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 Anthem Blue Crossملخص التغییرات والتحدیثات الخاصة بك لـ 
 Medi-Calالفوائد والخدمات المغطاة في 

 2019ینایر  1التغییرات ساریة المفعول: 

 :Anthemعزیزي العضو في  
 الخاصة بك في المغطاة Medi -Cal خدمات إعالمك بالتغییرات التي تطرأ علىالغرض من ھذا الخطاب ھو 

Anthem.  توضح التحدیثات الموجودة أدناه التغییرات التي تم إدخالھا مؤخًرا من قبلAnthem  والتي قد تؤثر على الطریقة
 ناتجة عن:التي تحصل بھا على الرعایة والوقت الذي یمكنك فیھ طلب المساعدة. ھذه التغییرات 

 . Anthem Medi-Cal Member Handbook/Evidence of Coverage 2018تحدیثات على  •
 .Anthemفي  Medi -Cal المزایا والخدمات الجدیدة المتاحة لك كعضو •

 Anthem Medi-Cal Member Handbook/Evidence of Coverage 2018التحدیثات التي طرأت على 
 تم تمییزھا بواسطة:

 لعرض النص الذي تمت إزالتھ أو ي الوسطنص بھ خط ف •
 إلظھار النص الذي تمت إضافتھ. نص غامق ومائل •

 Anthem Medi-Cal Member 2018 یُرجى قراءة ھذه التغییرات واالحتفاظ بھذا الخطاب مع العضو في
Handbook/Evidence of Coverage إذا كانت لدیك أي أسئلة حول الخدمات والمیزات المغطاة لك . 

صباًحا  7من االثنین إلى الجمعة من  (TTY 711) 7801-285-888-1، یُرجى االتصال بمركز خدمة العمالء لدینا على الرقم 
 مساًء بتوقیت الباسیفیك. وتكون المكالمة مجانیة. 7إلى 

 القسم: المزایا والخدمات

 Care Managementبرنامج 

 للمساعدة في اإلجابة على أي أسئلة قد تكون لدیك حول: Care Managementفریق  Anthemلدى 
 الرعایة الصحیة. •
 الحصول على خدمات الصحة السلوكیة (الصحة العقلیة/اضطرابات استخدام المواد). •
 الخدمات األخرى التي قد تساعد في تحسین صحتك. •

 مدیر الرعایة على الرقم المجاني ، فیُرجى االتصال علىCare Managementإذا كانت لدیك أي أسئلة حول برنامج 
 1-844-200 -0104 (TTY 711)  مساًء باستثناء بعض  5صباًحا وحتى  8من االثنین إلى الجمعة في الفترة من الساعة

 أیام اإلجازات.



 
 

 القسم: المزایا والخدمات
 

 (میزة جدیدة) Diabetes Prevention Programبرنامج 
 

ھذا ھو برنامج لتغییر نمط الحیاة قائم على األدلة  .Diabetes Prevention Program (DPP)برنامج  Anthemتقدم 
بین األشخاص المصابین بمرض السكري. یستمر البرنامج  2ومصمم لمنع أو تأجیل اإلصابة بمرض السكري من النوع 

البرنامج التغییرات المعتمدة في نمط لسنة واحدة ویمكن أن یستمر لمدة عام إضافي لھؤالء األشخاص المؤھلین. یستخدم 
 الحیاة ولكنھا تتضمن على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:

 یوفر مدرب النظراء. •
 یعلم الرصد الذاتي وحل المشكالت. •
 یوفر الدعم والتغذیة المرتدة. •
 یقدم نصائح لدعم األھداف. •
 یتتبع الروتین اإلضافي للمساعدة في الوصول إلى األھداف. •

 
 DPPإما فعلیًا أو شخصیًا، اعتماًدا على موقعك واحتیاجاتك.  یجب أن یفي األعضاء المھتمون ببرنامج  DPPیتم تقدیم 

بقواعد األھلیة للبرنامج مثل المستویات المحددة للصیام، ومستویات السكر في الدم وقیاسات مؤشر كتلة الجسم. لمعرفة 
   .www.solera4me.com/AnthemBC_MediCalلألعضاء زیارة ، یمكن DPPالمزید وللتحقق من األھلیة لـ 

 
 للتعرف على المزید، یُرجى االتصال بمركز خدمة العمالء لدینا على الرقم

 1-888-285-7801 (TTY 711)  مساًء بتوقیت الباسیفیك. 7صباًحا إلى  7من االثنین إلى الجمعة من 
 

