدمات  و  ما  کنندگان  ارائه  شبکه  ما،  درمانی  برنامه  مورد  در  اطالعات  ارائه  در  ما  مسئولیت 
شما  به 

 زبان  به  اگر  .کنید دریافت  ما  جانب  از  را  اطالعات  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از   Molina Dual Options اعضای  از  یکی  عنوان  به  ما ش
 پاسخگو  را  دارید  ما  سالمت  طرح  درباره  که  سؤالی  هرگونه  تا  هیم  مید  قرار  اختیارتان  در  ای  مصاحبه  خدمات  ما  کنید،  نمی  صحبت  انگلیسی 

 به  شب،    8تا  صبح    8جمعه،  تا  دوشنبه  ،  71TTY ،(855) 665-4627 :1 شماره  به  ما  با  است  کافی  مترجم،  داشتن  اختیار  در  برای  .اشندب
 ارمنی،  اسپانیایی،  زبان  به  کتبی  صورت  به  را  اطالعات  یا /و طالب م توانیم  می  همچنین  .است رایگان  خدمات  این  .بگیرید تماس  محلی  وقت 
 صورت  به  را  اطالعات  این  همچنین  ما  .دهیم قرار  شما  اختیار  در  ای  کره  و  تاگالوگ  فارسی،  روسی،  چینی،  کامبوجی،  خمر،  ویتنامی،  عربی، 

ً

https://www.MolinaHealthcare.com/Duals


 
 

 دوشنبه تا جمعه TTY: 711،4627-665 (855) به شماره Molina Dual Options با اگر سؤاالتی دارید، لطفا
 شب، به وقت محلی تماس بگیرید. برقراری تماس رایگان است. برای کسب اطالعات بیشتر، 8 صبح تا 8ازساعت 

www.MolinaHealthcare.com/Duals 117.به سایت زیر مراجعه کنید  ? 

حقوق قانونی و مسئوليت های شما  :8فصل  	Molina Dual Optionsاعضای دفترچه      

      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 فرمت  یک  یا  انگلیسی  از  غیر  زبانی  به  مطالب  دریافت  جهت  درخواست  برای  .دهیم می  قرار  شما  اختیار  در  درشت  خط  یا  بریل  خط  صوتی، 
 8 تا  صبح    8جمعه،  تا  دوشنبه  ،  71TTY ،(855) 665-4627 :1 شماره  به  اعضاء  خدمات  بخش  با  لطفا آینده،  در  یا  حاضر  حال  در  دیگر 
 .بگیرید تماس  محلی  وقت  به  شب، 

ً

 :بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  داشتید،  نیاز  زیر  موارد  از  هرکدام  مورد  در  اطالعاتی  به  اگر 

ها طرح تغییر یا انتخاب نحوه 	•

 :شامل ما،  درمانی  برنامه   	•

مالی  اطالعات ○
طرح  اعضای  توسط  ما  بندی  رتبه  نحوه ○
اعضا  توسط  شده  انجام  استیناف  های  درخواست  تعداد ○
برنامه از  خروج  نحوه ○

 :جمله از  شبکه،  های  داروخانه  و  ما  شبکه  دهندگان  ارائه  	•

اولیه  مراقبت  خدمات  دهندگان  ارائه  تغییر  یا  انتخاب  نحوه  ○
ما  شبکه  های  داروخانه  و  دهندگان  ارائه  مشخصات ○
ما  شبکه  در  دهندگان  ارائه  هزینه  پرداخت  نحوه  ○

 :جمله از  کنید،  دنبال  را  آنها  باید  که  قوانینی  و  پوشش  تحت  داروهای  و  خدمات  	•

ما  طرح  پوشش  تحت  داروهای  و  خدمات ○
داروها  و  پوشش  در  موجود  های  محدودیت ○
کنید دریافت  را  پوشش  تحت  داروهای  و  خدمات  تا  کنید  دنبال  باید  که  قوانینی ○

 :جمله از  دهید،  انجام  باید  کاری  چه  اینکه  و  گیرد  نمی  قرار  پوشش  تحت  موردی  چرا   	•

گیرد  نمی  قرار  پوشش  تحت  موردی  چرا  اینکه  با  رابطه  در  کتبی  توضیح ○
ایم  گرفته  که  تصمیمی  تغییر ○
کردید دریافت  که  صورتحسابی  پرداخت ○

.E  بفرستند  صورتحساب  شما  برای  مستقیم  طور  به  توانند  نمی  شبکه  کنندگان  ارائه
 همچنین  .کنند پوشش  تحت  خدمات  برای  هزینه  پرداخت  به  ملزم  را  شما  توانند  نمی  ما  شبکه  در  دهندگان  ارائه  سایر  و  ها  بیمارستان  زشکان، پ

 یک  اگر  .کنند هزینه  پرداخت  به  ملزم  را  شما  توانند  نمی  آنها  کنیم،  پرداخت  دهنده  ارائه  توسط  شده  تعیین  مقدار  مقدار  از  کمتر  ای  هزینه  ما  اگر 
 انجام  مواقع  این  در  باید  که  کارهایی  درباره  اطالع  کسب  برای  کند،  دریافت  شما  از  را  پوشش  تحت  خدمات  هزینه  کند  تالش  شبکه  دهنده  ارائه 
 .کنید مراجعه    7بخش  به  دهید، 

.F  ترک  در  شما  حق l MediConnect Plan Ca

 .بکند طرح  در  ماندن  به  ملزم  را  شما  تواند  نمی  هیچکس  باشید،  نداشته  تمایلی  اگر 

 خدمات  بیشترین  از  ، Medicare Advantage طرح  یا    Original Medicareطریق  از  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از  ما ش  	•
 .شوید برخوردار  درمانی  مراقبت 

ً
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  Medicare Advantage طرح  یا  دارو  تجویز  طرح  از  را   Medicare از   D بخش  در  شده  تجویز  داروی  مزایای  توانید  می  ما ش •
 .کنید دریافت 

 جدیدی  دار  نسخه  داروی  مزایای  برنامه  یا   Medicare Advantage در  توانید  می  هنگامیکه  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  •
 .کنید مراجعه    10فصل  به  شوید  عضو 

 .شود می  ارائه  شما  انتخابی   Medi-Cal شده  مدیریت  مراقبت  طرح  طریق  از  شما   Medi-Cal زایای م •

.G  خود  درمانی  مراقبت  مورد  در  گیری  تصمیم  در  شما  حق

.G1  سالمت  از  مراقبت  خمات  درباره  گیری  تصمیم  و  درمانی  های  گزینه  از  آگاهی  در  شما  حق
 از  مراقبت  خدمات  دهندگان  ارائه  سایر  و  پزشکان  درباره  کاملی  اطالعات  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از  شما  خدمات،  دریافت  هنگام  در 

 شما .شوید متوجه  کامال که  دهد  توضیح  برایتان  روشی  به  را  مانی در های  انتخاب  و  شما  شرایط  باید  شما  دهندگان  ارائه  .نیدک دریافت  سالمت 
 :هستید برخوردار  حقوق  این  از 

ً

 .باشید داشته  اطالع  درمانی  مختلف  انواع  درباره  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از  شما  .بشناسید را  هایتان  نتخاب ا•


 یا  خدمات  اگر  .باشید داشته  اطالع  موجود،  احتمالی  خطرهای  درباره  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از  شما  .بدانید را  احتمالی  خطرهای  •

 های  درمان  در  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از  شما  .شود داده  اطالع  شما  به  قبل  از  باید  است،  تحقیقاتی  تجربه  یک  از  بخشی  رمانی د


.نکنید شرکت  تجربی  

 .بروید دیگری  پزشک  نزد  مداوا  مورد  در  تصمیم  اتخاذ  از  قبل  که  دارید  حق  شما  .انویث نظر  دریافت  •


 یا  بیمارستان  از  خروج  درباره  شما  حق  شامل  مورد  این  .کنید رد  را  انی درم هر  که  هستید  برخوردار  حق  این  از  شما   .بگویید  ”نه“ •

 هستید  برخوردار  حق  این  از  همچنین  .ندهید انجام  را  کاری  چنین  که  کند  توصیه  شما  به  پزشکتان  اگر  حتی  است  پزشکی  مراکز  دیگر 

 از  کنید،  متوقف  را  شده  تجویز  داروی  یک  مصرف  یا  کنید  رد  را  رمانی د اگر  .کنید متوقف  را  شده  تجویز  داروی  یک  مصرف  تا 


 برایتان  که  را  آنچه  کامل  مسئولیت  کنید،  متوقف  را  دارویی  مصرف  یا  کنید  رد  را  درمانی  اگر  اما  .شوید نمی  گذاشته  بیرون  ما  طرح 

.پذیرید می  دهد،  می  رخ  

 قبول  کننده  ارائه  صورتیکه  در  دارید  حق  شما  .است کرده  رد  را  مراقبتی  خدمات  دهنده،  ارائه  یک  چرا  که  دهیم  توضیح  بخواهید  ما  از  •
 .بخواهید توضیح  ما  از  کنید  دریافت  باید  دارید  عقیده  که  کند  ارائه  را  بتی مراق نکرد 

 امر این  به  .دهیم پوشش  را  گیرد  نمی  قرار  پوشش  تحت  معموال یا  است  شده  رد  که  دارویی  یا  خدمات  تا  کنید  درخواست  ما  از •
 .است شده  داده  توضیح  طرح  در  دهی  پوشش  درخواست  نحوه  درباره    9بخش  در  .شود می  گفته   ”هید پوشش  درباره  تصمیم “

ً

.G2  بگویید ما  به  را  انتظاراتتان  کنید،  نمی  اتخاذ  شخصا را  سالمت  از  مراقبت  های  تصمیم  اگر  تا  شما  حق. ً
 در  تغییرات  و  رونده  پیش  های  بیانیه  درباره  ایالتی  قوانین  درباره  اطالعاتی  و  بگیرید  تماس   Molina Dual Options با  توانید  می  ما ش

 دریافت  از  بعد  روز   90 از  کمتر  زمان  مدت  در  را  پیشرفته  های  بیانیه  اطالعات   . Molina Dual Optionsنیدک دریافت  رونده  پیش  قوانین 
 .کرد خواهد  اعالم  ایالتی،  قوانین  در  تغییر  به  مربوط  اعالمیه 

 شماره  با  رایگان  صورت  به  محلی  وقت  به  شب   8 تا  صبح   8 از  جمعه  تا  دوشنبه  روزهای  بیشتر،  اطالعات  کسب   برای 
 با  دارید،  گفتاری  مشکل  اینکه  یا  هستید  ناشنوا  اگر  .بگیرید تماس   Molina Dual Options اعضای  خدمات  با    665-4627 (855)

1 : 71TTY  برای California Relay Service   بگیرید تماس. 

 می بگیرید،  قرار  شرایطی  چنین  در  اینکه  از  قبل  .کنند گیری  تصمیم  انی درم مراقبت  مسائل  درباره  شخصا توانند  نمی  افراد  مواقع  عضی ب
 :دهید انجام  را  زیر  کارهای  توانید 

ً

 .کند یگیر تصمیم  ی اندرم قبت امر ات دمخ با هطراب در  شما  رف ط از که کنید  عطا ا ریگدی ردف به را حق  نای و کنید  پر  تبی ک رمف یک  •

ً



 
 ? 
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 اختیار در  کتبی  های  دستورالعمل  خود  درمانی  مراقبت  به  رسیدگی  نحوه  درباره  کنید،  گیری  تصمیم  شخصا نتوانستید   اگر   	•
 .دهید قرار  پزشکتان 

اولیه های  بیانیه  از  مختلفی  انواع  .دارد نام  اولیه  بیانیه  کنید،  ذکر  آن  در  را  هایتان  دستورالعمل  تا  کنید  استفاده  آن  از  توانید  می  که  حقوقی  سناد ا
 .بهداشتی های  مراقبت  برای  نامه  وکالت  و  نامه  وصیت  از  عبارتند  آنها  از  هایی  نمونه  .دارد وجود  آنها  برای  مختلفی  های  نام  و 

 :است شده  آورده  کار  انجام  نحوه  اینجا  در  .دهید انجام  را  کار  این  توانید  می  اما  ندارید  اولیه  بیانیه  از  استفاده  به  نیازی  ما ش


 هایی  سازمان  .کنید دریافت  اجتماعی  مددکار  یا  و  حقوقی  خدمات  سازمان  یا  وکیل  پزشک،  از  را  فرم  توانید  می  .نیدک دریافت  را  فرم   	•

 های  فرم  است  ممکن  نیز    HICAPقبیل  از  دهند  می  قرار  افراد  اختیار  در  را    Medi-Calیا    Medicareبه  مربوط  اطالعات  که 

باشند  داشته  را  اولیه  بیانیه 

 به  اسناد  این  تهیه  در  تواند  می  وکیل  یک  که  باشید  داشته  نظر  در  .است حقوقی  سند  یک  فرم  این  .کنید امضا  را  آن  و  کرده  پر  را  فرم   •
 .کند کمک  شما 

 .بدهید پزشکتان  به  را  فرم  از  نسخه  یک  باید  .باشند داشته  اطالع  آن  درباره  است  الزم  که  دهید  قرار  افرادی  اختیار  در  را  ها  سخه ن  •
 نسخه  توانید  می  همچنین  .برید می  نام  خودتان  طرف  از  گیرنده  تصمیم  عنوان  به  او  از  که  بدهید  فردی  به  نیز  را  آن  از  نسخه  یک  اید ب
.نگهدارید خانه  در  را  نسخه  یک  حتما .بدهید تان  خانواده  اعضای  یا  نزدیک  دوستان  به  را  آن  از  ایی ه

 .ببرید بیمارستان  به  را  آن  از  نسخه  یک  اید،  کرده  امضا  را  اولیه  دستورات  و  شود  بستری  بیمارستان  در  خواهید  می  اگر   •
 .خیر یا  دارید همراه به خود با را آن آیا و اید کرده امضا را پیشرفته دستورات آیا که شود می سؤال شما از بیمارستان در ○

○

ً

ً

 .کنید مضا اراآن تاود شمی سته اخوشما از وتاسود وجمرمفناینستاربیمادر د، ایرده کنمضا ارافته پیشرورات تدسرم فراگ

 .خیر یا  نید ک امضا  را  اولیه  بیانیه  فرم  خودتان  خواست  به  توانید  می  که  نکنید  فراموش 

.G3  دهید  انجام  باید  کاری  چه  نشوند  دنبال  ها  دستورالعمل  اگر

 توانید  می  کند،  نمی  دنبال  را  آن  در  موجود  های  دستورالعمل  بیمارستان  یا  پزشک  که  کنید  می  فکر  و  اید  کرده  امضا  را  اولیه  بیانیه  یک  اگر 


.کنید تنظیم    Cal MediConnect Ombudsبرنامه  با  را  شکایتی  


.است رایگان  تماس  این   3077-501-855-1. شماره به    Cal MediConnectکل  بازرس  برنامه 

: 1-855-847-7914  .TTY خاصی  شرایط  باید  شماره  این  با  تماس  برای  .دارند گفتاری  یا  شنوایی  مشکل  که  است  افرادی  برای  شماره  این 


.باشید داشته  تلفنی  تماس  برقراری  برای  

ervices Department of Health Care S:کنید ارسال  نامه  آدرس  این  به 
venue Capitol A1501 

PO Box 997413 
 95814 Sacramento, CA

calhospital.org/cha-news-article/cal-mediconnect-ombudsman-services-nowhttps://www.:تارنما
available 

.H  کنیم  نظر  تجدید  ایم  گرفته  که  تصمیمی  درباره  تا  ما  از  درخواست  و  شکایت  برای  شما  حق
 مثال .دهید انجام  کاری  چه  داشتید،  پوشش  تحت  های  مراقبت  یا  خدمات  درباره  نگرانی  یا  مشکل  اگر  که  است  شده  داده  توضیح    9فصل  در 
درخواست دهی  پوشش  به  مربوط  گیری  تصمیم  در  تغییر  مورد  در  کنیم،  گیری  تصمیم  دهی  پوشش  درباره  تا  کنید  درخواست  ما  از  توانید  می 

 .کنید ارائه  شکایتی  اینکه  یا  باشید  داشته  بررسی 

ً
 

 در  را  ما  طرح  به  نسبت  اعضا  سایر  توسط  شده  انجام  شکایت  و  بررسی  درخواست  درباره  اطالعاتی  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از  ما ش
 .بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  اطالعات،  این  کسب  برای  .باشید داشته  اختیار 

ً

http://www.calhospital.org/cha-news-article/cal-mediconnect-ombudsman-services-now-available
http://www.calhospital.org/cha-news-article/cal-mediconnect-ombudsman-services-now-available
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.H1	  کنید، دریافت  خود  حقوق  مورد  در  را  بیشتری  اطالعات  مایلید  یا  است  غیرمنصفانه  شما  با  برخورد  که  کنید  می  فکر  اگر 
کنید  چکار  باید 

 به  تبعیض  ، 180 صفحه  در  شده  عنوان  موارد  به  توجه  با  امر  این  و —است شده  برخورد  شما  با  غیرمنصفانه  صورت  به  که  کنید  می  فکر  اگر 
 راهنمایی  و  کمک  شماره  این  با  تماس  توسط  توانید  می  کنید،  دریافت  خود  حقوق  مورد  در  را  بیشتری  اطالعات  که  مایلید  یا  —آید نمی  ساب ح

 :کنید دریافت 

 .اعضاخدمات  	•

 .کنید جعه امر   2فصل  به  آن،  با  ستما هنحو و انازمس نای ورد م در تئیاجز رای ب). HICAP (شتيابهد مه یب فعه امد و  اوره شم مه نابر  •

 .کنید مراجعه    2فصل  به  آن،  با  تماس  نحوه  و  ازمان س این  مورد  در  ئیات جز برای   Cal MediConnect. کل بازرس  برنامه  •

•	Medicare    800-1 (4227-633-800-1) شماره  به  هفته  روز    7و  روز  شبانه  ساعت    24در-MEDICARE   کاربران 
TTY   توانید  می  همچنین . (بگیرند تماس    2048-486-877-1شماره  با  باید) ”Medicare Rights & Protections“  و  حقوق 

medicare.gov/Pubs/pdf/1https://www.1534 آدرس  به    Medicareسایت  وب  در  که  را   Medicare) های محافظت 
Medicare-Rights-and-Protections.pdf   کنید دانلود  یا  کرده  مطالعه  است  موجود(. 

.I  طرح این  در  عضو  یک  عنوان  به  شما  های  مسئولیت
ید بگیر س تما عضا ا ات دمخ با  د، داری سشی پر ر اگ .هیدد ام جان را  ر زی در  ده ش لیست  ای ارهک که  هستید  ل مسئو رح، ط از  عضو  یک  وان نع به  شما 

 و  خدمات  تا  کنید  دنبال  است  الزم  که  قوانینی  و  گیرد  می  قرار  پوشش  تحت  آنچه  درباره  و  کرده  مطالعه  را  اعضا  اطالعاتی  دفترچه  	•
 :مورد در  ات جزیی برای  .کنید کسب  اطالعاتی  نمایید،  دریافت  را  پوشش  تحت  داروهای 


 تبعیت  است  الزم  که  مقرراتی  نیستند،  پوشش  تحت  که  مواردی  ها  فصل  آن  .کنید مراجعه    4و    3فصل  به  پوشش،  تحت  دمات خ○

.کنند می  توصیف  شما  برای  را  کنید  می  پرداخت  که  مبلغی  و  کنید  

. کنید مراجعه    6و    5های  فصل  به  پوشش،  تحت  داروهای ○

 تمام  از  شما  که  کنیم  حاصل  اطمینان  باید  ما   .برسانید ما  اطالع  به  را  دارید  که  دیگری  دار  نسخه  داروی  یا  درمانی  پوشش  رگونه ه  	•
 خدمات با  لطفا دارید  دیگری  های  پوشش اگر  .کنید می  استفاده  درمانی،  مراقبت  خدمات  دریافت  زمان  در  دهیتان  پوشش  های  گزینه 
 .بگیرید تماس  اعضا 

 یا  خدمات  دریافت  برای  که  هنگامی  .اید کرده  نام  ثبت  ما  طرح  در  که  یید بگو درمانی  مراقبت  خدمات  دهندگان  ارائه  سایر  و  پزشک  به   	•
 .دهید نشان  را  عضویت  شناسایی  کارت  کنید،  می  مراجعه  داروها 

 .آورند عمل  به  شما  از  را  مراقبت  بهترین  تا  کنید  کمک  درمانی  مراقبت  خدمات  دهندگان  ارائه  سایر  و  پزشکان  به  	•


 درباره  است  ممکن  که  جای  تا  .دهید قرار  اختیارشان  در  را  سالمتتان  وضعیت  و  خودتان  درباره  آنها  نیاز  مورد  اطالعات ○

 دارید  توافق  آنها  مورد  در  تان  دهنده  ارائه  و  شما  که  درمانی  های  دستورالعمل  و  ها  طرح  .کنید کسب  آموزش  سالمتتان  شکالت م

.کنید دنبال  را  


 شامل داروجات  ن یا .باشند داشته  اطالع  کنید  می  مصرف  که  داروهایی  تمام  از  دهندگان،  ارائه  سایر  و  پزشکان  که  شوید  مطمئن  ○

.شود می  ها  مکمل  و  ها  ن یتامیو نشده،  ز یتجو داروجات  شده،  ز یتجو داروجات  


 اگر .دهند توضیح  را  مسائل  شوید،  می  متوجه  که  روشی  به  باید  دهندگان  ارائه  سایر  و  پزشکان  .بپرسید حتما دارید،  سؤالی  اگر  ○

.کنید سؤال  دوباره  نشدید،  متوجه  را  پاسخ  و  کردید  سؤالی  

 مطب  در  شما  که  داریم  انتظار  همچنین  .بگذارند احترام  بیماران  سایر  ق حقو به  اعضا  تمام  که  داریم  انتظار  ما  .اشیدب کار  الحظه م  	•
 .کنید برخورد  احترام  با  خدمات،  دهنده  ارائه  مراکز  سایر  و  بیمارستان  پزشک، 

 :کنید ت رداخپ را  ها  ینه هز ن ای هستید  ل مسئو رح، ط ای ضاع از  یکی  وان نع به  شما  .کنید ت رداخپ هستید  ض روقم که  را  نچه آ ینه هز  •

ً

ً

ً

https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf
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حقوق قانونی و مسئوليت های شما  :8فصل  	Molina Dual Optionsاعضای دفترچه      


 های  هزینه  به  مربوط  سهم  ، Molina Dual Options اعضای  اکثر  برای    Medicareاز    Bو    Aبخش  ویژه  های  هزینه  ○

.شود می  پرداخت    Medi-Calتوسط    Bو    Aهای  بخش  ویژه  

 .کنید پرداخت  را  آن  کامل  هزینه  باید  نیست،  ما  طرح  پوشش  تحت  که  کنید  می  دریافت  را  دارویی  یا  خدمات  هرگونه  اگر ○
 کسب  برای  .باشید داشته  استیناف  درخواست  توانید  می  نیستید،  موافق  ها دارو یا  خدمات  دهی  پوش  عدم  به  نسبت  ما  تصمیم  با  اگر ○

 .کنید مراجعه    9بخش  به  بررسی،  درخواست  ارائه  درباره  بیشتر  اطالعات 

 اعضا خدمات  با  .دهید اطالع  ما  به  فورا که  است  مهم  شوید،  جابجا  خواهید  می  اگر  .دهید اطالع  ما  به  کرد،  تغییر  سکونتتان  محل  اگر   	•
 .بگیرید تماس 


 می  کنند  می  زندگی  ما  خدماتی  منطقه  در  که  افرادی  فقط  .بمانید طرح  این  در  توانید  نمی  بروید،  خدماتی  منطقه  از  خارج  به  اگر  ○

.کند می  ارائه  ما  خدماتی  منطقه  مورد  در  را  اطالعاتی    1فصل  .کنند دریافت    Molina Dual Optionsوانند ت 

○

ً

 یک  در  .خیر یا  اید  کرده  مکان  نقل  ما  دهی  سرویس  منطقه  از  خارج  به  آیا  که  شوید  متوجه  تا  کنیم  کمک  شما  به  توانیم  می  ما 
 در    Medicareدار  نسخه  داروی  یا  درمانی  طرح  یک  در  یا  برگشته    Original Medicareبه  توانید  می  نام  ثبت  خاص  دوره 
 .خیر یا  داریم  طرحی  شما  جدید  منطقه  در  آیا  که  دهیم  می  اطالع  شما  به  ما  .کنید نام  ثبت  جدیدیتان  زندگی  محل 


 تلفن  شماره  از  اطالع  برای  .دهید اطالع    Medi-Calو    Medicareبه  جدیدتان  محل  آدرس  درباره  که  شوید  مطمئن  همچنین ○

.کنید مراجعه    2فصل  به  ، Medi-Cal و    Medicareهای  

 عضویت  به  مربوط  سوابق  که  است  الزم  .دهید اطالع  ما  به  که  است  الزم  هم  باز  کنید،  مکان  نقل  ما  خدماتی  منطقه  حوزه  در  اگر ○
 .بگیریم تماس  شما  با  باید  چطور  که  بدانیم  و  کنیم  رسانی  روز  به  را  شما 

 .بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  راهنمایی  دریافت  برای  دارید،  ای  دغدغه  یا  سؤال  اگر  	•

ً
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 درباره  ی گیر تصمیم  درباره (دهید  انجام  ی کار چه  داشتید  تی شکای یا  مشکل  اگر  9: فصل 
 )شکایت یا  استیناف  درخواست  دهی،  پوشش 

است؟ فصل این در مطالبی چه 
 :دهید انجام  کاری  چه  باید  زیر  موارد  در  که  ببینید  و  بخوانید  را  فصل  این  .است شده  ارائه  اطالعاتی  شما  حقوق  درباره  فصل  این  در 

 .داشتید تان  طرح  با  رابطه  در  شکایتی  یا  مشکل  اگر   	•

 .کرد نخواهد  پرداخت  را  آن  هزینه  طرح،  گفته  به  که  داشتید  نیاز  روهایی دا یا  اقالم  خدمات،  به  اگر  	•

 .نیستید موافق  مراقبتیتان  خدمات  درباره  طرح  توسط  شده  گرفته  تصمیم  با  اگر   	•

 .شوند می  تمام  زودی  به  پوشش،  تحت  خدمات  که  کنید  می  فکر  اگر   	•

 برنامه  ،  (CBAS)انجمن  بر  مبتنی  بزرگساالن  خدمات  به  مربوط  مدت  طوالنی  پشتیبانی  و  خدمات  درباره  شکایتی  یا  مشکل  اگر   	•
 .داشتید (NF) پرستاری امکانات  و  (MSSP) مسن افراد  برای  چندمنظوره  رسانی  خدمات 

 این  .کنید مطالعه  را  است  خودتان  شرایط  با  ارتباط  در  که  را  بخش  این  از  هایی  قسمت  است  کافی  فقط  داشتید،  نگرانی  یا  مشکل  اگر   	•
 .کنید پیدا  خواهید  می  که  را  آنچه  راحتی  به  کند  می  کمک  شما  به  که  است  شده  تقسیم  مختلف  قسمت  چند  به  بخش 

هستید  مواجه  مشکلی  با  سالمت  امور  یا  مدت  طوالنی  پشتیبانی  و  خدمات  با  رابطه  در  اگر 
 را  اند  دانسته  ضروری  برایتان  را  آن  دهندگان  ارائه  دیگر  یا  پزشکتان  که  مدتی  طوالنی  پشتیبانی  و  خدمات  و  دارو  سالمت،  خدمات  اید ب
 شماره  طریق  از  توانید  می  دارید،  سالمتتان  از  مراقبت  خدمات  با  رابطه  در  مشکلی  اگر  .کنید دریافت  مراقبتتان  طرح  از  بخشی  عنوان  به 

 راه  درباره  فصل  این  در  .کنید دریافت  راهنمایی  و  بگیرید  ماس ت uds l MediConnect OmbCa برنامه  با    1-855-501-3077
 برنامه  از  توانید  می  همیشه  اما  شود  می  داده  توضیح  دارد  وجود  شما  مختلف  های  شکایت  و  مشکالت  با  رابطه  در  که  مختلفی   ای ه

Cal MediConnect Ombuds    دلنگرانی  به  که  دیگر  اطالعاتی  منابع  برای  .شود برطرف  مشکلتان  تا  کنید  راهنمایی  درخواست  نیز 
 .کنید مراجعه   2 فصل  به  کل  بازرس  های  برنامه  مورد  در  بیشتر  اطالعات  برای  آنها،  با  تماس  های  روش  و  پردازند  می  شما  ای ه

ً
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 D بخش  داروهای  هزینه  که  بخواهید  ما  از  اگر  یا  داشتید   D بخش  روهای دا دریافت  با  رابطه  در  مشکلی  اگر   6.1:    قسمت••
141 دهید  انجام  کاری  چه  برگردانیم،  را 

142.چیست؟ استثنا  6.2:    قسمت••

143.دباشی مطلع  آنها  از  ستثنا ا اعمال  درخواست  هنگام  باید  که  مهمی  نکات  6.3:    قسمت••

 بازپرداخت یا    Dبخش  داروهای  درباره  دهی  پوشش  گیری  تصمیم  درخواست  نحوه   6.4:     قسمت••
144	استثنا موارد  جمله  از  ، D بخش  داروهای  برای  هزینه 

146
D بخش  داروهای  برای  استیناف   1 مرحله  6.5:    قسمت••

148
D بخش  داروهای  برای  استیناف   2 مرحله  6.6:    قسمت••

149
بیمارستان در  شدن  بستری  بیشتر  زمان  مدت  دهی  پوشش  درخواست  7:    قسمت


Medicare حقوق  درباره  اطالعاتی  کسب  7.1:    قسمت••.149


بیمارستان از  ترخیص  تاریخ  تغییر  برای   1 مرحله  استیناف  درخواست  7.2:    قسمت••.150

152بیمارستان از  ترخیص  تاریخ  تغییر  برای   2 مرحله  استیناف  درخواست  7.3:    قسمت••

153افتد؟ می  اتفاقی  چه  بدهم  دست  از  را  استیناف  درخواست  ارائه  تاریخ  اگر  7.4:    قسمت••

 سرپایی بیماران  جامع  توانبخشی  خدمات  یا  ای  حرفه  پرستاری  خدمات  سالمت،  از  مراقبت  خدمات  اگر    8:    قسمت
, Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility) (CORF  شود،  تمام  زودی  به 

154 دهید انجام  کار  چه 

155
.داد خواهیم  اطالع  شما  به  قبل  از  کنیم،  تمام  را  خدمات  دهی  پوشش  اینکه  از  قبل   8.1:   قسمت••.

.155 مراقبت ادامه  برای    1مرحله  استیناف  درخواست   8.2:   قسمت•• 


.157 مراقبت ادامه  برای    2مرحله  استیناف  درخواست   8.3:   قسمت•• 


158
د؟ده می  رخ  قی تفاا چه  هید بد ت دس از  را    1حله مر ف ستیناا تواسدرخ رای ب دهش تعیین  خ اریت راگ   :  8.4قسمت ••


2مرحله  از  فراتر  بررسی  درخواست   9:   قسمت .160


Medicareاقالم  و  خدمات  برای  بعدی  مراحل   9.1:   قسمت•• 160.


Medi-Calاقالم  و  خدمات  برای  بعدی  مراحل   9.2:   قسمت•• 160.

161
شکایت طرح  نحوه  10:    قسمت

162داخلی های  شکایت 10.1:    قسمت••


خارجی های  شکایت 10.2:    قسمت•• 163

ً
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معرفی  1:   قسمت

دهید انجام  کاری  چه  داشتید  مشکلی  اگر      1.1:قسمت    •

   Medi-Calو  Medicare . هیدد امجان اری ک چه یدبا د،یتداش ترداخپ و اتدمخ یا رحط با هطراب در  مشکلی  ر اگ که ودش می گفته  بخش  نای در
 .ندشو تایرع شما  و  ما رف ط از یدبا که تاس سید رسر ای ه خاریت و لراحم ن،یوانق از ای  عهمجمو مل شا حله مر هر  .دردنک یید تأ را  ها یندآفر نای

چطور؟ قانونی  شرایط      1.2:قسمت    •

 قابل  سختی  به  است  ممکن  شرایط  این  از  بسیاری  .دارد وجود  بخش  این  در  سررسید  موعدهای  و  قوانین  از  برخی  برای  مختلفی  قانونی  رایط ش
 اختصارها  از  کمتر  باشد  داشته  امکان  که  جایی  تا  ما  .ایم کرده  استفاده  حقوقی  دقیق  های  واژه  جای  به  تر  ساده  کلمات  از  ما  بنابراین  باشند،  فهم 

 .ایم کرده  استفاده 

:بگوییم است  ممکن  مثال ً

 ”کنید مطرح  را  خود  دعوی “اینکه  جای  به  ”کنید شکایت “•

 ”پوشش تعیین “یا  ”بودن خطر  معرض  در  تعیین “، ”مزایا تعیین “، ”سازمانی تعیین “جای  به  ”پوشش تصمیم “ •

 ”سریع تعیین “جای  به  ”دهی پوشش  درباره  سریع  گیری  تصمیم “ •

 .مای رده ک هارائ نیز  را  ان واژگ ن ای ما  ین ابربنا ، شیدبا ه تداش ری ت فشفا ط ابارت نید ابتو تا  کند  می  کمک  شما  به  قی حقو سب منا ای ه واژه  از  الع اط

بگیرید تماس  کجا  با  راهنمایی  دریافت  برای   2:   قسمت

کنید کسب  کجا  از  را  راهنمایی  و  اطالعات      2.1:قسمت    •

 یا  باشید  نداشته  خوبی  احساس  اگر  .باشد کننده  گیج  است  ممکن  مشکل  یک  به  رسیدگی  به  مربوط  مراحل  کردن  دنبال  یا  شروع  مواقع  عضی ب
 به مراجعه  برای  نیاز  مورد  کافی  دانش  است  ممکن  دیگر  مواقع  در  .باشد صحیح  کامال تواند  می  امر  این  باشید،  نداشته  کافی  انرژی  اینکه 
 .باشید نداشته  را  بعدی  مراحل 

ً

کنید  دریافت  راهنمایی  uds  l MediConnect OmbCaبرنامه  از  توانید  می 
   Calکل  بازرس  برنامه  .بگیرید تماس   Cal MediConnect Ombudsبرنامه با  توانید  می  همواره  داشتید،  نیاز  راهنمایی  به  اگر 

MediConnect   مشکل  مدیریت  برای  بفهمید  که  کند  کمک  شما  به  و  داده  پاسخ  شما  سؤاالت  به  تواند  می  که  باشد  می  کل  بازرس  برنامه  یک 
 می  .ندارد ارتباطی  درمانی  بیمه  های  طرح  یا  بیمه  های  شرکت  گر دی با  یا  ما  با    Cal MediConnectکل  بازرس  برنامه  .نیدک چکار  خود 
 بازرس  برنامه  با  تماس  برای    3077-501-855-1تلفن  شماره  .شوید متوجه  را  پیگیری  برای  نیاز  مورد  مراحل  تا  کنند  کمک  شما  به  وانند ت
 برنامه  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .شوند می  ارائه  رایگان  بصورت  خدمات  این  .است شده  گرفته  نظر  در    Cal MediConnectکل 
 .کنید مراجعه    2فصل  به  کل  بازرس  های 

 .کنید دریافت  راهنمایی  سالمت  بیمه  زمینه  در  حمایت  و  مشاوره  برنامه  از  توانید  می 

 به  توانند  می    HICAPمشاوران  .کنید دریافت  راهنمایی  (HICAP) سالمت بیمه  زمینه  در  حمایت  و  مشاوره  برنامه  از  توانید  می  همچنین 
 یا  بیمه  شرکت  هیچ  یا  ما  با   . HICAPکنید گیری  تصمیم  مشکالتتان  کردن  برطرف  زمینه  در  تا  کنند  کمک  شما  به  و  دهند  پاسخ  شما  سؤاالت 
 شماره  به   . HICAPهستند رایگان  صورت  به  خدمات  و  دهد  تعلیم  کشور  هر  در  را  مشاورین  تواند  می   . HICAPنیست مرتبط  درمانی  طرح 
 .باشد می    0222-434-800-1تلفن 

e  Medicarاز  راهنمایی  دریافت 

 از راهنمایی  دریافت  برای  روش  دو  اینجا  در  .بگیرید تماس    Medicareبا  مستقیما مشکالتتان  با  رابطه  در  راهنمایی  دریافت  برای  توانید  می 
Medicare   است شده  ارائه: 

ً

ً
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 .بگیرید تماس    MEDICARE (1-800-633-4227)-800-1شماره  با  هفته  روز    7و  روز  شبانه  ساعت    24 در   	•
: 1-877-486-2048 TTY  است رایگان  تماس  برقراری  .بگیرید تماس. 

 .کنید دیدن  medicare.gov http://www. آدرس  به   Medicare سایت  وب  از   	•

کنید دریافت ایی راهنمکالیفرنیا در شده مدیریت درمانی مراقبت خدمات بخش از توانید می              
 ارائه  از  یکی  یا  شما  درمانی  برنامه  ، Medi-Cal خدمات  مورد  در  ایت شک یا  استیناف  معنای  به  ”ارضایتین“عبارت  پاراگراف،  این  در 

 .باشد می  شما  کنندگان 

در  صورت  داشتن  هرگونه  نارضایتی  در  رابطه  با   بخش  مراقبت  درمانی  مدیریت  شده  مسئول  تنظیم  برنامه  های  خدمات  مراقبت  درمانی  است .
طرح  درمانی  خود،  باید  ابتدا  با  طرح  خود  به  شماره  TTY: 711،  4627-665 (855)،  دوشنبه  تا  جمعه  از   8 صبح  تا   8 شب  به  وقت  محلی  

استفاده  از  این  فرآیند  دعوی  باعث  جلوگیری   تماس  بگیرید  و  قبل  از  تماس  با  این  اداره،  از  فرآیند  نارضایتی  طرح  درمانی  خود  استفاده  کنید ..
اگر  در  رابطه  با  نارضایتی  که  مربوط  به  مواقع  اضطراری  می   از  حقوق  قانونی  احتمالی  یا  ارائه  درمان های  در  دسترس  شما  نخواهد  شد .

شود،  نارضایتی  که  به  طور  رضایتبخش  توسط  برنامه  درمانی  تان  حل  و  فصل  نشده  یا  نارضایتی  که  برای  بیش  از   30 روز  حل  نشده  باقی  
 (IMR) ممکن  است  واجد  شرایط  بررسی  مستقل  پزشکی مانده  به  کمک  نیاز  دارید،  می  توانید  برای  دریافت  کمک  با  این  اداره  تماس  بگیرید .

اگر  برای   IMR واجد  شرایط  باشید،  در  مراحل   IMR یک  بررسی  جزئی  از  تصمیم  گیری  های  پزشکی  توسط  طرح  سالمت  در   هم  باشید .
رابطه  با  ضرورت  ارائه  خدمات  یا  درمان  ها،  تصمیم  گیری  های  مربوط  به  پوشش  دهی  برای  موارد  درمانی  تجربی  یا  تحقیقاتی،  و  بحث  

این  اداره  دارای  خط  تلفنی  رایگان   )1-888-466-2219(   درباره  پرداخت  برای  شرایط  اورژانسی  یا  خدمات  فوریتی،  انجام  می  گیرد .
وب  سایت  اینترنتی  این  اداره  به  آدرس   و  خط   TTY  (1-877-688-9891) برای  افراد  مبتال  به  مشکالت  شنوایی  و  گفتاری  نیز  می  باشد .

http://www.dmhc.ca.gov حاوی فرم های شکایت، فرم های تقاضا برای IMR و دستورالعمل های آنالین است.

l  Medi-Caطرف  از  راهنمایی  دریافت 

 تماس   Cal MediConnect Ombudsبرنامه  با  مستقیما دارید    Medi-Calبا  که  مشکالتی  مورد  در  راهنمایی  دریافت  برای  توانید  می 
 .است   3077-501-855-1تلفن  شماره  .بگیرید

ً

 (QIO)کیفیت  بهبود  سازمان  از  راهنمایی  دریافت 

 1-588 (877) 123، ارهمش به   Livantaبا  .یدبگیر س تما) QIO (تانالیو با  مستقیما ن تتامشکال با  ه طراب در  یی هنماار تافدری رای ب نید اتو می 
: (855) 887-6668 TTY یدبگیر س تما. 

