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 شما Anthem Blue Crossھای روزرسانیخالصھ تغییرات و بھ

 Medi-Calمزایا و خدمات تحت پوشش 
 

 2019ژانویھ  1تغییرات مؤثر از: 
 

 
 
 ،Anthemعضو عزیز  

 با Medi-Calھدف این نامھ اطالع رسانی بھ شما درباره تغییرات ایجاد شده در خدمات تحت پوشش 
Anthem ھای زیر، تغییرات جدیدی کھ در روزرسانیباشد. بھمیAnthem  ایجاد شده است و ممکن است نحوه دسترسی

این دلیل  کنند. این تغییرات بھبگیرید، تشریح می توانید برای دریافت کمک با آن تماسشما بھ مراقبت بھداشتی و محلی کھ می
 گیرند:صورت می

 شما. Anthem Medi-Cal Member Handbook/Evidence of Coverage 2018روزرسانی بھ •
 بھ مزایا و خدمات جدید دسترسی دارید. Anthemعضو  Medi-Calشما بھ عنوان یک  •

 
 شما Anthem Medi-Cal Member Handbook/Evidence of Coverage 2018تغییرات ایجاد شده در 

 اند:بھ این شکل مشخص شده
 »یا«تا نشان داده شود حذف شدند،  رویشان خط کشیده شده •
 تا نشان داده شود اضافھ شدند. پررنگ و مورب ھستند •

 
 Anthem Medi-Cal Member 2018لطفاً این تغییرات را مطالعھ کنید و این نامھ را در 

Handbook/Evidence of Coverage خود نگھ دارید. در صورت وجود ھرگونھ سؤال درباره خدمات تحت پوشش یا 
ق.ظ. تا  7از دوشنبھ تا جمعھ، ساعت  (TTY 1-888-757-6034( 1-800-407-4627مزایای خود، لطفاً از طریق شماره 

 باشد.یرید. این تماس رایگان میب.ظ. زمان اقیانوس آرام، با مرکز مراقبت از مشتریان تماس بگ 7
 

 
 بخش: مزایا و خدمات

 
 Care Managementبرنامھ 

 
Anthem  یک تیمCare Management کنند:دارد کھ در یافتن پاسخ سؤاالت زیر، بھ شما کمک می 

 مراقبت بھداشتی شما. •
 دریافت خدمات سالمت رفتاری (سالمت روانی و اختالل مصرف مواد مخدر). •
 توانند بھ بھبود سالمت شما کمک کنند.سایر خدماتی کھ می  •

 
 TTY( 1-844-200-0104سؤالی دارید، لطفاً از طریق شماره رایگان  Care Managementاگر درباره برنامھ 

بعدازظھر بھ جز در بعضی روزھای تعطیل، با یک مدیر مراقبت تماس  5صبح تا  8، دوشنبھ تا جمعھ از ساعت (711
 .بگیرید

  



 
 بخش: مزایا و خدمات

 
Diabetes Prevention Program (مزایای جدید) 

 
Anthem  برنامھDiabetes Prevention Program (DPP) دھد. این یک برنامھ تغییر سبک زندگی بر را ارائھ می

دیابتی در میان افراد مبتال بھ عالئم پیش 2پایھ شواھد است کھ برای جلوگیری یا بھ تأخیر انداختن شروع دیابت نوع 
 انجامد و ممکن است برای کسانی کھ از صالحیت الزم برخوردارطراحی شده است.این برنامھ یک سال بھ طول می

 ھستند 
ان بھ توکند، از جملھ این تغییرات مییک سال دیگر ھم ادامھ پیدا کند.  این برنامھ از تغییر در سبک زندگی استفاده می

 موارد زیر اشاره کرد:
 ارائھ مربی ھمتا. •
 آموزش نظارت روی خود و حل مسئلھ. •
 ارائھ حمایت و بازخورد. •
 ارائھ نکات برای پشتیبانی از اھداف. •
 وزمره نظرات برای کمک در رسیدن بھ اھداف.پیگیری ر •

 
DPP شود و بھ موقعیت و نیازھای شما بستگی دارد.  اعضایی کھ بھ یا بھ صورت مجازی و یا بھ شکل فردی ارائھ می
DPP ھای الزم مانند سطوح خاص برای روزه گرفتن، سطح مشخص قند خون و عالقمند ھستند باید از صالحیت