 
 القسم: المزایا والخدمات

 
 (میزة جدیدة) Health Homes Programبرنامج 

 
 الوصف:

لألعضاء الذین یعانون من بعض الحاالت الصحیة  Health Homes Program (HHP)خدمات  Anthemتغطي  
المزمنة. ھذه الخدمات مخصصة للمساعدة في تنسیق خدمات الصحة البدنیة والسلوكیة والخدمات ووسائل الدعم طویلة 

 اء الذین یعانون من حاالت مزمنة.المجتمعیة لألعض (LTSSاألجل (
 

أو التحدث مع طبیبك أو طاقم  Anthemویمكن أن یتم التواصل معك إذا كنت مؤھالً للبرنامج. ویمكنك أیًضا التواصل مع  
 أم ال. HHPالعمل بالعیادة لمعرفة ما إذا كان بإمكانك تلقي خدمات 

 في الحاالت التالیة: HHPقد تكون مؤھالً للحصول على خدمات  
 

لمعرفة الحاالت المؤھلة؛ وكان ینطبق علیك  Anthemأن تكون تعاني من حاالت صحیة عقلیة مزمنة. یمكنك االتصال بـ  
 شرط من الشروط التالیة:

 HHPأن تكون تعاني من ثالث حاالت أو أكثر من الحاالت المزمنة المؤھلة لاللتحاق ببرنامج   •
 ل العام الماضيمكثت في المستشفى خال  •
 قمت بزیارة قسم الطوارئ ثالث مرات أو أكثر خالل العام الماضي أو  •
 لیس لدیك مكان لتعیش فیھ.  •

 
 إذا كنت: HHPأن ال تكون مؤھالً للحصول على خدمات  

 

http://www.solera4me.com/AnthemBC_MediCal


تتلقى خدمات اإلیواء أو تقیم في مرفق رعایة تمریضیة مؤھلة لفترة تزید عن شھر من الدخول إلى المرفق والشھر الذي  
 یلیھ.

 
 المغطاة: HHPخدمات  

 
منّسق رعایة وفریق رعایة یعمل معك ومع مقدمي الرعایة الصحیة الخاصین بك، مثل األطباء  HHPیوفر لك  

والتي  HHPخدمات  Anthemواألخصائیین وأخصائي الصیدلیات ومدیري الحاالت واآلخرین لتنسیق رعایتك. توفر 
 تشتمل على:

 إدارة الرعایة الشاملة•  
 تنسیق الرعایة•  
 تعزیز الصحة•  
 یة االنتقالیة الشاملةالرعا•  
 خدمات الدعم لألفراد والعائلة•  
 اإلحالة إلى وسائل الدعم االجتماعیة والمجتمعیة•  

 
 التكلفة على العضو: 

 
 HHPال توجد أي تكلفة علیك من أجل الحصول على خدمات  

 
للتعرف على المزید، یُرجى االتصال بمركز خدمة العمالء  وشركاؤھا إذا استوفیت القواعد المحددة. Anthemقد تتصل بك 

 مساًء بتوقیت الباسیفیك. 7صباًحا إلى  7من االثنین إلى الجمعة من  (TTY 711) 7801-285-888-1لدینا على الرقم 
 

 
 القسم: المزایا والخدمات

 
Pediatric Palliative Care (میزة جدیدة) 

 
 Contractedمن قبل مقدمي  Pediatric Palliative Care (PPC)، سیتم توفیر خدمات  2019ینایر  1بدًءا من 

Pediatric Palliative Care Providers. 
 

في ربط األطفال المؤھلین الذین یعانون من أمراض خطیرة وعائالتھم بخدمات الرعایة الملطفة بما  PPCیمكن أن تساعد 
في ذلك: تنسیق الرعایة ، وإدارة اآلالم واألعراض، والعالجات التعبیریة، والرعایة المؤقتة في المنزل، وخدمات الدعم 

للتعرف على المزید، یُرجى االتصال  عة الرعایة العالجیة.لألسر مساعدة إضافیة بینما تستمر في متاب PPCاألخرى. توفر 
مساًء  7صباًحا إلى  7من االثنین إلى الجمعة من ، (TTY 711) 7801-285-888-1بمركز خدمة العمالء لدینا على الرقم 

 بتوقیت الباسیفیك.
 