ً

ً

http://www.medicare.gov
http://www.dmhc.ca.gov
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شما مزایای  با  رابطه  در  مشکالتی   3:   قسمت

 استیناف های  درخواست  و  دهی  پوشش  به  نسبت  گیری  تصمیم  برای  مراحل  این  از  باید  آیا      3.1: قسمت    •
کنید؟  شکایت  خواهید  می  یا  کنید؟  استفاده 

 زیر  جدول  در  .کنید مطالعه  را  است  خودتان  شرایط  با  ارتباط  در  که  را  بخش  این  از  هایی  قسمت  است  کافی  فقط  داشتید،  نگرانی  یا  مشکل  اگر 
 .کنید پیدا  را  هایتان  شکایت  یا  مشکالت  با  مرتبط  بخش  این  صحیح  قسمت  تا  شود  می  کمک  شما  به 

است؟ طرح پوشش یا مزایا درباره شما نگرانی یا مشکل آیا 
داروهای یا مدت طوالنی پشتیبانی و خدمات خاص، پزشکی مراقبت ات خدمدرباره مشکالتی  :شودمی موارد این شامل بخش این (

هزینه پرداخت با رابطه در مشکالتی و شوند می داده پوشش موارد این آن طریق از که روشی خیر، یا شوند می داده پوشش که تجویزی 
 .)تجویزیداروهای یا پزشکی مراقبت 

 .بله
مورد  در  من  مشکل 
 .نیست پوشش  یا  مزایا 

 در ”پوشش های  درخواست و  تصمیمات : “بروید   4بخش  به 
  127.صفحه 

.خیر 
مورد  در  من  مشکل 
.نیست  پوشش  یا  مزایا 

161. صفحه در  ” شکایت تسلیم  چگونگی “:بروید   10بخش  به 

بررسی درخواست  و  طرح  دهی  پوشش  درباره  گیری  تصمیم   4:   قسمت

استیناف های  درخواست  و  طرح  دهی  پوشش  به  مربوط  های  گیری  تصمیم  به  کلی  نگاه      4.1:قسمت     •

 پوشش  و  مزایا  با  مرتبط  مشکالت  با  رابطه  در  بررسی  های  درخواست  و  طرح  دهی  پوشش  درباره  گیری  تصمیم  درخواست  برای  مرحله  این 
 بجز  ندارید  مسئولیتی    Medicareهای  هزینه  قبال  در  شما  .است ها  هزینه  پرداخت  با  رابطه  در  مشکالتی  شامل  همچنین  .است طرح  هی د

 .فرانشیز از    Dبخش 

چیست؟  طرح  دهی  پوشش  درباره  گیری  تصمیم 
 ما  که  مبلغی  درباره  یا  شود  می  انجام  شما  دهی  پوشش  یا  مزایا  درباره  که  است  اولیه  گیری  تصمیم  یک  طرح  دهی  پوشش  درباره  گیری  تصمیم 
 دهیم  قرار  پوشش  تحت  برایتان  را  موردی  چه  که  بگیریم  تصمیم  هرگاه  .کنیم می  پرداخت  شما  داروهای  یا  مختلف  موارد  پزشکی،  خدمات  برای 
 .کنیم می  گیری  تصمیم  طرح  دهی  پوشش  درباره  کنیم،  پرداخت  مقدار  چه  اینکه  و 

 خیر،  یا  گیرد  می  قرار  پوشش  تحت    Medi-Calیا    Medicareسط تو دارو  یا  مورد  سرویس،  یک  آیا  که  نیستید  مطمئن  پزشکتان  یا  شما  اگر 
 طرح  دهی  پوشش  درباره  گیری  تصمیم  درخواست  کند،  ارائه  را  داروها  یا  موارد  خدمات،  پزشک  اینکه  از  قبل  توانید  می  پزشکتان  یا  ما ش

 .باشید داشته 

است؟  معنا  چه  به  بررسی  درخواست 
 و  کرده  بازبینی  را  آن  بخواهید  ما  از  ایم،  کرده  اشتباه  گیریمان  تصمیم  در  کنیم  می  فکر  اگر  اینکه  برای  است  رسمی  روشی  بررسی  درخواست 
 پوشش تحت  دیگر  اینکه  یا  نباشد  پوشش  تحت  شما  نظر  مورد  داروی  یا  مورد  خدمات،  نوعی  که  بگیریم  تصمیم  ما  است  ممکن  مثال .دهیم تغییر 

Medicare   یاMedi-Cal    دهید بررسی  درخواست  توانید  می  باشید،  مخالف  تصمیم  این  با  تان  پزشک  یا  شما  اگر  .نگیرد قرار. 
ً

ً
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 و درخواست پوشش دهی  به  مربوط  های  گیری  با تصمیم  رابطه  در  راهنمایی  دریافت   4.2:    قسمت   •
استیناف 

کنم؟  مراجعه  کسی  چه  به  باید  بررسی،  درخواست  یا  دهی  پوشش  های  تصمیم  درباره  راهنمایی  درخواست  رای ب
 :باشید داشته  راهنمایی  درخواست  افراد  این  از  یکی  از  توانید  می 

.یدبگیر س تما محلی  ت وق به  شب    8تا  صبح   8– جمعه تا  شنبه ود ،  71TTY ،(855) 665-4627 :1 اره مش یق طر از  ، عضاا ات دمخ با   	•


Cal MediConnectبرنامه  .بگیرید تماس  uds  l MediConnect OmbCaبرنامه  با  رایگان  راهنمایی  دریافت  برای   	•   
Ombuds   در  که  افرادی  به  صورتحساب  یا  خدمات  به  مربوط  مشکالت  زمینه  درCal MediConnect    کمک  اند  کرده  نام  ثبت 



.است   3077-501-855-1تلفن  شماره  .کند می  

 سازمان  یک   . HICAPبگیرید تماس  (HICAP) درمانی بیمه  زمینه  در  حمایت  و  مشاوره  برنامه  با  رایگان  راهنمایی  دریافت  برای   	•
 .است   0222-434-800-1تلفن  شماره  .ندارد درمانی  برنامه  این  به  ربطی  سازمان  این  .اشدب می  مستقل 

 برای   . DMHCبگیرید تماس   (DMHC)شده  مدیریت  مراقبتی  خدمات  بخش  راهنمایی  مرکز  با  رایگان،  راهنمایی  دریافت  برای   	•
 مورد  در    Cal MediConnectدر  شده  نام  ثبت  اشخاص  به   . DMHCاست مسئول  درمانی  های  برنامه  بر  نظارت  و  کنترل 
 که  افرادی  .است   2219-466-888-1تلفن  شماره  .کند می  کمک  ساب صورتح مشکالت  یا    Medi-Calخدمات  به  مربوط  استیناف 

 .کنند استفاده  TTY  9891-688-877-1 رایگان  شماره  از  توانند  می  دارند  گفتاری  یا  شنوایی  مشکل  و  هستند  اشنوا ن

 دهی  پوشش  درباره  گیری  تصمیم  درخواست  تواند  می  دیگری  دهنده  ارائه  یا  پزشک  .کنید صحبت  دیگر  دهنده  ارائه  یک  یا  پزشک  با   	•
 .باشد داشته  شما  طرف  از  استیناف  درخواست  یا  طرح 

 ببرید  نام  را  دیگری  فرد  توانید  می  .کند اقدام  شما  طرف  از  تا  بخواهید  او  از  و  کنید  صحبت  تان  خانواده  اعضای  یا  دوستان  از  یکی  با   	•
 .باشد داشته  استیناف  درخواست  یا  طرح  دهی  پوشش  به  نسبت  گیری  تصمیم  درخواست  شما  طرف  از  ”نماینده“عنوان  به  تا 


 اعضا  خدمات  با  کند،  اقدام  شما  نماینده  عنوان  به  دیگر  فردی  یا  اقوام  دوستان،  از  یکی  خواهید  می  اگر ○

 از  بازدید  توسط  را  فرم  توانید  می  همچنین  .کنید درخواست  را  ”نماینده انتصاب “فرم  و  بگیرید  تماس 

.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf https://www  سایت  وب  یا 


 طرف  از  که  شود  می  داده  اجازه  فرد  به  فرم  این  در  .کنید دریافت  MolinaHealthcare.com/Duals  www.آدرس  به  ما 

.دهید قرار  ما  اختیار  در  را  شده  امضا  فرم  از  نسخه  یک  باید  .کند اقدام  شما  

 تماس  خودتان  وکیل  با  توانید  می  همچنین  .کند اقدام  شما  طرف  از  که  بخواهید  وکیل  یک  از  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از  مچنین ه •
 صورتی  در  حقوقی  های  گروه  از  بعضی  .کنید انتخاب  ارجاع،  خدمات  دیگر  یا  تأیید  مورد  وکالی  لیست  بین  از  را  وکیلی  نام  یا  بگیرید 
 شما  طرف  از  وکیل  یک  خواهید  می  اگر  .دهند می  قرار  اختیارتان  در  را  رایگان  حقوقی  خدمات  باشید  داشته  مناسبی  شرایط  که 
 شماره  به   Consumer Alliance Health از  توانید  می  .کنید پر  را  ”نماینده انتصاب “فرم  که  است  الزم  باشد،  داشته  مایندگی ن

 .کنید درخواست  (legal aid) قانونی امداد  وکیل  یک  برای   1-888-804-3536

 .کنید اقدام  استیناف  درخواست  یا  دهی  پوشش  به  نسبت  گیری  تصمیم  باره در تا  باشید  داشته  وکیل  یک  که  نیست  نیازی  ما ا ○

	 

ً

https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
https://www.MolinaHealthcare.com/Duals
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کند؟ می  کمک  شما  به  فصل  این  از  بخش  کدام     4.3: قسمت    •

 دارای  شرایط  این  از  هرکدام  .است بررسی  درخواست  و  دهی  پوشش  درباره  گیری  تصمیم  با  رابطه  در  که  دارد  وجود  مختلف  شرایط  چهار 
 برای  نیاز  مورد  قوانین  شود  کمک  شما  به  تا  ایم  کرده  تقسیم  مختلف  قسمت  دو  به  را  بخش  این  ما  .هستند متفاوتی  سررسید  موعدهای  و  قوانین 
 :بخوانید را  کلتان مش به  مربوط  قسمت  که  است  کافی  فقط  .کنید پیدا  تر  راحت  را  کردن  نبال د

 اطالعاتی    130صفحه  در    5قسمت  در  باشید،  داشته   D) بخش داروهای  جز  به (داروها  یا  موارد  خدمات،  با  رابطه  در  مشکالتی  اگر   	•
:کنید استفاده  بخش  این  از  زیر  شرایط  در  مثال .است شده  ارائه  رابطه  این  در 

○

ً

 .است ما  طرح  پوشش  تحت  مراقبت  این  که  کنید  می  فکر  و  اید  نکرده  دریافت  را  نیاز  مورد  مراقبت  دمات خ


 مراقبت  این  که  کنید  می  فکر  و  نکرده  تأیید  را  دهد  قرار  اختیارتان  در  هد خوا می  پزشکتان  که  داروهایی  یا  اقالم  خدمات،  ما  اگر ○

.بگیرد قرار  پوشش  تحت  باید  


 در  موجود  داروهای  .نباشند پوشش  تحت    Dبخش  توسط  داروها  این  که  کنید  استفاده    5بخش  از  صورتی  در  فقط  :توجه  -

 برای  .نیستند   Dبخش  پوشش  تحت  (*) ستاره یک  با  ، شود می  خوانده  نیز  دارویی  فهرست  که  پوشش  تحت  داروهای  لیست 


.کنید مراجعه    141صفحه  در    6قسمت  به  ، D بخش  داروهای  درباره  استیناف  درخواست  

 .کنیم نمی  پرداخت  را  آن  هزینه  ما  اما  بگیرد  قرار  پوشش  تحت  باید  تقدید مع که  کنید  می  دریافت  پزشکی  مراقبت  یا  خدمات  اگر ○

 هزینه  که  خواهید  می  ما  از  و  اید  کرده  پرداخت  را  است  بوده  پوشش  تحت  کنید  می  فکر  که  مواردی  یا  پزشکی  خدمات  هزینه  اگر ○
 .برگردانیم را 

 گیری  تصمیم  با  شما  و  است  شدن  متوقف  یا  شدن  کم  حال  در  مراقبت  ات خدم به  مربوط  دهی  پوشش  که  است  شده  گفته  شما  به  اگر ○
 .هستید مخالف  ما 

 ز راکم زل،نم درون  مت سال از  قبت امر ات دمخ ،نیستاربیما ات دمخ ششپو رای ب ودش می قف متو که  ای  مهنابر راگ :جهتو  	-
 را  فصل  ن ای از  ه انداگج قسمتی  که  ت اس الزم  د، اشب) CORF (ییپاسر اران میب نبخشی اتو معجا ات انکام یا ای  فهحر اری ترسپ
.کنید جعه امر   154و    149ت صفحا در    8و    7بخش  به  .ودش می  ال ماع ها  قبت امر وع ن نای ورد م در  اص خ نینی اقو را زی نید ابخو

 بخش این  از  زیر  شرایط  در  مثال .گرفت خواهد  قرار  شما  اختیار  در    Dبخش  داروهای  درباره  اطالعاتی    141صفحه  در    6بخش  در  	•
 :کنید استفاده 

 .نباشد دارویی  لیست  در  که  باشید  داشته  را    Dبخش  داروی  دهی  پوشش  برای  استثنا  ایجاد  درخواست  ما  از  خواهید  می  ○

 .باشید داشته  را  دریافت  قابل  داروی  مقدار  با  رابطه  در  شده  ایجاد  های  محدودیت  لغو  درخواست  ما  از  خواهید  می  اگر ○


.دارد نیاز  اولیه  تأیید  به  که  باشید  داشته  را  دارویی  دهی  پوشش  درخواست  ما  از  خواهید  می  اگر ○ 


 که  کنید  فکر  کنندگان  تجویز  دیگر  یا  پزشکتان  یا  شما  و  نپذیریم  را  استثنا  موارد  اعمال  برای  درخواست  یا  شما  درخواست  ما  اگر ○

.بپذیریم را  امر  این  باید  ما  

 


 مورد  این . (کنیم پرداخت  را  اید  کرده  خریداری  قبل  از  که  ای  شده  تجویز  داروی  هزینه  که  کنید  درخواست  ما  از  بخواهید  اگر  ○

.)است ها  هزینه  پرداخت  با  رابطه  در  خدمات  دهی  پوشش  به  نسبت  گیری  تصمیم  برای  درخواست  


 بیمارستان  در  شدن  بستری  بیشتر  زمان  مدت  دهی  پوشش  برای  ما  از  درخواست  نحوه  درباره  اطالعاتی    149صفحه  در    7بخش  در   	•

 بخش  این  از  زیر  شرایط  در  .است کرده  ترخیص  را  شما  رر مق موعد  از  زودتر  پزشک  کنید  می  فکر  که  صورتی  در  است،  شده  ارائه 

:کنید استفاده  

○

ً

 .کنید رک ت را نستاربیمارمقرعدموازرزودتر بسیاکه تاسستهاخوشما از شک پزکهکنید می کرفوهستید ن ستاربیمادر راگ

 پرستاری  مراکز  منزل،  در  درمانی  مراقبت  خدمات  کنید  می  فکر  اگر  که  است  شده  ارائه  اطالعاتی    154صفحه  در    8بخش  در   	•
 .کنید مراجعه  آنها  به  توانید  می  هستند،  اتمام  حال  در  زود  بسیار  (CORF) سرپایی بیماران  بازپروری  جامع  امکانات  و  خصصی ت

ً
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اگر  مطمئن  نیستید  که  از  کدام  بخش  باید  استفاده  کنید،  از  طریق  شماره   4627-665 (855) یا   TTY به  شماره: 711،  دوشنبه  تا  جمعه  – 8 
صبح  تا   8 شب  به  وقت  محلی  تماس  بگیرید .

 

 

  

 

اگر  به  کمک  یا اطالع ات بیشتر ی نیا ز  داری، لطفا  با برنا مه  Cal MediConnect Ombuds  به شم اره  3077-501-855-1 تما س بگیرید.ً

)نیست  D بخش  داروهای (داروها  و  مختلف  موارد  خدمات،  به  مربوط  مشکالت   5:   قسمت

کنید استفاده  قسمت  این  از  باید  زمانی  چه      5.1:قسمت    	•

 و  رفتاری  سالمت  پزشکی،  های  پشتیبانی  و  خدمات  مزایای  با  رابطه  در  مشکلی  کنید  می  فکر  اگر  که  است  مسئله  این  درباره  قسمت  این 
همچنین می توانید از این قسمت برای مشکالت مربوط به داروهایی استفاده .دهید انجام  کاری  چه  باید  دارد،  وجود TSS)  (Lدتم والنی ط

 (*). داروهای موجود در فهرست دارویی با یک ستاره B بخش Medicare، شامل داروهای نیستند تحت پوشش Dکنید که توسط بخش  
 استفاده کنید. D برای اقامه استیناف دارویی بخش 6. از بخش نیستند  Dتحت پوشش بخش  

:دهید انجام  کاری  چه  باید  بودید  زیر  شرایط  از  هرکدام  در  اگر  که  است  شده  داده  توضیح  قسمت  این  در 

 آن  به  که  دهیم  می  قرار  پوشش  تحت  را  رفتاری  بهداشت  یا  پزشکی  خدمات TSS)  (Lمدت طوالنی  پشتیبانی  و  خدمات  که  کنید  می  فکر   .  	1
 .کنید نمی  دریافت  را  آنها  اما  دارید  نیاز 

 صفحه  در    5.2قسمت  به  .کنیم اتخاذ  دهی  پوشش  درباره  تصمیمی  تا  کنید  درخواست  ما  از  توانید  می  :دهید انجام  توانید  می  کاری  چه 
 .کنید کسب  اطالعاتی  طرح،  هی د پوشش  درباره  گیری  تصمیم  به  نسبت  درخواست  درباره  و  بروید   131

 .کردیم می  تأیید  را  آن  باید  که  کنید  می  فکر  شما  و  نکردیم  تأیید  را  دهد  ارائه  شما  به  خواهد  می  پزشکتان  که  را  مراقبتی  ما  	2.

 برای  .باشید داشته  را  است  بوده  مراقبت  تأیید  عدم  بر  مبنی  که  تصمیمی  بررسی  درخواست  توانید  می  شما  :دهید انجام  توانید  می  کاری  چه 
 .کنید مراجعه    133صفحه  در    5.3قسمت  به  استیناف،  درخواست  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب 

 .کنیم نمی  پرداخت  را  آن  هزینه  ما  اما  است  ما  پوشش  تحت  کنید  می  فکر  که  اید  کرده  دریافت  مواردی  یا  خدمات  اگر  	3.

 .باشید داشته  را  است  بوده  ها  هزینه  پرداخت  عدم  بر  مبنی  که  ما  تصمیم  بررسی  درخواست  توانید  می  شما  :دهید انجام  توانید  می  کاری  چه 
 .کنید مراجعه    133صفحه  در    5.3قسمت  به  استیناف،  درخواست  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

 را  موارد  یا  خدمات  آن  هزینه  تا  خواهید  می  ما  از  و  اید  کرده  پرداخت  را  است  بوده  پوشش  تحت  کنید  می  فکر  که  مواردی  یا  خدمات  هزینه  	4.
 .بازگردانیم شما  به 

 درخواست  درباره  بیشتر  اطالعات  برای  .کنیم بازپرداخت  شما  به  آنرا  که  بخواهید  ما  از  توانید  می  :دهید انجام  توانید  می  کاری  چه 
 .کنید مراجعه    139صفحه  در    5.5بخش  به  ما،  توسط  پرداخت 

 .هستید مخالف  ما  تصمیم  با  شما  و  ایم،  داده کاهش  یا  کرده  متوقف  خاصی  خدمات  برای  را  شما  پوشش  ما  	5.

 برای  .باشید داشته  را  خدمات  توقف  یا  شدن  کم  به  نسبت  ما  گیری  تصمیم  بررسی  درخواست  توانید  می  :دهید انجام  توانید  می  کاری  چه 
 .کنید مراجعه    133صفحه  در    5.3قسمت  به  استیناف،  درخواست  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب 

 یا  تخصصی  پرستاری  مرکز  مراقبت  خانه،  در  درمانی  مراقبت  بیمارستانی،  مراقبت  برای  شد  خواهد  متوقف  که  پوششی  اگر  :وجهت
 به  بیشتر  اطالعات  برای  .شوند اعمال  ای  ویژه  مقررات  است  ممکن  باشد،  می  (CORF) سرپایی بیماران  جامع  توانبخشی  مرکز  دمات خ

 .کنید مراجعه    154و    149صفحات  در    8و    7های  بخش 

ً
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خدمات دهی  پوشش  به  نسبت  گیری  تصمیم  درخواست     5.2: قسمت    •

 یا  رفتاری  سالمت  خاص،  و  مدت  طوالنی  پشتیبانی  و  خدمات  ریافت د برای  خدمات  دهی  پوشش  به  نسبت  گیری  تصمیم  برای  درخواست  نحوه 
  NG)خدمات  یا   AS)  CB،MSSPپزشکی خدمات 

 پزشکتان  یا  تان  نماینده  از  یا  کنید  ارسال  فکس  یا  نامه  بگیرید،  تماس  ما  با  خدمات،  دهی  پوشش  به  نسبت  گیری  تصمیم  درخواست  رای ب
 .باشد داشته  گیری  تصمیم  درخواست  ما  از  تا  بخواهید 

 وقت  به  شب    8تا  صبح   – 8جمعه  تا  دوشنبه  ،  71TTY ،(855) 665-4627 :: 1بگیرید تماس  ما  با  شماره  این  طریق  از  توانید  می   	•
 .بگیرید تماس  محلی 

 : 6186-507 (310)کنید ارسال  فکس  برایمان  شماره  این  به  توانید  می   	•

90802Oceangate Suite 100, Long Beach, CA   : 200کنید ارسال  نامه  برایمان  آدرس  این  به  توانید  می  •

شود؟  گیری  تصمیم  خدمات،  دهی  پوشش  درباره  تا  کشد  می  طول  مدت  چه 
 را تصمیمی  تا  کشد  می  طول  ما  برای  کاری  روز   5 معموال کردیم،  دریافت  را  نیاز  مورد  اطالعات  همه  ما  و  کرده  درخواست  اینکه  از  پس 
 بخش   Medicareدار نسخه  داروی  یک  برای  اگر  .باشد  B بخش   Medicare دار  نسخه  داروی  برای  شما  درخواست  اینکه  مگر  کنیم  تخاذ ا

B    روز    14زمان  مدت  در  اگر  .گرفت خواهیم  تصمیم  شما  درخواست  دریافت  از  بعد  ساعت    72از  کمتر  ظرف  در  ما  کنید،  درخواست 
 .نمایید استیناف  درخواست  توانید  می  نرسانیم،  شما  اطالع  به  را  تصمیممان   B) بخش   Medicareدار  نسخه  داروی  برای  ساعت    72یا (

ً

 ممکن  بیشتر  یا  روز    14شود  می  گفته  شما  به  آن  در  که  کنیم  می  ارسال  برایتان  نامه  یک  و  داریم  نیاز  بیشتری  زمان  به  ما  مواقع  عضی ب
 دار  نسخه  داروی  یک  برای  شما  درخواست  صورتیکه  در  .است نیاز  بیشتری  زمان  به  چرا  که  دهد  می توضیح  نامه  این  .بکشد طول  است 

Medicare   بخشB    ،کنیم صرف  بیشتری  وقت  شما  به  تصمیم  ارائه  برای  توانیم  نمی  ما  باشد. 

باشم؟  داشته  تری  سریع  خدمات  دهی  پوشش  درباره  گیری  تصمیم  توانم  می  آیا 
 اگر  .باشیم داشته  ”طرح پوشش  درباره  سریع  گیری  تصمیم “تا  بخواهید  ما  از  دارید،  نیاز  سریعتری  پاسخ  به  سالمتتان  وضعیت  دلیل  به  اگر  .بله

 شما  به   B) بخش   Medicareدار  نسخه  داروی  برای  ساعت    24ظرف  در  یا (ساعت    72ظرف  را  خود  تصمیم  کنیم،  قبول  را  درخواست 
 .داد خواهیم  اطالع 

 ”.شده تسریع  تشخیص “از  است  عبارت  ”دهی پوشش  درباره  سریع  گیری  تصمیم “حقوقی  اصطالح 

 ممکن  بیشتر  یا  روز    14شود  می  گفته  شما  به  آن  در  که  کنیم  می  ارسال  برایتان  نامه  یک  و  داریم  نیاز  بیشتری  زمان  به  ما  مواقع  بعضی  ما ا
 دار  نسخه  داروی  یک  برای  شما  درخواست  صورتیکه  در  .است نیاز  بیشتری  زمان  به  چرا  که  دهد  می توضیح  نامه  این  .بکشد طول  است 

Medicare   بخشB    ،کنیم صرف  بیشتری  وقت  شما  به  تصمیم  ارائه  برای  توانیم  نمی  ما  باشد. 

خدمات  دهی  پوشش  به  نسبت  سریع  گیری  تصمیم  درخواست 

 .کنید شروع  خواهید  می  مراقبتی  پوشش  درخواست  برای  ما  برای  فکس  ارسال  یا  تماس  وسط ت  	•

   6186-507 (310)اره مش به  یا  محلی  ت وق به  شب    8تا  صبح    8از  جمعه  تا  شنبه ود ،  71TTY ،(855) 665-4627 :1 اره مش به ما با   	•
 .کنید ال ارس فکس  ما  رای ب

 .بیابید  2 فصل  در  را  ما  با  تماس  نحوه  درباره  دیگر  جزئیات   •

 .کند اقدام  شما  برای  سریع  پوشش  تصمیم  یک  برای  که  کنید  درخواست  خود  نماینده  یا  کننده  ارائه  از  توانید  می  همچنین 

ً
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 :است شده  ارائه  سریع  دهی  پوشش  به  نسبت  گیری  تصمیم  درخواست  برای  قوانینی  اینجا  در 

.باشید داشته  اختیار  در  را  خدمات  دهی  پوشش  به  نسبت  سریع  گیری  تصمیم  بتوانید  تا  کنید  تبعیت  زیر  شرط  دو  از  اید ب

 پوشش  برای  شما  درخواست  که  باشید  برخوردار  خدمات  دهی  پوشش  درباره  سریع  گیری  تصمیم  فرصت  از  توانید  می  صورتی  در  تنها    	1.
 که  باشد  موردی  یا  مراقبت  هزینه  پرداخت  درباره  شما  درخواست  اگر (.اید نکرده  دریافت  را  آن  هنوز  که  باشد  موردی  یا  خدمات  دهی 
.)باشید داشته  درخواستی  دهی  پوشش  به  نسبت  سریع  گیری  تصمیم  برای  توانید  نمی  اید،  کرده  دریافت  را  آن  قبال

 

ً

 .2	   

ً

 استاندارد  مهلت  تقویمی  روز    14که  باشید  برخوردار  دهی  پوشش  درباره  سریع  گیری  تصمیم  از  توانید  می  صورتی  در  تنها  
 شما  توانایی  بر  یا  برسد  شما  سالمت  به  جدی  آسیب  شود  سبب   B) بخش e  Medicarدار  نسخه  داروهای  برای  مهلت  ساعت    72یا (
 .بگذارد بدی  تأثیر  امور  انجام  در 

.دهیم می  انجام  را  کار  این  فورا ما  دارید،  نیاز  دهی  پوشش  درباره  سریع  گیری  تصمیم  به  که  بگوید  پزشکتان  اگر   	•


 که  کنیم  می  گیری  تصمیم  ما  کند،  نمی  حمایت  شما  از  پزشکتان  اما  دارید  را  دهی  پوشش  به  نسبت  سریع  گیری  تصمیم  درخواست  اگر   	•

.خیر یا  کنید  دریافت  را  مورد  این  آیا  


 نیست،  برخوردار  دهی  پوشش  به  نسبت  سریع  گیری  تصمیم  برای  موجود  شرایط  از  شما  سالمت  وضعیت  که  بگیریم  تصمیم  اگر  ○

 داروهای  برای  مهلت  ساعت    72یا (استاندارد  مهلت  تقویمی  روز    14از  عوض  در  نیز  ما  .کنیم می  ارسال  برایتان  نامه  یک 

.کرد خواهیم  استفاده   B) بخش   Medicareدار  نسخه  


 به  ما  باشد،  داشته  را  دهی  پوشش  به  نسبت  سریع  گیری  تصمیم  درخواست  پزشکتان  اگر  که  شود  می  گفته  شما  به  نامه  این  در ○

.دهیم می  انجام  را  کار  این  خودکار  صورت  


 تصمیم  انجام  برای  ما  گیری  تصمیم  درباره  ”سریع شکایت “یک  توانید  می  چطور  که  شود  می  گفته  شما  به  نامه  این  در  همچنین ○

 بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .باشید داشته  دهی  پوشش  درباره  سریع  گیری  تصمیم  جای  به  دهی  پوشش  درباره  استاندارد  گیری 

.کنید مراجعه    161صفحه  در    10قسمت  به  سریع،  های  شکایت  جمله  از  شکایت،  ارائه  مراحل  درباره  

کنم؟  می  دریافت  را  نیاز  مورد  اقالم  یا  خدمات  زمانی  چه  باشد،  مثبت  دهی  پوشش  درباره  گیری  تصمیم  پاسخ  اگر 
 یا  )دهی پوشش  برای  استاندارد  گیری  تصمیم (روز    14زمان  مدت  در  را  نیاز  مورد  اقالم  یا  خدمات  )أییدت-پیش(وید ش می  تأیید  ما ش

  Medicare دار  نسخه  داروی  برای  اینکه  مگر  کنید  دریافت  درخواست،  زمان  از  )دهی پوشش  برای  سریع  گیری  تصمیم (اعت س  72
 .کنید درخواست   B بخش 

   72ظرف  را  دارو  تا  )تأیید-پیش(شد  خواهید  تأیید  شما  باشد،    Bبخش    Medicareدار  نسخه  داروی  برای  شما  درخواست  اگر   	•
 .نمایید دریافت  )سریع پوششی  تصمیم  برای (ساعت    24یا  )استاندارد پوششی  تصمیم  برای (اعت س

 تأیید  را  دهی  پوشش  شده،  اضافه  دوره  پایان  تا  کنیم،  بیشتر  را  دهی  پوشش  درباره  گیری  تصمیم  برای  نیاز  مورد  زمان  مدت  ما   اگر   •
 .کنیم صرف  بیشتری  وقت    Bبخش    Medicareدار  نسخه  داروی  یک  برای  پوششی  تصمیم  اتخاذ  برای  توانیم  نمی  ما  .کنیم می 

شد؟  خواهم  مطلع  امر  این  از  چطور  باشد،  منفی  دهی  پوشش  درباره  ی گیر تصمیم  پاسخ  اگر 
 .دهیم می  شرح  آن  در  را  منفی  پاسخ  دلیل  و  کنیم  می  ارسال  برایتان  نامه  یک  ما  باشد،  منفی  پاسخ  اگر 

 استیناف  درخواست  .دهید تغییر  را  تصمیم  این  استیناف،  درخواست  با  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از  شما  باشد،  منفی  پاسخمان   اگر   	•
 .دهیم قرار  مجدد  بررسی  مورد  را  دهی  پوشش  رد  به  نسبت  تصمیممان  خواهید  می  ما  از  که  است  معنا  این  به 

 شوید  می  منتقل  استیناف  درخواست  فرآیند  از   1 مرحله  به  که  است  معنا  بدان  امر  این  دارید،  استیناف  درخواست  به  تصمیم   اگر   	•
 ).کنید مراجعه  بعدی  بخش  به  بیشتر  اطالعات  برای (

ً
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 داروها و  اقالم  خدمات،  به  مربوط  استیناف  درخواست   1 مرحله      5.3: قسمت       •
 D) بخش  داروهای  جز  به (

است؟  معنا  چه  به  بررسی  درخواست 
 و  کرده  بازبینی  را  آن  بخواهید  ما  از  ایم،  کرده  اشتباه  گیریمان  تصمیم  در  کنیم  می  فکر  اگر  اینکه  برای  است  رسمی  روشی  بررسی  درخواست 
 .باشید داشته  بررسی  درخواست  توانید  می  هستید،  مخالف  ما  تصمیم  با  دیگر  دهنده  ارائه  یک  یا  پزشکتان  یا  شما  اگر  .دهیم تغییر 

اگر  نمی  خواهید  که  برای  خدمات  ابتدا  به  طرح  درمانی  اقامه   در  اکثر  مواقع،  باید  خودتان  در  مرحله   1 درخواست  بررسی  را  شروع  کنید .
استیناف  کنید،  اگر  مشکل  بهداشتی  شما  فوری  بوده  یا  مربوط  به  یک  تهدید  فوری  و  جدی  به  سالمتی  شما  می  شود،  یا  اگر  درد  شدید  دارید  و  

به  تصمیم  فوری  نیاز  دارید،  می  توانید  از  اداره  مراقبت  درمانی  مدیریت  شده  به  آدرس  http://www/dmhc.ca.gov برای بررسی مستقل 
برای  کسب  اطالعات  بیشتر  به  صفحه   159 مراجعه  فرمایید . پزشکی  درخواست  کنید .

 می  داشتید،  نیاز  راهنمایی  به  استیناف  درخواست  مراحل  طی  در  اگر 
 کل بازرس  برنامه  با    3077-501-855-1شماره  طریق  از  توانید 

Cal MediConnect    کل بازرس  برنامه  .بگیرید تماس 
Cal MediConnect    یا بیمه  های  شرکت  دیگر  با  یا  ما  با 

 .ندارد ارتباطی  درمانی  بیمه  های  طرح 

چیست؟   1مرحله  استیناف  درخواست 
 ما طرح  در  بررسی  درخواست  اولین  ، 1 مرحله  بررسی  درخواست 

 مجدد بررسی  مورد  را  دهی  پوشش  درباره  گیری  ماتصمیم  .است
 فردی بررسی  مسئول  .خیر یا  بوده  صحیح  که  ببینیم  تا  دهیم  می  قرار 
 هنگامی .است نداده  انجام  را  اولیه  دهی  پوشش  گیری  تصمیم  که  است 
 شما  به  کتبی  صورت  به  را  تصمیممان  دادیم،  انجام  را  بررسی  که 

 .دهیم می  اطالع 

 تحت  خدمات  یا  مورد  آن  که  بگوییم  شما  به  بررسی  از  بعد  اگر 
   2مرحله  به  است  ممکن  شما  پرونده  گیرد،  نمی  قرار  پوشش 

 .شود منتقل  بررسی  درخواست 

باشم؟ داشته    1مرحله  بررسی  درخواست  توانم  می  چطور 

 یک  یا  پزشکتان  یا  شما  استیناف،  درخواست  شروع  برای   	•
 می  .بگیرید تماس  ما  با  باید  تان  نماینده  یا  و  دیگر  دهنده  ارائه 
 ، 71TTY ،(855) 665-4627 :  1شماره  به  ما  با  توانید 
 محلی وقت  به  شب  8 تا  صبح   – 8جمعه  تا  دوشنبه 
 درباره بیشتر  جزئیات  از  اطالع  برای  .بگیرید تماس 
 فصل  به  استیناف،  درخواست  مورد  در  ما  با  تماس  نحوه 

 .فرمایید مراجعه   2

 .باشید داشته  ”سریع استیناف “یا  ”استاندارد استیناف “درخواست  توانید  می   	•

 .بگیرید تماس  ما  با  یا  کرده  ارائه  کتبی  صورت  به  را  درخواستتان  دارید،  را  سریع  یا  استاندارد  استیناف  درخواست  اگر   	•

PO Box 22816, Long Beach, CA : 90802 کنید ارسال  زیر  آدرس  به  را  کتبی  درخواست  توانید  می ○

 @Medicare.appealsandgrievances:کنید ارسال  آدرس  این  به  آنالین  صورت  به  را  درخواستتان  توانید  می  ○
molinahealthcare.com 

 وقت  به  شب    8تا  صبح   – 8جمعه  تا  دوشنبه  ،  71TTY ،(855) 665-4627 :1 شماره  به  توانید  می  استیناف  درخواست  برای ○
 .بگیرید تماس  محلی 

 1 مرحله استیناف  درخواست  توانم  می  چطور  :اجمالی نگاه 
باشم  داشته 
 کتبی ورت ص به  نید اتو می  شما  ه یندنما یا  نشکتاپز ،شما
 می همچنین  .کنید فکس  را  آن  یا  کنید  ال ارس ما  رای ب را  ان تتواسدرخ
.کنید وان نع را  ن فتاستیناا تواسدرخ تلفنی  س تما یق طر از  نید اتو

خاریت از  یمی تقو روز    60انزم دت م در را  ان تتواسدرخ  	•
.کنید ه ارائ ری، یگ تصمیم  به  نسبت  ف ستیناا ت واسدرخ
 دام اق رمقر عد مو ن ای در  نستید انتو جهی مو لیل د به  راگ
فستیناا ت واسدرخ نید ابتو ن همچنا ت اس ممکن  شما  ، نیدک
 ).کنید جعه امر   155صفحه به (شید با ه تداش

 

 اعالم  ما  که  اید  کرده درخواست  دلیل  این  به  شما  اگر   	•
 یا  کرده  پیدا  تغییر  شما  توسط  دریافتی  سرویس  کردیم 
 طول  در  خواهید  می که  صورتی  در  شد،  خواهد  متوقف 
کمتری روزهای  شکایت  برای  درخواست  استیناف  فرآیند 
 ).کنید مراجعه    155صفحه به (دارید  فرصت 

 

 درخواست  به  مربوط  زمان  مدت  درباره  اطالع  برای   	•
.دهید ادامه  بخش  این  مطالعه  به  شما 

ً

mailto:Medicare.appealsandgrievances@molinahealthcare.com
mailto:Medicare.appealsandgrievances@molinahealthcare.com
http://www.dmhc.ca.gov
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 ? 

 دوشنبه تا جمعه TTY: 711،4627-665 (855) به شماره Molina Dual Options با اگر سؤاالتی دارید، لطفا
 شب، به وقت محلی تماس بگیرید. برقراری تماس رایگان است. برای کسب اطالعات بیشتر، 8 صبح تا 8ازساعت 

www.MolinaHealthcare.com/Duals 134.به سایت زیر مراجعه کنید 

                 

 ”.شده تسریع  مجدد  استیناف “از  است  عبارت  ”سریع استیناف “برای  حقوقی  صطالح ا

 .دانرس می  شما  الع اط به  را آن تافدری که  رد ک هیم اخو ال ارس شما  ف ستیناا تافدری ان زم از  یمی تقو روز    5رف ظ را ای  مه نا ما   •

کند؟  ارائه  من  برای  را  استیناف  درخواست  تواند  می  دیگری  فرد  آیا 
 می  دیگر  دهنده  ارائه  یا  پزشک  بجز  فردی  همچنین  .کند ارائه  برایتان  را  بررسی  درخواست  تواند  می  دیگر  دهنده  ارائه  یک  یا  شما  پزشک  .بله
 که  شود  می  داده  اجازه  فرد  آن  به  فرم  این  در  .کنید پر  را  نماینده  تخصیص  فرم  یک  باید  ابتدا  اما  کند  ارائه  برایتان  را  بررسی  درخواست  واند ت
 .کند اقدام  شما  طرف  از 

 آدرس  به    Medicareسایت  وب  از  اینکه  یا  کنید  فرم  یک  درخواست  و  بگیرید  تماس  اعضا  خدمات  با  نماینده،  تخصیص  فرم  دریافت  برای 
.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf https://www  وب  به  اینکه  یا  و  کرده  دیدن 

 .کنید مراجعه  MolinaHealthcare.com/Duals  www.سایت 

 نماینده  تخصیص  شده  کامل  فرم  باید  ما  ، شود می  ارسال  دیگر  دهنده  ارائه  یک  یا  پزشک  خودتان،  بجز  کسی  طرف  از  استیناف  درخواست  اگر 
 .کنیم دریافت  شما،  درخواست  بررسی  از  قبل  را 

کنم؟  ارائه  بررسی  درخواست  تا  دارم  زمان  مدت  چه 
 .کنید اقدام  استیناف  درخواست  به  نسبت  ما،   تصمیم  اعالم  و  نامه  ارسال  تاریخ  از  تقویمی  روز    60زمان  مدت  در  اید ب

 تا  دهیم  قرار  اختیارتان  در  بیشتری  زمان  ما  است  ممکن  داشتید،  امر  این  برای  موجهی  دلیل  و  دادید  دست  از  را  سررسید  تاریخ  این  اگر 
 تاریخ  درباره  ما  که  اطالعاتی  اینکه  یا  اید  داشته  سختی  بیماری  اگر  :از عبارتند  موجه  دالیل  از  هایی  نمونه  .نیدک ارائه  را  بررسیتان  درخواست 
 .است بوده  اشتباه  ایم،  گفته  شما  به  بررسی  درخواست  سررسید 

 شد،  خواهد  متوقف  یا  کرده  پیدا  تغییر  شما  توسط  دریافتی  سرویس  کردیم  اعالم  ما  که  اید  کرده تجدیدنظر  درخواست  دلیل  این  به  شما  اگر  :وجهت
 آیا “بخش  به  بیشتر  اطالع  برای  .دارید فرصت  کمتری  روزهای  شکایت  برای  درخواست  استیناف  فرآیند  طول  در  خواهید  می که  صورتی  در 
 .کنید مراجعه    155صفحه  در  کنند”  می پیدا  ادامه    1سطح  های  درخواست طول  در  من  زایای م

باشم؟  داشته  ام  پرونده  از  نسخه  یک  توانم  می  آیا 
 به  شب    8تا  صبح   – 8جمعه  تا  دوشنبه  ،  71TTY ،(855) 665-4627 :1 شماره  طریق  از  اعضا  خدمات  بخش  با  نسخه  یک  برای  .بله
 .بگیرید تماس  محلی  وقت 

دهد؟  قرار  شما  اختیار  در  من  بررسی  درخواست  درباره  اطالعاتی  تواند  می  من  پزشک  یا آ
 .شودپشتیبانی بررسیتان درخواست تا دهید قرار ما اختیار در بیشتری اطالعات توانید می پزشکتان و شما ، بله

کنیم؟  می  گیری  تصمیم  بررسی  درخواست  درباره  چگونه 
 کنیم  می  بررسی  سپس  .کنیم می  رسیدگی  پزشکی  مراقبت  خدمات  دهی  پوشش  به  نسبت  درخواستتان  درباره  شما  اطالعات  تمام  به  دقت  به  ما 
 اولیه  گیری  تصمیم  که  است  فردی  بررسی  مسئول  .خیر یا  ایم  کرده  پیروی  قوانین  از  ایم،  داده  منفی  پاسخ  شما  درخواست  به  که  هنگامی  آیا  که 
 .است نداده  انجام  را 

 .کنیم درخواست  پزشکتان  یا  شما  از  است  ممکن  باشیم،  داشته  نیاز  بیشتری  اطالعات  به  اگر 

کرد؟  خواهم  دریافت  را  ”استاندارد“درخواست  به  مربوط  گیری  تصمیم  نتیجه  زمان  چه 

 دار  نسخه  داروی  رای ب شما  ف ستیناا ت افدری از  بعد  یمی تقو روز    7رف ظ یا(شما  ف ستیناا ت افدری از  بعد  یمی تقو روز    30رف ظ یدبا ما 

Medicare  بخشB   ( هیمد می  الع اط شما  به  تر  یع سر را  ی گیر تصمیم  ن ای نتیجه  ما  د، اشب الزم  شما  مت سال ط رایش اس اس بر  راگ .هیمد سخپا شما  به.
 