توانند بھ ، اعضا میDPPشاخص توده بدنی خاص برخوردار باشند. برای اطالع بیشتر از بررسی صالحیت 
www.solera4me.com/AnthemBC_MediCal   .مراجعھ کنند 

 
از دوشنبھ تا جمعھ،  (TTY 1-888-757-6034( 1-800-407-4627لطفاً از طریق شماره برای کسب اطالعات بیشتر، 

 ب.ظ. زمان اقیانوس آرام، با مرکز مراقبت از مشتریان تماس بگیرید. 7ق.ظ. تا  7ساعت 
 

 
 بخش: مزایا و خدمات

 
Health Homes Program (مزایای جدید) 

 
 شرح:

 Anthem  خدماتHealth Homes Program (HHP)  را برای اعضایی کھ بھ مشکالت بھداشتی مزمن و خاص
دھد. این خدمات بھ ایجاد ھماھنگی بین خدمات سالمت جسمی، خدمات سالمت رفتاری و خدمات مبتال ھستند، پوشش می

 کنند.حمایت می (LTSSبلند مدت اجتماع محور کمک نموده و برای اعضایی کھ بھ مشکالت مزمن دچار ھستند از (
 

وانید تاگر صالحیت استفاده از برنامھ را داشتھ باشید، ممکن است با شما تماس گرفتھ شود. برای اطالع از اینکھ آیا می 
تماس بگیرید یا با پزشک و یا کارکنان کلینیک صحبت  Anthemتوانید با استفاده کنید یا خیر، می HHPاز خدمات 

 کنید.
 شتھ باشید اگر:را دا HHPممکن است صالحیت استفاده از  

 
توانید با مشکالت بھداشتی مزمن بھ خصوصی داشتھ باشید. برای اطالع از شرایط الزم برای داشتن صالحیت، می 

Anthem :تماس بگیرید؛ و باید یکی از شرایط زیر را داشتھ باشید 
 را دارند HHPبھ سھ یا چند بیماری مزمن دچار ھستند کھ صالحیت استفاده از   •
 ایددر سال گذشتھ، در بیمارستان بستری بوده  •
 در طول سال گذشتھ سھ بار یا بیشتر بھ بخش اورژانس بیمارستان مراجعھ کردید؛ یا  •
 محلی برای زندگی ندارید.  •

http://www.solera4me.com/AnthemBC_MediCal


 
 را ندارید اگر: HHPصالحیت استفاده از  

 
پذیرش و ماه پس از آن در یک مرکز  تر از ماهکنید؛ یا برای مدتی طوالنیخدمات افراد در حال مرگ را دریافت می 

 ای اقامت داشتید.مراقبت بھداشتی حرفھ
 

 :HHPخدمات تحت پوشش  
 

 HHP دھندگان خدمات بھداشتی دھد کھ با شما و ارائھکننده مراقبت و تیم مراقبتی در اختیار شما قرار مییک ھماھنگ
کنند تا مراقبت شما بھ شکلی سایر افراد ھمکاری می بھ شما، مثل پزشکان، مختصصین، داروسازھا، مدیران پرونده و

 کند، از جملھ:را ارائھ می HHPخدمات  Anthemھماھنگ عرضھ شود. 
 مدیریت جامع مراقبت بھداشتی•  
 سازی مراقبتھماھنگ•  
 ارتقاء سالمت•  
 مراقبت جامع موقت•  
 خدمات حمایت فردی و خانوادگی•  
 ارجاع بھ حمایت اجتماعی•  

 
 ھزینھ برای عضو 

 
 کنندای پرداخت نمیھیچ ھزینھ HHPاعضا برای دریافت خدمات  

 
برای کسب اطالعات بیشتر،  توانند با شما تماس بگیرند.و شرکای آن می Anthemاگر از شرایط الزم برخوردار باشید، 

ب.ظ. زمان اقیانوس  7ق.ظ. تا  7از دوشنبھ تا جمعھ، ساعت  (TTY 711( 1-888-285-7801لطفاً از طریق شماره 
 آرام، با مرکز مراقبت از مشتریان تماس بگیرید.

 
 

 بخش: مزایا و خدمات
 

Pediatric Palliative Care (مزایای جدید) 
 

 Contracted Pediatricتوسط  Pediatric Palliative Care (PPC)، خدمات 2019ژانویھ  1با شروع 
Palliative Care Providers .ارائھ خواھد شد 

 
PPC ھای شدید دچار ھستند، و خانواده این افراد، تواند بھ تماس با کودکان واجد صالحیت و کسانی کھ بھ بیماریمی

ھای کمک کند خدمات مراقبت تسکینی دریافت کنند، از جملھ: ھماھنگی مراقبت، مدیریت درد و عالئم بیماری، درمان
ھا مراقبت درمانی خود را دریافت در طول مدتی کھ خانوادهبیانی، مراقبت تسکینی در منزل و سایر خدمات حمایتی. 