 
 القسم: المزایا والخدمات

 
 خدمات األطفال

 
 ).early and periodic screening, diagnostic and treatment )EPSDTخدمات  Anthemتوفر 
تغطي زیارات األطفال األصحاء. زیارات األطفال األصحاء ھي  Anthemعاًما، فإن  21إذا كنت أنت أو طفلك أقل من  •

 مجموعة شاملة من خدمات الوقایة والفحص والتشخیص والعالج.
 فیر وسائل النقل لمساعدة األطفال في الحصول على الرعایة.بتحدید المواعید وتو Anthemستقوم   •
یمكن أن تكون الرعایة الوقائیة الفحوصات الصحیة المنتظمة والفحوصات األخرى لمساعدة طبیبك في العثور على المشاكل  •

ة صحة العقلیفي وقت مبكر. تساعد الفحوصات المنتظمة طبیبك في البحث عن أي مشاكل في األسنان والرؤیة والسمع وال



خدمات الفحوصات في أي وقت تكون ھناك حاجة إلیھا، حتى لو لم  Anthemوأي اضطرابات في تعاطي المخدرات. تغطي 
یكن ذلك أثناء فترة الفحوصات المنتظمة. وأیًضا، یمكن أن تكون الرعایة الوقائیة في تلقي التحصینات التي تحتاجھا أنت أو 

من حصول جمیع األطفال المسجلین على التحصینات الالزمة في أي وقت أثناء زیارة  Anthemطفلك. یجب أن تتأكد 
 الرعایة الصحیة.

وعندما یتم العثور على مشكلة في الصحة البدنیة أو العقلیة أثناء الفحص أو األشعة، فقد تكون ھناك رعایة یمكنھا إصالح  •
مسؤولة عن دفع تكالیف الرعایة، فإن  Anthemیاً وكانت المشكلة أو المساعدة فیھا. وإذا كانت الرعایة ضروریة طب

Anthem :ستغطي الرعایة دون أي تكلفة علیك. وتشتمل ھذه الخدمات على ما یلي 
o .طبیب، ممرض ممارس ورعایة المستشفى 
o .التحصینات التي تسعى إلى الحفاظ على صحتك 
o .العالج الطبیعي وعالج التخاطب والعالج المھني 
o  الصحیة المنزلیة، والتي یمكن أن تكون المعدات الطبیة واللوازم واألجھزة.خدمات الرعایة 
o .عالج للرؤیة والسمع، والتي یمكن أن تكون النظارات ووسائل المساعدة على السمع 
o  عالجBehavioral Health Treatment .الضطرابات طیف التوحد واإلعاقات التطوریة األخرى 
o مستھدفة والتثقیف الصحي.إدارة الحالة وإدارة الحاالت ال 
o  الجراحة الترمیمیة، وھي عملیة جراحیة لتصحیح أو إصالح الھیاكل غیر الطبیعیة للجسم التي تسببھا العیوب

الخلقیة أو تشوھات النمو أو الصدمات أو العدوى أو األورام أو المرض لتحسین الوظیفة أو خلق مظھر 
 طبیعي.

 Anthemغیر مسؤولة عن دفع تكالیف الرعایة، فإن  Anthemوإذا كانت الرعایة ضروریة طبیاً وكانت  •
 ستساعدك في الحصول على الرعایة التي تحتاجھا. وتشتمل ھذه الخدمات على ما یلي:

o .العالج وخدمات التأھیل للصحة العقلیة واضطرابات تعاطي المخدرات 
o  كن أن تكون تقویم األسنان.عالج لمشاكل األسنان، والتي یم 
o .خدمات التمریض الخصوصي 

 
 

 القسم: المزایا والخدمات
 

 Pharmacy at Homeبرنامج 
 

 Pharmacyللتعرف على المزید حول  .Safe Choiceبرنامج  Anthemالمؤھلین، تقدم  Los Angelesلألعضاء في 
at Home  أو برنامجSafe Choice العمالء لدینا على الرقم، یُرجى االتصال بمركز خدمة 

 1-888-285-7801 (TTY 711)  مساًء بتوقیت الباسیفیك. 7صباًحا إلى  7من االثنین إلى الجمعة من 
 

Pharmacy Member Services 
 Medi-Calبـ  لألعضاء الذین یحتاجون إلى المساعدة في وصفات البیع بالتجزئة الخاصة بھم، یُرجى االتصال

Pharmacy Member Services  6004-205-833-1على الرقم (TTY 711) 
 

 
 القسم: المزایا والخدمات

 
 النقل (میزات مضافة)