 به )   Bبخش   Medicareدار  نسخه  داروی  رای ب شما  ف ستیناا ت افدری از  بعد  یمی تقو روز    7رف ظ در  یا (یمی تقو روز    30رف ظ راگ  	•
 حله مر به ارودکخ ورط به را شما  ده رونپ ما د،اشب   Medicareالم اق یا  ات دمخ شش پو ورد م در  شما  مشکل  ر اگ م، دادین سخ پا شما  ف ستیناا

 الم اق یا  ات دمخ یده شش پو اره درب ن مشکلتا ر اگ .هیمد می الع اط شما  به  ت،الح نای روز ب ورت ص در .ردک هیم اخو ال ارس ف ستیناا روال   2

ً

https://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
https://www.MolinaHealthcare.com/Duals
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 دوشنبه تا جمعه TTY: 711،4627-665 (855) به شماره Molina Dual Options با اگر سؤاالتی دارید، لطفا
 شب، به وقت محلی تماس بگیرید. برقراری تماس رایگان است. برای کسب اطالعات بیشتر، 8 صبح تا 8ازساعت 

www.MolinaHealthcare.com/Duals ? 135.به سایت زیر مراجعه کنید 

 ارهدرب بیشتر  ات العطا کسب رای ب .کنید ه ارائ ان ودتخ شخصا را    2حله مر ف ستیناا تواسدرخ که  ت اس الزم  ت، اس   Medi-Calبه  وط ربم
 .درویب بخش  ن ای از    135صفحه  در    5.4قسمت  به  ، 2 حله مر ف ستیناا تواسدرخ

ً

 دریافت  از  بعد  تقویمی  روز    30ظرف  یا  کرده  تأیید  را  دهی  پوشش  باید  ، باشد مثبت  شما  درخواست  تمام  یا  از  بخشی  به  ما  های  پاسخ  اگر 
 .کنیم ارائه  را  پوشش  ، B) بخش    Medicareدار  نسخه  داروی  برای  شما  استیناف  دریافت  از  بعد  تقویمی  روز    7ظرف  در  یا (شما  استیناف 

 اقالم  یا  خدمات  دهی  پوشش  درباره  مشکلتان  اگر  .کنیم می  ارسال  برایتان  ای  نامه  ، باشد منفی  شما  درخواست  تمام  یا  بخشی  به  ما  پاسخ  اگر 
 به    2مرحله  استیناف  درخواست  برای  شما  پرونده  که  است  شده  اعالم  کنیم  می  ارسال  برایتان  که  ای  نامه  در  است،    Medicareبه  مربوط 

 شما  به  نامه  این  در  است،    Medi-Calبه  مربوط  اقالم  یا  خدمات  دهی  پوشش  درباره  مشکلتان  اگر  .است شده  ارسال  ”مستقل بررسی  واحد “
 مرحله استیناف  درخواست  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .کنید اقدام    2مرحله  بررسی  درخواست  برای  شخصا چطور  که  شود  می  گفته 

 .بروید بخش  این  از    135صفحه  در    5.4قسمت  به  ، 2
ً

کرد؟  خواهم  دریافت  را  ”سریع“درخواست  به  مربوط  گیری  تصمیم  نتیجه  زمان  چه 
 شرایط  اساس  بر  اگر  .دهیم می  پاسخ  شما،  بررسی  درخواست  از  بعد  ساعت    72زمان  مدت  در  ما  باشید،  داشته  سریع  بررسی  درخواست  اگر 
 .دهیم می  اطالع  شما  به  تر  سریع  را  پاسخ  ما  باشد،  الزم  شما 

 ار ودکخ ورت ص به د، اشب   Medicareبه  ط وربم وارد م یا  ات دمخ اره درب ن مشکلتا و  مدادین سخ پا شما  به  عت سا   72ان زم دت م در  ر اگ  	•
 .هیمد می الع اط شما  به  ت،الح نای روز ب ورت ص در .ودش می  ال ارس ف ستیناا تواسدرخ ل راحم از   2حله مر به  شما  ده رونپ

 شخصا را    2حله مر ف ستیناا تواسدرخ که  ت اس الزم  ت، اس   Medi-Calبه  وط ربم الم اق یا ات دمخ یده شش پو اره درب ن مشکلتا ر اگ  	•
.درویب بخش  ن ای از    135صفحه  در    5.4قسمت  به  ، 2 حله مر ف ستیناا ت واسدرخ اره درب بیشتر  ات العطا کسب  رای ب .کنید ه ارائ ان ودتخ

ً

 درخواست  از  بعد  ساعت    72زمان  مدت  در  یا  کرده  تأیید  را  دهی  پوشش  باید  ، باشد مثبت  شما  درخواست  تمام  یا  از  بخشی  به  ما  های  پاسخ  اگر 
 .کنیم ارائه  را  آن  شما، 

 اقالم  یا  خدمات  دهی  پوشش  درباره  مشکلتان  اگر  .کنیم می  ارسال  برایتان  ای  نامه  ، باشد منفی  شما  درخواست  تمام  یا  بخشی  به  ما  پاسخ  اگر 
 به    2مرحله  استیناف  درخواست  برای  شما  پرونده  که  است  شده  اعالم  کنیم  می  ارسال  برایتان  که  ای  نامه  در  است،    Medicareبه  مربوط 

 شما  به  نامه  این  در  است،    Medi-Calبه  مربوط  اقالم  یا  خدمات  دهی  پوشش  درباره  مشکلتان  اگر  .است شده  ارسال  ”مستقل بررسی  واحد “
 مرحله استیناف  درخواست  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .کنید اقدام    2مرحله  بررسی  درخواست  برای  شخصا چطور  که  شود  می  گفته 

 .بروید بخش  این  از    135صفحه  در    5.4قسمت  به  ، 2
ً

کند  می  پیدا  ادامه    1مرحله  استیناف  درخواست  طول  در  من  مزایای  آیا 
 کردن  اقدام  از  پیش  نماییم،  متوقف  یا  دهیم  تغییر  را  بود  تأیید  مورد  این  از  پیش  که  موردی  یا  خدمت  یک  به  مربوط  پوشش  بگیریم  تصمیم  ما  اگر 
 بخواهید  ما  از  و  کنید  ایجاد    1سطح  درخواست  یک  توانید  می هستید،  اقدام  این  مخالف  اگر  .کرد خواهیم  ارسال  شما  برای  را  اطالعیه  یک 
 دریافت  بتوانید  تا  کنید  تسلیم  آن  از  قبل  یا  زیر  موارد  از  یکی  در  را  است درخو باید  شما  .دهیم ادامه  را  مورد  یا  خدمت  آن  برای  شما  زایای م

 :دهید ادامه  را  مزایا 

یا  ؛ اقدام درباره  ما  اطالعیه  پست  تاریخ  از  روز    10طول  در   	•

 .اقدام برای  نظر  مورد  موثر  تاریخ   •

 .کنید دریافت  بررسی  فرآیند  انجام  زمان  طول  در  را  مربوطه  مورد  یا  بحث  مورد  خدمات  توانید  می کنید،  اقدام  زمان  مدت  این  طول  در  اگر 

D) بخش  ی اداروه جز  به (ا داروه و  الم اق ات، دمخ به  وط ربم فستیناا تواسدرخ   2حله مر   :  5.4قسمت    •

افتد؟  می  اتفاقی  چه  آن  از  پس  باشد،  منفی    1مرحله  در  طرح  پاسخ  اگر 

 شما  به  نامه  این  در  .کنیم می  ارسال  برایتان  نامه  یک  بدهیم،  منفی  پاسخ  شما    1مرحله  استیناف  درخواست  تمام  به  یا  بخشی  به  ما  اگر   	•
.خیر یا  گیرند  می  قرار  پوشش  تحت    Medi-Calیا    Medicareتوسط  معموال موجود  اقالم  یا  خدمات  آیا  که  شود  می  داده  طالع ا ً

 درخواست    1مرحله  تکمیل  محض  به  و  خودکار  صورت  به  ما  است،    Medicareبه  مربوط  اقالم  یا  خدمات  درباره  شما  مشکل  اگر   	•
 .کنیم می  ارسال  استیناف  درخواست  مراحل  از    2مرحله  به  را  شما  ونده پر استیناف، 

ً
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 ارائه شخصا را    2مرحله  استیناف  درخواست  خودتان  توانید  می  است،    Medi-Calبه  مربوط  اقالم  یا  خدمات  درباره  مشکلتان  اگر   	•
 .است شده  ارائه  نیز  زیر  در  اطالعات  این  .است شده  داده  اطالع  شما  به  کار  این  انجام  نحوه  درباره  نامه  این  در  .نیدک

ً

چیست؟    2مرحله  استیناف  درخواست 
 .دگیر می  ام جان نیست  تبط مر و  بسته او ما رح ط به  که  مستقل  ان ازمس یک  سط تو که  ت اس فستیناا تواسدرخ ن یدوم ، 2 حله مر ف ستیناا تواسدرخ

چیست؟   2 مرحله  تیناف اس اقامه  نحوه  .باشد می  l  Medi-Caاقالم  یا  خدمات  مورد  در  من  شکل م
 مستقل  بررسی  یا  شکایت  تسلیم  : (1) دارد وجود   Medi-Cal با  مرتبط  اقالم  و  خدمات  برای   2 مرحله  بررسی  درخواست  ارائه  برای  روش  دو 

.ایالتی دادرسی  (2) یا پزشکی 

مستقل  پزشکی  بررسی  (1) 
شکایت، تسلیم  توسط  .کنید تسلیم  کالیفرنیا  هماهنگ  بهداشتی  های  مراقبت  سازمان  به  را  (IMR) پزشکی مستقل  بررسی  یا  شکایت  توانید  می 

DMHC   کرد هد خوا اتخاذ  را  تصمیمی  و  کرده  بررسی  را  ما  تصمیمIMR .   پوشش  تحت  موارد  یا  خدمات  هرگونه  برای Medi-Cal  
 از  بخشی  یا  ما  طرح  از  بخشی  که  است  پزشکانی  توسط  شما  پرونده  باره در بررسی  یک   . IMRباشد می  موجود  دارند  پزشکی  ماهیت  که 

DMHC   گیری  تصمیم  اگر  .یستندن IMR   دهیم قرار  اختیارتان  در  را  شما  درخواستی  اقالم  یا  خدمات  باید  ما  باشد،  شما  نفع  بهIMR .  
 .است رایگان 

 

 :کنید درخواست   IMR برای  یا  کرده  تسلیم  را  شکایت  یک  توانید  می  دهد  انجام  را  زیر  کارهای  طرح  اگر 


 ها  درمان  یا  خدمات  آن  که  باشد  گرفته  تصمیم  طرح  اینکه  دلیل  به   Medi-Cal درمان  یا  خدمات  در  تأخیر  وجود  یا  تغییرات  ایجاد  رد،   	•

.ندارد ضرورتی  پزشکی  نظر  از  

 .ندهد قرار  پوشش  تحت  جدی  و  حاد  پزشکی  شرایط  در  را   Medi-Cal تحقیقاتی  یا  تجربی  درمان  اگر   	•

.نکند پرداخت  را  اید  کرده  دریافت  قبال که   Medi-Cal خدمات  پزشکی  های  فوریت  یا  اضطراری  شرایط  هزینه   	•

 استاندارد،  استیناف  درخواست  برای  تقویمی  روز   30 زمان  مدت  در  را   Medi-Cal خدمات  درباره  شما   1 مرحله  استیناف  درخواست   	•
 .باشد نبوده  پاسخگو  سریع،  استیناف  درخواست  برای  روز   72 و 

ً

 تسلیم  از  قبل  را  خود  استیناف  باید  شما  نکنیم،  دریافت  را  نماینده  انتصاب  فرم  ولی  کرده  تسلیم  شما  برای  را  استیناف  شما  کننده  ارائه  اگر   :وجهت
IMR   نمایید تسلیم  مجددا هماهنگ،  درمانی  مراقبت  اداره  به   2 مرحله. ً

.باشید می  شرایط  واجد  ایالتی  دادرسی  و   IMR برای  شما  اید،  داده  موضوع  همان  مورد  در  را  ایالتی  دادرسی  درخواست  قبال اگر  ً

 استیناف  درخواست  مراحل  درباره  اطالعات  کسب  برای  .کنید ارسال  ما  برای  استیناف  درخواست  باید   IMR درخواست  از  قبل  موارد،  اکثر  در 
  DMHC راهنمایی  مرکز  از  یا  کنید  شکایت   DMHC به  توانید  می  هستید،  مخالف  ما  تصمیم  با  اگر  .کنید مراجعه   155 صفحه  به  ، 1 مرحله 

 .نمایید  IMR درخواست 

 استیناف  درخواست  به  نسبت   IMR برای  درخواست  از  قبل  نباید  است،  بوده  تحقیقاتی  یا  تجربی  که  دلیل  این  به  باشد  شده  رد  شما  درمان   اگر 
 .کنید اقدام  ما 

 اطالع به  را  مسئله  این  فورا باید  دارید،  شدید  درد  اگر  یا  باشد  شما  سالمت  به  نسبت  جدی  و  فوری  تهدیدی  شامل  یا  است  فوری  مشکلتان  اگر 
DMHC   کنید دنبال  را  ما  استیناف  روال  ابتدا  اینکه  بدون  برسانید. 

ً

 است  ممکن   . DMHCکنید اقدام   IMR برای  استینافتان،  درخواست  باره در گیری  تصمیم  کتبی  نتیجه  دریافت  از  بعد  ماه   6 زمان  مدت  در  اید ب
 ماه   6 ظرف   IMR برای  درخواست  از  که  بودید  پزشکی  عارضه  یک  به  مبتال  قبیل  از  کند  قبول  موجه  دلیل  به  ماه   6 از  بعد  را  شما  درخواست 
 .باشید نکرده  دریافت  ما  از   IMR روال  مورد  در  را  کافی  و  الزم  اعالمیه  یا  کرد  می  جلوگیری 

  IMR:یک  درخواست  برای 

dmhc.ca.gov/fileacomplaint/  https://www.در  را  پزشکی  مستقل  بررسی  شکایت /درخواست فرم   	•
submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx   راهنمایی  مرکز  با  یا  کرده  پرDMHC    شماره  به 

 .بگیرند تماس    9891-688-877-1شماره  با  باید    TTYکاربران  .بگیرید تماس   1-888-466-2219

ً

http://www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx
http://www.dmhc.ca.gov/fileacomplaint/submitanindependentmedicalreviewcomplaintform.aspx
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 .کنید پیوست  را  ایم  کرده  رد  ما  که  اقالمی  یا  خدمات  به  ط مربو اسناد  گر دی یا  ها  نامه  از  هایی  نسخه  دارید،  اختیار  در  را  اقالم  این  اگر   •
 نمی  راهنمایی  مرکز  .اصلی مدارک  نه  کنید،  ارسال  را  مدارک  از  هایی  نسخه  .کند تسریع  را    IMRمراحل  روند  است  ممکن  کار  این 
 .برگرداند را  مدارک  تواند 

 آدرس  یق طر از  .کنید پر  را  ”ییدتأ ورد م رستیاد رم ف“، کند می  کمک  شما  به    IMRمینه ز در  ری گدی رد ف  راگ  •
.dmhc.ca.gov/FileaCompliant/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx  https://www 

 اره مش با ید با   TTYران اربک .کنید ت افدری را  رم ف نای نید اتو می    2219-466-888-1اره مش به  اداره  ن ای یی هنماار کز مر با  س تما یا 
 .ندبگیر س تما  1-877-688-9891

•
 :کنید فکس  یا  پست  زیر  آدرس  به  را  پیوستی  هر  یا  فرم   

Help Center 
Department of Managed Health Care 

980 Ninth Street, Suite 500 
 95814-2725 Sacramento, CA

 : 5241-255-916فکس

 به  و کند  می  ال ارس شما  رای ب ای  مه نا یمی تقو روز    7ان زم دت م در و کند  می  یررسب را شما  ده رونپ   DMHCد، داری را    IMRاز  اده فتاس حیت صال ر اگ
   IMRتصمیم  د، دنش تافدری ما  ی اندرم مه نابر از  یتی حما دارک م و تواسدرخ ینکه ا از  پس  .دداری را    IMRاز  اده فتاس حیت صال که  دده می  الع اط شما 
 .کنید ت افدری ده ش مل کا ت واسدرخ تسلیم  خ اریت از  یمی تقو روز    45رف ظ را   IMRتصمیم  ید با شما  .شد د واهخ اذ خات یمی تقو روز    30رف ظ در 

 مه نا یمی تقو روز    2ان زم دت م در و کند  می  یررسب را شما  ده رونپ   DMHCد، داری را    IMRاز  اده فتاس حیت صال و  یست رفو شما  وی دع راگ
 مهنابر از  یتی حما دارک م و تواسدرخ ینکه ا از  پس  .دداری را    IMRاز  اده فتاس حیت صال که  دده می  الع طا شما  به  و کند  می  ال ارس شما  رای ب ای 
 تسلیم  خ اریت از  یمی تقو روز    7رف ظ را   IMRتصمیم  ید با شما  .شد د واهخ اذ خات یمی تقو روز    3رف ظ   IMRتصمیم  د، دنش تافدری ما  ی اندرم
 .شیدبا ه تداش را  لتی یاا یدادرس زاری رگب تواسدرخ ن همچنا نید اتو می  ، نیستید ی راض   IMRیج نتا از  راگ .کنید ت افدری ده ش مل کا ت واسدرخ

 مصرف  عادی  شکایات  روال  طریق  از  را  شما  پرونده    DMHCنیست،  شرایط  واجد    IMRبرای  شما  پرونده  که  بگیرید  تصمیم    DMHCاگر 
 شما  شکایت  اگر  .شود رسیدگی  شده  پر  نامه  درخواست  تسلیم  زمان  از  تقویمی  روز    30ظرف  باید  شما  شکایت  به  .کرد خواهد  بررسی  نندگان ک

.شد خواهد  رسیدگی  زودتر  آن  به  دارد،  فوری  جنبه 

ایالتی  دادرسی  (2) 
 تقاضای  شما  دهنده  ارائه یا  پزشک  که  صورتی  در  .کنید دادرسی  جلسه  درخواست    Medi-Calپوشش  تحت  اقالم  و  خدمات  برای  توانید  می 
 استیناف  به  و  نکنیم  پرداخت  دیگر  را  اید  داشته قبل  از  که  موردی  یا  خدمات  هزینه  ما  یا  باشد،  داده  را  نیست  ما  تأیید  مورد  که  اقالمی  یا  دمات خ

 .بدهید ایالتی  رسیدگی  درخواست  دارید  حق  بدهیم،  منفی  پاسخ  شما    1مرحله 

 .هیدبد لتی یاا یدادرس ت واسدرخ د داری صت فر روز    120شما  به  ”یدادرس با  ه طراب در  شما  ق حقو“عیه طالا دن ش پست  از  پس  وارد، م کثر ا در 

 در  شد،  خواهد  متوقف  یا  کرده  پیدا  تغییر  شما  توسط  دریافتی  سرویس  که  ایم  گفته  شما  به  زیرا  کردید،  ایالتی  دادرسی  درخواست  شما  اگر  :وجهت
  .دارید فرصت  کمتری  روزهای  درخواست  ارسال  برای  دهید،  ادامه  یالتی ا دادرسی  فرآیند  طی  در  خدمات  آن  دریافت  به  خواهید  می که  صورتی 
 .کنید مراجعه    157صفحه  در  کنند”  می پیدا  ادامه    2سطح  های  درخواست طول  در  من  مزایای  آیا “بخش  به  بیشتر  اطالع  برای 

:دارد وجود  ایالتی  دادرسی  درخواست  برای  روش  دو 

 کامل،  نام  مانند  کنید،  ارائه  را  درخواستی  اطالعات  تمام  باید  .کنید پر  اقدام  اعالمیه  پشت  در  را  ”ایالتی دادرسی  برای  درخواست “وانید ت می     1.
 خواهید  می  چرا  اینکه  بر  مبنی  کامل  دلیلی  و  شما  کمکی  برنامه  گیرد،  می  انجام  آن  علیه  بر  اقدام  که  ایالتی  یا  طرح  نام  تلفن،  شماره  آدرس، 
 :کنید ارسال  ها  روش  این  از  یکی  به  را  خود  درخواست  توانید  می  سپس  .شود برگزار  دادرسی 

 .اعالمیه در  شده  عنوان  آدرس  به  ایالت  رفاهی  خدمات  بخش  به   •

 :کالیفرنیا ایالت  اجتماعی  خدمات  بخش  به   •

State Hearings Division 
 Box 944243, Mail Station 9-17-37 .O.P

Sacramento, California 94244-2430 

ً

https://www.dmhc.ca.gov/FileaComplaint/IndependentMedicalReviewComplaintForms.aspx
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2789-651-916. یا   : 5210-651-916ایالتی دادرسی  بخش  فکس  شماره  به   	•

 شماره  با  باید    TTYکاربران  .بگیرید تماس  کالیفرنیا  ایالت  اجتماعی  خدمات  بخش  با  توانید  می    5253-952-800-1شماره  طریق  از    2. 
 خطوط  که  باشید  داشته  توجه  کنید،  اعالم  تلفن  طریق  از  را  ایالتی  دادرسی  درخواست  خواهید  می  اگر  .بگیرند تماس   1-800-952-8349

 .هستند اشغال  مواقع  اکثر  تلفن 

افتد؟  می  اتفاقی  چه  بررسی  درخواست    2مرحله  در  .باشد می  e  Medicarاقالم  یا  خدمات  مورد  در  من  شکل م
 تصمیم  و  دهد  می  انجام    1مرحله  گیری  تصمیم  درباره  دقیق  بررسی  یک  (IRE, Independent Review Entity) مستقل بررسی  واحد 
 .خیر یا  کند  تغییر  باید  آیا  که  گیرد  می 

   IREبرای  را  )کلی یا  جزئی  طور  به (شده  رد  مورد  هرگونه  خودکار  صورت  به  ما  .نیست   2مرحله  استیناف  درخواست  به  یازی ن  	•
 .دهیم می  اطالع  شما  به  حالت،  این  بروز  صورت  در  .کنیم می  ارسال 

•	 IRE ،  توسطMedicare    ندارد ارتباطی  طرح  این  با  و  شده  استخدام. 

 به  شب    8تا  صبح   – 8جمعه  تا  دوشنبه  ،  71TTY ،(855) 665-4627 :1 شماره  طریق  از  فایل  از  نسخه  یک  برای  توانید  می   	•
 .بگیرید تماس  محلی  وقت 

IRE   داروی  برای  شما  استیناف  دریافت  زمان  از  تقویمی  روز    7رف ظ یا (شما  استیناف  دریافت  زمان  از  تقویمی  روز    30ظرف  در  باید 
 از  قبل  را  استیناف  شما  که  شود  می  اعمال  صورتی  در  قانون  این  .دهد پاسخ  شما    2مرحله  استیناف  به   B) بخش   Medicareدار  نسخه 
 .باشید کرده  ارسال  پزشکی  اقالم  یا  خدمات  دریافت 


 ممکن  کار  این  و  باشد  مفید  برایتان  است  ممکن  که  کند  آوری  جمع  بیشتری  اطالعات  تا  دارد  نیاز  مستقل  بررسی  واحد  حال  هر  در   	•

 اطالع  شما  به  نامه  طریق  از  داشت،  نیاز  گیری  تصمیم  برای  بیشتری  روزهای  تعداد  به    IREاگر  .بکشد طول  روز    14حداکثر  است 

 به  تصمیم  ارائه  برای  تواند  نمی    IREباشد،    Bبخش    Medicareدار  نسخه  داروی  یک  برای  شما  استیناف  صورتیکه  در  .هدد می 

.کند صرف  بیشتری  وقت  شما  

 مدت  در  بررسی،  مسئول  سازمان  .داشت خواهید    2مرحله  در  سریع  استیناف  یک  خودکار  طور  به  داشتید،    1مرحله  در  ”سریع استیناف “اگر 
 .بود خواهد  پاسخگو  شما،  استیناف  درخواست  دریافت  از  ساعت    72زمان 


 روز    14حداکثر  است  ممکن  کار  این  باشد،  مفید  برایتان  است  ممکن  که  کند  آوری  جمع  بیشتری  اطالعات  تا  دارد  نیاز    IREاگر  ولی   	•

 در  .دهد می  اطالع  شما  به  نامه  طریق  از  داشت،  نیاز  گیری  تصمیم  برای  بیشتری  روزهای  تعداد  به    IREاگر  .بکشد طول  تقویمی 

 وقت  شما  به  تصمیم  ارائه  برای  تواند  نمی    IREباشد،    Bبخش    Medicareدار  نسخه  داروی  یک  برای  شما  استیناف  صورتیکه 

.کند صرف  بیشتری  

کند  می  پیدا  ادامه    2مرحله  استیناف  درخواست  طول  در  من  مزایای  آیا 
 مراحل  طول  در  اقالم  یا  خدمات  آن  برای  شما  مزایای  شود،  می  داده  پوشش    Medicareتوسط  که  است  اقالمی  یا  خدمات  درباره  مشکلتان  اگر 

 .داشت نخواهد  ادامه  مستقل،  بررسی  واحد  با    2مرحله  استیناف  درخواست 

 آن  برای  شما    Medi-Calمزایای  دارید،  را  ایالتی  دادرسی  درخواست  و  است    Medi-Calپوشش  تحت  اقالم  یا  خدمات  درباره  مشکلتان  اگر 
 منظور  به  آن  از  قبل  یا  زیر  تاریخ  در  دادرسی  یک  برای  باید  .باشد داشته  ادامه  است  ممکن  شود،  برگزار  جلسه  این  که  زمانی  تا  اقالم  یا  دمات خ

 :بدهید درخواست  خود  مزایای  ادامه 

یا  ؛ 1) مرحله  استیناف  تصمیم (است  شده  تأیید  ناسازگار  مزایای  تصمیم  که  شما  برای  اعالمیه  ارسال  تاریخ  از  روز    10رف ظ  •

 .اقدام برای  نظر  مورد  موثر  تاریخ   •

 .کنید دریافت  بررسی  فرآیند  انجام  زمان  طول  در  را  مربوطه  مورد  یا  بحث  مورد  خدمات  توانید  می کنید،  اقدام  زمان  مدت  این  طول  در  اگر 

شوم؟  مطلع  شده  گرفته  تصمیم  درباره  توانم  می  چطور 
 و  کند  می  ارسال  برایتان  ای  نامه  شده  مدیریت  درمانی  مراقبت  بخش  بود،  مستقل  پزشکی  بررسی  شما    2مرحله  استیناف  درخواست  اگر 
 .دهد می  توضیح  آن  در  را  است  شده  اتخاذ  شما  پرونده  بررسی  مسئول  پزشکان  توسط  که  صمیمی ت

 .کنیم ه ارائ را  ان درم یا  ات دمخ ید با ما  د، اشب مثبت  د ودیب رده ک تواسدرخ که  نچه آ متما یا  بخشی  ورد م در  مستقل  شکی پز یررسب تصمیم  ر اگ  •

ً



           
       

 دهید انجام کاری چه داشتید شکایتی یا مشکل اگر 9: فصل Molina Dual Options اعضای دفترچه
 (پوشش تحت های شکایت ها، درخواست ها، تصمیم)

 
 

 دوشنبه تا جمعه TTY: 711،4627-665 (855) به شماره Molina Dual Options با اگر سؤاالتی دارید، لطفا
 شب، به وقت محلی تماس بگیرید. برقراری تماس رایگان است. برای کسب اطالعات بیشتر، 8 صبح تا 8ازساعت 

www.MolinaHealthcare.com/Duals ? 139.به سایت زیر مراجعه کنید 


 با  آنها  که  است  معنی  این  به  باشد،  منفی  بودید  کرده  درخواست  که  آنچه  تمام  یا  بخشی  مورد  در  مستقل  پزشکی  بررسی  تصمیم  اگر   	•

 اطالعات  کسب  برای  .باشید داشته  ایالتی  دادرسی  درخواست  توانید  می  همچنان  شما  .اند کرده  موافقت   1 مرحله  در  شده  اتخاذ  تصمیم 

.کنید مراجعه   160 صفحه  به  ایالتی،  دادرسی  درخواست  درباره  بیشتر  

 و  کند  می  ارسال  برایتان  ای  نامه  کالیفرنیا  ایالت  اجتماعی  خدمات  بخش  است،  بوده  ایالتی  دادرسی  برای  شما    2مرحله  استیناف  درخواست  اگر 
 .دهد می  توضیح  آن  در  را  خود  تصمیم 

 .کنیم پیروی  گیری  تصمیم  این  از  باید  ما  باشد،  مثبت  بودید  کرده  درخواست  که  آنچه  تمام  یا  بخشی  مورد  در  ایالتی  دادرسی  تصمیم  اگر   	•
 .کنیم اجرا  شده،  انجام  گیری  تصمیم  نسخه  دریافت  تاریخ  از  روز    30زمان  مدت  در  را  شده  توصیف  عملکرد  باید  ما 

 اتخاذ  تصمیم  با  آنها  که  است  معنی  این  به  باشد،  منفی  بودید  کرده  درخواست  که  آنچه  تمام  یا  بخشی  مورد  در  ایالتی  دادرسی  تصمیم  اگر   	•
 .کنیم متوقف  را  کنید  می  دریافت  که  تعلیقی  حال  در  هزینه  کمک  است  ممکن  .اند کرده  موافقت    1مرحله  در  ده ش

 آن  در  و  شود  می  ارسال  برایتان  ای  نامه  شود،  منتقل    Medicare (IRE)پزشکی  مستقل  بررسی  واحد  به    2مرحله  بررسی  درخواست  اگر 
 .شد خواهد  داده  توضیح  شده  گرفته  تصمیم  درباره 


 پوشش  باید  ما  بدهد،  مثبت  پاسخ  اید  کرده  درخواست  خود  استاندارد  درخواست  در  که  آنچه  تمام  یا  بخشی  به  مستقل  بررسی  واحد  اگر   	•

 دریافت تاریخ  از  تقویمی  روز   14زمان  مدت  در  را  الم اق یا  خدمات  اینکه  یا  کرده  تأیید  ساعت    72تا  را  پزشکی  مراقبت  دمات خ


 به  یا  کنیم،  تأیید  را  مربوطه  پزشکی  مراقبت  پوشش  باید  ما  اید،  داده انجام  سریع  درخواست  یک  اگر  .کنیم ارائه  شما  به  ، IRE تصمیم 

.دهیم ارائه    IREتصمیم  دریافت  تاریخ  از  ساعت    72طول  در  را  مربوطه  مورد  یا  خدمات  شما  

ِ

 پاسخ  کردید  درخواست    Bبخش    Medicareدار  نسخه  داروی  برای  شما  استاندارد  استیناف  در  آنچه  همه  یا  بخشی  به    IREاگر   	•
 ر اگ .نماییم تصویب  ، IRE تصمیم  دریافت  از  بعد  ساعت   72 ظرف  در  را   B بخش   Medicare دار  نسخه  داروی  باید  ما  بدهد،  ثبت م

 ، IRE تصمیم  دریافت  تاریخ  از  ساعت   24 ظرف  را   B بخش   Medicare دار  نسخه  داروی  باید  ما  اید،  داشته  سریع  استیناف  یک 
 .کنیم ارائه  یا  تصویب 


 اذخات تصمیم  با  نها آ که  ت اس معنی  ن ای به  د، اشب منفی  د ودیب رده ک تواسدرخ که  نچه آ متما یا  بخشی  ورد م در  مستقل  ی ررسب دواح تصمیم  ر اگ  	•

.ودش می  گفته  ”یررسب تواسدرخ لغو “آن  به  همچنین  .ودش می  گفته  ”تصمیم از  یت حما“لت حا ن ای به  .دان رده ک فقت امو   1حله مر در  ده ش 

کنم؟  ارائه  دیگری  درخواست  توانم  می  آیا  باشد،  نفی م ام  کرده  درخواست  که  آنچه  تمام  یا  بخشی  درباره  شده  گرفته  تصمیم  اگر 
 کسب  برای  .باشید داشته  ایالتی  دادرسی  درخواست  توانید  می  است،  بوده  مستقل  پزشکی  بررسی  یک  شما    2مرحله  بررسی  درخواست  اگر 

 .کنید مراجعه    160صفحه  به  ایالتی،  دادرسی  درخواست  درباره  بیشتر  اطالعات 

 دوباره  تصمیم،  دریافت  از  روز    30از  بعد  بتوانید  است  ممکن  است،  بوده  ایالتی  دادرسی  نوع  از  شما    2مرحله  بررسی  درخواست  اگر 
  1094.5) بخش مدنی  مراحل  قانون  تحت (عالی  دادگاه  یک  در  شکایت  فرم  کردن  پر  با  توانید  می  شما  .اشیدب داشته  ایالتی  دادرسی  درخواست 

 در قبال اگر  .باشید داشته  را  ایالتی  دادرسی  در  درخواستتان  رد  به  نسبت  دادگاهی  بررسی  درخواست  حکم،  دریافت  از  بعد  سال  یک  رف ظ
 .کنید درخواست    IMRنتوانید  اید،  داشته  ایالتی  دادرسی  درخواست  ابهی مش موضوع  با  رابطه 

ً

 دوباره  توانید  می  صورتی  در  تنها  است،  شده  منتقل   Medicare (IRE) مستقل  بررسی  واحد  به  شما   2 مرحله  بررسی  درخواست  اگر 
   IREطرف  از  که  ای  نامه  در  .باشد خاص  حداقل  مقدار  یک  نیازتان  مورد  اقالم  یا  خدمات  دالری  ارزش  که  باشید  داشته  بررسی  درخواست 
 .است شده  داده  توضیح  استیناف  درخواست  زمینه  در  شما  دیگر  حقوق  درباره  کنید،  می  دریافت 

 .کنید مراجعه    160صفحه  در    9بخش  به  استیناف،  درخواست  سطوح  سایر  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

پرداخت به  مربوط  مشکالت      5.5:قسمت    •

 از  یکی  هزینه  از  کمتر  مبلغی  ما  اگر  حتی  .کنند دریافت  شما  از  را  پوشش  تحت  خدمات  هزینه  دهیم  نمی  اجازه  مان  شبکه  دهندگان  ارائه  به  ما 
 را  آن  نیست  الزم  صورتحساب،هرگز  دریافت  صورت  در  .کند می  صدق  مسئله  این  بپردازیم،  دهنده  ارائه  به  را  پوشش  تحت  موارد  یا  دمات خ

 .نکنید پرداخت 

 .کنید پرداخت  را  قبض  خودتان  نباید  .کنید ارسال  ما  برای  را  آن  کردید،  دریافت  پوشش  تحت  موارد  یا  خدمات  برای  صورتحسابی   اگر 
.کنیم می  بررسی  را  مشکل  این  و  گیریم  می  تماس  دهنده  ارائه  با  مستقیما ما  ً

ً
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 خدمات  برای  دریافتی  صورتحساب  از  سهممان  پرداخت  برای  ما  از  درخواست : “کنید شروع    7بخش  خواندن  با  بیشتر،  اطالعات  کسب  برای 
 پرداخت  یا  هزینه  برگرداندن  درخواست  بتوانید  است  ممکن  آنها  تحت  که  است  شده  داده  توضیح  شرایطی    7بخش  در  ”پوشش تحت  داروهای  یا 
 برای  درخواست  و  ما  برای  اسناد  ارسال  نحوه  درباره  همچنین  .اید کرده  دریافت  دهنده  ارائه  یک  طرف  از  که  باشید  داشته  را  ورتحسابی ص

 .است شده  ارائه  توضیحاتی  پرداخت، 

بازگردانید؟  من  به  را  ام  کرده  خت پردا موارد  یا  خدمات  برای  که  ای  هزینه  کنم  درخواست  شما  از  توانم  می 
.کنید آن  ترداخپ به دام اق یدنبا شخصی  ورت ص به ان ودتخ د،ردیک تافدری بی تحسارصو شش پو تحت  الم قا یا ات دمخ رای ب راگ ،شیداب هتداش اد ی به
.کنید ت افدری شش پو تحت  الم قا و ات دمخ تافدری به  طوربم نین اقو به  جه تو با را طه بومر مبلغ  نید اتو می د، ردیک ترداخپ را بتحسارصو ر اگ اام

 آیا  که  کنیم  می  بررسی  ما  .دارید را  خدمات  دهی  پوشش  درباره  گیری  تصمیم  درخواست  حقیقت  در  دارید،  را  هزینه  برگرداندن  درخواست  اگر 
 به  مربوط  قوانین  تمام  از  شما  آیا  که  کنیم  می  بررسی  و  خیر  یا  است  بوده  پوشش  تحت  اید  کرده  پرداخت  را  آنها  هزینه  شما  که  اقالمی  یا  دمات خ

 .اید کرده  پیروی  پوشش  تحت  خدمات  از  استفاده 


 را  هزینه  ما  اید،  کرده  پیروی  قوانین  تمام  از  شما  و  است  بوده  پوشش  تحت  اید  کرده  پرداخت  را  آن  هزینه  که  مواردی  یا  خدمات  اگر   	•

 ارائه  .کرد خواهیم  ارسال  شما  کننده  ارائه  برای  موارد  یا  خدمات  برای  شما  درخواست  دریافت  از  بعد  تقویمی  روز    60زمان  مدت  در 

.کرد خواهد  ارسال  شما  برای  را  هزینه  سپس  کننده  

 که می هنگا .ردک هیماخو ال ارس ده نده هارائ رای ب مستقیما را  ینه هز نای ما د،ای ردهکن ترداخپ را الم قا یا ات دمخ آن ینههز زهنو راگ  	•
 .شیمبا داده  مثبت  سخ پا ی، ده شش پو به  طوربم یگیر تصمیم  اره درب شما  ت واسدرخ به  که  ت اس نای نند ما ، کنیم می  ت رداخپ را ینه هز

ً

 آن  در  و  کنیم  می  ارسال  برایتان  ای  نامه  باشید،  نکرده  پیروی  قوانین  تمام  از  شما  اگر  یا  نباشند  پوشش  تحت  موارد  یا  خدمات  اگر   	•
 .کرد نخواهیم  پرداخت  را  اقالم  یا  خدمات  هزینه  دلیل  چه  به  که  دهیم  می  توضیح 

دهید؟  انجام  باید  کاری  چه  کنیم،  نمی  پرداخت  را  هزینه  که  بگوییم  پاسخ  ما  اگر 
 را    133صفحه  در    5.3قسمت  در  شده  توصیف  استیناف  مراحل  .باشید داشته  بررسی  درخواست  توانید  می  نیستید،  موافق  ما  تصمیم  با  اگر 
:کنید توجه  لطفا کنید،  می  دنبال  را  ها  دستورالعمل  این  که  هنگامی  .کنید دنبال  ً

 درخواست  دریافت  تاریخ  از  تقویمی  روز    30زمان  مدت  در  باید  ما  کنید،  می  ارائه  استیناف  درخواست  ها  هزینه  بازپرداخت  برای  اگر   	•
 .باشیم پاسخگو  شما، 

 اید، کرده  پرداخت  نیز  را  آن  هزینه  و  کرده  دریافت  را  آنها  قبال که  دارید  را  مواردی  یا  خدمات  برای  هزینه  بازپرداخت  درخواست  اگر   	•
 .بدهید سریع  استیناف  درخواست  توانید  نمی  شما 

ً

 شما پرونده  خودکار  صورت  به  ما  باشند،    Medicareپوشش  تحت  معموال اقالم  یا  خدمات  و  باشد  منفی  شما  استیناف  درخواست  به  پاسخ  اگر 
 .دهیم می  اطالع  شما  به  نامه  طریق  از  حالتی،  چنین  بروز  صورت  در  .کنیم می  ارسال  مستقل  بررسی  واحد  به  را 

ً

 را  هزینه  تقویمی  روز    30زمان  مدت  در  ما  کنیم،  پرداخت  را  هزینه  باید  که  بگوید  و  باشد  داشته  ما  نظر  برخالف  تصمیمی    IREاگر   	•
 باشد،  مثبت    2مرحله  از  بعد  بررسی  از  مرحله  هر  در  شما  درخواست  به  پاسخ  اگر  .کنیم می  ارسال  تان  دهنده  ارائه  برای  یا  شما  برای 
.کنیم ارسال  تان  دهنده  ارائه  یا  شما  برای  تقویمی  روز   60زمان  مدت  در  را  درخواستی  هزینه  اید ب ِ


 شما  درخواست  پذیرش  عدم  بر  مبنی  ما  تصمیم  با  که  است  معنی  این  به  باشد،  منفی  شما  استیناف  درخواست  درباره    IREنظر  اگر   	•