 TTY( 1-800-407-4627برای کسب اطالعات بیشتر، لطفاً از طریق شماره  رساند.ھا یاری میبھ آن PPCکنند،می
ب.ظ. زمان اقیانوس آرام، با مرکز مراقبت از مشتریان  7ق.ظ. تا  7از دوشنبھ تا جمعھ، ساعت  (1-888-757-6034

 تماس بگیرید.
 

 
 بخش: مزایا و خدمات

 
 خدمات تخصصی اطفال

 



Anthem  خدماتearly and periodic screening, diagnostic and treatment (EPSDT) دھد.را ارائھ می 
دھد. ویزیت رفاھی کودک ویزیت رفاھی اطفال را پوشش می Anthemسال سن دارید،  21اگر شما یا فرزندتان کمتر از  •

 گیرد.گیری، تشخیصی و درمانی را در بر میای جامع از خدمات پیشمجموعھ
•  Anthem  برای کمک بھ کودک در دریافت خدمات بھداشتی مورد نیاز، کار تعیین وقت مالقات و ایاب و ذھاب را انجام

 دھد.می
کند. تواند چکاپ و غربالگری عادی باشد کھ بھ پزشک در تشخیص زودھنگام بیماری کمک میگیری میمراقبت پیش •

کند مشکالت پزشکی، دندان، بینایی، شنوایی، سالمت روان و ھرگونھ اختالل ھای منظم بھ پزشک کمک میچکاپ
دھد، حتی اگر در ھا را پوشش میآن Anthemشد، مصرف مواد را شناسایی کنند. ھر زمان بھ خدمات غربالگری نیاز با

ھایی کھ شما یا کودکتان نیاز دارید ھم جزو مراقبت ھا صورت نگیرد. عالوه بر این، واکسنطول دوره منظم چکاپ
ھای مورد نیاز خود را در زمان نام شده، واکسنباید اطمینان پیدا کند کھ تمام کودکان ثبت Anthemگیرانھ ھستند. پیش

 کنند.مراجعھ برای خدمات مراقبت بھداشتی دریافت می
وقتی در طول چکاپ یا غربالگری یک مشکل سالمت جسمی یا روانی شناسایی شد، ممکن است مراقبتی برای حل مشکل  •

مسئول پرداخت ھزینھ  Anthemیا کمک بھ رفع آن وجود داشتھ باشد. اگر مراقبت از نظر پزشکی ضروری باشد، 
دھد. این خدمات شامل موارد زیر ای از سوی شما، خدمات را پوشش میبدون ھیچ ھزینھ Anthemپس مراقبت است، 

 شوند:می
o .مراقبت پزشک، پرستار و بیمارستان 
o ھای الزم برای حفظ سالمتی.واکسن 
o ھای جسمی، کالمی/زبانی و شغلی.درمان 
o باشند. خدمات سالمت خانگی، کھ ممکن است تجھیزات، لوازم و وسایل پزشکی 
o .درمان بینایی و شنوایی، کھ ممکن است شامل عینک و سمعک باشند 
o Behavioral Health Treatment ھای رشد.برای اختالل اوتیستم و سایر معلولیت 
o .مدیریت پرونده، مدیریت ھدفمند پرونده و آموزش بھداشتی 
o  غیرعادی بدن است کھ در نتیجھ جراحی ترمیمی، کھ نوعی از جراحی برای اصالح یا رفع مشکل ساختار

شوند، تا بتوان عملکرد بدن ھای بدو تولد، اختالالت رشد، تروما، عفونت، تومور یا بیماری ایجاد مینقص
 را بھبود بخشید یا یک ظاھر عادی ایجاد کرد.