تحسین الوصول إلى الرعایة ألعضائنا وتزید مستویات الخدمة بشكل روتیني إلى برنامج النقل الخاص بنا  Anthemتواصل 
لتلبیة احتیاجات النقل الطبي وغیر الطبي. للتعرف على المزید، یُرجى االتصال بمركز خدمة العمالء لدینا على 

 و/أو االتصال بمركز خدمة العمالء على الرقمcal -hem.com/ca/mediwww.antالرقم
 1-888-285-7801 (TTY 711) , مساًء بتوقیت الباسیفیك. 7صباًحا إلى  7من االثنین إلى الجمعة من 

 
 .911إذا كنت تعاني من حالة طوارئ طبیة، یُرجى االتصال بالرقم 

  
ستكون الخدمة متوفرة من االثنین  4755-931-877-1. على الرقم Reservationلتقدیم طلب خدمات النقل، اتصل بخط  

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


 أیام على األقل من موعدك. 5مساًء بالتوقیت المحلي. یجب تقدیم طلبات النقل قبل  7صباًحا وحتى  7إلى الجمعة من الساعة 
 

 یُرجى الحصول على المعلومات التالیة المتاحة عند إجراء الحجز: 
 الخاص بك Anthem Medi-Calرقم معرف عضو  •
 اسم وعنوان ورقم ھاتف المرفق الذي ستذھب إلیھ •
 وقت وتاریخ موعد الزیارة الطبیة •

 
 على األرقام Ride Assistللحصول على مساعدة بخصوص أي حجز مجدول بالفعل، اتصل بخط 

  1-877-931-4756 (TTY 1-866-288-3133). لتقاط استخدم ھذا الرقم لتنشیط اWill Call  أو إذا كان النقل الخاص
بك متأخًرا عن موعد التقاط مجدول. یُرجى أیًضا استخدام ھذا الرقم إذا كنت بحاجة إلى إجراء تغییر أو إلغاء حجز تمت 

 جدولتھ مسبقًا.
 

 
 القسم: كلمات وأرقام مھمة یجب معرفتھا

  
ھي میزة   EPSDTخدمات  :Early and periodic screening, diagnosis and treatment (EPSDT)ا

عاًما للمساعدة في الحفاظ على صحتھم. یجب أن یحصل األعضاء على  21الذین تقل أعمارھم عن  Medi -Cal ألعضاء
 الفحوصات الصحیة المناسبة لسنھم والفحوصات المناسبة للعثور على المشاكل الصحیة وعالج األمراض في وقت مبكر.

  
ضروري من الناحیة الطبیة (أو الضرورة الطبیة): الرعایة الطبیة الضروریة ھي خدمات مھمة معقولة وتحمي الحیاة. ھذه 
الرعایة ضروریة لمنع المرضى من اإلصابة بأمراض خطیرة أو تعریضھم لإلعاقة. ھذه الرعایة تقلل من األلم الشدید من 

 Medi-Calعاًما، تشمل خدمات  21سبة لألعضاء الذین تقل أعمارھم عن خالل عالج المرض أو األلم أو اإلصابة. بالن
الرعایة الالزمة طبیًا للعالج أو المساعدة في مرض أو حالة جسدیة أو عقلیة، بما في ذلك اضطرابات تعاطي المخدرات على 

 .Section 1396d(r) of Title 42 of the United States Codeالنحو المنصوص علیھ في 
 

 
 
 

www.anthem.com/ca/medi-cal 
 
ھل تحتاج إلى المساعدة فیما یتعلق برعایتك الصحیة أو ترغب في التحدث معنا أو 
تحتاج إلى المساعدة في قراءة ما أرسلناه إلیك؟ نحن نوفر المواد الخاصة بنا بلغات 

والطباعة بأحرف كبیرة والتسجیل  Brailleوتنسیقات أخرى، بما في ذلك طریقة 
 المجانيالصوتي مجانًا. اتصل بنا على الرقم 

 1-888-285-7801 (TTY 711) (L.A. Care); 1-800-407-4627 
(TTY 1-888-757-6034) (Medi-Cal). 

   
Anthem Blue Cross  ھو االسم التجاري لـBlue Cross of California.  یعدAnthem Blue Cross and  

Blue Cross of California Partnership Plan, Inc مرخّصین مستقلین لـ .Blue Cross Association.  كما
 . Anthem Insurance Companies, Incھي العالمة التجاریة المسجلة لصالح  Anthemأن 

Blue Cross of California  التي تعاقدت معL.A. Care Health Plan  لتوفیرMedi-Cal Managed Care 
services  فيLos Angeles County. 

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