 نامه  در  .)گویند می  نیز  ”استیناف درخواست  لغو “آن  به  همچنین  .شود می  گفته  ”تصمیم از  حمایت “حالت  این  به . (است کرده  موافقت 

 توانید  می  صورتی  در  تنها  .است شده  داده  توضیح  استیناف  درخواست  زمینه  در  شما  دیگر  حقوق  درباره  کنید،  می  دریافت  که  ای 

.باشد خاص  حداقل  مقدار  یک  اید  کرده  درخواست  که  اقالمی  یا  خدمات  دالری  ارزش  مقدار  که  باشید  داشته  استیناف  درخواست  جددام


.کنید مراجعه    160صفحه  در    9بخش  به  استیناف،  درخواست  سطوح  سایر  درباره  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  
ً

 استیناف درخواست  یک  شخصا توانید  می  باشند،    Medi-Calپوشش  تحت  معموال اقالم  یا  خدمات  و  باشد  منفی  شما  درخواست  به  ما  پاسخ  اگر 
 ).کنید مراجعه    135صفحه  در   5.4 قسمت  به (باشید  داشته    2مرحله 

ًً

ً
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D بخش  داروهای   6:   قسمت

 هزینه که  بخواهید  ما  از  اگر  یا  داشتید   D بخش  داروهای  دریافت  با  رابطه  در  مشکلی  اگر      6.1: قسمت    •
دهید  انجام  کاری  چه  برگردانیم،  را   D بخش  داروهای 

 بخش داروهای “داروها،  این  از  بسیاری  است  شده  تجویز  داروهای  از  بسیاری  دهی  پوشش  شامل  ما  طرح  از  عضو  یک  عنوان  به  شما  زایای م
 ”D بخش  در  که  هستند  داروها  از  کمی  تعداد  .هستندD Medicare    اما  گیرند  نمی  قرار  پوشش  تحتMedi-Cal    دهد می  پوشش  را  آنها. 
 .شود می  مربوط    Dبخش  های  داروی  استیناف  به  فقط  بخش  این 

 به  مربوط  های  تصمیم  یا  ها  استیناف  .نیستند   Dبخش  داروهای  جزء  ها دارو این  .اند شده  مشخص  (*) با دارویی  فهرست  در  داروها  برخی 
 .کنند می  تبعیت    130صفحه  در    5قسمت  در  مذکور  مراحل  از  (*) عالمت دارای  داروهای  درباره  پوشش 

 باشم؟ داشته  استیناف  درخواست  یا  دهی  پوشش  گیری  تصمیم  درخواست    Dبخش  شده  تجویز  داروهای  درباره  میتوانم  یا آ
برای  دهی  پوشش  های  گیری  تصمیم  درخواست  درباره  مثال  چند  .بله

  D:بخش  داروهای 


:مانند باشید،  داشته  را  استثنا  موارد  اعمال  درخواست  ما  از  اگر   	• 


.باشدن دارویی  لیست  در  که    Dبخش  داروی  دهی  پوشش  برای  ما  از  درخواست  ○ 


 که  دارویی  مقدار  درباره  محدودیت  مانند (دارو  یک  درباره  طرح  پوشش  با  رابطه  در  محدودیت  یک  لغو  برای  ما  از  درخواست  ○
 )کنید دریافت  توانید  می 

 ما اما  نیست  طرح  داروی  لیست  در  دارو  که  زمانی  مثال(خیر  یا  گیرد  می  قرار  پوشش  تحت  شما  برای  دارویی  آیا  که  کنید  سؤال  ما  از   	•
 ).کنید دریافت  تأییدیه  ما  از  آن،  دهی  پوشش  از  قبل  که  خواهیم  می  شما  از 

ٌ

 ما  با  تماس  نحوه  که  کرد  خواهید  دریافت  ما  سوی  از  را  ای  اطالعیه  بپیچد،  را  شما  نسخه  تواند  نمی  که  بگوید  شما  به  داروخانه  اگر  :وجهت
 .دهد می  توضیح  برایتان  را  پوشش  به  مربوط  تصمیم  درخواست  برای 

 .است ”دهی پوشش  تعیین “، D بخش  داروهای  درباره  دهی  پوشش  گیری  تصمیم  برای  حقوقی  صطالح ا


 برای  درخواست  مورد  این  .کنیم پرداخت  را  اید  کرده  خریداری  قبل  از  که  ای  شده  تجویز  داروی  هزینه  که  کنید  درخواست  ما  از  اگر   	•

.است ها  هزینه  پرداخت  با  رابطه  در  خدمات  دهی  پوشش  به  نسبت  گیری  تصمیم  

 به  بخش  این  در  .باشید داشته  ما  تصمیم  به  نسبت  استیناف  درخواست  توانید  می  نیستید،  موافق  ما  طرف  از  دهی  پوشش  به  مربوط  تصمیم  با  اگر 
 .باشید داشته  استیناف  درخواست  و  دهی  پوشش  گیری  تصمیم  درخواست  توانید  می  چطور  که  شود  می  گفته  ما ش

 :است شما  شرایط  به  مربوط  عات اطال از  بخش  کدام  که  بگیرید  تصمیم  بتوانید  تا  کنید  استفاده  زیر  جدول  از 

ً
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هستید؟ شرایط این از یک کدام در شما 

در که دارید نیاز دارویی به آیا 
می اینکه یا نیست ما داروی لیست 
را محدودیتی یا قانون ما خواهید 
لغو دارویمان دهی پوشش درباره 
؟ کنیم

اعمال درخواست ما از توانید می 
 .باشیدداشته را استثنا مورد یک 
پوششگیری تصمیم نوعی این  ) 
 .)استدهی 

کار 142صفحه در   6.2بخش با 
و 6.3بخش به   .کنیدشروع را 
145و   6.4 144صفحات در 

 .کنیدمراجعه نیز 

در را ی دارویما هید اخومی ا آی
فکر و هیم دشش پودارو لیست 
ت دودیحمو نین اقواز که نید کمی 
داروی ت افدریرای بود وجمای ه

ییدتأت افدرینند ما  (ز نیاورد م
؟دایرده کتبعیت   )هیاول

تصمیم ت واسدرخما از نید اتومی 
 .شیدباه تداشی دهشش پوی گیر

144صفحه در   6.4قسمت به 
 .بروید

هزینه ما خواهید می آیا 
برگردانیم شما به را دارویی 
دریافت را آن قبل از که 
نیز را آن هزینه و کرده 

؟ ایدکرده پرداخت 

کهبخواهید ما از توانید می 
 . کنیم بازپرداخت شما به آنرا 

گیری تصمیم نوعی این (
(. است دهی پوشش 

صفحهدر  6.4 قسمت به 
بروید  144 .

کهایم گفته شما به  ً قبال ما آیا 
یا دهیم نمی پوشش را موردی 
هزینه خواهید می شما که آنطور 
؟ کنیمنمی پرداخت را دارو 

استیناف درخواست توانید می 
. باشید داشته 

که است معنی بدان این (
ازرا مجدد استیناف درخواست 
 (. دارید ما 

صفحهدر  6.5 146 قسمت به 
بروید .

چیست؟ استثنا      6.2:قسمت    	•

 محدودیت و  قوانین  پیروی  بدون  دارویی  از  استفاده  یا  نیست  ما  دارویی  لیست  در  معموال که  است  دارویی  دهی  پوشش  برای  مجوزی  به  ستثنا ا
 درخواست  ما  از  توانید  می  شود،  نمی  دهی  پوشش  خواهید  می  که  روشی  به  اگر  یا  نیست  ما  دارویی  لیست  در  دارویی  اگر  .آن خاص  ای ه

 .باشید داشته  ”استثنا“مورد  اعمال 

ً

 به  شما  نیاز  بر  مبنی  پزشکی  دالیل  که  باشد  الزم  است  ممکن  کنندگان  تجویز  دیگر  یا  شما  پزشک  کنید،  می  استثنا  مورد  درخواست  که  نگامی ه
 .دهند توضیح  را  استثنا  مورد  این 

:کنید درخواست  ما  از  توانید  می  دیگر  کننده  تجویز  یک  یا  پزشکتان  یا  شما  که  است  شده  عنوان  استثنا  موارد  از  نمونه  چند  اینجا  در 

 .نیست ما  دارویی  لیست  در  که    Dبخش  داروی  یک  دهی  پوشش    	1.

.باشید داشته  استثنا  اعمال  درخواست  کنید  پرداخت  دارو  برای  باید  که  ای  هزینه  سهم  یا  بیمه  سهم  درباره  توانید  نمی  ما ش  •

 داروهای  از  برخی  مورد  در  که  دارند  وجود  نیز  دیگری  های  محدودیت  یا  قوانین  .دهی پوشش  با  رابطه  در  محدودیت  یک  حذف    	2. 
 ).کنید مراجعه    5بخش  به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای (شوند  می  اعمال  ما  داروی  لیست  در  اص خ


:از عبارتند  خاص  داروهای  از  برخی  دهی  پوشش  درباره  بیشتر  های  محدودیت  و  قوانین   	• 


.دارو آن  دار  مارک  نوع  جای  به  دارو  ژنریک  نوع  از  استفاده  لزوم ○ 


.)شود می  گفته  ”اولیه تأیید “مورد  این  به . (شما داروی  دهی  پوشش  با  ما  موافقت  از  قبل  اولیه  تأیید  دریافت ○ 


 برخی  حالت  این  به . (کنیم موافقت  نظرتان  مورد  داروی  دهی  پوشش  با  ما  اینکه  از  قبل  دیگر  داروی  یک  از  استفاده  لزوم ○

.)شود می  گفته  ”ای مرحله  درمان “مواقع  


.ایم کرده  محدود  را  کنید  دریافت  توانید  می  که  دارویی  مقدار  داروها،  از  بعضی  برای  .مقدار در  محدودیت ○ 

ً
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 .شود می  نامیده  ”استثنا اعمال “درخواست  گاهی  دارو  دهی  پوش  از  دیت محدو یک  حذف  درخواست  به  مربوط  حقوقی  صطالح ا

باشید مطلع  آنها  از  استثنا  اعمال  درخواست  هنگام  باید  که  مهمی  نکات      6.3:قسمت    •

دهد  ضیح تو ما  به  پزشکی  دالیل  درباره  باید  دیگری  کننده  تجویز  هر  یا  شما  پزشک 
 ی اتالعاط هارائ ورت ص در  .تاس رده ک تواسدرخ را  یی ستثناا ورد م ،شکیپز لدالی چه  به  که  دده ضیح تو ید با ری گدی هکنند یز تجو هر  یا  شما  شک پز
 .کند می  تر  یع سر را  ستثنا ا ورد م یک  اره درب ما  یگیر تصمیم  د رون ، ستثناا تواسدرخ م هنگا در  نگانندک یزتجو یر سا یا  شما  شک پز نب جا از 

.شود می  گفته  جایگزین” “داروهای  موارد  این  به  .است خاص  شرایط  یک  درمان  برای  دارو  یک  از  بیش  شامل  ما  داروی  لیست  معموال
 یا نکند  ایجاد  نیز  بیشتری  جانبی  عوارض  و  اید  کرده  درخواست  شما  که  باشد  داشته  را  دارویی  مشابه  دقیقا تأثیری  جایگزین  داروی  یک  اگر 

.پذیریم نمی  را  استثنا  مورد  اعمال  برای  شما  درخواست  معموال ما  نکند،  ایجاد  سالمتی  مشکالت 

ً
ً
ً

 منفی یا  دهیم  می  مثبت  پاسخ  استثنا  اعمال  برای  شما  درخواست  به  یا  ما 


 تا ر ام ن ای .تاس قی با ود خ وت ق بر  ال س نهما ان ایپ تا المعمو ستثنا ا ورد م نای د، اشب مثبت  شما  ی ستثناا ال ماع تواسدرخ به  نسخماپا راگ  	•

.شدبا ثر مؤ شما  فعلی  ط رایش رای ب و شد با یمن ا نهمچنا دارو  آن  و  کند  یز تجو را  دارو  ن هما ن همچنا شما  شک پز که  دارد  صحت  ی انزم 

ً

 باشید داشته  را  ما  گیری  تصمیم  به  نسبت  بررسی  درخواست  توانید  می  باشد،  منفی  استثنا  اعمال  برای  شما  درخواست  به  ما  پاسخ  اگر   	•
 .بدهید استیناف  درخواست  چطور  باید  بود  منفی  ما  پاسخ  اگر  که  است  ده ش داده  توضیح    146صفحه  در    6.5بخش  در 

.

 .استثنا موارد  اعمال  جمله  از  باشید،  داشته  را  دهی  پوشش  گیری  تصمیم  درخواست  چطور  که  شود  می  گفته  شما  به  بعدی  بخش  در 

ً
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 بازپرداخت یا   D بخش  داروهای  درباره  دهی  پوشش  گیری  تصمیم  درخواست  نحوه      6.4: قسمت    •
استثنا  موارد  جمله  از  ، D بخش  داروهای  برای  هزینه 



ً

دهید  انجام  کاری  چه 

 درخواست  را  نظرتان  مورد  دهی  پوشش  گیری  تصمیم  نوع   	•
 یا بنویسید  نامه  بگیرید،  تماس  ما،  از  درخواست  برای  .کنید
 تجویز یا (پزشک  یا  و  تان  نماینده  یا  شما  .کنید ارسال  فکس 
 زا توانید  می .دهد انجام  را  کار  این  تواند  می  )دیگر ای  کننده 
ات دوشنبه  ،  71TTY ،(855) 665-4627 :  1شماره  طریق 
.بگیرید تماس  محلی  وقت  به  شب  8 تا  صبح   – 8جمعه 


 از که  فردی  یا )دیگر ای  کننده  تجویز  یا (پزشکتان  یا  شما   	•

 گیری  تصمیم  درخواست  تواند  می  کند  می  اقدام  شما  طرف 

 وکیل یک  از  توانید  می  همچنین  .باشد داشته  را  دهی  پوشش 


.کند اقدام  شما  طرف  از  تا  کنید  درخواست  


 اقدام  برای  دیگر  فردی  به  مجوز  ارائه  نحوه  از  اطالع  برای   	•

127صفحه  در    4بخش  به  نماینده،  عنوان  به  شما  جانب  از   


.کنید مراجعه  

 کتبی  ز مجو یگر د ای  هکنند یز تجو یا  نشکتاپز به  نیست  ازی ین  	•
 .کنند دام اق شما  رف ط از  یده شش پو یگیر تصمیم  اره درب تا  هید بد


 ما  توسط  دارو  هزینه  بازپرداخت  درباره  خواهید  می  اگر   	•

 در .کنید مطالعه  را  دفترچه  این    7فصل  بدهید،  درخواست 

 می هایی  زمان  چه  در  که  است  شده  داده  توضیح    7فصل 

 نهمچنی .باشید داشته  را  هزینه  بازگرداندن  درخواست  توانید 

  بازپرداخت با  رابطه  در  ما  برای  اسناد  ارسال  نحوه  درباره 

 پرداخت شخصا را  آن  مبلغ  که  دارویی  هزینه  از  سهممان 

.است شده  ارائه  اطالعاتی  اید،  کرده  

 توضیحات “کنید،  می  درخواست  استثنا  مورد  یک  برای  اگر   	•
 این  به  ما  .است الزم  استثنا  مورد  داروی  که  کند  ارائه  پزشکی  دالیل  باید  دیگر  ای  تجویزکننده  یا  شما  پزشک  .نیدک اضافه  را  ”شتیبانیپ

 .گوییم می  ”پشتیبانی اظهاریه “توضیحات، 


 یا  و  شما  پزشک  یا  .کند ارسال  پست  طریق  از  یا  کرده  فکس  ما  برای  را  توضیحات  این  تواند  می  دیگر  ای  تجویزکننده  یا  شما  زشک پ  	•

.کند پست  یا  کرده  فکس  را  توضیحات  سپس  و  بگیرد  تماس  ما  با  تلفن  طریق  از  تواند  می  دیگر  ای  جویزکننده ت 

ً

 .باشید داشته  ”سریع دهی  پوشش  گیری  تصمیم “درخواست  ما  از  ست، ا الزم  مورد  این  شما  سالمت  وضعیت  دلیل  به  اگر 

 .کنیم استفاده  ”سریع مقرر  موعدهای “از  باشید  ده کر موافقت  اینکه  مگر  کنیم  می  استفاده  ”استاندارد مقرر  موعدهای “از  ما 

 را  پزشک  توضیحات  ما  اینکه  از  بعد  ساعت    72زمان  مدت  در  شما  که  است  معنی  این  به  استاندارد  دهی  پوشش  گیری  صمیم ت  	•
 .کرد خواهید  دریافت  را  پاسخ  کردیم،  دریافت 


 دریافت  را  پزشک  توضیحات  ما  اینکه  از  بعد  ساعت    24زمان  مدت  در  شما  که  است  معنی  این  به  سریع  دهی  پوشش  گیری  صمیم ت  	•

.کرد خواهید  دریافت  را  پاسخ  کردیم، 

 درباره دهی  پوشش  گیری  تصمیم  درخواست  نحوه  :اجمالی نگاه 
هزینه  پرداخت  یا  دارو  یک 
 کنید  ارسال  فکس  اینکه  یا  بنویسید  نامه  بگیرید،  تماس  ما  با 
 تا  بخواهید  دیگر  تجویزکننده  یک  یا  پزشکتان  یا  نماینده  از  یا 
 مورد در  ساعت    72زمان مدت  در  ما  .کند درخواست  ما  از 

.دهیم می  پاسخ  شما  به  استاندارد  دهی  پوشش  گیری  تصمیم 
آنها هزینه  قبال که    Dبخش  داروهای  هزینه  بازپرداخت  درباره 
 پاسخگو تقویمی  روز    14زمان  مدت  در  اید  کرده  پرداخت  را 

.بود خواهیم 

ً

 توضیحات  دارید،  را  استثنا  اعمال  درخواست  اگر   	•
 تجویزکنندگان  دیگر  یا  پزشک  طرف  از  را  پشتیبانی 
.کنید اضافه 


 توانید  می  دیگر  تجویزکننده  یک  یا  پزشکتان  یا  شما   	•
تصمیم. (باشید داشته  را  سریع  گیری  تصمیم  درخواست 

 انجام ساعت    24زمان مدت  در  معموال سریع   گیری 

.)شود می 

 ت واسدرخ رای ب سب منا ط رایش اآی ینکه ا از  ن طمیناا رای ب  	•
 را  بخش  ن ای ،خیر یا  دداری را  یع سر ی گیر تصمیم 
 اتالعطا نیداتو می  آن  لعه مطا با  همچنین  !نیدابخو
.کنید کسب  ها  ی گیر تصمیم  مهلت  اره درب ی بیشتر

ً
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 ”.شده تسریع  پوشش  تعیین “از  است  عبارت  ”سریع دهی  پوشش  گیری  تصمیم “برای  حقوقی  اصطالح 

 نکرده  دریافت  هنوز  را  درخواستتان  مورد  داروی  که  کنید  دریافت  را  دهی  پوشش  با  رابطه  در  سریعی  تصمیم  توانید  می  صورتی  در  تنها  ما ش
 گیری تصمیم  درخواست  توانید  نمی  اید،  کرده  پرداخت  خودتان  را  آن  هزینه  قبال که  دارید  را  دارویی  هزینه  برگرداندن  درخواست  اگر . (اشیدب

 .)باشید داشته  سریع  دهی  پوشش 
ً

 به  جدی  آسیب  شود  سبب  استاندارد  مقرر  موعد  که  کنید  دریافت  را  دهی  پوشش  با  رابطه  در  سریعی  تصمیم  از  توانید  می  صورتی  در  نها ت
 .بگذارد بدی  تأثیر  امور  انجام  در  شما  توانایی  بر  یا  برسد  شما  سالمت 

 به  ما  است،  نیاز  ”سریع دهی  پوشش  گیری  تصمیم “به  شما  سالمت  وضعیت  دلیل  به  که  بگوید  ما  به  دیگر  تجویزکننده  یک  یا  پزشک  اگر 
 .رسید خواهد  شما  اطالع  به  امر  این  نیز  نامه  در  و  دهیم  انجام  را  سریع  دهی  پوشش  گیری  تصمیم  که  کنیم  می  موافقت  خودکار  صورت 


 تصمیم ما  ، )دیگر تجویزکننده  یک  یا  پزشک  حمایت  بدون (دارید  را  دهی  پوشش  به  نسبت  سریع  گیری  تصمیم  درخواست  شخصا اگر   	•

.خیر یا  کنید  دریافت  را  تصمیم  این  آیا  که  کنید  می  گیری  

 به  نیست،  برخوردار  دهی  پوشش  به  نسبت  سریع  گیری  تصمیم  برای  موجود  شرایط  از  شما  سالمت  وضعیت  که  بگیریم  تصمیم  اگر   	•
 .کرد خواهیم  استفاده  استاندارد  زمانی  مهلت  یک  از  آن  جای 


 به  نسبت  ما  تصمیم  درباره  چطور  که  شود  می  گفته  شما  به  نامه  این  در  .دهیم می  اطالع  شما  به  را  موضوع  این  ای  نامه  ارسال  با  ○

.کنید شکایت  استاندارد  گیری  تصمیم  انجام  


 اطالعات  کسب  برای  .شوید مطلع  خود  شکایت  پاسخ  از  ساعت    24زمان  مدت  در  و  کرده  تسلیم  ”سریع شکایت “یک  توانید  می ○ 

.کنید مراجعه    161صفحه  در    10قسمت  به  سریع،  های  شکایت  جمله  از  شکایت،  ارائه  مراحل  درباره  بیشتر  

 ”دهی پوشش  درباره  سریع  گیری  تصمیم “برای  مقرر  موعدهای 

 که  است  معنی  بدان  امر  این  .باشیم پاسخگو  شما  به  ساعت    24زمان  دت م در  باید  کنیم،  می  استفاده  سریع  مقرر  موعدهای  از  ما  اگر   	•
 ساعت    24دارید،  را  استثنا  اعمال  درخواست  اگر  یا  .گیرد می  انجام  کار  این  شما  درخواست  دریافت  از  بعد  ساعت    24زمان  مدت  در 
 شرایط  اساس  بر  اگر  .کردیم دریافت  دیگر  تجویزکننده  یک  یا  پزشک  طرف  از  را  درخواستتان  کننده  پشتیبانی  توضیحات  اینکه  از  بعد 

 .دهیم می  اطالع  شما  به  تر  سریع  را  پاسخمان  ما  باشد،  الزم  شما  سالمت 

 بررسی  واحد  یک  ، 2 مرحله  در  .کنیم می  ارسال    2مرحله  استیناف  برای  را  شما  درخواست  ندهیم،  پاسخ  شما  به  مهلت  این  در  اگر   	•
 .کند می  بررسی  را  شما  درخواست  مستقل، 

 شما  درخواست  دریافت  از  بعد  ساعت    24زمان  مدت  در  اید ب ، باشد مثبت  اید  کرده  درخواست  که  آنچه  تمام  به  یا  بخشی  به  ما  پاسخ  اگر   	•
 .کنیم ارائه  را  دهی  پوشش  دیگر،  کننده  تجویز  یا  پزشک  پشتیبانی  یحات توض یا 

 را  تصمیممان  بودن  منفی  دلیل  آن  در  و  کنیم  می  ارسال  برایتان  نامه  یک  ، باشد منفی  شما  درخواست  تمام  یا  بخشی  به  ما  پاسخ  اگر   •
 .باشید داشته  را  ما  گیری  تصمیم  به  نسبت  استیناف  درخواست  توانید  می  چطور  که  داد  خواهیم  توضیح  همچنین  .کنیم می  بیان 

اید  نکرده  دریافت  هنوز  که  دارویی  ی برا ”دهی پوشش  درباره  ستاندارد ا گیری  تصمیم “برای  مقرر  موعدهای 

 پاسخگو  شما  به  شما  درخواست  دریافت  از  پس  ساعت    72زمان  مدت  در  باید  کنیم،  می  استفاده  استاندارد  مقرر  موعدهای  از  ما  اگر   •
 یک  یا  پزشک  طرف  از  را  درخواستتان  کننده  تیبانی پش توضیحات  اینکه  از  پس  دارید،  را  استثنا  اعمال  درخواست  اگر  یا  .باشیم
 .دهیم می  اطالع  شما  به  تر  سریع  را  پاسخمان  ما  باشد،  الزم  شما  سالمت  شرایط  اساس  بر  اگر  .کردیم دریافت  دیگر  جویزکننده ت

 بررسی  واحد  یک  ، 2 مرحله  در  .کنیم می  ارسال    2مرحله  استیناف  برای  را  شما  درخواست  ندهیم،  پاسخ  شما  به  مهلت  این  در  اگر   	•
 .کند می  بررسی  را  شما  درخواست  مستقل، 


 شما،  درخواست  دریافت  از  بعد  ساعت    72زمان  مدت  در  باید  ، باشد مثبت  اید  کرده  درخواست  آنچه  تمام  به  یا  بخشی  به  ما  پاسخ  اگر   	•

.کنیم ارائه  را  دهی  پوشش  نده، کن تجویز  یا  پزشک  حمایتی  اظهاریه  دارید،  استثنا  اعمال  درخواست  اگر  یا  

ً

ً
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• 

ً

 را  تصمیممان  بودن  منفی  دلیل  آن  در  و  کنیم  می  ارسال  برایتان  نامه  یک  ، باشد منفی  شما  درخواست  تمام  یا  بخشی  به  ما  پاسخ  اگر  
 .باشید داشته  را  ما  گیری  تصمیم  به  نسبت  استیناف  درخواست  توانید  می  چطور  که  داد  خواهیم  توضیح  همچنین  .کنیم می  بیان 

.اید کرده  خریداری  را  آن  قبال که  دارویی  هزینه  ی برا ”دهی پوشش  درباره  استاندارد  گیری  تصمیم “برای  مقرر  موعدهای 

 .داد خواهیم  پاسخ  شما،  درخواست  دریافت  از  بعد  روز    14زمان  مدت  در  ما   	•

 بررسی  واحد  یک  ، 2 مرحله  در  .کنیم می  ارسال    2مرحله  استیناف  برای  را  شما  درخواست  ندهیم،  پاسخ  شما  به  مهلت  این  در  اگر   	•
 .کند می  بررسی  را  شما  درخواست  مستقل، 

کنیم  می  پرداخت  را  هزینه  روز    14زمان  مدت  در  ، باشد مثبت  شما  درخواست  تمام  یا  بخشی  به  ما  پاسخ  اگر   	•

 را  تصمیممان  بودن  منفی  دلیل  آن  در  و  کنیم  می  ارسال  برایتان  نامه  یک  ، باشد منفی  شما  درخواست  تمام  یا  بخشی  به  ما  پاسخ  اگر   •
 .باشید داشته  را  ما  گیری  تصمیم  به  نسبت  استیناف  درخواست  توانید  می  چطور  که  داد  خواهیم  توضیح  همچنین  .کنیم می  بیان 

D بخش  داروهای  برای  استیناف   1 مرحله      6.5:قسمت    •

 یک  یا  پزشکتان  یا  شما  استیناف،  درخواست  شروع  برای   	•
 .بگیرید تماس  ما  با  باید  تان  نماینده  یا  و  دیگر  تجویزکننده 

 توانید  می  دارید،  را  استاندارد  استیناف  درخواست  شما  اگر   	•
 ما  به  را  مورد  این  کتبی  صورت  به  درخواستتان  ارسال  با 

 شماره به  توانید  می  استیناف  درخواست  برای  .دهید اطالع 
1 : 71TTY ،(855) 665-4627  ،  8جمعه  تا  دوشنبه –  

.بگیرید تماس  محلی  وقت  به  شب    8تا  صبح 

 ان تتواسدرخ نید اتو می  د، داری را  یع سر ف ستیناا تواسدرخ ر اگ  	•
 .یدبگیر س تما ما  با  یا رده ک هارائ تبی ک ورت ص به را

 از بعد  تقویمی  روز    60ظرف  را  تان  استیناف  درخواست   	•
 را  تصمیممان  و  کردیم  ارسال  برایتان  که  ای  اعالمیه  تاریخ 
 دادید دست  از  را  مهلت  این  اگر  .کنید ارائه  کردیم،  عنوان 
 زمان  ما  است  ممکن  داشتید،  امر  این  برای  موجهی  دلیل  و 

 تان  استیناف  درخواست  تا  دهیم  قرار  اختیارتان  در  بیشتری 
 دست از  برای  موجه  دلیل  یک  مثال  عنوان  به  .کنید ارائه  را 
  از مانع  که  اید  داشته  شدیدی  بیماری  که  است  این  مهلت  دادن 
 ی ناقص یا  اشتباه  اطالعات  ما  اگر  یا  است  شده  ما  با  شما  تماس 
 .باشیم داده  شما  به  استیناف  درخواست  مهلت  این  درباره 

 

 1 مرحله استیناف  درخواست  توانم  می  چطور  :اجمالی نگاه 
باشم  داشته 
 به  توانید  می  شما  نماینده  یا  و  تجویزکننده  یا  پزشکتان  شما، 

 را آن  یا  کنید  ارسال  ما  برای  را  درخواستتان  کتبی  صورت 
 درخواست تلفنی  تماس  طریق  از  توانید  می  همچنین  .کنید فکس 

.کنید عنوان  را  استینافتان 

 از تقویمی  روز    60زمان  مدت  در  را  درخواستتان   	•
 ارائه گیری،  تصمیم  به  نسبت  استیناف  درخواست  تاریخ 
 مقرر موعد  این  در  نتوانستید  موجهی  دلیل  به  اگر  .کنید
 درخواست  بتوانید  هنوز  است  ممکن  شما  کنید،  اقدام 

.باشید داشته  استیناف 

 توانید  می  شما  نماینده  یا  و  تجویزکننده  یا  پزشکتان  شما،   	•
.باشید داشته  سریع  استیناف  درخواست 

تواسدرخ رای ب سب منا ط رایش اآی ینکه ا از  ن طمیناا رای ب  	•
 را  بخش  ن ای ،خیر یا  دداری را  یع سر ی گیر تصمیم 
 اتالعطا نیداتو می  آن  لعه مطا با  همچنین  !نیدابخو
.کنید کسب  ها  ی گیر تصمیم  مهلت  اره درب ی بیشتر

 

ً
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 .است ”مجدد تعیین “،D بخش  داروی  دهی  پوشش  درباره  گیری  تصمیم  درباره  استیناف  درخواست  برای  حقوقی  صطالح ا

 طریق  از  آن،  از  ای  نسخه  دریافت  برای  .کنید درخواست  خود  استیناف  به  مربوط  اطالعات  از  رونوشتی  برای  ما  از  که  دارید  حق  شما   	•
 .بگیرید تماس  محلی  وقت  به  شب    8تا  صبح   – 8جمعه  تا  دوشنبه  ، 117: شماره به    TTYیا    4627-665 (855)شماره 

 .ودش نیپشتیبا ان تتواسدرخ از  تا هید د رار ق ما رختیاا در یبیشتر ات العاط ر،گدی ای  هکنندیزتجو یا  و شک پز یا ان ودتخ نیداتو می  هید ابخو ر اگ

 .باشید داشته  ”سریع بررسی “درخواست  توانید  می  است،  الزم  سالمتتان  شرایط  اساس  بر  اگر 

 و  شما  اید،  نکرده  دریافت  را  آن  هنوز  که  هستید  دارویی  با  رابطه  در  ما  گیری  تصمیم  درباره  استیناف  درخواست  حال  در  شما  اگر   	•
 .خیر یا  است  الزم  ”سریع استیناف “به  آیا  که  کنند  گیری  تصمیم  است  الزم  دیگر  تجویزکننده  یک  یا  پزشکتان 

 ”.شده تسریع  مجدد  استیناف “از  است  عبارت  ”سریع استیناف “حقوقی  اصطالح 

  144. صفحه در    6.4قسمت  در  که  است  ”دهی پوشش  درباره  سریع  گیری  تصمیم “مشابه  ”سریع استیناف “دریافت  برای  الزم  رایط ش  	•
 .شد داده  توضیح 

 .رسانیم می  اطالعتان  به  را  تصمیممان  و  داد  قرار  بازبینی  مورد  شما  استیناف  درخواست  ما  طرح 


 اآی که  کنیم  می  ی ررسب .کنیم می  یررسب تدق به  را دای داده  رار ق انارمیتاخ در  یده شش پو تواسدرخ اره درب که  یاتالعطاً دداجم ما  	•

 یگر د هکنندیزتجو یا  ن شکتاپز یا  شما  با  ت اس ممکن  .خیر یا  مای رده ک روی یپ نین اقو از  م، ای داده  منفی  سخ پا شما  ت واسدرخ به  که می هنگا

.تاس داده ن امجان را هیاول ی ده شش پو یگیر تصمیم  که  تاس ردی ف یررسب لمسئو .کنیم ت واسدرخ ی بیشتر ات العاط و  یم بگیر س تما 

 ”سریع بررسی  درخواست “برای  مقرر  موعدهای 

 بر  اگر  یا  هستیم  پاسخگو  شما  استیناف  درخواست  دریافت  از  بعد  ساعت    72زمان  مدت  در  کنیم،  استفاده  سریع  مقرر  موعدهای  از  اگر   	•
 .دهیم می  انجام  را  کار  این  تر  سریع  باشد،  الزم  شما  سالمت  شرایط  اساس 

 یک  ، 2 مرحله  در  .کنیم می  ارسال    2مرحله  استیناف  برای  را  شما  درخواست  ندهیم،  پاسخ  شما  به  ساعت    72زمان  مدت  در  اگر   	•
 .کند می  بررسی  را  شما  درخواست  مستقل،  بررسی  واحد 

 شما،  درخواست  از  بعد  ساعت    72زمان  مدت  در  باید  ، باشد مثبت  شما  درخواست  تمام  یا  از  بخشی  به  ما  های  پاسخ   اگر   	•
 .کنیم ارائه  را  دهی  پوشش 

 تصمیممان  بودن  منفی  دلیل  درباره  و  کنیم  می  ارسال  برایتان  نامه  یک  ، باشد منفی  شما  درخواست  تمام  یا  بخشی  به  ما  پاسخ  اگر   	•
 .دهیم می  توضیح 

 ”استاندارد بررسی  درخواست “های  مهلت 

•	 
ً

ً

 وضعیت  اگر  زودتر  یا  شما،  استیناف  دریافت  از  بعد  تقویمی  روز    7ظرف  در  باید  کنیم،  می  استفاده  استاندارد  های  مهلت  از  اگر  
 را اید  کرده  خریداری  قبال که  دارویی  هزینه  که  کنید  می  درخواست  ما  از  اینکه  مگر  دهیم،  پاسخ  شما  به  کند  می  اقتضا  شما  سالمتی 

 14 ظرف  باید  کنیم،  بازپرداخت  را  اید  کرده  خریداری  قبال که  دارویی  هزینه  که  کنید  می  درخواست  ما  از  اگر  .کنیم ازپرداخت ب
 درخواست  توانید  می  است،  الزم  سالمتتان  شرایط  اساس  بر  کنید  می  فکر  اگر  .دهیم پاسخ  شما  استیناف  دریافت  از  بعد  تقویمی  روز 

 .باشید داشته  ”سریع استیناف “


 را اید  کرده  خریداری  قبال که  دارویی  هزینه  که  کنید  می  درخواست  ما  از  صورتیکه  در  روز    14یا  تقویمی  روز    7ظرف  اگر   	•

 واحد  یک  ، 2 مرحله  در  .کرد خواهیم  ارجاع  استیناف  روال    2مرحله  به  را  شما  درخواست  نکنیم،  اتخاذ  را  تصمیمی  کنیم  ازپرداخت ب


.کند می  بررسی  را  شما  درخواست  مستقل،  بررسی  

ً

ً
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 اید  کرده  درخواست  آنچه  تمام  یا  بخشی  به  ما  پاسخ  اگر  •
 :باشد مثبت 


 چه  هر  باید  کنیم،  تصویب  را  پوشش  درخواست  اگر ○

 را  پوشش  کند  اقتضا  شما  سالمتی  وضعیت  که  زودتر 

 دریافت زمان  از  تقویمی  روز   7 از  بیش  ولی  کنیم  ارائه 

 درخواست ما  از  صورتیکه  در  روز   14 یا  شما  استیناف 

 را اید  کرده  خریداری  قبال که  دارویی  هزینه  که  کنید  می 


.بود نخواهد  کنیم،  بازپرداخت  


 که  دارویی  هزینه  بازگرداندن  برای  را  درخواستی  اگر ○

زمان  مدت در  را  هزینه  این  بپذییم،  را  اید  خریده   قبال

 شما، استیناف  درخواست  دریافت  از  بعد  روز   30


.کنیم می  پرداخت  

 نامه  ، باشد منفی  شما  درخواست  تمام  یا  بخشی  به  ما  پاسخ  اگر   	•
 بودن  منفی  دلیل  درباره  آن  در  و  کنیم  می  ارسال  برایتان  ای 

 توانید  می  چطور  که  گوییم  می  و  دهیم  می  توضیح  تصمیممان 
 .نمایید را  ما  گیری  تصمیم  به  نسبت  استیناف  درخواست 

 2 مرحله استیناف  درخواست  توانم  می  چطور  :اجمالی نگاه 
باشم  داشته 
 بررسی  مورد  شمارا  پرونده  مستقل،  بررسی  واحد  بخواهید  اگر 
.باشد کتبی  صورت  به  باید  شما  استیناف  درخواست  دهد،  قرار 

 از تقویمی  روز    60زمان  مدت  در  را  درخواستتان   	•
 ارائه گیری،  تصمیم  به  نسبت  استیناف  درخواست  تاریخ 
 مقرر موعد  این  در  نتوانستید  موجهی  دلیل  به  اگر  .کنید
 درخواست  بتوانید  هنوز  است  ممکن  شما  کنید،  اقدام 

.نمایید استیناف 

 توانید  می  دیگر  تجویزکننده  یا  پزشکتان  یا  شما   	•
 .نمایید را    2مرحله  استیناف  درخواست 


 ت واسدرخ رای ب سب منا ط رایش اآی ینکه ا از  ن طمیناا رای ب  	•

 را بخش  ن ای ،خیر یا  دداری را  یع سر ی گیر تصمیم 

 اتالعاط نید اتو می  آن  لعه مطا با  همچنین  !نیدابخو

.کنید کسب  ها  ی گیر تصمیم  مهلت  اره درب ی بیشتر

ً

ً

D بخش  داروهای  برای  استیناف   2 مرحله      6.6:قسمت    •

 اگر  .کنید ارائه  دیگر  استیناف  درخواست  یک  اینکه  یا  بپذیرید  را  تصمیم  این  توانید  می  باشد،  منفی  شما  درخواست  کل  یا  بخشی  به  ما  پاسخ  اگر 
 .دهد می  قرار  بررسی  مورد  را  ما  تصمیم  ،  (IRE)مستقل  بررسی  واحد  کنید،  ارائه  را    2مرحله  استیناف  درخواست  اید  گرفته  تصمیم 

 نامه  در  .باشد کتبی  صورت  به  باید  شما  استیناف  درخواست  دهد،  قرار  بررسی  مورد  شمارا  پرونده  مستقل،  بررسی  واحد  بخواهید  اگر   	•
 استیناف  درخواست  برای  توانید  می  چطور  که  ایم  داده  توضیح  کردیم  ال ارس برایتان  استیناف    1مرحله  در  تصمیممان  درباره  که  ای 

 .دهید درخواست    2مرحله 

 شما  .کرد خواهیم  ارسال  آنها  برای  را  تان  پرونده  ما  کنید،  می  ارسال  مستقل  بررسی  واحد  برای  را  استیناف  درخواست  که  نگامی ه  	•
 به  شب    8تا  صبح   – 8جمعه  تا  دوشنبه  ،  71TTY ،(855) 665-4627 :1 شماره  به  اعضا  خدمات  با  تماس  طریق  از  دارید  حق 
 .کنید درخواست  خود  ادعای  پرونده  از  نسخه  یک  برای  محلی  وقت 

 .دهید قرار  مستقل  بررسی  واحد  اختیار  در  درخواستتان  از  پشتیبانی  برای  نیز  دیگری  اطالعات  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از  شما   	•


 نیست  مرتبط  طرح  این  با  سازمان  این  .شود می  گرفته  کار  به    Medicareتوسط  که  است  مستقل  سازمان  یک  مستقل،  بررسی  واحد   	•

.نیست نیز  دولتی  سازمان  یک  و  

 .است ”مجدد تعیین “، D بخش  داروی  درباره  گیری  تصمیم  درباره  استیناف  درخواست  برای  حقوقی  صطالح ا

 یک  سازمان  این  .دهند می  قرار  بررسی  مورد  را  شما  درخواست  با  مرتبط  اطالعات  دقت  به  مستقل  بررسی  واحد  در  بررسی  مسئولین   	•
 .دهد می  توضیح  آن  در  را  خود  تصمیم  و  کند  می  ارسال  برایتان  نامه 

  2مرحله  در  ”سریع بررسی “برای  مقرر  موعدهای 

 .شیدبا ه تداش) IRE (مستقل ی ررسب دواح رف ط از  ”یعسر ف ستیناا“ت واسدرخ نید اتو می  ت، اس الزم  ن متتاسال ط رایش اس اس بر  راگ  •

ً
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 از  بعد  ساعت   72 زمان  مدت  در  را  شما   2 مرحله  استیناف  به  پاسخ  باید  دهد،  انجام  ”سریع استیناف “که  کند  موافقت  (IRE) اگر  	•
 .کند ارائه  شما  استیناف  درخواست 


 ساعت   24 زمان  مدت  در  اینکه  یا  کنیم  می  تأیید  را  دارو  ما  بدهد،  اید  کرده  درخواست  که  آنچه  تمام  یا  بخشی  به  مثبت  پاسخ   IRE اگر  	•

.دهیم می  قرار  پوشش  تحت  را  آن  گیری،  تصمیم  دریافت  از  بعد  

  2مرحله  در  ”استاندارد استیناف “برای  مقرر  موعدهای 

از بعد  تقویمی  روز    7زمان  مدت  در  باید  (IRE) مستقل بررسی  واحد  باشید،  داشته    2مرحله  در  استاندارد  استیناف  درخواست  اگر   	•
قبال که  دارویی  بازپرداخت  برای  اگر  روز    14یا  دهد،  پاسخ  شما    2مرحله  استیناف  درخواست  به  شما،  استیناف  درخواست  دریافت 
 .کنید درخواست  اید  کرده  خریداری 


 ساعت    72زمان  مدت  در  اینکه  یا  کنیم  می  تأیید  را  دارو  ما  بدهد،  اید  کرده  درخواست  که  آنچه  تمام  یا  بخشی  به  مثبت  پاسخ    IREاگر   	•

.دهیم می  قرار  پوشش  تحت  را  آن  گیری،  تصمیم  دریافت  از  بعد  


 مدت در  را  هزینه  این  بپذیرد،  را  اید  خریده  قبال که  دارویی  هزینه  داندن بازگر برای  را  درخواستی  (IRE) مستقل بررسی  واحد  اگر   	•

.کنیم می  پرداخت  تصمیم،  این  دریافت  از  بعد  تقویمی  روز    30زمان  

 

 
 
 
ً

ً

افتد؟  می  اتفاقی  چه  دهد  منفی  پاسخ  شما    2مرحله  بررسی  درخواست  به  مستقل  بررسی  واحد  اگر 
 این  به  .است کرده  موافقت  شما  درخواست  تأیید  عدم  بر  مبنی  ما  گیری  تصمیم  با  (IRE) مستقل بررسی  واحد  که  است  معنی  این  به  منفی  پاسخ 
 .شود می  گفته  ”بررسی درخواست  لغو “آن  به  همچنین  .شود می  گفته  ”تصمیم از  حمایت “الت ح

 اگر  .باشند داشته  خاصی  دالری  ارزش  حداقل  باید  شما  درخواست  مورد  داروهای  بروید،  درخواست  فرآیند  از    3سطح  به  خواهید  می اگر 
 از  توانید  می  باشد،  باال  کافی  اندازه  به  دالری  مقدار  اگر  .کنید ارائه  بررسی  درخواست  توانید  نمی  دیگر  باشد،  حداقل  از  کمتر  دالری  ارزش 

 نیاز  مورد  دالری  مقدار  که  شود  می  گفته  کنید  می  دریافت  مستقل  بررسی  واحد  طرف  از  که  ای  نامه  در  .دهیدب   3سطح  دادرسی  درخواست 
 .است چقدر  بررسی  مراحل  ادامه  برای 

بیمارستان در  شدن  بستری  بیشتر  زمان  مدت  دهی  پوشش  درخواست  7:    قسمت
 برای  و  دهیم  می  قرار  پوشش  تحت  ما  که  بیمارستانی  خدمات  تمام  تا  تید هس برخوردار  حق  این  از  شوید  می  بستری  بیمارستان  در  که  نگامی ه

 .کنید دریافت  را  است  الزم  شما  جراحت  یا  بیماری  درمان  و  بیماری  تشخیص 

 از  ترخیص  روز  برای  تا  کنند  می  همکاری  شما  با  بیمارستان  پرسنل  و  شما  پزشک  هستید،  پوشش  تحت  بیمارستان  در  که  مدتی  طول  در 
 .کنند می  تنظیم  را  بیمارستان  از  خروج  از  بعد  نیاز  مورد  مراقبت  هرگونه  همچنین  آنها  .ویدش آماده  بیمارستان 

 .است ”ترخیص تاریخ “شوید  می  خارج  بیمارستان  از  که  روزی   	•

 .است زمان  چه  شما  ترخیص  تاریخ  که  گویند  می  شما  به  بیمارستان  پرسنل  یا  شما  زشک پ  	•

 .بمانید آنجا  در  بیشتری  مدت  که  کنید  درخواست  توانید  می  کنید،  ترک  را  بیمارستان  زود  بسیار  است  شده  خواسته  شما  از  که  کنید  می  فکر  اگر 
 .است شده  داده  توضیح  درخواست  این  ارائه  نحوه  درباره  بخش  این  در 

eMedicar حقوق  درباره  اطالعاتی  کسب      7.1:قسمت    •

 با  دهد  می  قرار  شما  اختیار  در  اعالمیه  یک  پرستار  یا  پرونده  مسئول  یک  شدید،  بستری  بیمارستان  در  اینکه  از  بعد  روز  دو  زمان  مدت  در 
 بخواهید  بیمارستان  پرسنل  از  هرکدام  از  نکردید،  دریافت  را  اعالمیه  این  اگر  .”شما حقوق  درباره    Medicareطرف  از  مهم  پیامی “عنوان 
 ، 71TTY ،(855) 665-4627 :1 شماره  به  اعضا  خدمات  با  لطفا دارید،  احتیاج  راهنمایی  به  اگر  .دهد قرار  شما  اختیار  در  را  آن  تا 

 شماره  با  هفته  روز    7و  روز  شبانه  ساعت    24در  توانید  می  شما  .بگیرید تماس  محلی  وقت  به  شب    8تا  صبح    8از  جمعه  الی  دوشنبه 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)   کاربران  .بگیرید تماسTTY    بگیرند تماس    2048-486-877-1شماره  با  باید. 

ً

ً
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 عنوان  به  شما  حقوق  درباره  ، ”مهم پیام “در  .بپرسید شوید،  نمی  متوجه  را  موردی  یا  دارید  سؤالی  اگر  و  کنید  مطالعه  دقت  به  را  اعالمیه  این 
 :تا دارید  حق  جمله  از  است،  شده  داده  توضیح  بیمارستان  در  بیمار  یک 


 که  بدانید  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از  شما  .کنید دریافت  را  بیمارستان  در  شدن  بستری  از  بعد  و    Medicareپوشش  تحت  دمات خ  	•

.باشید داشته  دسترسی  آنها  به  توانید  می  کجا  در  و  کند  می  پرداخت  را  آنها  هزینه  کسی  چه  دارد،  وجود  خدماتی  چه  

 .شود می  اتخاذ  ارستان بیم در  شدن  بستری  مدت  طول  درباره  که  باشید  گیری  تصمیم  هر  از  بخشی   	•

 .کنید گزارش  کجا  به  را  بیمارستان  در  مراقبتی  خدمات  کیفیت  درباره  مشکالتتان  دانید ب  	•

 .بدهید تجدیدنظر  درخواست  اید،  شده  ترخیص  بیمارستان  از  زود  بسیار  که  کنید  می  فکر  اگر   	•


 به  اعالمیه  این  امضای  .دانید می  را  حقوقتان  و  اید  کرده  دریافت  را  آن  که  دهید  نشان  تا  کنید  امضا  را    Medicareاعالمیه  باید  ما ش  	•

.اید کرده  موافقت  بیمارستان  پرسنل  یا  پزشک  طرف  از  شده  اعالم  ترخیص  تاریخ  با  شما  که  نیست  معنی  این  

 .باشید داشته  را  اطالعات  نیاز  صورت  در  تا  نگهدارید  خودتان  نزد  را  اعالمیه  شده  امضا  نسخه 

 دوشنبه  ،  71TTY ،(855) 665-4627 :1 شماره  به  اعضا  خدمات  با  توانید  می  قبل،  از  اعالمیه  این  از  ای  نسخه  مشاهده  برای   	•
 شماره  با  هفته  روز    7و  روز  شبانه  ساعت    24در  توانید  می  شما  .بگیرید تماس  محلی  وقت  به  شب    8تا  صبح    8از  جمعه  الی 

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)   کاربران  .بگیرید تماسTTY    بگیرند تماس    2048-486-877-1شماره  با  باید. 
 .است رایگان  تماس  برقراری 

cms.gov/Medicare/Medicare-Generalhttps://www.:یدببین آدرس  این  در  را  آنالین  اطالعیه  توانید  می  همچنین   •
Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html .

.یدبگیر س تما   Medicareیا  نیامشتر ات دمخ با تاس دهش الم اع قوف در که  یی ها ارهمش از اده فتاس با لطفا د، داری ج حتیاا کمک  به  راگ  • ً

بیمارستان از  ترخیص  تاریخ  تغییر  برای   1 مرحله  استیناف  درخواست      7.2:قسمت    •

 .کنید ارائه  استیناف  درخواست  باید  دهیم،  قرار  پوشش  تحت  بیشتری  زمان  مدت  برای  را  بیمارستان  در  شدن  بستری  خدمات  خواهید  می  اگر 
 از  شما  برای  بیمارستان  از  شده  ریزی  برنامه  ترخیص  آیا  که  ببیند  تا  است    1مرحله  در  درخواست  بررسی  مسئول  کیفیت  بهبود  سازمان  یک 
 .شود می نامیده    Livantaکیفیت  ارتقا  سازمان  کالیفرنیا،  در  .خیر یا  است  بوده  مناسب  پزشکی  ظر ن

 ، 1-588 (877): 123بگیرید تماس  (Livanta) لیوانتا با  زیر  شماره  طریق  از  ترخیص،  تاریخ  تغییر  بر  مبنی  درخواست  ارائه   برای 
: (855) 887-6668 TTY.

 !بزنید زنگ  حاال  همین 

 درباره    Medicareطرف  از  مهم  پیام . “بگیرید تماس  کیفیت  بهبود  سازمان  با  خود  ترخیص  تاریخ  از  قبل  و  بیمارستان  از  خروج  از  بل ق
 .است کیفیت  بهبود  سازمان  به  دسترسی  نحوه  درباره  اطالعاتی  دارای  ”شما قوق ح

 پرداخت  بدون  توانید  می  بگیرید،  تماس  ترخیص  از  قبل  اگر  	•
 در  همچنان  شده  گرفته  نظر  در  ترخیص  تاریخ  از  بعد  هزینه 

 طرف  از  مربوطه  گیری  تصمیم  منتظر  و  بمانید  بیمارستان 
 .باشید کیفیت  بهبود  سازمان 

 بگیرید  تصمیم  و  نگیرید  تماس  استیناف  درخواست  برای  اگر   	•
 ممکن  بمانید،  بیمارستان  در  همچنان  ترخیص  تاریخ  از  بعد  که 
 مراقبت  برای  بیمارستان  های  هزینه  تمام  که  باشد  الزم  است 
 خودتان  را  شده  تعیین  ترخیص  تاریخ  از  بعد  شده  دریافت 
 .کنید پرداخت 

 برای   1مرحله استیناف  درخواست  ارائه  نحوه  :اجمالی نگاه 
ترخیص  تاریخ  تغییر 
شماره   به خود  ایالت  در  کیفیت  بهبود  سازمان   با 

: (855) 887-6668 TTY ،(877) 588-1123  
 .بگیرید تماس  سریع”  بازبینی »برای  و 

 تعیین ترخیص  تاریخ  و  بیمارستان  از  خروج  از   قبل 
.بگیرید تماس  شده، 

ً

http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html
http://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html
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•
 آن  جای  به  توانید  می  بدهید،  دست  از  را  استیناف  درخواست  درباره  کیفیت  بهبود  سازمان  با  تماس  برای  شده  تعیین  تاریخ  اگر   
.کنید مراجعه   153 صفحه  در   7.4 بخش  بیشتر،  اطالعات  برای  .کنید ارائه  ما  طرح  به  مستقیما را  استیناف  درخواست 

•
 برای  شما  درخواست  کیفیت  بهبود  سازمان  اگر  باشند،  می   Medi-Cal و   Medicare پوشش  تحت  بیمارستانی  های  اقامت  چون   
 شماست  سالمتی  به  جدی  و  فوری  تهدید  یک  فوریست،  شما  وضعیت  که  دارید  عقیده  شما  یا  نکند  بررسی  را  بیمارستان  در  اقامت  ادامه 
 بررسی  برای  (DMHC) کالیفرنیا هماهنگ  درمانی  مراقبت  اداره  از  و  کرده  تسلیم  را  شکایت  یک  توانید  می  دارید،  شدید  درد  یا 

 به  پزشکی،  مستقل  بررسی  برای   DMHC از  درخواست  و  شکایت  تسلیم  نحوه  از  آگاهی  منظور  به  .نیدک درخواست  پزشکی  مستقل 
 .بروید  135 صفحه  در   5.4 بخش 

 .دانید می  نیز  را  سررسید  های  تاریخ  و  دارید  نیاز  چیزی  چه  به  هستید  متوجه  شما  که  کنیم  حاصل  اطمینان  خواهیم  می  ما 

 (855)   4627-665اره مش یق طر از  د، داری ج حتیاا یی هنماار به  یا  دداری ی ؤالس راگ .کنید ت واسدرخ یی هنماار یراب از، ین ورت ص در   	•
 و  اوره شم مه نابر با  نید اتو می  همچنین  .یدبگیر س تما محلی  ت وق به  شب    8تا  صبح  8 – جمعه  تا  شنبه ود ، 117: ارهمش به    TTYیا 
ه رشما یق طر از  نید اتو می  همچنین  .یدبگیر س تما   0222-434-800-1اره مش یق طر از ) HICAP (یاندرم بیمه   فعه امد

 .یدبگیر س تما  Cal MediConnect کل  ازرس ب مهنابر با  1-855-501-3077

چیست؟  کیفیت  بهبود  سازمان 
 از  بخشی  متخصصین  این  .کنند می  دریافت  فدرال  دولت  طرف  از  را  خود  حقوق  که  سالمت  امور  متخصصین  سایر  و  پزشکان  از  گروهی 
 را  آنها  کیفیت  و  کرده  بررسی  را   Medicare در  افراد  مراقبتی  مات خد تا  کنند  می  دریافت  مبلغی   Medicare طرف  از  آنها  .یستندن ما  طرح 
 .ببخشند بهبود 

 ”سریع بازبینی “برای  مقرر  موعدهای 

 .است ”فوری بازبینی “، ”سریع بازبینی “برای  حقوقی  اصطالح 

 معنی  این  به  ”سریع بازبینی “درخواست  .کنید درخواست  کیفیت  بود به سازمان  از  باید  بیمارستان،  از  ترخیص  به  نسبت  ”سریع بازبینی “ برای 
 .کند استفاده  استاندارد  مقرر  موعدهای  جای  به  بررسی  درخواست  برای  سریع  مقرر  موعدهای  از  تا  خواهید  می  سازمان  از  شما  که  است 

افتد؟  می  اتفاقی  چه  سریع  بازبینی  طول  در 

 تاریخ  از  بعد  باید  دهی  پوشش  کنید  می  فکر  چرا  که  نند ک می  سؤال  تان  نماینده  یا  شما  از  کیفیت  بهبود  سازمان  در  بازبینی  مسئولین   	•
 این  توانید  می  تمایل  صورت  در  اما  کنید،  آماده  کتبی  صورت  به  را  چیزی  که  نیست  الزم  .باشد داشته  ادامه  همچنان  ده ش تعیین  ترخیص 
 .دهید انجام  را  کار 

•
 بیمارستان  در  شدن  بستری  با  مرتبط  اطالعات  تمام  و  کند  می  صحبت  پزشکتان  با  کند،  می  نگاه  شما  پزشکی  سوابق  به  بازبینی  مسئول   
 .کند می  بررسی  را 

•
 تاریخ  که  کنید  می  دریافت  ای  نامه  دهند،  اطالع  ما  به  شما  استیناف  درخواست  درباره  بازرسی  مسئولین  که  زمانی  از  بعد  روز  ظهر  تا   
 صحیح  که  کنند  می  فکر  بیمارستان  و  پزشک  چرا  که  است  شده  داده  توضیح  نامه  این  در  .است شده  مشخص  آن  در  شده  تعیین  ترخیص 
 .شوید ترخیص  تاریخ  آن  در  شما  است 

ً

 نمونه  یک  دریافت  برای  .”بیمارستان از  ترخیص  مشروح  اعالمیه “از  است  عبارت  کتبی  توضیحات  این  برای  حقوقی  صطالح ا
 تماس  محلی  وقت  به  شب   8 تا  صبح   8 از  جمعه  الی  دوشنبه  ، : TTY ،(855) 665-4627 711 شماره  به  اعضا  خدمات  با 

   MEDICARE (1-800-633-4227)-800-1شماره  با  هفته  روز    7و  روز  شبانه  ساعت    24در  توانید  می  شما  .بگیرید
 صورت  به  را  نمونه  اعالمیه  یک  توانید  می  یا  .بگیرند تماس    2048-486-877-1شماره  با  باید    TTYکاربران  .بگیرید ماس ت

cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/ https://www.:کنید مشاهده  آدرس  این  در  آنالین 
HospitalDischargeAppealNotices.html  

ً

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotices.html
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افتد؟  می  اتفاقی  چه  باشد  مثبت  پاسخ  اگر 

 از  که  زمانی  تا  را  بیمارستان  خدمات  همچنان  باید  ما  باشد،  داشته  شما  استیناف  درخواست  درباره  مثبتی  پاسخ  کیفیت  بهبود  سازمان  اگر   	•
 .دهیم ادامه  باشد  الزم  پزشکی  نظر 

افتد؟  می  اتفاقی  چه  باشد  منفی  پاسخ  اگر 

 نظر  از  شده  تعیین  ترخیص  تاریخ  که  است  این  منظورشان  باشد،  داشته  شما  درخواست  درباره  منفی  پاسخ  کیفیت  بهبود  سازمان  اگر   	•
 از  بعد  روز  ظهر  در  سرپایی  بیماران  برای  بیمارستانی  خدمات  برای  ما  دهی  پوشش  صورت،  این  در  .است مناسبی  تاریخ  پزشکی 
 .شود می  تمام  کیفیت  بهبود  سازمان  طرف  از  پاسخ  ارائه 


 در  خود  اضافی  اقامت  هزینه  باشد  الزم  شاید  بمانید،  باقی  بیمارستان  در  گرفتید  تصمیم  شما  و  داد  منفی  پاسخ  کیفیت  ارتقاء  سازمان  اگر   	•

 به  پاسخ  اعالم  از  بعد  روز  ظهر  از  شوید  آن  پرداخت  به  مجبور  است  کن مم که  بیمارستانی  مراقبت  هزینه  .نیدک پرداخت  را  یمارستان ب


.شد خواهد  محاسبه  کیفیت  بهبود  سازمان  توسط  شما  

 استیناف  درخواست  توانید  می  بمانید،  بیمارستان  در  ترخیص  تاریخ  از  بعد  شما  و  کند  رد  را  شما  استیناف  کیفیت  بهبود  سازمان  اگر   	•
 .باشید داشته  شود  می  توصیف  بعدی  بخش  در  صورتیکه  به  را    2مرحله 

بیمارستان از  ترخیص  تاریخ  تغییر  برای   2 مرحله  استیناف  درخواست      7.3:قسمت    •

   2مرحله  استیناف  درخواست  توانید  می  بمانید،  بیمارستان  در  ترخیص  تاریخ  از  بعد  شما  و  کند  رد  را  شما  درخواست  کیفیت  بهبود  سازمان  اگر 
 .باشید داشته  را  دیگر  بررسی  یک  درخواست  و  بگیرید  تماس  کیفیت  بود به سازمان  با  دوباره  که  است  الزم  .ماییدن را 

 استیناف  درخواست  به  کیفیت  بهبود  سازمان  که  دهید  انجام  زمانی  از  بعد  تقویمی  روز    60زمان  مدت  در  را    2مرحله  بررسی  برای  درخواست 
 در  مراقبتی  پوشش  پایان  تاریخ  از  بعد  که  کنید  درخواست  را  بازبینی  این  توانید  می  صورتی  در  تنها  .اشدب داده  منفی  پاسخ  شما    1مرحله 

 .بمانید بیمارستان 

 1-588 (877) 123، :بگیرید تماس    Livantaبا  شماره  این  طریق  از  توانید  می  .شود می نامیده    Livantaکیفیت  ارتقا  سازمان  کالیفرنیا،  در 
: (855) 887-6668 TTY.

 و مجددا کیفیت  بهبود  سازمان  در  بررسی  مسئولین  	•
مورد  را  شما  استیناف  درخواست  با  مرتبط  اطالعات  دقت  به 

 .دهند می  قرار  بررسی 

ً

 بر مبنی  شما  درخواست  دریافت  از  تقویمی  روز    14ظرف   	•
 تصمیم  کیفیت  بهبود  سازمان  کنندگان  بررسی  دوم،  بررسی 
 .کرد خواهند  اتخاذ  را  خود 

 برای   2مرحله استیناف  درخواست  ارائه  نحوه  :اجمالی نگاه 
ترخیص  تاریخ  تغییر 
شماره  به خود  ایالت  در  کیفیت  بهبود  سازمان   با 

: (855) 887-6668TTY ،(877) 588-1123  تماس 
.کنید درخواست  دیگر  بازبینی  یک  برای  و  گرفته 

افتد؟  می  اتفاقی  چه  باشد  مثبت  پاسخ  اگر 


 که  مواردی  برای  خودمان  سهم  از  را  بیمارستان  هزینه  باید   	•

 دهی  پوشش  همچنان  باید  ما  .کنیم پرداخت  کردید،  دریافت  استیناف  درخواست  درباره  گیری  تصمیم  اولین  تاریخ  از  بعد  روز  ظهر  از 


.دهیم ادامه  باشد،  الزم  پزشکی  نظر  از  که  زمانی  تا  را  سرپایی  بیماران  برای  بیمارستانی  خدمات  به  مربوط  

 .کنید پرداخت  را  شود  اعمال  است  ممکن  که  دهی  پوشش  های  محدودیت  و  ها  هزینه  از  خودتان  سهم  همچنان  باید  ما ش  	•

افتد؟  می  اتفاقی  چه  باشد  منفی  پاسخ  اگر 
 شده  گفته  کنید  می  دریافت  که  ای  نامه  در  .دهد نمی  تغییر  را  آن  و  است  موافق    1مرحله  تصمیم  با  کیفیت  بهبود  سازمان  که  است  معنی  این  به 
 .دهید انجام  کارهایی  چه  باید  دهید،  ادامه  بررسی  درخواست  مراحل  به  خواهید  می  اگر  که  است 

ً
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 از  بعد  بیمارستان  در  شدن  بستری  کامل  هزینه  باشد  الزم  است  ممکن  کند،  رد  را  شما    2مرحله  بهبود  درخواست  کیفیت  بررسی  سازمان  اگر 
 .کنید پرداخت  را  شده  تعیین  ترخیص  تاریخ 

 به  .کنید درخواست  پزشکی  مستقل  بررسی  برای  یا  کرده  شکایت    DMHCبه  بیمارستان،  در  اقامت  ادامه  با  رابطه  در  توانید  می  همچنین  ما ش
 .بروید   135صفحه  در    5.4بخش  به  پزشکی،  مستقل  بررسی  برای    DMHCاز  درخواست  و  شکایت  تسلیم  نحوه  از  آگاهی  منظور 

افتد؟ می  اتفاقی  چه  بدهم  دست  از  را  استیناف  درخواست  ارائه  تاریخ  اگر     7.4: قسمت    •

 به  که  دارد  وجود    2و    1مرحله  های  بررسی  انجام  برای  دیگری  روش  بدهید،  دست  از  را  بررسی  درخواست  این  برای  شده  تنظیم  تاریخ  اگر 
 .هستند متفاوت  هم  با  بررسی  درخواست  از  اول  مرحله  دو  اما  .شود می  گفته  جایگزین  های  بررسی  آن 

بیمارستان  از  ترخیص  تاریخ  تغییر  برای    1مرحله  جایگزین  بررسی  درخواست 
 و  کنید  ارسال  ما  برای  بررسی  درخواست  یک  توانید  می  بدهید،  دست  از  را  کیفیت  بهبود  سازمان  با  تماس  برای  شده  تنظیم  تاریخ  اگر 

 موارد  جای  به  سریع  مقرر  های  تاریخ  از  که  است  بررسی  درخواست  نوعی  سریع  بررسی  .باشید داشته  را  ”سریع بررسی “درخواست 
 .کند می  استفاده  استاندارد 

 بستری  به  مربوط  اطالعات  تمام  ما  بررسی،  این  طول  در  	•
 ما  .دهیم می  قرار  بررسی  مورد  را  بیمارستان  در  شما  شدن 
 زمان  درباره  شده  انجام  گیری  تصمیم  آیا  که  کنیم  می  بررسی 
 قوانین  تمام  از  پیروی  با  و  منصفانه  بیمارستان  از  شما  ترخیص 
 .خیر یا  است  بوده 

 استفاده  استاندارد  های  مهلت  جای  به  سریع  های  مهلت  از  ما   	•
 ما که  معناست  بدین  این  .دهیم پاسخ  بررسی  این  به  تا  کنیم  می 
”سریع بررسی “درخواست  از  بعد  ساعت    72زمان  مدت  در 
 .بود خواهیم  پاسخگو  شما، 

 در  ترخیص  تاریخ  از  بعد  دارید  نیاز  همچنان  شما  هستیم  موافق  که  است  معنی  این  به  ، باشد مثبت  سریع  بررسی  به  ما  پاسخ  اگر   	•
 .دهیم می  پوشش  را  بیمارستان  خدمات  باشد،  الزم  پزشکی  نظر  از  که  زمانی  تا  و  همچنان  ما  .مانیدب یمارستان ب


 تمام  پوشش  کردیم  عنوان  که  تاریخی  از  بعد  از  شما  از  مراقبت  های  هزینه  از  خود  سهم  هستیم  موافق  ما  که  است  معنا  این  به  همچنین   	•

.کنیم پرداخت  شود،  می  


 برای  ما  پوشش  .است مناسبی  تاریخ  پزشکی  نظر  از  ترخیص  تاریخ  که  است  معنی  این  به  ، باشد منفی  سریع  بررسی  به  ما  پاسخ  اگر  	•

.شد خواهد  تمام  خدمات  دهی  پوشش  بودیم  کرده  اعالم  که  شود  می  تمام  روزی  همان  در  شدن  بستری  برای  بیمارستانی  دمات خ 

 درمانی  خدمات  کامل  هزینه  باشد  الزم  است  ممکن  بمانید،  بیمارستان  در  همچنان  شده  تعیین  ترخیص  تاریخ  از  بعد  شما  اگر  ○
 .کنید پرداخت  خودتان  را  اید  کرده  دریافت  شده  تعیین  ترخیص  تاریخ  از  بعد  که  بیمارستان 

 شما  درخواست  ایم،  کرده  پیروی  قوانین  تمام  از  شما  سریع  استیناف  درخواست  به  منفی  پاسخگویی  هنگام  در  ما  اینکه  از  اطمینان  برای   	•
 صورت  به  شما  پرونده  که  است  معنی  این  به  دهیم،  می  انجام  را  کار  این  که  هنگامی  .کنیم می  ارسال  ”مستقل بررسی  واحد “برای  را 

 .است شده  منتقل  استیناف  مراحل    2مرحله  به  خودکار 

 1 مرحله استیناف  اقامه  نحوه   :اجمالی نگاه 

 بیمارستان، از  ترخیص  تاریخ  ”سریع بازبینی “ درخواست  برای 
.بگیرید تماس  اعضا  خدمات  شماره  با 

 اطالع به  را  گیریمان  تصمیم  نتیجه  ساعت    72زمان  مدت  در  ما 
.رسانیم می  شما 

 .است ”شده تسریع  استیناف “، ”سریع بررسی “برای  حقوقی  اصطالح 

بیمارستان  از  ترخیص  تاریخ  تغییر  برای    2مرحله  جایگزین  استیناف  درخواست 
 واحد  برای  ، 1 مرحله  درباره  تصمیممان  ارائه  از  پس  ساعت    24زمان  مدت  در  را  شما  استیناف  درخواست    2مرحله  به  مربوط  اطالعات  ما 

 توانید  می  برسیم،  شده  تعیین  های  تاریخ  سایر  یا  مقرر  موعدد  این  به  توانیم  نمی  ما  که  کنید  می  فکر  اگر  .کنیم می  ارسال  (IRE) مستقل بررسی 
 .کنید ارائه  را  شکایت  چطور  که  است  شده  عنوان    161صفحه  در    10قسمت  در  .نیدک ارائه  شکایتی 

ً
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 مورد  مستقل  بررسی  واحد  توسط  ایم  داده  منفی  پاسخ  ”سریع رسی بر“به  و  کرده  اتخاذ  ما  که  تصمیمی  ، 2 مرحله  استیناف  مراحل  طول  در 
 .خیر یا  کند  تغییر  باید  ایم  گرفته  که  تصمیمی  آیا  که  گیرد  می  تصمیم  سازمان  این  .گیرد می  قرار  بررسی 

 مورد در ”سریع بررسی “یک  (IRE) مستقل بررسی  واحد   	•
 در بررسی  مسئولین  معموال .دهد می  انجام  شما  درخواست 
دهند می  پاسخ  شما  به  ساعت   72 زمان  مدت 

ً


 توسط  که  است  مستقل  سازمان  یک  مستقل،  بررسی  واحد   •
Medicare   ما طرح  با  سازمان  این  .شود می  گرفته  کار  به 
 .نیست نیز  دولتی  سازمان  یک  و  نیست  مرتبط 

 تمام  دقت  به  مستقل  بررسی  واحد  در  کنندگان  بررسی   	•
 .دهند می  قرار  بررسی  مورد  را  بیمارستان  از  ترخیص  درباره  شما  استیناف  درخواست  به  مربوط  اطالعات 

 از  که  بیمارستانی  مراقبت  هزینه  از  خود  سهم  باید  ما  سپس  بدهد،  مثبت  پاسخ  شما  استیناف  درخواست  به  مستقل  بررسی  واحد  اگر   	•
 که  زمانی  تا  شما  بیمارستانی  خدمات  برای  دهی  پوشش  به  باید  ما  همچنین  .کنیم پرداخت  را  اید  کرده  دریافت  شده  تعیین  ترخیص  تاریخ 
 .دهیم ادامه  است،  الزم  پزشکی  نظر  از 

 بیمارستان  شده  تعیین  ترخیص  تاریخ  که  است  کرده  موافقت  ما  با  که  است  معنی  این  به  بدهد،  منفی  پاسخ  شما  درخواست  به  سازمان  اگر   	•
 .است بوده  مناسب  پزشکی  نظر  از  شما 

 ید با هیدد هادام را یررسب لراحم هیداخو می راگ که ودش می داده الع اط شما به  کنید می  تافدری مستقل  ی ررسب دواح رف ط از که ای مهنا در  	•
 .ودش می  را اج ضی قا یک  سط تو که  تاس دهش هارائ تی ضیحاتو   3حله مر ف ستیناا حله مر به  هادام ه نحو اره درب آن  در  .هیدد ام جان اری ک چه 

 .کنید درخواست  پزشکی  مستقل  بررسی  برای  و  کرده  شکایت    DMHCبه  بیمارستان،  در  اقامت  ادامه  با  رابطه  در  توانید  می  همچنین  ما ش
 شما  .بروید   135صفحه  در    5.4بخش  به  پزشکی،  مستقل  بررسی  برای    DMHCاز  درخواست  و  شکایت  تسلیم  نحوه  از  آگاهی  منظور  به 
 .دهید درخواست  مستقل  پزشکی  بررسی  برای  ، 3 مرحله  استیناف  جای  به  یا  عالوه  به  توانید  می

  2 مرحله استیناف  اقامه  نحوه   :اجمالی نگاه 


 خودکار صورت  به  طرح  .دهید انجام  کاری  شما  نیست  نیازی 
.کند می  ارسال  مستقل  بررسی  واحد  برای  را  شما  درخواست 

 توانبخشی خدمات  یا  ای  حرفه  پرستاری  خدمات  سالمت،  از  مراقبت  خدمات  اگر    	8:   قسمت
 tient) e Outpavehensi, ComprCORFسرپایی  بیماران  جامع 

acility tion Fbilitaeha (R دهید  انجام  کار  چه  شود،  تمام  زودی  به
 :شود می  داده  توضیح  زیر  های  مراقبت  انواع  درباره  فقط  بخش  این  در 

 .منزل در  درمانی  مراقبت  خدمات   	•

 .پرستاران توسط  نگهداری  مرکز  در  ای  حرفه  پرستاری  مراقبت  خدمات   	•

   Medicareتأیید  مورد  (CORF) سرپایی بیماران  امع ج توانبخشی  خدمات  در  سرپایی  بیمار  عنوان  به  شما  که  بازپروری  دمات خ  	•
 شما اینکه  یا  هستید  حادثه  یا  بیماری  یک  برای  درمانی  خدمات  دریافت  حال  در  شما  که  است  معنی  بدان  این  معموال .نیدک می  دریافت 
 .هستید سخت  و  جدی  عمل  یک  از  بهبود  حال  در 

○

ً


 از  که  زمانی  تا  را  پوشش  تحت  خدمت  همچنان  تا  تید هس برخوردار  حق  این  از  شما  مراقبت،  خدمات  نوع  سه  این  از  هرکدام  با 

.کنید دریافت  باشد،  ضروری  پزشکتان  نظر  

ً
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 هرگاه  .دهیم اطالع  شما  به  خدمات  پایان  از  قبل  باید  کنیم،  متوقف  را  موارد  این  از  هرکدام  پوشش  بگیریم  تصمیم  ما  که  نگامی ه ○

.کرد نخواهیم  پرداخت  را  شما  مراقبتی  هزینه  دیگر  ما  شود،  تمام  خاص  مراقبت  یک  برای  شما  پوشش  

 

 گفته  شما  به  قسمت  این  در  .بدهید را  ما  تصمیم  استیناف  درخواست  توانید  می  ایم،  کرده  تمام  زود  بسیار  را  دهی  پوشش  ما  که  کنید  می  فکر  اگر 
 .باشید داشته  استیناف  درخواست  توانید  می  چطور  که  شود  می 

.داد خواهیم  اطالع  شما  به  قبل  از  کنیم،  تمام  را  خدمات  دهی  پوشش  اینکه  از  قبل      8.1:قسمت    •


 با  موضوع  این  .کرد خواهید  دریافت  اعالمیه  یک  کنیم  متوقف  را  شما  مراقبتی  خدمات  پرداخت  اینکه  از  قبل  روز  دو  حداقل  ما ش  	•

.شود می شناخته   ”Medicare پوشش  عدم  اطالعیه “عنوان  

 .است زمان  چه  شما  مراقبتی  خدمات  ارائه  توقف  تاریخ  که  شود  می  داده  اطالع  شما  به  کتبی  اعالمیه  این  در   	•

 .شود می  داده  اطالع  شما  به  گیری  تصمیم  این  درباره  استیناف  درخواست  ارائه  نحوه  درباره  اعالمیه  این  در  همچنین   	•

 موافقت  شما  که  نیست  معنی  این  به  کردن  امضا  .اید کرده  دریافت  را  آن  که  دهید  نشان  تا  کنید  امضا  را  کتبی  اعالمیه  باید  تان  نماینده  یا  ما ش
 .است رسیده  فرا  مراقبتی  خدمات  دریافت  توقف  زمان  که  اید  کرده 

 .کنیم می  متوقف  را  شما  مراقبت  هزینه  پرداخت  ما  شما،  پوشش  مدت  پایان  با   	•

مراقبت ادامه  برای   1 مرحله  استیناف  درخواست     8.2: قسمت    •

 گفته  شما  به  قسمت  این  در  .بدهید را  ما  تصمیم  استیناف  درخواست  توانید  می  ایم،  کرده  تمام  زود  بسیار  را  دهی  پوشش  ما  که  کنید  می  فکر  اگر 
 .باشید داشته  استیناف  درخواست  توانید  می  چطور  که  شود  می 

 .هستند کدام  مقرر  موعدهای  و  دارید  نیازی  چه  که  شوید  متوجه  باید  درخواست،  شروع  از  قبل 

 الزم کارهای  بتوانید  تا  کنید  دنبال  را  آنها  و  بشناسید  را  ها  مهلت  حتما .هستند مهم  ها  مهلت  .کنید پیروی  شده  مشخص  های  مهلت  از   	•
 نمی  پیروی  ها  مهلت  از  ما  که  کنید  می  فکر  اگر . (کند پیروی  آنها  از  باید  ما  طرح  که  دارند  وجود  هایی  مهلت  همچنین  .هیدد انجام  را 
 .)است شده  داده  توضیح  شکایت  ارائه  نحوه  درباره    161صفحه  در    10قسمت  در  .کنید ارائه  شکایتی  باید  کنیم، 

شماره  طریق  از  دارید،  احتیاج  اهنمایی ر به  یا  دارید  سؤالی  اگر  .کنید درخواست  راهنمایی  برای  نیاز،  صورت   در   	•
طریق از  اینکه  یا  .بگیرید تماس  محلی  وقت  به  شب    8تا  صبح   – 8جمعه  تا  دوشنبه  ، 117: شماره به    TTYیا   665-4627 (855)

 .بگیرید تماس  ایالتی  بهداشتی  بیمه  کمک  برنامه  با   0222-434 (800)شماره  

ً

 گرفته  ما  که  تصمیمی  آیا  که  گیرد  می  تصمیم  و  کند  می  بررسی  را  شما  استیناف  درخواست  کیفیت  بهبود  سازمان  ، 1 مرحله  استیناف  طول  در 
 تماس    Livantaبا  شماره  این  طریق  از  توانید  می  .شود می نامیده    Livantaکیفیت  ارتقا  سازمان  کالیفرنیا،  در  .خیر یا  دهد  تغییر  را  ایم 

 عدم  اطالعیه “عنوان  با  کیفیت  بهبود  سازمان  از  درخواست  به  مربوط  اطالعات . TTY  6668-887 (855) :؛1-588 (877): 123بگیرید
 زمانی را  اطالعیه  این  شما .شود می شناخته  نیز   Medicare” پوشش
 .ایم کرده متوقف  را  شما  های  مراقبت پوشش  ما  که  کنید  می دریافت 

چیست؟  کیفیت  بهبود  سازمان 
 خود  حقوق  که  سالمت  امور  متخصصین  سایر  و  پزشکان  از  گروهی 
 از بخشی  متخصصین  این  .کنند می  دریافت  فدرال  دولت  طرف  از  را 
 تا کنند  می  دریافت  مبلغی  Medicare طرف  از  آنها  .نیستند ما  طرح 
 آنها کیفیت  و  کرده  بررسی  را    Medicareدر  افراد  مراقبتی  خدمات 
 .ببخشند بهبود  را 

 برای   1مرحله استیناف  درخواست  ارائه  نحوه  :اجمالی نگاه 
 طرح  توسط  مراقبت  خدمات  ارائه  ادامه  درخواست 

شماره  به خود  ایالت  در  کیفیت  بهبود  سازمان   با 
: (855) 887-6668TTY ،(877) 588-1123  تماس 

.کنید درخواست  ”سریع پیگیری  بازبینی “ برای  و  گرفته 


 و  مراقبت  خدمات  دهنده  ارائه  مرکز  یا  سازمان  از  خروج  از  قبل 

.بگیرید تماس  بیمارستان،  از  شده  تعیین  ترخیص  از  قبل 

ً
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کنید؟  درخواست  باید  چرا 
 دهی  پوشش  که  است  مناسب  پزشکی  نظر  از  ما  آیا  که  است  مسئله  این  درباره  مستقل  بررسی  یک  این  .کنید درخواست  سریع”  بررسی “نها آ از 

 .خیر یا  دهیم  پایان  را  شما  خدمات 

چیست؟  سازمان  این  با  تماس  برای  شما  مقرر  موعد  تاریخ 

 خود  خدمات  پوشش  لغو  بر  مبنی  کتبی  اعالمیه  که  باشد  روزی  ظهر  از  بعد  تا  حداکثر  باید  کیفیت  بهبود  سازمان  با   ماس ت  	•
 .اید کرده  دریافت  را 

 استیناف  درخواست  توانید  می  دادید،  دست  از  را  استیناف  درخواست  درباره  کیفیت  بهبود  سازمان  با  تماس  برای  شده  تعیین  مهلت  اگر   •
 صفحه در    8.4قسمت  به  استیناف،  درخواست  ارائه  های  روش  سایر  درباره  جزئیات  از  اطالع  برای  .نیدک ارسال  ما  برای  مستقیما را 

 .کنید مراجعه   158

 که  دارید  عقیده  شما  یا  نکند  بررسی  را  شما  درمانی  مراقبت  خدمات  پوشش  ادامه  برای  شما  درخواست  کیفیت  بهبود  سازمان  اگر   •
 از  و  کرده  تسلیم  را  شکایت  یک  توانید  می  دارید،  شدید  درد  یا  شماست  سالمتی  به  جدی  و  فوری  تهدید  یک  فوریست،  شما  ضعیت و

 تسلیم  نحوه  از  آگاهی  منظور  به  .کنید درخواست  پزشکی  مستقل  بررسی  برای  (DMHC) کالیفرنیا هماهنگ  درمانی  مراقبت  اداره 
 .بروید   135صفحه  در    5.4بخش  به  پزشکی،  مستقل  بررسی  برای    DMHCاز  درخواست  و  کایت ش

 بخش  با  نمونه،  نسخه  یک  دریافت  برای  .باشد می  ”eMedicar پوشش  عدم  اعالمیه “کتبی،  اعالمیه  برای  حقوقی  بارت ع
 یا  محلی  وقت  به  شب    8تا  صبح    8ساعت  از  جمعه  تا  دوشنبه  از  ،  711TTY ،(855) 665-4627 : شماره  به  اعضا  دمات خ

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)   کاربران  .بگیرید تماس  هفته  روز    7شبانروز،  ساعت    24درTTY    با  باید 
cms.gov/ https://www.:کنید مشاهده  آدرس  این  در  آنالین  صورت  به  آنرا  یا  .بگیرند تماس    1-877-486-2048شماره 

Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices.html .

 .بروید  135 صفحه  در   5.4 بخش  به  مستقل،  پزشکی  بررسی  برای  اداره  از  درخواست  نحوه  از  آگاهی  منظور  به 

دهد؟  می  رخ  اتفاقی  چه  کیفیت  بهبود  سازمان  بررسی  طول  در 

 ادامه  باید  خدمات  برای  دهی  پوشش  کنید  می  فکر  چرا  که  کنند  می  سؤال  تان  نماینده  یا  شما  از  کیفیت  بهبود  سازمان  در  ازدیدکنندگان ب  	•
 .دهید انجام  را  کار  این  توانید  می  تمایل  صورت  در  اما  کنید،  آماده  کتبی  صورت  به  را  چیزی  که  نیست  الزم  .اشدب داشته 

•
 چرا  که  دهد  توضیح  و  کرده  ارسال  کیفیت  بهبود  سازمان  و  شما  به  نامه  یک  باید  طرح  کنید،  می  ارائه  استیناف  درخواست  که  نگامی ه  
 .شوند تمام  باید  شما  خدمات 

•
 قرار  اختیارشان  در  ما  طرح  که  اطالعاتی  و  کرده  صحبت  پزشک  با  کنند،  می  مراجعه  شما  پزشکی  سوابق  به  نیز  بررسی  مسئولین   
 .دهند می  قرار  بررسی  مورد  را  است  داده 

•
 .داد خواهند  اطالع  شما  به  را  تصمیمشان  داشتند،  اختیار  در  را  نیاز  مورد  اطالعات  تمام  بررسی  مسئولین  که  کامل  روز  یک  از  بعد   
 .دهد می  توضیح  را  تصمیم  این  که  کنید  دریافت  را  ای  نامه  توانید  می 

ً

ً

https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare-General-Information/BNI/MAEDNotices
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 .است ”دهی پوشش  عدم  مشروح  توصیف “دهد،  می  توضیح  را  خدمات  یافتن  پایان  دلیل  که  ای  نامه  به  مربوط  حقوقی  صطالح ا

افتد؟  می  اتفاقی  چه  بدهند  مثبت  پاسخ  بررسی  مسئولین  اگر 


 نظر  از  که  زمانی  تا  را  پوشش  تحت  خدمات  همچنان  باید  ما  باشد،  مثبت  شما  استیناف  درخواست  به  نسبت  بررسی  مسئولین  نظر  اگر   	•

.دهیم قرار  شما  اختیار  در  باشد  الزم  پزشکی  

افتد؟  می  اتفاقی  چه  بدهند  منفی  پاسخ  بررسی  مسئولین  اگر 

 پرداخت  ما  .شود می  تمام  ایم  گفته  ما  که  تاریخی  در  شما  پوشش  باشد،  منفی  شما  استیناف  درخواست  به  بررسی  مسئولین  پاسخ  اگر   	•
 .کنیم می  متوقف  را  مراقبتی  های  هزینه  این  از  خود  سهم 

 ات دمخ یا ای فهحر اری ترسپ زراکم اتدمخ زل،نم در یاندرم قبت امر ات دمخ از یده شش پو انایپ خاریت از بعد نهمچنا که  یدبگیر تصمیم  ر اگ  	•
.کنید ت رداخپ ان ودتخ شخصا را  ی اندرم ات دمخ نای مل کا ینه هز که  ت اس الزم  ، کنید اده فتاس) CORF (ییپاسر اران میب مع جا نبخشی اتو ً

مراقبت ادامه  برای   2 مرحله  استیناف  درخواست     8.3: قسمت    •

 بهره  خدمات  از  همچنان  مراقبت  پوشش  دوره  پایان  از  بعد  بخواهید  شما  و  بدهد  منفی  پاسخ  شما  استیناف  درخواست  به  کیفیت  بهبود  سازمان  اگر 
 .دهید ارائه  را    2مرحله  استیناف  درخواست  توانید  می  شوید،  مند 

 تصمیم  با  آنها  اگر  .کرد خواهد  بازبینی  دوباره  را    1مرحله  در  ده ش انجام  گیری  تصمیم  کیفیت  بهبود  سازمان  ، 2 مرحله  درخواست  طی  در 
 خدمات  یا  ای  حرفه  پرستاری  مرکز  خدمات  منزل،  درون  مراقبت  خدمات  کامل  هزینه  خودتان  که  باشد  الزم  است  ممکن  باشند،  موافق    1مرحله 

 .کنید پرداخت  ما،  طرف  از  دهی  پوشش  اتمام  تاریخ  از  بعد  را  (CORF) سرپایی بیماران  جامع  توانبخشی 

 ؛(877) 1-123588: یدبگیر س تما   Livantaبا  اره مش نای یق طر از  نید اتو می  .ودش می همیدنا   Livantaکیفیت  ا قارت ان ازمس ، نیالیفرکا در 
: (855) 887-6668 TTY .د بهبو ان ازمس که  هید د ام جان ی انزم از  بعد  یمی تقو روز    60ان زم دت م در را    2حله مر ف ستیناا رای ب تواسدرخ 

در تنها  .شدبا داده  منفی  سخ پا شما    1حله مر ف ستیناا ت واسدرخ به  کیفیت 
بعد ن همچنا که  شید با هتداش را  ی ررسب نای تواسدرخ نید اتو می  ی ورتص
 .کنید می  ت افدری را  ات دمخ ،قبتیامر ات دمخ ان ایپ خاریت از 

 

 دقت به  و  مجددا کیفیت  بهبود  سازمان  در  بررسی  مسئولین   	•
 بررسی  مورد  را  شما  استیناف  درخواست  با  مرتبط  اطالعات 
 .دهند می  قرار 

ً

 از تقویمی  روز    14زمان  مدت  در  کیفیت  بهبود  سازمان   	•
 اعالم  را  خود  گیری  تصمیم  شما،  استیناف  درخواست  دریافت 
 .کرد خواهد 


 برای   2مرحله استیناف  درخواست  ارائه  نحوه  :اجمالی نگاه 

 مدت برای  خدمات  دهی  پوشش  به  نسبت  طرح  از  درخواست 
بیشتر زمانی 

1123-588 (877)، ارهمش به ود خ تالای در  کیفیت  د بهبو ان ازمس با 

: (855) 887-6668 TTY یگرد بینی زبا یک  رای ب و فته گر س تما 

.کنید تواسدرخ


 و  مراقبت  خدمات  دهنده  ارائه  مرکز  یا  سازمان  از  خروج  از  قبل 

.بگیرید تماس  بیمارستان،  از  شده  تعیین  ترخیص  از  قبل  دهد؟  می  رخ  اتفاقی  چه  باشد  مثبت  بررسی  مسئول  سازمان  پاسخ  اگر 

 شما  به  که  تاریخی  از  را  خدمات  هزینه  از  خود  سهم  باید  ما   	•
 پرداخت  شما  به  شود،  می  تمام  دهی  پوشش  ایم  کرده  اعالم 
 .دهیم می  ادامه  شما  مورد  در  را  خدمات  دهی  پوشش  همچنان  ما  باشد  الزم  پزشکی  لحاظ  از  که  زمانی  تا  .کنیم

ً
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افتد؟  می  اتفاقی  چه  باشد  منفی  بررسی  مسئول  سازمان  پاسخ  اگر 

 .دهند نمی  تغییر  را  آن  و  هستند  موافق  استیناف    1مرحله  در  شده  اتخاذ  تصمیم  با  آنها  که  است  معنی  این  به   	•

 آن  در  .دهید انجام  کاری  چه  باید  بررسی  مراحل  ادامه  به  تمایل  صورت  در  که  شود  می  گفته  شما  به  کنید  می  دریافت  که  ای  نامه  در   	•
 .شود می  اجرا  قاضی  یک  توسط  که  است  شده  ارائه  توضیحاتی    3مرحله  استیناف  مرحله  به  ادامه  نحوه  درباره 

 پزشکی  بررسی  وبرای  کرده  تسلیم    DMHCبه  را  شکایتی  خود،  درمانی  مراقبت  خدمات  پوشش  ادامه  با  رابطه  در  توانید  می  ما ش  	•
 صفحه  در    5.4بخش  به  مستقل،  پزشکی  بررسی  برای    DMHCاز  درخواست  نحوه  از  آگاهی  منظور  به  .نیدک درخواست  مستقل 
 پزشکی  مستقل  بررسی  برای  و  کرده  تسلیم    DMHCبه  را  شکایتی  ، 3 مرحله  استیناف  جای  به  یا  بر  عالوه  توانید  می شما  .بروید  155

 .دهید درخواست 

د؟ده می  رخ  قی تفاا چه هید بد تدس از  را   1حله مر فستیناا تواسدرخ ی راب دهش تعیین  خ اریت راگ   :  8.4قسمت    •

 به  که  دارد  وجود    2و    1مرحله  های  بررسی  انجام  برای  دیگری  روش  بدهید،  دست  از  را  بررسی  درخواست  این  برای  شده  تنظیم  تاریخ  اگر 
 .هستند متفاوت  هم  با  بررسی  درخواست  از  اول  مرحله  دو  اما  .شود می  گفته  جایگزین  های  بررسی  آن 

تر  طوالنی  زمان  مدت  برای  مراقبت  دریافت  ادامه  برای    1مرحله  جایگزین  بررسی  درخواست 
 و  کنید  ارسال  ما  برای  استیناف  درخواست  یک  توانید  می  بدهید،  دست  از  را  کیفیت  بهبود  سازمان  با  تماس  برای  شده  تنظیم  تاریخ  اگر 

 موارد  جای  به  سریع  مقرر  های  تاریخ  از  که  است  بررسی  درخواست  نوعی  سریع  بررسی  .باشید داشته  را  ”سریع استیناف “درخواست 
 .کند می  استفاده  استاندارد 

 که  مراقبتی  یا  مهارت،  دارای  سالمندان  خانه  مراقبت  خانه،  در  شما  سالمت  مراقبت  به  مربوط  اطالعات  تمام  ما  بازبینی،  این  طول  در  	•
 تصمیم  آیا  که  کنیم  می  بررسی  ما  .کنید می مرور  را  کنید  می دریافت  (CORF) سرپایی بیماران  جامع  بازیابی  مرکز  یک  در  شما 
 با  و  منصفانه  شما  خدمات  خاتمه  زمان  درباره  شده  انجام  گیری 
 .خیر یا  است  بوده  قوانین  تمام  از  پیروی 

 استفاده  استاندارد  های  مهلت  جای  به  سریع  های  مهلت  از  ما  	•
 72 زمان  مدت  در  ما  .دهیم پاسخ  بررسی  این  به  تا  کنیم  می 

 پاسخگو شما، ”سریع بررسی “درخواست  از  بعد  ساعت 
 .بود خواهیم 

 معنی  این  به  ، باشد مثبت  شما  سریع  بررسی  به  ما  پاسخ  اگر   	•
 ضروری  پزشکی  لحاظ  از  که  زمانی  تا  هستیم  موافق  که  است 
 .دهیم قرار  پوشش  تحت  را  شما  خدمات  باشد، 

 تمام  پوشش  کردیم  عنوان  که  تاریخی  از  بعد  از  شما  از  مراقبت  های  هزینه  از  خود  سهم  هستیم  موافق  ما  که  است  معنا  این  به  همچنین   	•
 .کنیم پرداخت  شود،  می 


 پوشش  .است بوده  مناسب  پزشکی  لحاظ  از  شما  خدمات  لغو  که  است  این  منظورمان  ، باشد منفی  شما  سریع  بررسی  به  ما  پاسخ  اگر   	•

.شود می  متوقف  دهی  پوشش  دادیم  اطالع  شما  به  که  شود  می  تمام  روزی  همان  در  ما  هی د 

ً تمام شخصا که  باشد  الزم  است  ممکن  دهید،  ادامه  آنها  دریافت  به  کنیم  می  متوقف  را  خدمات  دادیم  اطالع  شما  به  اینکه  از  بعد  همچنان  اگر 
 .کنید پرداخت  را  خدمات  های  هزینه 

   1مرحله استیناف  اقامه  نحوه   :اجمالی نگاه 

 درخواست  و  بگیرید  تماس  ما  اعضای  خدمات  تلفن  شماره  با 
.باشید داشته  ”سریع بررسی “

 اطالع به  را  گیریمان  تصمیم  نتیجه  ساعت    72زمان  مدت  در  ما 
.رسانیم می  شما 

 .است ”شده تسریع  استیناف “، ”سریع بررسی “برای  حقوقی  اصطالح 

ً
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 برای  را  شما  درخواست  ایم،  کرده  پیروی  قوانین  تمام  از  شما  سریع  رسی بر درخواست  به  منفی  پاسخگویی  هنگام  در  ما  اینکه  از  اطمینان  برای 
 مرحله  به  خودکار  صورت  به  شما  پرونده  که  است  معنی  این  به  دهیم،  می  انجام  را  کار  این  که  هنگامی  .کنیم می  ارسال  ”مستقل بررسی  واحد “
 .است شده  منتقل  استیناف  مراحل   2

تر  طوالنی  زمان  مدت  برای  مراقبت  دریافت  ادامه  برای    2مرحله  جایگزین  استیناف  درخواست 
 واحد  برای  ، 1 مرحله  درباره  تصمیممان  ارائه  از  پس  ساعت    24زمان  مدت  در  را  شما  استیناف  درخواست    2مرحله  به  مربوط  اطالعات  ما 

 را  شکایتی  توانید  می  کنیم،  برآورده  را  ها  مهلت  سایر  یا  مهلت  این  توانیم  نمی  ما  که  کنید  می  فکر  اگر  .کنیم می  ارسال  (IRE) مستقل بررسی 
 .کنید ارائه  را  شکایت  چطور  که  است  شده  عنوان    161صفحه  در    10قسمت  در  .نیدک ارائه 

 به  و  کرده  اتخاذ  ما  که  تصمیمی  ، 2 مرحله  استیناف  مراحل  طول  در 
 مورد مستقل  بررسی  واحد  توسط  ایم  داده  منفی  پاسخ  ”سریع بررسی “

 تصمیمی آیا  که  گیرد  می  تصمیم  سازمان  این  .گیرد می  قرار  بررسی 
 .خیر یا  کند  تغییر  باید  ایم  گرفته  که 

 مورد در ”سریع بررسی “یک  (IRE) مستقل برسی  واحد   	•
 در بررسی  مسئولین  معموال .دهد می  انجام  شما  درخواست 
دهند می  پاسخ  شما  به  ساعت    72زمان  مدت 

ً

 توسط  که  است  مستقل  سازمان  یک  مستقل،  بررسی  واحد  	•
Medicare  ما طرح  با  سازمان  این  .شود می  گرفته  کار  به 
 .نیست نیز  دولتی  سازمان  یک  و  نیست  مرتبط 

 

 .دهند می  قرار  بررسی  مورد  را  شما  درخواست  با  مرتبط  اطالعات  دقت  به  مستقل  بررسی  واحد  در  بررسی  مسئولین   	•

 که  زمانی  تا  همچنین  .کنیم پرداخت  را  شما  مراقبتی  هزینه  از  خود  سهم  باید  ما  سپس  ، باشد مثبت  شما  درخواست  به    IREپاسخ  اگر   	•
 .دهیم ادامه  شما  خدمات  برای  را  خود  دهی  پوشش  باید  ما  باشد،  الزم  پزشکی  نظر  از 

 از  شما  خدمات  دهی  پوشش  توقف  که  است  کرده  موافقت  ما  با  که  است  معنی  این  به  ، بدهد منفی  پاسخ  شما  درخواست  به    IREاگر   	•
 .است بوده  مناسب  پزشکی  نظر 

 دهید  ادامه  را  بررسی  مراحل  خواهید  می  اگر  که  شود  می  داده  اطالع  شما  به  کنید  می  دریافت  مستقل  بررسی  واحد  طرف  از  که  ای  نامه  در 
 .شود می  اجرا  قاضی  یک  توسط  که  است  شده  ارائه  توضیحاتی    3مرحله  بررسی  مرحله  به  ادامه  نحوه  درباره  آن  در  .هیدد انجام  کاری  چه  اید ب

 مستقل  پزشکی  بررسی  وبرای  کرده  تسلیم    DMHCبه  را  شکایتی  خود،  درمانی  مراقبت  خدمات  پوشش  ادامه  با  رابطه  در  توانید  می  ما ش
 می  .بروید   135صفحه  در    5.4بخش  به  مستقل،  پزشکی  بررسی  برای    DMHCاز  درخواست  نحوه  از  آگاهی  منظور  به  .نیدک درخواست 

 برای  یا  کرده  تسلیم  را  شکایتی  ، 3 مرحله  استیناف  جای  به  یا  بر  عالوه  توانید  می شما  .کنید درخواست  پزشکی  مستقل  بررسی  برای  وانید ت
.دهید درخواست  پزشکی  مستقل  بررسی 


 مرحله جایگزین  استیناف  درخواست  ارائه  نحوه  :اجمالی نگاه 

شما مراقبتی  خدمات  ادامه  برای   2

 خودکار صورت  به  طرح  .دهید انجام  کاری  شما  نیست  نیازی 
.کند می  ارسال  مستقل  بررسی  واحد  برای  را  شما  درخواست 

ً
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2 مرحله  از  فراتر  بررسی  درخواست   9:   قسمت

eMedicar اقالم  و  خدمات  برای  بعدی  مراحل      9.1:قسمت    •

 حق  این  از  است  ممکن  شود،  رد  مورد  دو  هر  و  کنید  ارائه    Medicareاقالم  یا  خدمات  برای  را    2و    1مرحله  بررسی  درخواست  اگر 
 شما  به  کنید  می  دریافت  مستقل  بررسی  واحد  ازطرف  که  ای  نامه  در  .کنید دنبال  را  بررسی  درخواست  اضافی  سطوح  تا  باشید  برخوردار 

 .دهید انجام  کاری  چه  باید  کنید،  دنبال  را  بررسی  مراحل  خواهید  می  اگر  که  شود  می  داده  طالع ا

   3مرحله  استیناف  در  که  شخصی  (ALJ). قاضی توسط  ایالتی  عادالنه  دادرسی  شامل  است  ای  مرحله  بررسی،  های  درخواست    3مرحله 
 دهد،  قرار  بررسی  مورد  را  تان  پرونده  حقوقی  قاضی  یا    ALJیک  خواهید  می  اگر  .باشد می  حقوقی  قاضی  یا    ALJیک  کند  می  گیری  تصمیم 
 باشد،  کمینه  سطح  از  کمتر  دالری  ارزش  اگر  .باشد برخوردار  دالری  مقدار  حداقل  از  باید  کنید  می  درخواست  که  پزشکی  خدمات  یا  مورد  آن 
 کنید  درخواست  حقوقی  قاضی  یا    ALJاز  توانید  می  باشد،  باال  کافی  اندازه  به  دالری  مقدار  اگر  .کنید ارائه  بررسی  درخواست  توانید  نمی  دیگر 
 .کند برگزار  را  استماع  جلسه  تا 

 این  از  است  ممکن  آن  از  بعد  .کنید مراجعه    Medicareهای  بررسی  شورای  به  توانید  می  نیستید،  موافق  حقوقی  قاضی  تا    ALJتصمیم  با  اگر 
 .کند رسیدگی  شما  درخواست  به  بخواهید  فدرال  دادگاه  از  تا  باشید  برخوردار  ق ح

 برنامه  با    3077-501-855-1شماره  طریق  از  توانید  می  داشتید،  نیاز  راهنمایی  به  بررسی  درخواست  مراحل  از  هرکدام  در   اگر 
Cal MediConnect Ombuds   بگیرید تماس. 

lMedi-Ca اقالم  و  خدمات  برای  بعدی  مراحل      9.2:قسمت    •

 نسبت  بیشتری  حقوق  باشند،    Medi-Calپوشش  تحت  است  ممکن  که  باشد  اقالمی  یا  خدمات  به  مربوط  شما  استیناف  درخواست  اگر  همچنین 
 توانید  می  کند،  بررسی  را  پرونده  دیگر  قاضی  یک  خواهید  می  و  نیستید  موافق  ایالتی  دادرسی  تصمیم  با  اگر  .دارید استیناف  درخواست  به 

 .کنید درخواست  را  دادگاهی  بررسی  یا /و باشید  داشته  مجدد  استماع  جلسه  درخواست 

 :کنید ارسال  آدرس  این  به  )نامه(کتبی  درخواست  یک  مجدد،  استماع  جلسه  درخواست  برای 
The Rehearing Unit 

 Street, MS 19-37 744 P
 95814 Sacramento, CA

 حداکثر  تا  توان  می  را  مهلت  این  باشید،  داشته  تأخیر  برای  خوبی  دلیل  اگر  .شود ارسال  تصمیم  دریافت  از  بعد  روز    30ظرف  در  باید  نامه  این 
 .کرد تمدید  روز   180

 می  اگر  .کنید عنوان  را  شود  برگزار  مجدد  استماع  جلسه  باید  اینکه  دلیل  و  گیری  تصمیم  دریافت  تاریخ  مجدد،  استماع  درخواست  جلسه  در 
 چطور اینکه  و  بودید  نکرده  ارائه  را  موارد  این  قبال چرا  که  دهید  توضیح  و  دهید  توضیح  را  بیشتری  شواهد  کنید،  ارائه  بیشتری  مدارک  واهید خ
 .بگیرید تماس  حقوقی  خدمات  با  توانید  می  راهنمایی  دریافت  برای  .کنند ایجاد  تصمیم  این  در  تغییری  توانند  می 

ً

 تاریخ  از  سال  یک  ظرف   1094.5) بخش مدنی  روال  قانون  تحت (عالی  دادگاه  به  را  دادخواستی  باید  قاضی  توسط  بررسی  درخواست  برای 
 درخواست  بدون  .کنید ارائه  است  شده  آورده  آن  نام  تصمیم  در  که  ایالتی  برای  عالی  دادگاه  در  را  شکایتتان  .نیدک تسلیم  خود  تصمیم  دریافت 
 به  دادگاه  نهایی  حکم  اگر  .نیست الزم  شما  جانب  از  شکایت  این  برای  ای  هزینه  هیچ  .کنید ارائه  را  شکایت  این  توانید  می  مجدد  استماع  جلسه 
 .باشد شما  عهده  بر  وکیل  به  مربوط  های  هزینه  است  ممکن  باشد،  شما  نفع 

 نمی  اما  باشید  داشته  قضایی  بررسی  درخواست  توانید  می  نیستید،  موافق  جلسه  این  حکم  با  شما  و  است  شده  برگزار  بررسی  و  استماع  جلسه  اگر 
 .کنید درخواست  را  دیگر  استماع  جلسه  یک  توانید 

ً
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شکایت طرح  نحوه  10:    قسمت
؟ کرد شکایت  باید  مشکالتی  چه  با  رابطه  در 

 مدت  مراقبت،  خدمات  کیفیت  به  مربوط  مشکالت  جمله  از  ، گیرند می  قرار  استفاده  مورد  مشکالت  از  خاصی  انواع  برای  فقط  شکایت  مراحل 
 .اند شده  ارائه  شود،  می  رسیدگی  آنها  به  شکایت  ارائه  مراحل  در  که  مشکالتی  از  هایی  نمونه  اینجا  در  .مشتری خدمات  و  انتظار  زمان 

کیفیت  با  رابطه  در  هایی  شکایت 

 خدمات  مانند  ندارید،  رضایت  مراقبتی  خدمات  کیفیت  از  اگر   	•
 .کنید می  دریافت  بیمارستان  در  که  مراقبتی 

خصوصی  حریم  درباره  هایی  شکایت 

 شما  خصوصی  حریم  حقوق  به  فردی  که  کنید  می  فکر  اگر   	•

 که  شما  به  مربوط  اطالعات  اینکه  یا  است  نگذاشته  احترام 
 .است داده  قرار  دیگران  اختیار  در  را  است  بوده  محرمانه 

ضعیف سطح  در  مشتری  خدمات  درباره  هایی  شکایت 

 یا  خشن  برخوردی  کارکنان  یا  خدمات  دهنده  ارائه  یک  اگر   	•
 .اند داشته  شما  با  غیرمحترمانه 

 با ضعیفی  برخورد    Molina Dual Optionکارکنان  اگر   	•
 .اند داشته  شما 

 

 .اید شده  بیرون  طرح  از  اجبار  به  که  کنید  می  فکر  اگر   	•

دسترسی  های  قابلیت  درباره  هایی  شکایت 

 .باشید داشته  دسترسی  دهنده  ارائه  یا  پزشک  مطب  در  امکانات  و  درمانی  مراقبت  خدمات  به  فیزیکی  صورت  به  توانید  نمی  اگر   •

 .کند نمی ارائه  را  آمریکایی  اشاره  زبان  مترجم  مثل  نیاز  مورد  های  کمک از  یک  هیچ  شما  به  کننده  ارائه   	•

انتظار  زمان  مدت  درباره  هایی  شکایت 

 .اید بوده  انتظار  در  طوالنی  زمان  مدت  یا  اید  داشته  مشکل  مالقات  قرار  تنظیم  برای  اگر   	•

 طرح  کارکنان  دیگر  یا  اعضا  خدمات  یا  سالمت  امور  متخصصین  دیگر  یا  پزشکان،داروسازان  توسط  طوالنی  زمان  مدت  برای  اگر   	•
 .اید شده  معطل 

تمیزی  و  بهداشت  درباره  هایی  شکایت 

 .است نبوده  تمیز  پزشک  مطب  یا  بیمارستان  کلینیک،  که  کنید  می  فکر  اگر   	•

زبان  به  دسترسی  درباره  هایی  شکایت 

 .ندهد قرار  تیارتان اخ در  مترجمی  ویزیت،  زمان  مدت  طول  در  شما  دهنده  ارائه  یا  پزشک  اگر   	•

ما  با  ارتباط  برقراری  درباره  هایی  شکایت 

 .ایم نکرده  ارسال  برایتان  را  است  بوده  الزم  که  ای  نامه  یا  اعالمیه  ما  که  کنید  می  فکر  اگر  	•

 .اند بوده  فهم  قابل  سختی  به  ایم  کرده  ارسال  برایتان  که  کتبی  اطالعات  که  کنید  می  فکر  اگر   	•

استیناف  های  درخواست  یا  دهی  پوشش  به  مربوط  های  گیری  تصمیم  با  رابطه  در  ما  اقدامات  بودن  موقع  به  درباره  هایی  کایت ش

.مای رده کن عمل  ر مقر عد مو در  شما  ف ستیناا تواسدرخ به  یی سخگوپا یا  یده شش پو اره درب ی گیر تصمیم  در  که  کنید  می  فکر  ر اگ 	•

شکایت طرح  نحوه  :اجمالی نگاه 
 یانازمس با یارجخ یت شکا یک  یا /و ما مه نابر با  نید اتو می شما 

.هیدد ام جان را  ی لداخ یت شکا یک  دارد ن یطابارت ما  مه نابر به  که 

 و بگیرید  تماس  اعضا  خدمات  با  داخلی،  شکایت  یک  تسلیم  برای 
.بفرستید نامه  ما  برای  یا 


 را  خارجی  های  شکایت که  دارند  وجود  مختلفی  های  سازمان

10.2بخش به  بیشتر،  اطالعات  کسب  برای  .کنند می بررسی   
.کنید مراجعه    163صفحه  در 

ً
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 یا  خدمات  ارائه  یا  تأیید  های  مهلت  از  استیناف،  درخواست  یا  دهی  پوشش  به  مربوط  نتیجه  دریافت  از  بعد  که  کنید  می  فکر  اگر   	•
 .کنیم نمی  پیروی  شما  به  پزشکی  خاص  خدمات  هزینه  برگرداندن 

 .ایم نکرده  منتقل  مستقل  بررسی  واحد  به  موقع  به  را  شما  پرونده  ما  که  کنید  می  فکر  اگر   	•

 .است ”نارضایتی“، ”شکایت“برای  حقوقی  اصطالح 

 

 .است ”نارضایتی تسلیم “، ”شکایت ارائه “برای  حقوقی  اصطالح 

دارند؟  وجود  ها  شکایت از  مختلفی  انواع  آیا 
 .شود می بررسی  و  ایجاد  ما  برنامه  توسط  داخلی  شکایت  یک  .دهید انجام  خارجی  شکایت  یک  یا /و داخلی  شکایت  یک  توانید  می شما  .بله
 به  خارجی  یا /و داخلی  شکایت  یک  برای  اگر  .شود می بررسی  و  ایجاد  ندارد  ارتباطی  ما  برنامه  به  که  سازمانی  توسط  خارجی  شکایت  یک 
 .بگیرید تماس    Cal MediConnect Ombudsبرنامه  با    3077-501-855-1شماره  طریق  از  توانید  می  داشتید،  نیاز  اهنمایی ر

داخلی های  شکایت    10.1: قسمت    •

 – جمعه تا  دوشنبه  ، 117: شماره به    TTYیا    4627-665 (855)شماره  طریق  از  اعضاء  خدمات  مرکز  با  داخلی،  شکایت  یک  تسلیم  برای 
 یک  با  رابطه  در  شکایت  این  اینکه  مگر  کنید،  تسلیم  را  خود  شکایت  وانید ت می زمان  هر  در  شما  .بگیرید تماس  محلی  وقت  به  شب    8تا  صبح   8

 در  خواهید  می  که  مشکلی  وقوع  از  پس  تقویمی  روز    60ظرف  باید  باشد،  می    Dبخش  داروی  به  مربوط  شکایت  اگر  .اشدب   Dبخش  داروی 
 .شوند تسلیم  کنید  شکایت  آن  مورد 

 .داد خواهند  اطالع  شما  به  اعضا  خدمات  است،  آن  انجام  به  الزم  که  دارید  نیاز  دیگری  چیز  به  اگر   	•

 صورت  به  را  آن  پاسخ  ما  کتبی،  طور  به  خود  شکایت  ارسال  صورت  در  .کنید ارسال  ما  برای  و  نوشته  را  خود  شکایت  توانید  می  ما ش  	•
 .کنیم می  ارسال  مکتوب 

 و بررسی  مورد  شما  سالمت  وضعیت  و  شما  پرونده  لزوم  اساس  بر  و  یعاسر باید  هستند  اعتراض  نوعی  حقیقت  در  که  هایی  کایت ش  	•
 به  .باشد طرح  توسط  کتبی  یا  شفاهی  اعتراض  دریافت  تاریخ  از  بعد  روز    30از  بیشتر  نباید  مدت  این  اما  بگیرند  قرار  فصل  و  حل 
 پاسخ  برای  عضو  اینکه  مگر  شود،  داده  پاسخ  شفاهی  صورت  به  است  ممکن  شوند،  می  مطرح  شفاهی  صورت  به  که  هایی  ارضایتی ن
 پاسخ  کتبی  صورت  به  باید  شفاهی  صورت  به  شده  ارائه  اعتراض  .باشد مراقبت  کیفیت  مورد  در  نارضایتی  یا  کرده  درخواست  تبی ک
جمعه الی  دوشنبه  ، TTY،(855) 665-4627  :71 1 شماره با  تماس  توسط  شفاهی  صورت  به  توان  می  را  ها  نارضایتی  .وندش اده د
  Appeals : Molina Dual Optionsنشانی به  پست  توسط  کتبی  صورت  به  یا  ؛ کنید تسلیم  محلی  وقت  به  شب    8تا  صبح    8از 

 90802and Grievances, PO Box 22816, Long Beach, CA ، 0610-499 (562)نمابر : .

ً

 

 تماس همان  در  بتوانیم  است  ممکن  گیرید،  می  تماس  ما  با  شکایت  یک  با  رابطه  در  اگر  .دهیم می  پاسخ  شما  به  فورا باشد  داشته  امکان  اگر 
.داد خواهیم  انجام  را  کار  این  باشیم،  پاسخگو  فورا ما  که  است  الزم  شما  سالمت  شرایط  اساس  بر  اگر  .دهیم پاسخ  شما  به  تلفنی 

ً
ً


 است  دلیل  این  به  نگرفتیم،  تقویمی  روز    30ظرف  را  خود  تصمیم  اگر  .دهیم می پاسخ  ها  شکایت بیشتر  به  تقویمی  روز    30ظرف  ما   	•

 و  وضعیت  از  روزرسانی  به یک  همچنین  .داد خواهیم  اطالع  شما  به  تبی ک صورت  به  را  مراتب  و  داریم  نیاز  بیشتری  اطالعات  به  که 

.کنیم می اعالم  شما  به  را  پاسخ  ارائه  برای  شده  زده  تخمین زمان  


 کنید،  می  ارائه  شکایتی  ”سریع استیناف  درخواست “یا  ”هید پوشش  باره در سریع  گیری  تصمیم “برای  شما  درخواست  رد  دلیل  به  اگر   	•

.دهیم می  پاسخ  شما  شکایت  به  ساعت    24زمان  مدت  در  و  کرده  آماده  شما  برای  ”سریع شکایت “یک  خودکار  صورت  به  ما  

ً
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 .است ”شده تسریع  نارضایتی “، ”سریع شکایت “برای  حقوقی  اصطالح 

 یک  خودکار  صورت  به  ما  کنیم،  می  دهی  پوشش  درباره  گیری  تصمیم  صرف  را  زیادی  زمان  که  کنید  می  شکایت  دلیل  این  به  اگر   	•
 .دهیم می  پاسخ  شما  شکایت  به  ساعت    24زمان  مدت  در  و  کرده  آماده  شما  برای  ”سریع شکایت “


 پاسخ  .دهیم می  قرار  اختیارتان  در  را  دالیلمان  و  دهیم  می  اطالع  شما  به  ، نباشیم موافق  شما  شکایت  کل  یا  ها  قسمت  از  بعضی  با  اگر   	•

.خیر یا  هستیم  موافق  شما  شکایت  با  آیا  که  دهیم  می  

خارجی های  شکایت     10.2:قسمت    •

دهید  اطالع  e  Medicarبه  شکایتتان  درباره  توانید  می 
 :دارد قرار  دسترس  در  اینجا  از    Medicareشکایت  فرم  .کنید ارسال    Medicareبرای  را  شکایتتان  توانید   می 

.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx https://www.

Medicare   برنامه  کیفیت  بهبود  برای  اطالعات  این  از  و  کند  می  تلقی  جدی  را  شما  شکایات Medicare   کند می  استفاده. 

 شماره با  لطفا کند،  نمی  توجه  شما  مشکل  به  مانی در برنامه  که  کنید  می  احساس  اگر  یا  دارید  هایی  دلنگرانی  یا  بازخورد  اگر 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)   کاربران  .بگیرید تماس TTY   بگیرند تماس   2048-486-877-1 شماره  با  توانند  می. 

 .است رایگان  تماس  برقراری 

ً

دهید  اطالع  l Medi-Ca به  شکایتتان  درباره  توانید  می 
 مطمئن  تا  کند  می  تالش  طرفانه  بی  و  منصفانه  نظری  نقطه  از  مشکالت  شدن  برطرف  برای  نیز   Cal MediConnect Ombuds برنامه 
 دیگر  با  یا  ما  با   Cal MediConnect کل  بازرس  برنامه  .کنند دریافت  را  هستیم  ارائه  به  ملزم  که  پوشش  تحت  خدمات  تمام  ما  اعضای  شود 
 .ندارد ارتباطی  درمانی  بیمه  های  طرح  یا  بیمه  های  شرکت 

 بصورت  خدمات  این  .است شده  گرفته  نظر  در   Cal MediConnect کل  بازرس  برنامه  با  تماس  برای   3077-501-855-1 تلفن  شماره 
 .شوند می  ارائه  رایگان 

 .بگیرید تماس  کالیفرنیا  در  شده  مدیریت  سالمت  از  مراقبت  بخش  با  توانید  می  هایتان  شکایت  با  رابطه  در 

 های  شکایت  با  رابطه  در  راهنمایی  دریافت  برای  .است رمانی د های  برنامه  تنظیم  مسئول  (DMHC) دهش مدیریت  درمانی  مراقبت  بخش 
 موضوع  یک  به  مربوط  که  شکایتی  به  صورتیکه  در  .بگیرید اس تم  DMHC راهنمایی  مرکز  با  توانید  می  ، Medi-Cal خدمات  به  مربوط 
 مورد  در  درمانی  برنامه  تصمیم  با  اگر  دارید،  شدید  درد  اگر  شماست،  سالمتی  به  جدی  و  فوری  تهدید  یک  برگیرنده  در  یا  شود  می  فوری 
  DMHC با  توانید  می  است،  نکرده  رسیدگی  شما  شکایت  به  تقویمی  روز   30 ظرف  ما  درمانی  برنامه  اگر  یا  نیستید  موافق  خود  کایت ش

 .بگیرید تماس 

 :است شده  ارائه  راهنمایی  مرکز  از  راهنمایی  دریافت  برای  روش  دو  اینجا  در 

 رایگان  شماره  از  توانند  می  دارند  گفتاری  یا  شنوایی  مشکل  و  هستند  ناشنوا  که  افرادی  .دیریبگ تماس   2219-466-888-1 شماره  با   	•
TTY1-877-688-9891   است رایگان  تماس  برقراری  .کنند استفاده. 

 	• از  وب  سایت  بخش  خدمات  مراقبت  از  سالمت  مدیریت  شده  )http://www.dmhc.ca.gov( دیدن کنید.

کنید  ارائه  را  شکایت  مدنی  حقوق  دفتر  در  توانید  می  شما 
 .کنید شکایت  انسانی  خدمات  دفتر  و  سالمت  اداره  به  شهروندی  ق حقو مورد  در  توانید  می است،  نشده  رفتار  شما  با  عدالت  با  کنید  می فکر  اگر 
 حقوق  دفتر  با  تماس  برای    1019-368-800-1تلفن  شماره  .باشید داشته  شکایت  زبانی  کمک  به  دسترسی  عدم  درباره  توانید  می مثال  برای 
 از  توانید  می  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .بگیرند تماس   7697-537-800-1 شماره  با  باید   TTY کاربران  .است شده  گرفته  نظر  در  دنی م

.hhs.gov/ocr/index.html https://www  کنید بازدید  نیز. 

ً

https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
http://www.dmhc.ca.gov
https://www.hhs.gov/ocr/index.html
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 .بگیرید تماس  مدنی  حقوق  محلی  دفتر  با  زیر  شماره  طریق  از  توانید  می همچنین 
Office for Civil Rights 

 Department of Health and Human Services U.S.
90 7th Street, Suite 4-100 

 94103 San Francisco, CA

 .باشید برخوردار  حقوقی  از  دیگر،  اجرای  قابل  ایالتی  قانون  هرگونه  و  ”ناتوانی به  مبتال  های  آمریکایی “انون ق تحت  شما  است  ممکن  همچنین 
 .است   307-501-855-1تلفن  شماره  .بگیرید تماس    Cal MediConnect Ombudsبرنامه  با  توانید  می  راهنمایی  دریافت  برای 

کنید  تسلیم  کیفیت  بهبود  سازمان  به  را  شکایت  یک  توانید  می
 :دارید رو  پیش  انتخاب  دو  نیز  است  مراقبتی  خدمات  کیفیت  درباره  شکایتتان  که  هنگامی 

•
 بهبود سازمان  برای  )ما به  شکایت  ارائه  بدون (مستقیما را  مراقبت  دمات خ کیفیت  درباره  شکایتتان  توانید  می  دهید،  می  ترجیح  اگر   
 .کنید ارسال  کیفیت 

•
 سازمان  این  برای  را  شکایتتان  خواهید  می  اگر  .کنید ارائه  کیفیت  بهبود  سازمان  به  و  کنید  ارسال  ما  برای  را  شکایتتان  توانید  می  یا   
 .کنند رسیدگی  شکایتتان  به  تا  کنیم  می  همکاری  آنها  با  کنید،  ارسال 

ً

 فدرال  دولت  از  را  خود  دستمزد  که  است  درمانی  مراقبت  متخصصین  دیگر  و  متخصص  پزشکان  از  متشکل  گروهی  کیفیت،  بهبود  ازمان س
 مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .ببخشند بهبود  را  آنها  و  کرده  بررسی  را  بیماران  به  شده  ارائه  مراقبتی  خدمات  تا  کنند  می  دریافت 
 .کنید مراجعه    2فصل  به  کیفیت،  بهبود  سازمان 

، 1-588-877-1231 از  است  عبارت    Livantaبرای  تلفن  شماره  .شود می نامیده    Livantaکیفیت  ارتقا  سازمان  کالیفرنیا،   در 
: (855) 887-6668
 TTY.

ً



 Cal MediConnectدر طرح  ویت شماضپایان ع 10:فصل  Molina Dual Options اعضای دفترچه    

 
 

 دوشنبه تا جمعه TTY: 711،4627-665 (855) به شماره Molina Dual Options با اگر سؤاالتی دارید، لطفا
 شب، به وقت محلی تماس بگیرید. برقراری تماس رایگان است. برای کسب اطالعات بیشتر، 8 صبح تا 8ازساعت 

www.MolinaHealthcare.com/Duals 165.به سایت زیر مراجعه کنید  ? 

   

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

l MediConnect  Caطرح  در  شما  عضویت  پایان   10:فصل 
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.A  برنامه  در  را  خود  عضویت  توانید  می  هنگام  چه  درl MediConnect  Ca  دهید؟  خاتمه  ما
 عضویت  توسط  سال  طول  در  زمان  هر  در    Molina Dual Options Medicare-Medicaid Planدر  خود  عضویت  به  توانید   می 
   Original Medicareبه  تغییر  یا  دیگر    Cal MediConnectبرنامه  در  عضویت  دیگر،   Plan Medicare Advantage  در 
 .دهید خاتمه 

 شما درخواست  ما  اگر  مثال .یابد می  پایان  کردیم،  دریافت  را  طرحتان  تغییر  برای  شما  درخواست  ما  که  ماهی  از  روز  آخرین  در  شما  ضویت ع
 شروع  بعد  ماه  روز  اولین  در  شما  جدید  پوشش  .شود می  تمام  ژانویه    31پایان  در  ما  طرح  در  شما  دهی  پوشش  کنیم،  دریافت  ژانویه    18در  را 

 ).مثال این  در  فوریه   (1شد  خواهد 

ً

 به گزینش خودتان برای Medi-Calدر برنامه مراقبت هماهنگ شده   دهید، می  خاتمه  ما  درمانی  برنامه  در  خود  عضویت  به  هنگامیکه 
 های  گزینه  توانید  می  همچنین  کنید  انتخاب  را  متفاوتی    Cal MediConnectبرنامه  اینکه  مگر   ثبت نام خواهید شد، Medi-Calدمات خ
 مربوط  اطالعات  توانید  می  کنید،  ترک  را  ما  درمانی  برنامه  اگر  .نیدک انتخاب  ما  طرح  در  عضویتتان  پایان  زمان  در  را   Medicare ضویت ع
 :نمایید دریافت  را  خودتان  به 

 167. صفحه  جدول  در   Medicare های  گزینه   	•

  168.صفحه  در    Medi-Calخدمات   •

 :با تماس  توسط  را  خود  عضویت  خاتمه  نحوه  مورد  در  بیشتر  اطالعات  توانید  می 

 محلی  وقت  به  شب،    8تا  صبح    8جمعه،  تا  دوشنبه  ، TTY،(855) 665-4627  :71 1 شماره طریق  از  اعضا،  خدمات  با   	•
 .بگیرید تماس 

   Heath Care Optionsبا  عصر    5:00تا  صبح    8:00از  جمعه  تا  دوشنبه  روزهای    7272-580-844-1شماره  طریق  از   	•
 .بگیرند تماس    7077-430-800-1شماره  با  باید    TTYکاربران  و  بگیرید  تماس 

 و  مدافعه  برنامه  ،  (SHIP)ایالتی  درمانی  بیمه  امداد  برنامه  با  بعدازظهر    5:00تا  صبح    8:00ساعت  از  و  جمعه  تا  دوشنبه  از   	•
 کردن  پیدا  یا  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .بگیرید تماس    0222-434-800-1شماره  به  (HICAP) الیفرنیاک درمانی  بیمه  مشاوره 
.کنید بازدید  aging.ca.gov/HICAP/  http://www.تارنمای  از  لطفا شما،  منطقه  در    HICAPمحلی  دفتر  ً

 کل  بازرس  برنامه  با  عصر    5:00تا  صبح    9:00از  جمعه  تا  دوشنبه  ای روزه   3077-501-855-1شماره  طریق  از   	•
MediConnect   کاربران  و  بگیرید  تماسTTY    بگیرند تماس    7914-847-855-1شماره  با  باید. 

•	Medicare    800-1 (4227-633-800-1) شماره  به  هفته  روز    7و  روز  شبانه  ساعت    24در-MEDICARE   کاربرانTTY
   

.بگیرند تماس    2048-486-877-1شماره  با  باید  

 برنامه  مورد  در  اطالعات  کسب  برای  .دهید تغییر  را  درمانی  های  برنامه  که  نتوانید  است  ممکن  نباشید،  دارویی  مدیریت  برنامه  در  اگر   :وجهت
 .کنید مراجعه   5 فصل  به  دارویی  مدیریت  های 

.B  طرح  در  عضویتتان  به  چطور l MediConnect Ca  دهید  پایان  ما
   Molina Dual Optionsاز  خواهید  می  که  بگویید    Medicareیا    Medi-Calبه  دهید،  پایان  عضویتتان  به  اید  گرفته  تصمیم   اگر 
 :شوید خارج 

   Heath Care Optionsبا  عصر    5:00تا  صبح    8:00از  جمعه  تا  دوشنبه  روزهای    7272-580-844-1شماره  طریق  از   	•
 یا  ؛ بگیرند تماس    7077-430-800-1شماره  با  باید    TTYکاربران  و  بگیرید  ماس ت

 با   MEDICARE-800-1 (4227-633-800-1) شماره  طریق  از  توانید  می  هفته  روز    7و  روز  شبانه  ساعت    24در   	•
Medicare   کاربران  .بگیرید تماس ) TTY تماس    2048-486-877-1شماره  با  باید  )دارند گفتاری  یا  شنوایی  مشکل  که  افرادی 

 ثبت  دیگری  دارویی  برنامه  یا    Medicareبرنامه  در  توانید  می  نیز  گیرید  می  تماس    MEDICARE-800-1با  هنگامیکه  .بگیرند
 صفحه  در  موجود  نمودار  در  شوید  می  خارج  ما  طرح  از  که  زمانی    Medicareخدمات  دریافت  درباره  بیشتر  اطالعات  .نیدک نام 

 .است شده  آورده   167

ً

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
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.C  طرح  یک  به  توانید  می  چطورl MediConnect  Ca  شوید  ملحق  دیگر
 از  دیگر  طرح  یک  به  توانید  می  کنید،  دریافت  واحد  طرح  یک  از  را    Medi-Calو    Medicareمزایای  همچنان  خواهید  می   اگر 

Cal MediConnect   شوید ملحق. 

  Cal MediConnect:از  دیگر  طرح  یک  در  نام  ثبت  برای 

   Heath Care Optionsبا  عصر    5:00تا  صبح    8:00از  جمعه  تا  دوشنبه  روزهای    7272-580-844-1شماره  طریق  از   	•
   Molina Dualاز  خواهید  می  که  بگویید  آنها  به  .بگیرند تماس    7077-430-800-1شماره  با  باید    TTYکاربران  و  بگیرید  ماس ت

Options   از  دیگر  طرح  یک  به  و  شوید  خارجCal MediConnect    می  ای  برنامه  چه  در  که  نیستید  مطمئن  اگر  .شوید ملحق 
 .دهند قرار  اختیارتان  در  شما  منطقه  در  درمانی  های  برنامه  سایر  مورد  در  را  اطالعاتی  توانند  می  آنها  شوید،  عضو  واهید خ

 .میابد پایان  کردیم،  دریافت  را  شما  درخواست  ما  که  ماهی  از  روز  آخرین  در    Molina Dual Optionsبا  شما  دهی  پوشش 

.D  خدمات  دریافت  نحوه e Medicar  و l Medi-Ca  جداگانه  طور  به
 صورت  به  ما  کنید،  نام  ثبت   Cal MediConnectاز دیگر  طرح  یک  در    Molina Dual Optionsاز  خروج  از  بعد  خواهید  نمی  اگر 

 .گردانیم می  باز    Medi-Calو    Medicareخدمات  به  را  شما  جداگانه 

.D1  خدمات  دریافت  نحوهe  Medicar

 .کنید انتخاب  را    Medicareمزایای  دریافت  نحوه  توانید  می  شما 

 خودکار  صورت  به  شما  ها،  گزینه  این  از  یکی  انتخاب  با  .کنید دریافت  را    Medicareخدمات  تا  دارید  اختیار  در  را  گزینه  این  ما ش
 .دهید می  پایان  را    Cal MediConnectطرح  در  عضویتتان 

 1. :دهیدتغییر زیر موارد به را خود طرح توانید می شما 

قبیلاز ،   Medicareدرمانی برنامه یک 
صورتدر یا  Medicare Advantage Plan 

منطقه محدوده در زندگی و مشمولیت شرایط برآوردن 
سالمندان برای فراگیر مراقبت برنامه خدماتی، 

(Programs of All-inclusive Care for 
the Elderly, PACE) 

: است شده آورده کار انجام نحوه اینجا در 
شمارهطریق از توانید می هفته روز  7 و روز شبانه ساعت  24در 

Medicare تماس 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)  با
بگیرندتماس  1-877-486-2048 . TTY  شمارهبا باید کاربران  .بگیرید

1-855-921-PACE PACE ، شمارهبا بهمربوط استعالمات برای 
بگیرید تماس  (7223) . 

: دارید نیاز بیشتر اطالعات یا راهنمایی به اگر 

مشاورهبرنامه با توانید میبیشتر اطالعات کسب برای  •
 (HICAP)  شمارهبه کالیفرنیا درمانی بیمه مدافعه و 

ساعتاز جمعه تا دوشنبه روزهای از ، 1-800-434-0222
بیشتراطالع برای  .  بگیریدتماس بعدازظهر  5:00 تا صبح  8:00

اینجابه  ً HICAP  لطفاخودتان منطقه در محلی دفتر کردن پیدا یا 
.http://www.aging.ca.gov/HICAP/ کنید مراجعه 

از خودکار صورت به شما نام ثبت جدید، طرح دهی پوشش شروع با 
. Molina Dual Options  شود می لغو

ً

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
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 2. :دهیدتغییر زیر موارد به را خود طرح توانید می شما 

دارویتجویز طرح یک با همراه اصلی  Medicare 
جداگانه Medicare 

: است شده آورده کار انجام نحوه اینجا در 
شمارهطریق از توانید می هفته روز  7 و روز شبانه ساعت  24در 

Medicare تماس 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)  با
بگیرندتماس  1-877-486-2048 . TTY  شمارهبا باید کاربران  .بگیرید

: دارید نیاز بیشتر اطالعات یا راهنمایی به اگر 

مشاورهبرنامه با توانید میبیشتر اطالعات کسب برای  •
 (HICAP)  شمارهبه کالیفرنیا درمانی بیمه مدافعه و 

ساعتاز جمعه تا دوشنبه روزهای از ، 1-800-434-0222
بیشتراطالع برای  .  بگیریدتماس بعدازظهر  5:00 تا صبح  8:00

اینجابه  ً HICAP  لطفاخودتان منطقه در محلی دفتر کردن پیدا یا 
.http://www.aging.ca.gov/HICAP/ کنید مراجعه 

Original Medicare ، صورتبه شما نام ثبت دهی پوشش شروع با 
. Molina Dual Options  شودمی لغو از خودکار 

 :دهید تغییر  زیر  موارد  به  را  خود  طرح  توانید  می  شما  3.

e l MedicarOrigina  از مجزا  ای  برنامه  بدون 
e Medicar  دار نسخه  داروهای  برای

 جابجا Original Medicare طرح  به  اگر  :توجه
   Medicareتجویزی  داروی  طرح  یک  در  و  شوید 
 است ممکن    Medicareنکنید،  نام  ثبت  جداگانه 
 به  اینکه  مگر  کند  نام  ثبت  دارو  طرح  در  را  شما 

Medicare   طرح این  در  خواهید  نمی  که  بگویید 
 .شوید ملحق 

 را  تجویزی  داروی  پوشش  توانید  می  صورتی  در  فقط 
 دیگری  منبع  از  را  خود  دارویی  پوشش  که  کنید  لغو 
 دریافت  کارگری  اتحادیه  یا  کارفرما  طرف  از  جمله  از 
 خود دارویی  پوشش  به  نیاز  مورد  در  اگر  .کنید می 

 درمانی  بیمه  مدافعه  و  مشاوره  برنامه  با  دارید،  سؤاالتی 
 0222-434-800-1 شماره  به  (HICAP) کالیفرنیا
 5:00 تا  صبح    8:00ساعت  از  و  جمعه  تا  دوشنبه  از 

 بیشتر اطالعات  کسب  برای  .بگیرید تماس  بعدازظهر 
 خود، منطقه  در    HICAPمحلی  دفتر  کردن  پیدا  یا 
 aging.ca.gov/HICAP/http://www. از  لطفا 
 .کنید بازدید 

:است  شده  آورده  کار  انجام  نحوه  اینجا  در 

 شماره طریق  از  توانید  می  هفته  روز    7و  روز  شبانه  ساعت    24 در 
(1-800-633-4227) 1-800-MEDICARE   باMedicare   تماس 

 .بگیرند تماس    2048-486-877-1شماره با  باید    TTYکاربران  .بگیرید

:دارید  نیاز  بیشتر  اطالعات  یا  راهنمایی  به  اگر 

 مشاوره برنامه  با  توانید  می بیشتر  اطالعات  کسب  برای   •
 شماره به  (HICAP) کالیفرنیا  درمانی  بیمه  مدافعه  و 

 ساعت از  جمعه  تا  دوشنبه  روزهای  از  ، 1-800-434-0222
 بیشتر اطالع  برای  . بگیرید تماس  بعدازظهر    5:00تا  صبح   8:00
 اینجا به  لطفا خودتان  منطقه  در  محلی    HICAPدفتر  کردن  پیدا  یا 

aging.ca.gov/HICAP/.http://www. کنید  مراجعه 

 صورت به  شما  نام  ثبت  ، Original Medicare دهی  پوشش  شروع  با 
 .شود می  لغو    Molina Dual Optionsاز  خودکار 

ً

ً

.D2  خدمات  دریافت  نحوهl  Medi-Ca

 .کنید می  نام  ثبت  خودتان  انتخاب  به    Medi-Calشده  مدیریت  مراقبت  طرح  در  شوید،  خارج    Cal MediConnectطرح  از  اگر 

 .شود می  شامل  را  ها  پشتیبانی  و  رفتاری  سالمت  از  مراقبت  خدمات  و  مدت  طوالنی  خدمات  اکثر  شما    Medi-Calدمات خ

ً

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
http://www.aging.ca.gov/HICAP/
http://www.aging.ca.gov/HICAP/
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 اطالع    Health Care Optionsبه  که  است  الزم  دارید،  را  ما    Cal MediConnectطرح  در  عضویتتان  پایان  درخواست  که  نگامی ه
 .شوید ملحق    Medi-Calشده  مدیریت  مراقبت  طرح  کدام  به  خواهید  می  دهید 

   Heath Care Optionsبا  عصر    5:00تا  صبح    8:00از  جمعه  تا  دوشنبه  روزهای    7272-580-844-1شماره  طریق  از   	•
   Molina Dualخواهید  می  که  بگویید  آنها  به  .بگیرند تماس    7077-430-800-1شماره  با  باید    TTYکاربران  و  بگیرید  ماس ت

Options   شده  مدیریت  مراقبتی  طرح  یک  به  و  کرده  ترک  راMedi-Cal    می  ای  برنامه  چه  در  که  نیستید  مطمئن  اگر  .شوید ملحق 
 .دهند قرار  اختیارتان  در  شما  منطقه  در  درمانی  های  برنامه  سایر  مورد  در  را  اطالعاتی  توانند  می  آنها  شوید،  عضو  واهید خ

 طالعاتی ا دفترچه  یک  جدید،  عضویت  شناسایی  کارت  یک  دهید،  می  خاتمه  ما    Cal MediConnectطرح  در  عضویتتان  به  که  نگامی ه
 .کرد خواهید  دریافت  خودتان    Medi-Calپوشش  برای  ها  داروخانه  و  دهندگان  ارائه  از  جدید  فهرست  یک  و  جدید  اعضای 

.E  شما  عضویت  اینکه  تا  ما  درمانی  برنامه  طریق  از  خود  داروهای  و  پزشکی  خدمات  دریافت  ادامه 
کند  پیدا  خاتمه 

-Medi و    Medicareجدید  پوشش  و  شود  تمام  عضویتتان  اینکه  تا  کشد  می  طول  مدتی  شوید،  خارج    Molina Dual Optionsاز  اگر 
Cal   را  داروها  و  درمانی  مراقبت  خدمات  همچنان  مدت،  این  طول  در  .کنید مراجعه    170صفحه  به  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .شود شروع 
 .کنید می  دریافت  ما  طرح  از 


 تحت صورتی  در  تنها  شما  شده  تجویز  داروهای  معموال .کنید استفاده  هایتان  نسخه  دریافت  برای  شبکه  های  داروخانه  از  باید  شما   	•

.ما طرح  در  داروخانه  خدمات  پستی  سفارش  طریق  از  جمله  از  باشد،  شده  تهیه  شبکه  داروخانه  یک  در  که  است  پوشش  

ً

 ترخیص زمان  تا  بیمارستان  در  شما  شدن  بستری  معموال شدید،  بستری  بیمارستان  در  شود  می  تمام  عضویتتان  که  روزی  در  اگر   	•
 از  قبل  شما  جدید  درمانی  پوشش  که  شود  می  ایجاد  زمانی  ط فق حالت  این  .بود خواهد  ما  l MediConnect  Caطرح  پوشش  حت ت

 .شود شروع  ترخیص 

ً

.F  برنامه  در  شما  عضویت  که  هایی  موقعیت  سایر l MediConnect Ca  کند  می  پیدا  خاتمه  ما
 :دهد پایان  طرح  در  شما  ویت عض به  باید    Molina Dual Optionsآن  در  که  هستند  شرایطی  ها  این 

 .باشد داشته  وجود    Medicareاز    Bو    Aبخش  پوشش  در  ای  وقفه اگر   	•

 هم  و  باشند    Medicareشرایط  واجد  هم  که  است  افرادی  برای  ما  طرح  .نباشید  Medi-Cal شرایط  واجد  دیگر   اگر   	•
.Medi-Cal 

 .شوید خارج  خدماتی  منطقه  از  اگر   	•

  .هستید دور  به  ماه  شش  از  بیش  برای  ما  خدماتی  شامل  منطقه  از  اگر  	•
 آنجا  به  که  مکانی  آیا  که  ببینید  و  بگیرید  تماس  اعضا  خدمات  با  که  است  الزم  باشید،  داشته  طوالنی  سفر  یک  یا  کنید  مکان  نقل  اگر ○ 

 .خیر یا  است  ما  طرح  خدماتی  منطقه  در  شود  می  جابجا 

 .رفتید زندان  به  قضایی  جرائم  به  ارتکاب  دلیل  به  اگر   	•

 .کنید پنهان  را  دارید  تجویزی  ای داروه برای  که  هایی  بیمه  سایر  به  مربوط  اطالعات  یا  نگویید  را  واقعیت  اگر   	•

 .ندارید سکونت  متحده  ایاالت  در  قانونی  صورت  به  یا  نیستید  متحده  ایاالت  شهروند  اگر   	•

 خدمات  مراکز  .باشید کرده  پیدا  حضور  متحده  ایاالت  در  قانونی  صورت  به  یا  باشید  متحده  ایالت  شهروند  باید  برنامه  این  در  عضویت  برای 
Medicare   وMedicaid    نداشته  را  الزامات  این  اگر  .داد خواهند  اطالع  ما  به  برنامه  در  ماند  باقی  برای  شما  صالحیت  عدم  صورت  در 

 .کنیم حذف  را  شما  نام  ثبت مجبوریم  باشید 

ً
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 دریافت  نیستید،    Cal MediConnectشرایط  واجد  دیگر  که  است  کرده  تغییر  ای  گونه به  شما  شرایط  یا  ندارید  را    Medi-Calشرایط  اگر 
 دهد  می اجازه  شما  به  مازاد  زمان  این  .کرد خواهد  پیدا  ادامه  ماهه  دو  مازاد  مدت  برای   Molina Dual Options از  شما  دریافتی  زایای م

 بر  مبنی  ما  طرف  از  ای  نامه  شما  .کنید تصحیح  هستید  شرایط  واجد  همچنان  دارید  باور  که  صورتی  در  را  خود  بودن  شرایط  واجد  اطالعات 
 .کرد خواهید  دریافت  خود  شرایطی  واجد  به  مربوط  اطالعات  تصحیح  های  دستورالعمل  همراه  به  خود  شرایطی  واجد  در  تغییر 


 به  ماهه  دو  دوره  آن  روز  آخرین  تا  را  آن  شرایط  دوباره  باید  بمانید،  باقی    Molina Dual Optionsاز  عضوی  بتوانید  اینکه  برای   	•

.آورید دست  

 .شد خواهد  قطع    Molina Dual Optionsدر  شما  عضویت  آورید،  دست  به  را  شرایط  ماه  دو  آن  پایان  تا  نتوانید  که  صورتی  در  •

 :کنیم می  طرح  ترک  به  مجبور  را  شما  باشیم،  کرده  دریافت    Medi-Calو    Medicareاز  قبل  از  را  کار  این  مجوز  اگر  تنها  و  زیر  دالیل  به 


 ما  طرح  برای  شما  بودن  شرایط  واجد  بر  اطالعات  این  و  باشید  کرده  ارائه  طرح  در  نام  ثبت  هنگام  در  نادرست  اطالعات  ابتدا  از  اگر   	•

.بگذارد تأثیر  

 برایمان  طرح  اعضای  دیگر  و  شما  برای  پزشکی  خدمات  ارائه  که  ای  گونه  به  کنید  عمل  مختل  روشی  به  مداوم  صورت  به   اگر   	•
 .شود مشکل 

 .کند استفاده  درمانی  مراقبت  خدمات  دریافت  برای  شما  عضویت  ناسایی ش کارت  از  دیگری  فرد  دهید  اجازه  اگر   	•

 بررسی  مورد  بازپرس  توسط  را  شما  پرونده  است  ممکن    Medicareدهیم،  پایان  شما  عضویت  به  دالیل  این  به  اگر ○
 .دهد قرار 

.G  برنامه  ترک  برای  شما  از  درخواست  با  مخالفت  مقرراتl MediConnect  Ca  مربوط  دلیل  هر  به 
درمان  و  بهداشت  به 
 شماره  طریق  از  باید  شوید،  خارج  طرح  از  که  است  شده  خواسته  شما  از  درمانی  وضعیت  با  مرتبط  دالیل  به  که  کنید  می  احساس  اگر 

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)   باMedicare    کاربران  .بگیرید تماسTTY    تماس    2048-486-877-1شماره  با  باید 
 .بگیرید تماس  هفته  روز   7 روز،  شبانه  ساعت   24 در  توانید  می .بگیرند

  9:00 ساعت  از  جمعه  تا  دوشنبه  روزهای  در  ، 3077-501-855-1 شماره  به  l MediConnect Ca کل  بازرس  برنامه  با  باید  همچنین 
 .بگیرند تماس   7914-847-855-1 شماره  با  باید   TTY کاربران  بگیرید،  تماس   TTY بعدازظهر   5:00 تا  صبح 

.H  دادیم  خاتمه  ما  درمانی  برنامه  در  شما  عضویت  به  صورتیکه  در  شما  شکایت  حق
 باید  ما  همچنین  .دهیم اطالع  شما  به  کتبی  صورت  به  را  کار  این  دالیل  باید  دهیم،  خاتمه  را    Cal MediConnectطرح  در  عضویتتان  ما  اگر 

 بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .کنید ارائه  شکایتی  یا  انتقاد  عضویت،  به  دادن  پایان  به  نسبت  ما  تصمیم  درباره  توانید  می  چطور  که  دهیم  توضیح 
 .کنید مراجعه  نیز    9بخش  به  شکایت،  رائه  نحوها  درباره 

.I  درمانی برنامه  در  خود  عضویت  خاتمه  مورد  در  بیشتری  اطالعات  دریافت  نحوه
 :توانید می  کنید،  کسب  اطالعاتی  دهیم  پایان  شما  عضویت  به  توانیم  می  ما  که  زمانی  درباره  بیشتری  اطالعات  خواهید  می  یا  دارید  سؤالی  اگر 

 تماس  محلی  وقت  به  شب،    8تا  صبح    8جمعه،  تا  دوشنبه  ، TTY،(855) 665-4627  :71 1 شماره طریق  از  اعضا،  خدمات  با   	•
 .بگیرید

   Heath Care Optionsبا  عصر    5:00تا  صبح    8:00از  جمعه  تا  دوشنبه  روزهای    7272-580-844-1شماره  طریق  از   	•
 .بگیرند تماس    7077-430-800-1شماره  با  باید    TTYکاربران  و  بگیرید  تماس 

ً
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 ، 0222-434-800-1 شماره  به  (HICAP) کالیفرنیا درمانی  بیمه  مدافعه  و  مشاوره  برنامه  با  توانید  می بیشتر  اطالعات  کسب  برای   •
  HICAP دفتر  کردن  پیدا  یا  بیشتر  اطالع  برای  .بگیرید تماس  بعدازظهر   5:00 تا  صبح   8:00 ساعت  از  جمعه  تا  دوشنبه  روزهای  از 

.aging.ca.gov/HICAP/http://www. کنید  مراجعه  اینجا  به  لطفا خودتان  منطقه  در  محلی 

  Cal MediConnect برنامه  با  عصر   5:00 تا  صبح   9:00 از  جمعه  تا  دوشنبه  روزهای   3077-501-855-1 شماره  طریق  از   •
Ombuds   کاربران  و  بگیرید  تماس TTY   بگیرند تماس   7914-847-855-1 شماره  با  باید. 

 با   MEDICARE-800-1 (4227-633-800-1) شماره  طریق  از  توانید  می  هفته  روز    7و  روز  شبانه  ساعت    24در   •
Medicare   کاربران  .بگیرید تماسTTY    بگیرند تماس    2048-486-877-1شماره  با  باید. 

ً

http://www.aging.ca.gov/HICAP/
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نی قانو ی ها اطالعیه   11:فصل 

معرفی 
 و  کلیدی  عبارات  .شوند می    Molina Dual Optionsدر  شما  ضویت ع به  مربوط  که  باشد  می  قانونی  های  اطالعیه  حاوی  فصل  این 

 .اند شده  گنجانده  اعضا  راهنمای  دفترچه  فصل  آخرین  در  الفبا  حروف  ترتیب  به  آنها  تعاریف 

مطالب  فهرست 

A

.قوانین به  مربوط  اعالمیه .  173

B
 .

......................................................................................................................

...........................................................................................................................

................


.تبعیض  عدم  اعالمیه  173

C . به  مربوط  اعالمیهMedicare    و  دوم  بیمه  سهم  کننده  پرداخت  عنوان  بهMedi-Cal    آخر  کننده  پرداخت  عنوان  به
 174

ً



ی قانونی ا: اطالعیه ه11فصل  	Molina Dual Options اعضای دفترچه  

 
 ? 

 دوشنبه تا جمعه TTY: 711،4627-665 (855) به شماره Molina Dual Options با اگر سؤاالتی دارید، لطفا
 شب، به وقت محلی تماس بگیرید. برقراری تماس رایگان است. برای کسب اطالعات بیشتر، 8 صبح تا 8ازساعت 

www.MolinaHealthcare.com/Duals 173.به سایت زیر مراجعه کنید 

 

 

 

 

 

 

.A  قوانین  به  مربوط  اعالمیه
 حتی  بگذارند  تأثیر  شما  های  مسئولیت  و  حقوق  بر  است  ممکن  قوانین  این  .شوند می  مربوط  اعضا  طالعاتی ا دفترچه  این  به  قوانین  بسیاری 
 از  دسته  آن  شوند،  می  اعمال  دفترچه  این  مورد  در  که  اصلی  قوانین  .اشدب نشده  اضافه  یا  باشد  نشده  داده  توضیح  دفترچه  این  در  قوانین  این  اگر 
 .شوند اعمال  است  ممکن  نیز  ایالتی  قوانین  و  فدرال  قوانین  سایر  .است   Medi-Calو    Medicareهای  برنامه  با  رابطه  در  فدرال  قوانین 

.B  تبعیض  عدم  اعالمیه
 حمایت  ناعادالنه  رفتار  یا  تبعیض  مقابل  در  شما  از  که  قوانینی  از  اید ب دارد  همکاری    Medi-Calو    Medicareبا  که  سازمانی  یا  شرکت  هر 
 در  جغرافیایی  محل  ژنتیک،  اطالعات  جنسیت،  بیمه،  قابلیت  مدرک  قومیت،  پوست،  رنگ  ادعاها،  سابقه  سن،  خاطر  به  ما  .کند تبعیت  کنند،  می 
 به  یا  نشده  قائل  تبعیض  جنسیت  یا  مذهب  نژاد،  ملی،  اصلیت  جسمانی،  یا  روانی  معلولیت  پزشکی،  سابقه  سالمتی،  وضعیت  خدماتی،  حدوده م

 .کنیم نمی  رفتار  شما  با  متفاوتی  گونه 

 :دارید ناعادالنه  رفتار  یا  تبعیض  مورد  در  هایی  دلنگرانی  یا  خواهید  می  بیشتری  اطالعات  اگر 

 شماره  با  توانند  می    TTYکاربران  .بگیرید تماس    1019-368-1800شماره  به  مدنی  حقوق  دفتر  انسانی،  خدمات  و  بهداشت  اداره  با   	•
 .کنید بازدید  نیز  hhs.gov/ocr  http://www.از  توانید  می  بیشتر  ات اطالع کسب  برای  .بگیرند تماس   1-800-537-7697


 برای دریافت اطالعات مربوط به دفتر حقوق مدنی و برای پیدا کردن دفتر حقوق مدنی .بگیرید تماس  خود  مدنی  حقوق  محلی  دفتر  با   	•

 بازدید نمایید.hhs.gov/ocr/office www. از تارنمای محلی خود، لطفا ً

 .بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  دارید،  نیاز  کمک  به  دهنده  ارائه  یک  یا  درمانی  مراقبت  خدمات  به  دسترسی  برای  و  دارید  ناتوانی   اگر 
 .کند کمک  شما  به  تواند  می  اعضا  خدمات  چرخدار،  صندلی  به  دسترسی  در  مشکل  مانند  دارید،  شکایتی  اگر 

است  قانون  خالف  تبعیض 
Molina Healthcare of California (Molina)   می  پیروی  درمانی  مراقبت  خدمات  با  رابطه  در  فدرال  مدنی  ق حقو قوانین  همه  از 

 .دهد می  قرار  اعضا  همه  اختیار  در  جنسیت  یا  معلولیت  سن،  ملی،  اصلیت  پوست،  رنگ  نژاد،  به  توجه  بدون  را  درمانی  مراقبت  خدمات  .ندک
Molina   نمی  رفتار  آنها  با  متفاوت  طور  به  یا  نکرده  محروم  جنسیت  یا  معلولیت  سن،  ملی،  اصلیت  پوست،  رنگ  نژاد،  خاطر  به  را  اشخاص 
 .شود می  جنسی  های  کلیشه  و  بارداری  جنسی،  هویت  شامل  موضوع  این  .کند

 :کند می  ارائه  رایگان  طور  به  را  خدمات   Molina ما،  با  ارتباط  قراری بر در  شما  به  کمک  برای 

معلول  اشخاص  برای  خدمات  و  ها  کمک   	•
اشاره  زبان  برای  شرایط  واجد  مترجمین ○
 )بریل دسترسی،  قابل  الکترونیک  های  فرمت  صوتی،  درشت،  چاپ (ها  فرمت  سایر  به  کتبی  مطالب ○

دارند  محدود  انگلیسی  های  مهارت  یا  کنند  می  تکلم  دیگری  زبان  به  که  اشخاصی  برای  زبانی  دمات خ  	•
تجربه  با  شفاهی  مترجمین ○
شما  زبان  به  شده  ترجمه  کتبی  مطالب ○
اند  شده  نوشته  آسان  و  ساده  زبان  به  که  مطالبی  ○

 صبح   8 جمعه،  تا  دوشنبه  ، TTY،(855) 665-4627  :71 1 شماره به   Molina اعضای  خدمات  بخش  با  دارید،  احتیاج  خدمات  این  به  اگر 
 .بگیرید تماس  محلی  وقت  به  شب،   8 تا 

 به  جنسیت  یا  معلولیت  سن،  ملی،  اصلیت  پوست،  رنگ  نژاد،  براساس  شما  با  یا  کرده  قصور  خدمات  ارائه  از   Molina که  کنید  می  فکر  اگر 
ً تسلیم ایمیل  یا  فکس  پست،  توسط  یا  شخصا را  شکایت  توانید  می  .نمایید تسلیم  را  شکایت  یک  توانید  می  است،  نموده  رفتار  متفاوتی  صورت 

ً

https://www.hhs.gov/ocr/index.html
http://www.hhs.gov/ocr/office
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 یا    3889-606 (866)شماره  به  مدنی  حقوق  کننده  هماهنگ  با  .کنیم کمک  توانیم  می  ما  دارید،  کمک  به  نیاز  خود  شکایت  درنوشتن  اگر  .نیدک
1 , 71TTY  بگیرید تماس. 

 :شکایت ارسال  برای  نشانی 
Civil Rights Coordinator  

200 Oceangate 
 90802 Long Beach, CA

 شماره  به  را  خود  شکایت  یا  .کنید ایمیل    civil.rights@molinahealthcare.comآدرس  به  را  شکایتتان  توانید  می   همچنین 
 .کنید فکس   499-0610 (562)


 آدرس  این  در  شکایت  های  فرم  .کنید تسلیم  مدنی  حقوق  دفتر  آمریکا،  انی انس خدمات  و  بهداشت  اداره  به  را  مدنی  حقوق  شکایت  توانید  می 

:است  موجود  

.hhs.gov/ocr/office/file/index.html http://www  شکایت ارسال  نشانی:
 
 Department of Health and Human Services U.S.

venue, SW A200 Independence 
, HHH Building Room 509F

ashington, D.C. 20201 W

 آنرا  نیز  jsf  https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.آدرس  به  مدنی  حقوق  دفتر  شکایت  پورتال  طریق  از  توانید  می 
 .کنید ارسال 

 .بگیرید تماس  TTY  7697-537-800 ؛ 1019-368-800-1 شماره  با  دارید،  نیاز  کمک  به  اگر 

.C  به  مربوط  اعالمیه e Medicar  و  دوم  بیمه  سهم  کننده  پرداخت  عنوان  به l Medi-Ca  عنوان  به 
آخر  کننده  پرداخت 

 یک در  شما  اگر  مثال .کنند پرداخت  را  دهیم  می  قرار  اختیارشان  در  که  خدماتی  هزینه  از  خود  سهم  ابتدا  باید  افراد  از  بعضی  مواقع  عضی ب
 را  خود  سهم  ابتدا  باید  کارگری  خسارت  جبران  سازمان  یا  بیمه  شرکت  اید،  شده  جراحت  دچار  کار  محل  در  اگر  یا  اید  بوده  رانندگی  ادثه ح

 .کند پرداخت 

ً

 .کنیم آوری  جمع  نیست  اول  کننده  پرداخت    Medicareآنها  برای  که    Medicareپوشش  تحت  خدمات  برای  که  داریم  مسئولیت  و  حق  ما 

 به  درمانی  مراقبت  خدمات  برای  ثالث  اشخاص  حقوقی  تعهدات  با  مرتبط  قوانین  و  فدرال  و  ایالتی  قوانین  از    Cal MediConnectبرنامه 
 کننده  پرداخت  آخرین    Medi-Calبرنامه  که  کنیم  حاصل  اطمینان  تا  گیریم  می  کار  به  را  منطقی  های  روش  تمام  ما  .کند می  تبعیت  اعضا، 
 .باشد بیمه  سهم 

ً

mailto:civil.rights@molinahealthcare.com
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
http://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
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مهم  ی ها واژه  مفهوم  12: فصل    

معرفی 
 .اند شده  ذکر  الفبا  حروف  ترتیب  به  عبارات  .باشد می  آنها  معانی  و  رفته  کار  به  اعضا  طالعاتی ا دفترچه  طول  در  که  عباراتی  حاوی  فصل  این 
 .بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  دارید،  نیاز  عبارت  از  بیشتری  اطالعات  به  اگر  یا  کنید  پیدا  را  خواهید  می  که  عبارتی  توانید  نمی  اگر 

 غذا  مانند  دهند،  می  انجام  عادی  روز  یک  در  افراد  که  کارهایی  ving)  daily livities of:(ADL, Actiروزمره  های  عالیت ف
 .دندان کردن  مسواک  یا  کردن  حمام  پوشیدن،  لباس  توالت،  از  استفاده  خوردن، 

 درخواست  درباره  گیری  تصمیم  دریافت  منتظر  که  حالی  در  کنید  دریافت  را  مزایا  همچنان  توانید  می  شما   :تعلیق حال  در  هزینه  کمک 
 در  هزینه  کمک “دار  ادامه  پوشش  این  به  ).کنید مراجعه    9بخش  به  بیشتر  اطالعات  برای (هستید  ایالتی  دادرسی  جلسه  یا    1مرحله  بررسی 
 .شود می  گفته  ”تعلیق حال 

 به  نیاز  که  بیمارانی  دهد،  می  انجام  جراحی  عمل  سرپایی  بیماران  برای  که  مرکزی :سرپایی های  جراحی  مرکز   :سرپایی جراحی  مرکز 
 .باشند داشته  احتیاج  مراقبت  و  درمان  ساعت    24از  بیش  به  که  رود  نمی  انتظار  و  ندارند  بیمارستانی  های  مراقبت 

 بررسی،  درخواست  ارائه  با  .است زده  سر  ما  جانب  از  اشتباهی  که  کنید  می  فکر  اگر  ما  اقدامات  بررسی  برای  روشی   :بررسی رخواست د
 شده  داده  توضیح  بررسی  های  درخواست  درباره    9بخش  در  .باشید داشته  را  دهی  پوشش  درباره  گیری  تصمیم  تغییر  درخواست  توانید  می 
 .بررسی درخواست  ارائه  نحوه  درباره  جمله  از  است، 

 .دارد ارتباط  مواد  از  استفاده  با  رابطه  در  موجود  اختالالت  و  روانی  بهداشت  به  که  جامع  و  کلی  واژه  یک   :رفتاری سالمت 


 می  فروخته  و  ساخته  داروسازی  شرکت  یک  توسط  که  شده  تجویز  داروی  یک   ):دار مارک  اروهای د(تجاری  مارک  دارای  اروهای د

 ساخته داروسازی  های  شرکت  سایر  توسط  معموال ژنریک  وهای دار .نددار ژنریک  داروهای  مشابه  ترکیباتی  معموال مارک  داروهای  .شود

.شوند می  

ًً

l MediConnect :Ca  مزایای  که  برنامه  یکMedicare    وMedi-Cal    یک  شما  .کند می  ارائه  سالمت  طرح  یک  در  همزمان  را 


.دارید اختیار  در  مزایا  تمام  برای  عضویت  شناسایی  کارت  


.کنید مراجعه  ”فردی مراقبت  طرح “به   :مراقبت طرح  


 این  .هستند اختیاری  ،  (ICP)فردی  مراقبت  خدمات  طرح  تحت  که  خدماتی  سایر   CPO): دمات خ(مراقبت  طرح  اختیاری  دمات خ

.بود نخواهد  هستید،  آنها  دریافت  به  مجاز    Medi-Calدر  که  مدتی  طوالنی  های  پشتیبانی  و  خدمات  جایگزین  دمات خ 


.کنید مراجعه  ”ترکیبی مراقبت  تیم “به   :مراقبت یم ت 


 شما  که  کند  حاصل  اطمینان  تا  کند  می  همکاری  شما  مراقبت  مات خد دهندگان  ارائه  با  و  سالمت  طرح  شما،  با  که  اصلی  فرد   :پرونده مدیر 

.کنید می  دریافت  را  نیاز  مورد  مراقبتی  خدمات  


CMSبا  تماس  نحوه  درباره   2 بخش  در  Medicare.  مسئول فدرال  سازمان   Medicaid (CMS): و  e Medicar خدمات  مراکز    

.است شده  داده  توضیح  


 پرستاری  مراقبت  که  سرپایی  بیماران  درمانی  مرکز  برپایه  ات خدم برنامه  AS) :(CBمحلی  جامعه  بر  بتنی م بزرگساالن  خدمات 

 سایر  و  نقل  و  حمل  تغذیه،  خدمات  دهنده،  مراقبت /خانوادگی حمایت  و  کارآموزی  شخصی،  مراقبت  درمان،  اجتماعی،  خدمات  تخصصی، 


.کنند می  برآورده  را  مربوطه  بودن  شرایط  واجد  رایط ش که  باشد  می  شرایطی  واجد  اعضای  برای  که  کند  می  عرضه  را  دماتی خ 

ً
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 موضوع  این  .دارید پوشش  تحت  مراقبت  یا  خدمات  درباره  ای  دغدغه  یا  مشکل  شما  که  مضمون  این  با  شفاهی  یا  کتبی  بیانیه  یک   :کایتش
 برای  رسمی  نام  .شود می  ما  شبکه  های  داروخانه  یا  ما  شبکه  ندگان ده ارائه  شما،  مراقبت  کیفیت  خدمات،  کیفیت  درباره  نگرانی  نوع  هر  امل ش
 .است ”نارضایتی تسلیم “، ”شکایت ارائه “

 عمده جراحی  یا  سانحه  بیماری،  برای  را  توانبخشی  خدامت  مدتاع که  مرکزی   (CORF):سرپایی  بیماران  جامع  توانبخشی  دمات خ
 درمان  تنفسی،  درمان  روانشناسی،  یا  اجتماعی  خدمات  فیزیکی،  درمان  جمله  از  کند،  می  ارائه  را  مختلفی  خدمات  مرکز  این  .کند می  ارائه 
 .محیطی ارزیابی  خدمات  دیگر  از  بسیاری  و  درمانی  گفتار  شغلی، 

ً

 های  تصمیم  شامل  مورد  این  :دهیم قرار  پوشش  تحت  را  مزایایی  چه  ما  اینکه  درباره  گیری  تصمیم   :دهی وشش پ درباره  گیری  تصمیم 
 درخواست  نحوه  درباره    9فصل  در  .کنید می  پرداخت  سالمتتان  خدمات  برای  که  است  مبالغی  یا  پوشش  تحت  خدمات  و  داروها  به  مربوط 
 .است شده  داده  توضیح  ما  از  دهی  پوشش  درباره  گیری  تصمیم 

 .کنیم می  استفاده  ما  درمانی  برنامه  پوشش  تحت  (OTC) نسخه بدون  و  دار  نسخه  داروهای  همه  برای  که  عبارتی   :پوشش تحت  اروهای د

 و  ها  نسخه  وسایل،  مدت،  طوالنی  های  پشتیبانی  و  خدمات  سالمت،  خدمات  تمام  معنای  به  است  کلی  عبارتی  این   :پوشش تحت  دمات خ
 .ما طرح  پوشش  تحت  خدمات  دیگر  و  تجهیزات  نسخه،  بدون  داروهای 

 کمک  آنها  به  تا  کند  می  ارائه  ما  درمانی  مراقبت  کنندگان  ارائه  به  را  بیشتری  دستورات  که  کارآموزی   :فرهنگی صالحیت  کارآموزی 
 شما  زبانی  و  فرهنگی  اجتماعی،  نیازهای  با  که  کنند  تعدیل  صورتی  به  را  خدمات  تا  کنند  درک  را  شما  باورهای  و  ها  ارزش  سابقه،  بهتر  شود 

 .باشند داشته  سازگاری 

 در  ایالتی  سازمان  یک  vices) e Serlth Car Heatment of:(DHCS, Deparدرمانی  مراقبت  خدمات  سازمان 
 کند  می  مدیریت  را   Medicaid برنامه  که  است   کالیفرنیا 

 .شود می  گفته  ”ایالت“آن  به  دفترچه  این  در  کلی  طور  به  و  ، )شود می  گفته   Medi-Cal آن  به  کالیفرنیا  در (

 سالمت  های  طرح  به  مربوط  قوانین  تنظیم  مسئول  کالیفرنیا  در  ایالتی  سازمان   (DMHC):شده  مدیریت  درمانی  مراقبت  خدمات  خش ب
  . DMHCکند می  کمک  دارند،  شکایتی   Medi-Cal خدمات  درباره  و  هستند   Cal MediConnect در  که  افرادی  به   . DMHCاست

 .کند می  اجرا  را  (IMR) مستقل پزشکی  های  بررسی  همچنین 

 غیرداوطلبانه  یا  )خودتان خواست  به (داوطلبانه  است  ممکن  نام  ثبت  لغو  .ما طرح  در  ضویت ع به  دادن  پایان  مراحل   :نام ثبت   لغو 
 .باشد )نیست شما  انتخاب  به (

 از  نسخه  بدون  یا  دار  مارک  ژنریک،  داروهای  .دارند قرار  ما  دارویی  فهرست  در  که  داروها  از  هایی  گروه   :دارویی های  بندی  سته د
 .گیرد می  قرار  بندی  دسته (3) سه از  یکی  در  دارویی  لیست  در  دارویی  هر  .باشند می  دارویی  های  بندی  دسته  های  نمونه 

 صندلی  :مثال چند  .کند می  تجویز  شما  برای  خانه  در  استفاده  برای  شما  پزشک  که  خاصی  اقالم   (DME):ماندگار  پزشکی  تجهیزات 
 در  استفاده  برای  کننده  ارائه  توسط  شده  داده  سفارش  بیمارستانی  های  تخت  دیابتی،  لوازم  برقی،  تشک  های  سیستم  بغل،  زیر  چوب  چرخدار، 
 .واکر و  نبوالیزر  اکسیژن،  به  مربوط  لوازم  و  وسائل  صوتی،  تولید  وسائل  ، IV تزریق  های  پمپ  منزل، 

 عالئم  که  معتقدید  دارو  و  سالمت  از  متوسط  دانشی  با  دیگری  فرد  هر  یا  شما  آن  در  که  شود  می  گفته  شرایطی  به  پزشکی  اورژانس   :اورژانس
 عالئم  .شود جلوگیری  بدن  در  ناتوانی  ایجاد  یا  بدن  از  عضوی  رفتن  دست  از  مرگ،  بروز  از  تا  دارد  نیاز  پزشکی  فوری  توجه  به  شما  پزشکی 
 .باشد شدید  درد  یا  جدی  های  جراحت  است  ممکن  پزشکی 

ً
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 درمان  و  اورژانسی  خدمات  تا  گیرد  می  قرار  شما  اختیار  در  دیده  آموزش  دهنده  ارائه  یک  توسط  که  پوشش  تحت  خدمات   :اضطراری مراقبت 
 .شود ارائه  اورژانسی  رفتاری  و  پزشکی  شرایط  در  نیاز  مورد 

 برخی کردن  دنبال  بدون  دارو  از  استفاده  یا  گیرد  نمی  قرار  پوشش  تحت  معموال که  دارو  یک  دهی  پوشش  دریافت  برای  اجازه   :استثنا وارد م
 .خاص های  محدودیت  و  قوانین  از 

 دار  نسخه  داروهای  هزینه  کند  می  کمک  دارند  محدود  منابع  و  درآمد  که  اشخاصی  به  که  باشد  می    Medicareبرنامه   :بییشتر کمک 
Medicare   بخش D   یا ”درآمدی کم  یارانه “اضافی  کمک  .دهند کاهش  را  شده  بیمه  سهم  و  فرانشیز  بیمه،  حق  قبیل  از ”LIS“  خوانده  نیز 

 .شود می 

 ژنریک  داروی  یک  .است شده  تأیید  دار،  مارک  داروی  جای  به  ده استفا برای  فدرال  دولت  توسط  که  شده  تجویز  داروی  یک   :ژنریک اروی د
.است دار  مارک  داروی  مشابه  آن  عملکرد  و  است  تر  ارزان  معموال .است مارک  داروی  مشابه  ترکیبات  دارای 

ً

ً

 یا  شما  مراقبت  کیفیت  مورد  در  شکایت  شامل  موضوع  این  .ها داروخانه  یا  ما  دهندگان  ارائه  از  یکی  یا  ما  درباره  شکایت  یک   :عتراضا
 .شود می  شما  درمانی  برنامه  توسط  شده  ارائه  خدمات  کیفیت 

 درباره  رایگان  صورت  به  موضوعی  مشاوره  و  اطالعات  آن  در  که  ای  برنامه   (HICAP)داشتي به مه یب مدافعه  و  مشاوره  رنامه ب
Medicare   با  تماس  نحوه  درباره   2 فصل  در  .شود می  ارائه HICAP   است شده  داده  توضیح. 

 .دهندگان ارائه  دیگر  و  مدت  طوالنی  خدمات  دهندگان  ارائه  ها،  انه داروخ ها،  بیمارستان  پزشکان،  از  متشکل  است  سازمانی   :درمانی طرح 
 یکدیگر،  همکاری  با  افراد  این  همگی  .کند می  کمک  شما  به  دمات خ و  دهندگان  ارائه  تمام  مدیریت  زمینه  در  که  دارد  ای  پرونده مدیر  همچنین 
 .کنند می  ارائه  را  شما  نیاز  مورد  خدمات 

 نحوه  و  بیمار  سالمت  وضعیت  بررسی  برای  آن  از  .او فعلی  شرایط  و  بیمار  پزشکی  سوابق  از  بررسی  یک   :سالمت خطر  احتمال  رزیابی ا
 .شود می  استفاده  آینده  در  آن  تغییر 

 نیست،  نیاز  تأیید  مورد  درمانگر  یا  پرستار  یک  های  مهارت  به  آن  برای  که  کند  می  ارائه  خدماتی  که  دی فر  :منزل در  بهداشتی  های  کمک 
 در  کمک  مسئول  ).شده توصیه  های  ورزش  انجام  یا  پوشیدن  باس ل توالت،  از  استفاده  کردن،  حمام  مانند (شخصی  امور  انجام  در  کمک  انند م

.کند نمی  ارائه  را  درمانی  یا  نیست  پرستاری  مدرک  دارای  لزوما منزل  ً

 مرگ  به  منجر  بیماری  دچار  پزشک  تشخیص  به  که  افرادی  به  کمک  برای  پشتیبانی  و  مراقبت  برنامه   :مرگ به  رو  بیماران  سایشگاه آ
 کمتر  یا  ماه  شش  رود  می  انتظار  و  دارید  مرگ  به  منجر  بیماری  یک  دارای  شما  که  معناست  بدان  این  .نندک زندگی  آرامش  با  تا  هستند 
 .باشید زنده 

 .کند انتخاب  را  آسایشگاه  که  دارد  را  حق  این  مرگ  به  منجر  بیماری  دچار  کننده  نام  ثبت   	•

 شامل  که  دهند،  می  ارائه  کامل  طور  به  شخص  به  را  مراقبتی  خدمات  پرستاران  و  متخصصین  از  متشکل  ویژه  دیده  آموزش  تیم  یک   	•
 .شود می  او  روحی  و  اجتماعی  عاطفی،  جسمی،  نیازهای 

•	Molina Dual Options    اختیارتان  در  را  شما  جغرافیایی  منطقه  در  آسایشگاهی  خدمات  دهندگان  ارائه  از  فهرستی  است  موظف 
 .دهد قرار 

 درمانی  برنامه  هزینه  در  شدن  سهیم  مبلغ  از  بیش  )بیمارستان یا  پزشک  قبیل  از (کننده  ارائه  که  موقعیتی   :نامناسب/مورد بی  ورتحساب ص
 یا  خدمات  هرگونه  دریافت  هنگام  در  را  خود    Molina Dual Optionsعضویت  شناسایی  کارت  .کند می  مطالبه  شما  از  خدمات  برای 
 .بگیرید تماس  اعضا  خدمات  با  شوید،  نمی  متوجه  را  آن  که  اید  کرده  دریافت  صورتحسابی  اگر  .هیدد نشان  داروها 

 نباید  کنندگان  ارائه  .ندارید هزینه  پرداخت  در  سهمی  شما  کند،  می  داخت پر را  خدمات  هزینه  کل    Molina Dual Optionsاینکه  دلیل  به 
 .کنند مطالبه  را  مبلغی  شما  از  خدمات  این  برای 

 خدمات  دهی  پوشش  برای  شما  درخواست  ما  اگر  view) el R:(IMR, Independent Medicaمستقل  پزشکی  بررسی 
 خدمات  درباره  شما  مشکل  و  هستید  مخالف  ما  تصمیم  با  اگر  .باشید داشته  بررسی  درخواست  توانید  می  شما  کنیم،  رد  را  پزشکی  درمان  یا 

Medi-Cal   ،داروهای  و  لوازم  شامل  که  استDME    انجام  درخواست  کالیفرنیا  شده  مدیریت  درمانی  مراقبت  سازمان  از  توانید  می  شود،  می 
IMR   باشید داشتهIMR .   گیری  تصمیم  اگر  .نیستند ما  طرح  از  بخشی  که  است  پزشکانی  توسط  شما  پرونده  درباره  بررسی  یکIMR    نفع  به 
 .است رایگان   . IMRدهیم قرار  اختیارتان  در  را  شما  درخواستی  اقالم  یا  خدمات  باید  ما  باشد،  شما 

ً
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   Molina Dualبا  که  است  شرکتی  tion)  ysician AssociaA, Independent Ph:(IPمستقل  پزشکان  نجمن ا
Options   اعضای  تا  کند  می  دهی  سازمان  را  سالمت  خدمات  دهندگان  ارائه  دیگر  و  متخصصین،  پزشکان،  از  گروهی  و  است  بسته  قرارداد 

Molina Dual Options   شرکت  همراه  به  شما،  پزشک  .باشند داشته  مالقات  آنها  با PAI ،  توجه  و  رسیدگی  شما  پزشکی  نیازهای  کلیه  به 
 پزشکی،  خدمات  از  مندی  بهره  یا  متخصص  پزشکان  به  مراجعه  جهت  نیاز،  صورت  در  مجوز،  دریافت  از  است  عبارت  آنها  وظایف  .کند می 
بستری  و  سرپایی  بیمارستانی  خدمات  و  ایکس  اشعه  آزمایش  آزمایشگاهی،  های  آزمایش  جمله  از 

 شامل  است  ممکن  شما  طرح  .است آنها  دریافت  نحوه  و  شما  دریافتی  خدمات  برای  طرحی   ):مراقبت طرح  یا   (ICPفردی  مراقبت  طرح 
 .باشد مدت  طوالنی  های  پشتیبانی  و  خدمات  و  رفتاری  سالمت  خدمات  پزشکی،  خدمات 

 در رسما اگر  .رود می  کار  به  تخصصی  پزشکی  خدمات  انجام  برای  بیمارستان  در  رسمی  پذیرش  هنگام  که  ای  واژه   :بستری بیمار 
 .بمانید بیمارستان  در  شب  اگر  حتی  باشد  سرپایی  بیمار  همچنان  بستری  بیمار  جای  به  است  ممکن  اید،  نشده  پذیرفته  یمارستان ب

ً

 شامل  است  ممکن  مراقبتی  گروه  یک   ):مراقبت تیم  یا  eam) e Ty Cardisciplinar, InterICTترکیبی  مراقبت  تیم 
 تیم  .دارند آمادگی  نیازتان  مورد  مراقبت  دریافت  در  شما  به  کمک  برای  که  شود  بهداشتی  متخصصین  سایر  و  مشاورین  پرستاران،  زشکان، پ

 .کند می  کمک  شما  به  مراقبت  خدمات  ارائه  برای  نیز  شما  مراقبت 

 .ما درمانی  برنامه  پوشش  تحت  (OTC) نسخه بدون  و  دار  نسحه  داروهای  از  فهرستی   ):دارو لیست (پوشش  حت ت داروهای  لیست 
 می  داده  اطالع  شما  به  همچنین  دارو  لیست  در  .شوند می  انتخاب  داروسازان  و  پزشکان  کمک  با  و  طرح  توسط  لیست  این  در  موجود  اروهای د

 گفته  نیز  ”دفترچه“داروها،  لیست  به  مواقع  بعضی  .کنید دریافت  را  ایتان داروه تا  کنید  دنبال  است  الزم  که  دارد  وجود  خاصی  قوانین  آیا  که  شود 
 .شود می 

 پزشکی  شرایط  ارتقای  به  که  هستند  خدماتی  مدت،  طوالنی  های  پشتیبانی  و  خدمات  TSS) :(Lمدت  طوالنی  های  شتیبانی پ و  دمات خ
 بیمارستان  یا  آسایشگاه  به  که  نباشد  الزم  تا  بمانید  خودتان  خانه  در  تا  کنند  می  کمک  شما  به  خدمات  این  بیشتر  .نندک می  کمک  مدت  والنی ط

 مراکز  و  (CBAS) انجمن بر  مبتنی  بزرگساالن  خدمات  ، ) (MSSPمسن  افراد  برای  چندمنظوره  رسانی  خدمات  شامل  TSS . Lبروید
 .شود می  (NF/SCF) غیرحاد مشکالت  درمانی  مراکز /پرستاری

 .کنید مراجعه  ”اضافی کمک “به   (LIS, Low-income subsidy):درآمد  کم  افراد  به  هزینه  کمک 

l :Medi-Ca  برنامه  نام  اینMedicaid    است کالیفرنیا  ایالت  درMedi-Cal .   و  ایالت  طرف  از  آن  هزینه  و  شود  می  کنترل  ایالت  توسط 
 .شود می  پرداخت  فدرال  دولت 

 های  هزینه  و  شده  برخوردار  مدت  طوالنی  های  پشتیبانی  و  خدمات  از  تا  کند  می  کمک  کم  درآمد  و  منابع  با  افرادی  به  طرح  این   	•
 .کند می  تقبل  مدت  طوالنی  خدمات  برای  را  آنها  پزشکی 

 .دهد می  قرار  پوشش  تحت  نیز  را  نیستند    Medicareپوشش  تحت  که  داروهایی  برخی  و  خدمات  سایر  همچنین   	•

 و    Medicareهردوی  برای  صورتیکه  در  درمانی  مراقبت  های  هزینه  بیشتر  ولی  است،  متفاوت  ایالت  تا  ایالت  از  های  برنامه   	•
Medicaid   شوند می  محسوب  باشید  شرایط  واجد. 

 .کنید مراجعه    2بخش  به    Medi-Calبا  تماس  نحوه  درباره  اطالعات  کسب  برای   	•

 طوالنی  های  پشتیبانی  و  خدمات  مانند  دهند،  می  قرار  پوشش  تحت  را    Medi-Calمزایای  فقط  که  ایی ه طرح  l :Medi-Ca های  طرح 
 .هستند جداگانه   Medicare مزایای  .نقل و  حمل  و  پزشکی  تجهیزات  مدت، 

 پزشکی  عارضه  مداوای  یا  شناسایی  پیشگیری،  برای  که  کند  می  توصیف  را  داروهایی  یا  لوازم  خدمات،  عبارت  این   :الزم پزشکی  نظر  از 
 مراکز  یا  بیمارستان  به  شما  مراجعه  از  مانع  که  است  مراقبتی  خدمات  شامل  امر  این  .دارید نیاز  آنها  به  خود  فعلی  سالمتی  وضعیت  حفظ  یا 

 به  یا  کرده  تبعیت  شده  تأیید  پزشکی  اصول  استانداردهای  از  باید  وها دار یا  امکانات  خدمات،  که  است  معنی  این  به  همچنین  .شود می  نگهداری 
 .باشند ضروری  ، Medi-Cal یا    Medicareپوشش  قوانین  اساس  بر  شکر  هر 

ً
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Medicaree: Medicar رادی اف و  ی واناتن دارای  ال س   65ر زی راد اف از  بعضی  ، بیشتر یا  له سا   65راد اف رای ب درال ف مت سال بیمه  مه نابر 
 شتی ابهد شش پو نند اتو می    Medicareدارای  راد اف ).شدبا ز نیا کلیه  ند پیو یا  لیز یاد به  آن  نتیجه  در  که  ی کلیو ی مدائ ی ایارسن(ی کلیو ت شکالم با

Medicare  یق طر از  راOriginal Medicare    کنید جعه امر ”یاندرم مه نابر“ به ( کنند  ت افدری ده ش یت یرمد قبت امر رح ط یک  یا.( 

 می  خوانده  نیز   MA” های برنامه “یا   C” بخش  “Medicareکه    Medicareبرنامه  یک  ge  antae Adv:Medicarرنامه ب
 ها  شرکت  این  به    Medicareمزایای  پوشش  برای   . Medicareکند می  ارائه  خصوصی  های  شرکت  طریق  از  را  هایی  برنامه  و  شود 

 .کند می  پرداخت 

 درمانی  برنامه  شامل  درمانی  های  برنامه  همه   B. بخش و    Aبخش    Medicareپوشش  تحت  خدمات  e :Medicar دهی  پوشش  دمات خ
 .دهند پوشش  را  تند هس  B بخش  و   A بخش   Medicare پوشش  تحت  که  خدماتی  همه  باید  ما 

 و    Medicareپوشش  برای  که  شخصی   ):طرح  دو  هر  در  شرایط  واجد le-Medi-Ca) Medicar در  کننده  نام   بت ث
Medi-Cal   در  کننده  نام  ثبت  .است شرایط  واجد Medicare-Medi-Cal   شود می  شناخته  نیز  ”دوگانه شرایط  واجد  شخص “نام  با. 

 در  سالمت  خدمات  و  ای  حرفه  پرستاری  مراکز  بیمارستان،  در  مراقبت  خدمات  اکثر  که   Medicare برنامه  e :Medicar از   A بخش 
 .دهد می  قرار  پوشش  تحت  را  آسایشگاه  و  منزل 

 های  ویزیت  و  آزمایشگاهی  های  تست  مانند (دهد  می  قرار  پوشش  تحت  را  خدماتی  که    Medicareبرنامه  e :Medicar از   B بخش 
بخش .هستند الزم  پزشکی  شرایط  و  ها  بیماری  درمان  برای  پزشکی  نظر  از  که  )واکر و  چرخدار  صندلی  مانند (مکانات ا همچنین  و  )زشکپ

B   ازMedicare    میدهد قرار  پوشش  تحت  را  غربالگری  و  پیشگیری  خدمات  از  بسیاری  نیز. 
 

 از  را    Medicareمزایای  دهد  می  امکان  خصوصی  سالمت  بیمه  های  شرکت  به  که    Medicareبرنامه  e :Medicar از   C بخش 
 .کنند ارائه   Medicare مزایای  طرح  طریق 

   Dبخش  .)گوییم می   D” بخش“اختصار  به  طرح  این  به  ما Medicare. ( تجویزی  داروی  مزایای  برنامه  e :Medicar از   D بخش 
 یا   Medicare از   B یا   A های  بخش  در  که  دهد  می  قرار  پوشش  تحت  را  وسایلی  از  بعضی  و  واکسن  سرپایی،  بیماران  تجویزی  اروهای د

Medi-Cal   شوند نمی  داده  پوششMolina Dual Options .   شامل Medicare   بخش D   شود می. 

 طور  به  دارویی  اقالم  از  بعضی  .هستند پوشش  قابل    Medicareاز    Dبخش  تحت  که  داروهایی  e  :Medicarاز    Dبخش  اروهای د
 .دهد قرار  پوشش  تحت  را  داروها  ازاین  بعضی  است  ممکن   . Medi-Calاند شده  خارج   D بخش  داروهای  دهی  پوشش  از  کنگره  توسط  اص خ

 است،  پوشش  تحت  خدمات  دریافت  شرایط  واجد  که    Medi-Calو    Medicareدارای  فردی   ):طرح عضو  یا  طرح  اعضای (عضو 
 .است شده  تأیید  ایالت  و   Medicaid (CMS) و   Medicareخدماتی  مراکز  توسط  او  ثبتنام  و  کرده  نام  ثبت  ما  طرح  در  که  فردی 

 کارهایی  الحاقی،  موارد  یا  شده  پیوست  موارد  دیگر  و  شما  نام  ثبت  فرم  همراه  به  سند  این   :افراد سایر  به  اطالعات  ارائه  و  اعضا  دفترچه 
 .دهند می  توضیح  را  دهید  انجام  ما  طرح  عضو  عنوان  به  باید  که  کارهایی  و  شما  حقوق  دهیم،  انجام  باید  ما  که 

 .است بررسی  های  درخواست  و  ها  اعتراض  مزایا،  عضویت،  درباره  شما  سؤاالت  پاسخگویی  مسئول  که  ما  طرح  در  بخشی   :اعضا دمات خ
 .کنید مراجعه    2بخش  به  اعضا،  خدمات  با  تماس  نحوه  درباره  اطالعات  کسب  برای 

 خدمات  که  (HCBS) انجمن و  منزل  بر  مبتنی  خدمات  که  است  ای  برنامه   (MSSP):مسن  افراد  برای  چندگانه  دمات خ های  رنامه ب
 پرستاری  خدمات  از  استفاده  به  ناگزیر  که  دارند  هایی  ناتوانی  و  دارند  بیشتر  یا  سال    65که  کسانی  و    Medi-Calشرایط  واجد  افراد  برای  را 

 .کند می  ارائه  هستند، 

 ”شبکه های  داروخانه “آنها  به  ما  .کنند پر  ما  طرح  اعضای  برای  را  ها  نسخه  اند  کرده  موافقت  که  هستند  هایی  داروخانه   :شبکه اروخانه د
 که  گیرند  می  قرار  پوشش  تحت  صورتی  در  تنها  شما  های  نسخه  مواقع،  اکثر  در  .کنند همکاری  ما  طرح  با  که  اند  کرده  موافقت  زیرا  گوییم  می 
 .باشند شده  تهیه  ما  شبکه  های  داروخانه  در 

ً
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 و  خدمات  که  شود  می  استفاده  افرادی  دیگر  و  پرستاران  پزشکان،  برای  آن  از  که  است  کلی  واژه  یک  ”دهنده ارائه “:شبکه دهنده  ارائه 
 مکان  دیگر  و  ها  کلینیک  منزل،  در  سالمت  های  سازمان  ها،  بیمارستان  شامل  همچنین  عبارت  این  .دهند می  قرار  شما  اختیار  در  را  مراقبت 

 .مدت طوالنی  های  پشتیبانی  و  خدمات  از  برخی  و  پزشکی  تجهیزات  همچنین  کند،  می  ارائه  را  شما  سالمت  از  مراقبت  خدمات  که  است  ایی ه

 .کنند ارائه  را  درمانی  مراقبت  خدمات  تا  هستند  ایالت  یا   Medicare تأیید  مورد  آنها   	•

 آنها  به  نکنند،  مطالبه  ما  اعضای  از  بیشتری  مبلغ  و  بپذیرند  را  ما  پرداخت  کرده،  همکاری  درمانی  طرح  با  کنند  موافقت  که  مانی ز  	•
 .شود می  گفته  ”شبکه دهندگان  ارائه “


 دهندگان  ارائه  به  .کنید استفاده  پوشش  تحت  خدمات  دریافت  برای  شبکه  دهندگان  ارائه  از  باید  هستید،  عضو  طرح  این  در  که  نگامی ه  	•

.شود می  گفته  نیز  ”طرح دهندگان  ارائه “شبکه،  

 در حضور  به  نیز  نیازی  و  کنند  زندگی  خانه  در  ایمن  صورت  به  توانند  نمی  که  افرادی  برای  است  مکانی   :مراقبتی راکز م یا  شگاه سایآ
 .ندارند بیمارستان 
ِ

 شکایتی  یا  مشکل  صورتیکه  در  شما  سؤاالت  به  توانند  می  آنها  .کند می  عمل  شما  حقوق  مدافع  عنوان  به  که  شما  ایالت  در  دفتری   :کل بازرس 
 برنامه  مورد  در  بیشتر  اطالعات  توانید  می  .است رایگان  کل  بازرس  خدمات  .کنید چکار  بفهمید  تا  کنند  کمک  شما  به  و  داده  پاسخ  باشید  داشته 
 .کنید پیدا  دفترچه  این   9 و   2 ها ی  فصل  در  را   Cal MediConnect کل  بازرس 

 شما  اینکه  و  خیر  یا  بگیرند  قرار  پوشش  تحت  خدماتی  آیا  اینکه  درباره  دهندگانش  ارائه  از  یکی  یا  سازمان  که  هنگامی   :سازمانی عیین ت
 های  تصمیم “عنوان  با  سازمانی  های  تعیین  .دهد می  انجام  سازمانی  تعیین  یک  طرح  کنید،  پرداخت  پوشش  تحت  خدمات  برای  باید  مقدار  چه 

 توضیح  ما  از  دهی  پوشش  درباره  گیری  تصمیم  درخواست  نحوه  درباره    9فصل  در  .اند شده  عنوان  دفترچه  این  در  ”هید پوشش  به  مربوط 
 .است شده  داده 

e) Medicar  (سنتی e l MedicarOrigina  یا e Medicar  رایگان خدمات  با:Medicare    می  ارائه  دولت  توسط  اصلی 
 شود  می  ارائه  سالمت  خدمات  دهندگان  ارائه  دیگر  و  ها  بیمارستان  پزشکان،  توسط    Medicareخدمات  ، Original Medicare در  .شود
 .شود می  تعیین  کنگره  توسط  آنها  هزینه  و  هستند  پولی  که 

  . Originalبروید کند  می  قبول  را    Medicareکه  دیگری  درمانی  مراقبت  کننده  ارائه  یا  بیمارستان  پزشک،  هر  نزد  توانید  می   	•
Medicare   بخش  :است بخش  دو  دارای ) A ( بخش  و  )بیمارستان بیمه B پزشکی بیمه.( 

•	Original Medicare    است دسترسی  قابل  متحده  ایاالت  های  قسمت  تمام  در. 

 .کنید انتخاب  را    Original Medicareتوانید  می  باشید،  ما  طرح  در  خواهید  نمی  اگر   	•

 به  پوشش  تحت  داروهای  ارائه  یا  سازی  هماهنگ  برای  ما  درمانی  برنامه  با  کرده  موافقت  که  ای  داروخانه   :شبکه از  خارج  اروخانه د
 اینکه  مگر  نیستند  ما  طرح  پوشش  تحت  گیرید  می  شبکه  خارج  های  داروخانه  از  که  داروهایی  اکثر  .کند همکاری  ما  درمانی  برنامه  عضای ا

 .شود اعمال  خاصی  شرایط 

 به  متعلق  نشده،  گرفته  کار  به  ما  طرح  توسط  که  درمانی  مرکز  یا  نده ده ارائه  یک   :شبکه از  خارج  یامراکز  شبکه  از  خارج  دهنده  ارائه 
 کنندگان  ارائه  ، 3 فصل  .است نبسته  قراردادی  ما،  طرح  در  اعضا  به  پوشش  تحت  خدمات  ارائه  برای  و  شود  نمی  مدیریت  آن  توسط  و  نیست  آن 
 .کند می  توصیف  را  شبکه  از  خارج  مراکز  یا 

 متخصص  از  نسخه  بدون  تواند  می  شخص  که  شود  می  گفته  دارویی  هرگونه  به  نسخه  بدون  داروهای  )TCO (نسخه  بدون  اروهای د
 .کند خریداری  درمانی  مراقبت 

 .کنید مراجعه   Medicare” از   Aبخش “به   A: بخش 

 .کنید مراجعه   Medicare” از   Bبخش “به   B: بخش 

 .کنید مراجعه   Medicare” از   Cبخش “به   C: بخش 

 .کنید مراجعه   Medicare” از   Dبخش “به   D: بخش 

ً



های مهم اژه وم ومفه 12:فصل  	Molina Dual Options اعضای دفترچه    

 
 

 دوشنبه تا جمعه TTY: 711،4627-665 (855) به شماره Molina Dual Options با اگر سؤاالتی دارید، لطفا
 شب، به وقت محلی تماس بگیرید. برقراری تماس رایگان است. برای کسب اطالعات بیشتر، 8 صبح تا 8ازساعت 

www.MolinaHealthcare.com/Duals 181.به سایت زیر مراجعه کنید  ? 

  

 .کنید مراجعه   Medicare” از   Dبخش  داروهای “به    D:بخش  اروهای د

 سالمتی  یا  شما  به  مربوط  اطالعات   ):شود می  خوانده  نیز  (PHI) شده محافظت  بهداشتی  طالعات ا(شخصی  بهداشتی  اطالعات 
 نحوه  مورد  در  بیشتر  اطالعات  کسب  برای  .شما پزشکی  سابقه  و  پزشک  های  ویزیت  سکیوریتی،  سوشال  شماره  نشانی،  نام،  قبیل  از  ما ش

 اعالمیه  های  روال  به  شما    PHIبا  رابطه  در  شما  حقوق  عالوه  به    Molina Dual Optionsتوسط  شما    PHIواگذاری  و  استفاده  محافظت، 
 .کنید مراجعه    Molina Dual Optionsمحرمانگی 

برای بار  اولین  برای  که  است  دهندگانی  ارائه  سایر  یا  پزشک  اولیه،  خدمات  دهنده  ارائه   (PCP):اصلی  رمانی د مراقبتهای  کننده  ارائه 
 را  سالمتتان  حفظ  برای  نیاز  مورد  مراقبتی  خدمات  شما  که  کند  می  حاصل  اطمینان  فرد  این  .کنید می  ویزیت  را  او  سالمتتان  مشکالت  اکثر 
 .کنید می  دریافت 


 شما  و  کند  صحبت  شما  مراقبتی  خدمات  درباره  درمانی  مراقبت  خدمات  دهندگان  ارائه  و  پزشکان  سایر  با  است  ممکن  همچنین  فرد  این   	•

.دهد ارجاع  آنها  نزد  به  را  

 درمانی،  مراقبت  خدمات  دهندگان  ارائه  دیگر  از  هرکدام  با  ویزیت  از  قبل  باید  شما  ، Medicare درمانی  های  طرح  از  بسیاری   در   	•
 .باشید داشته  بازدید  اولیه  خدمات  دهنده  ارائه  با 

 .کنید مراجعه    3بخش  به  اولیه،  مراقبت  دهندگان  ارائه  از  مراقبت  دریافت  به  مربوط  اطالعات  کسب  برای   	•

 شبکه  از  خارج  کننده  ارائه  نزد  رفتن  را  خاص  داروی  یا  خدمات  دریافت  از  قبل  باید  که    Molina Dual Optionsاجازه   :قبلی مجوز 
 .ندهد قرار  پوشش  تحت  را  داروها  یا  خدمات  این    Molina Dual Optionsاست  ممکن  تأیید،  عدم  صورت  در  .نیدک دریافت 

 دریافت  قبلی  اجازه  شبکه  دهندگان  ارائه  دیگر  یا  شما  پزشک  که  گیرند  می  قرار  پوشش  تحت  صورتی  در  تنها  شبکه  پزشکی  خدمات  از  عضی ب
 .باشند کرده 

 .اند شده  مشخص    4فصل  مزایای  جدول  در  دارند  نیاز  قبلی  اجازه  به  که  پوششی  تحت  خدمات   	•

 .کنید یافت در قبلی  اجازه  ما  از  که  هستند  پوشش  تحت  صورتی  در  تنها  داروها  برخی 

 .اند شده  گذاری  عالمت  پوشش  تحت  ای داروه لیست  در  دارند  نیاز  ما  برنامه  قبلی  مجوز  به  که  پوشش  تحت  اروهای د  	•

 or the) e fe Carvlusior All-Incam fogrCE, PrAPسالمند  افراد  از  مراقبت  جامع  های  طرح  برای  ای  برنامه 
:(Elderly   مزایای  که  ای  برنامهMedicare    وMedi-Cal    دهد  می  پوشش  باال  به  سال    55سن  به  اشخاص  برای  مشترک  طور  به  را 

 .کنند زندگی  خودشان  خانه  در  تا  دارند  بیشتری  مقدار  به  نیاز  که 

 .شوند می  داده  سفارش  شما  بهداشتی  مراقبت  دهنده  ارائه  یا  دکتر  توسط  که  هستند  پزشکی  وسایل  اینها   :ارتاسازی و  مصنوعی  اعضای 
 برای  نیاز  مورد  های  دستگاه  و  مصنوعی  چشم  ؛ مصنوعی پای  و  دست  ؛ گردن و  کمر  دست،  آتل  به،  محدود  نه  اما  شامل،  پوشش  تحت  موارد 
 .ای روده  پرا  و  ای  روده  تغذیه  درمان  و  استومی  وسایل  شامل  آن،  دهای عملکر یا  بدن  داخلی  اجزای  ایگزینی ج

 متخصصین  سایر  و  پزشکان  از  گروهی  tion) anizaement orgvolity impr, Qua:(QIOکیفیت  بهبود  سازمان 
 فدرال  دولت  طرف  از  آنها  هزینه  .کنند می  کمک  هستند    Medicareعضو  که  اشخاصی  برای  مراقبت  کیفیت  بهبود  به  که  درمانی  مراقبت 
 به  ایالتتان  در    QIOبا  تماس  نحوه  درباره  اطالعات  کسب  برای  .ببخشند بهبود  و  کرده  بررسی  را  بیماران  به  شده  ارائه  مراقبت  تا  شود  می  تقبل 
 .کنید مراجعه    2بخش 

 باشد  دارویی  مقدار  مورد  در  است  ممکن  ها  محدودیت  این  .کنید دریافت  توانید  می  که  داروهایی  تعداد  مورد  در  محدودیتی   :مقدار حدودیت م
 .دهیم می  قرار  پوشش  تحت  نسخه  هر  در  ما  که 

 اگر  .نیست شما    PCPکه  بروید  شخصی  نزد  بتوانید  اینکه  از  قبل  باید  شما  (PCP) اصلی درمانی  بتهای مراق کننده  ارائه  یعنی  ارجاع   :ارجاع
 از  خاص  متخصصین  به  مراجعه  برای  شما  .ندهد قرار  پوشش  تحت  را  خدمات  است  ممکن    Molina Dual Optionsنکنید،  دریافت  أییدیه ت

 .ندارید نیاز  ارجاع  به  زنان  بهداشت  متخصصین  جمله 

 .کنید پیدا    4فصل  در  را  دارند  ارجاع  به  نیاز  که  خدماتی  و    3فصل  در  را  ارجاعات  مورد  در  بیشتر  اطالعات  توانید  می 

ً
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 اطالعات  کسب  برای  .کنید پیدا  بهبود  حاد  عمل  یا  حادثه  بیماری،  یک  از  شود  می  کمک  آنها  دریافت  با  که  هایی  درمان   :توانبخشی دمات خ
 .کنید مراجعه    4فصل  به  بازپروری،  خدمات  درباره  بیشتر 

 به  کند  محدود  افراد  زندگی  منطقه  اساس  بر  را  عضویت  آن  که  صورتی  در  سالمت  طرح  آن  در  که  جغرافیایی  منطقه  یک   :خدمات نطقه م
 که  ای  منطقه  کلی  صورت  به  کند،  می  محدود  را  ها  بیمارستان  یا  پزشکان  از  شما  استفاده  که  هایی  طرح  مورد  در  .پردازد می  عضوگیری 

   Molina Dualتوانند  می  کنند  می  زندگی  ما  خدماتی  منطقه  در  که  ادی افر فقط  .کنید دریافت  را  )ضطراریا غیر (روتین  خدمات  توانید  می 
Options   کنند دریافت. 

 را  آن    Cal MediConnectمزایای  شدن  عملی  از  قبل  و  ماه  هر  باید  خودتان  که  شما  درمانی  های  هزینه  سهم  از  بخشی   :ها هزینه  سهم 
 .است متفاوت  شما  مالی  منابع  و  درآمد  اساس  بر  ها  هزینه  از  شما  سهم  مقدار  .کنید پرداخت 

 اکثر  در  و  دهند  می  ارائه  را  ای  حرفه  پرستاری  خدمات  که  تجهیزاتی  و  پرسنل  با  پرستاری  مراکز   (SNF):ای  رفه ح پرستاری  مرکز 
 .مربوطه بهداشتی  خدمات  دیگر  و  ای  حرفه  بازپروری  خدمات  مواقع، 

 دار،  ادامه  صورت  به  شده  ارائه  تخصصی  پرستاری  توانبخشی  و  مراقبت  خدمات   (SNF):ای  حرفه  پرستاری  مرکز  در  مراقبت 
 درون  های  تزریق  یا  فیزیکی  درمان  از  عبارتند  ای  حرفه  پرستاری  مراکز  خدمات  از  هایی  نمونه  .تخصصی پرستاری  مرکز  یک  در  روزانه 
 .دهد انجام  تواند  می  پزشک  یا  رسمی  پرستار  یک  که  (IV) وریدی

 .کند می  ارائه  بدن  از  بخشی  برای  یا  اص خ بیماری  یک  برای  را  سالمت  از  مراقبت  خدمات  که  پزشکی   :تخصصم

 خدمات  هزینه  دیگر  ما  یا  کنیم،  نمی  تأیید  ما  که  دارد    Medi-Calخدمات  درخواست  دیگر  ای  دهنده  ارائه  یا  پزشک  اگر   :ایالتی دادرسی 
Medi-Cal   ایالتی بررسی  و  استماع  جلسه  درخواست  تا  هستید  برخوردار  حق  این  از  شما  کرد،  نخواهیم  پرداخت  را  اید  کرده  دریافت  قبال که 

 .دهیم قرار  اختیارتان  در  را  شما  درخواستی  خدمات  باید  ما  باشد،  شما  نفع  به  ایالتی  دادرسی  گیری  تصمیم  اگر  .اشیدب داشته 
ً

 را  نظرتان  مورد  داروی  اینکه  از  قبل  کنید  مصرف  را  دیگر  دارویی  باید  ابتدا  آن  اساس  بر  که  دهی  پوشش  قانون  یک   :ای مرحله  درمان 
 .دهیم قرار  پوشش  تحت 

 اشخاصی  به  اجتماعی  خدمات  که  ماهانه  مزایای  l Security Income) :(SSI, Supplementaتکمیلی  بیمه  درآمد 
 تأمین  بیمه  مزایای  مشابه    SSIمزایای  .هستند باال  به  سال    65سن  به  یا  نابینا  معلول،  و  داشته  محدود  مالی  منابع  و  درآمد  که  کند  می  پرداخت 
 .نیست اجتماعی 

 ارائه  اگر  .دارند نیاز  فوری  مراقبت  به  اما  نیستند  اورژانسی  که  شرایط  یا  ناگهانی  جراحت  یا  بیماری  یک  برای  مراقبت   :فوری مراقبت 
 شبکه  از  خارج  دهندگان  ارائه  از  را  فوری  مراقبت  خدمات  توانید  می  کنید،  پیدا  دسترسی  آنها  به  نتوانید  یا  نباشند  دسترس  در  ما  شبکه  هندگان د

 .کنید دریافت 

ً
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l Options  Molina Duaاعضای  خدمات 

تماساطالعات روش 

 .استرایگان شماره این با تماس  4627-665 (855)تماس شماره 

محلی وقت به شب  8تا صبح  8از جمعه تا دوشنبه 

از بعد و تعطیل روزهای در صوتی پست های گزینه و شخصی های سرویس مانند کمکی های آوری فن 
 .استدسترسی قابل یکشنبه و شنبه روزهای در همچنین و معمول کاری ساعات 

کنند نمی صحبت انگلیسی زبان به که افرادی برای که است رایگان مترجم سرویس دارای اعضا دمات خ
 .استموجود 

TTY 711 

 .استرایگان شماره این با تماس 

محلی وقت به شب  8تا صبح  8از جمعه تا دوشنبه 

 :پزشکیخدمات برای فکس 

 : 6186-507 (310)فکس

 D (Rx):بخش خدمات برای 

 : 1309-290 (866)فکس

 :پزشکیخدمات برای مکاتبه 

200 Oceangate Suite 100 
Long Beach, CA 90802 

 D (Rx):بخش خدمات برای 

7050 Union Park Center Suite 200 
Midvale, UT 84047 

 www.MolinaHealthcare.com/Dualsسایت وب 

CAD02ECFA0420 
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