مسئولیت پرداخت ھزینھ را بھ عھده نداشتھ باشد،  Anthemاگر مراقبت از نظر پزشکی ضروری باشد و  •
Anthem کند مراقبت مناسبی کھ نیاز دارید را دریافت کنید. این خدمات شامل موارد زیر بھ شما کمک می

 شوند:می
o .خدمات درمانی یا بازپروری برای سالمت روانی و اختالل سوءمصرف مواد مخدر 
o  تواند ارتودنسی ھم باشد.درمان مشکالت دندانی، کھ می 
o .خدمات پرستار خصوصی 

 
  



 
 زایا و خدماتبخش: م

 
 Pharmacy at Homeبرنامھ 

 
را ارائھ  Safe Choiceبرنامھ  Anthemکھ از صالحیت الزم برخوردار ھستند،  Los Angelesبرای اعضای ساکن 

 از طریق شماره Safe Choiceیا  Pharmacy at Homeره برنامھ کند. برای کسب اطالعات بیشتر دربامی
1-888-285-7801 )TTY 711( بعدازظھر بھ وقت اقیانوس آرام، با مرکز  7صبح تا  7، دوشنبھ تا جمعھ از ساعت

 مراقبت از مشتریان تماس بگیرید.
 

Pharmacy Member Services 
 Medi-Cal Pharmacy Memberفروشی خود بھ کمک نیاز دارند، لطفاً با ھای خرده اعضایی کھ برای خرید نسخھ

Services  1-833-205-6004از طریق شماره )TTY 711) .تماس بگیرند 
 

 
 بخش: مزایا و خدمات

 
 ایاب و ذھاب (مزایای افزوده)

Anthem دھد و بھ شکل روزمره سطح خدمات را تا برنامھ بھ تالش خود برای بھبود دسترسی اعضا بھ مراقبت ادامھ می
ما  سایتدھد. برای کسب اطالعات بیشتر بھ وبایاب و ذھاب برای نیازھای حمل و نقل پزشکی و غیرپزشکی افزایش می

-407-4627مرکز مراقبت از مشتریان بھ شماره مراجعھ کنید و/یا با  cal-www.anthem.com/ca/mediبھ آدرس 
800-1 )TTY 1-888-757-6034) ،دوشنبھ تا جمعھ 
 بعدازظھر بھ وقت اقیانوس آرام، تماس بگیرید. 7صبح تا  7از 

 
ً  کردید، تجربھ را پزشکی اورژانسی وضعیت اگر  .بگیرید تماس 911 شماره با لطفا

  
 در باید رزرو. بگیرید تماس 1-877-931-4755 شماره بھ Reservation خط با ذھاب، و ایاب درخواست ارائھ برای 

 5 حداقل باید ذھاب و ایاب درخواست. شود انجام محلی وقت بھ بعدازظھر 7 تا صبح 7 ساعت از جمعھ تا دوشنبھ روزھای
 .شود ارائھ پزشک، با مالقات قرار از قبل کاری روز

 
 لطفاً در زمان انجام رزرو، اطالعات زیر را در اختیار داشتھ باشید: 

 Anthem Medi-Calسایی اعضای شماره شنا •
 نام، آدرس و شماره تلفن مرکزی کھ قرار است بھ آن مراجعھ کنید •
 تاریخ و زمان مالقات •

 
 بھ شماره Ride Assistریزی شده است، با خط برای دریافت کمک در رابطھ با رزروی کھ قبالً برنامھ

1-877-931-4756 )TTY 1-866-288-3133) اره برای فعال کردن یک سرویس تماس بگیرید. از این شم“Will 
Call”  یا در صورتی کھ سرویس ایاب و ذھاب شما برای ساعت مقرر تأخیر داشتھ است، استفاده کنید. ھمچنین اگر الزم

 است رزروی کھ قبالً داشتید را تغییر دھید یا لغو نمایید، لطفاً از این شماره استفاده کنید.
 

 
 مواردی کھ باید بدانیدھای مھم و بخش: شماره

  
Early and periodic screening, diagnosis and treatment (EPSDT):  خدماتEPSDT  یکی از مزایای

سال سن دارند تا بھ حفظ سالمتشان کمک کرد. برای شناسایی مشکالت  21است کھ کمتر از  Medi-Calاعضای 
 ھای الزم را پشت سر بگذارند.ھای مناسب سن و غربالگریپھا، اعضا باید چکابھداشتی و درمان زودھنگام بیماری

  

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


ھای دارای ضرورت پزشکی، خدمات مھمی ھستند کھ منطقی ضروری از نظر پزشکی (یا ضرورت پزشکی): مراقبت
ست. ا کنند. برای حفظ بیمار در برابر بیماری شدید یا معلولیت بھ این مراقبت نیازقلمداد شده و از جان افراد محافظت می

سال، خدمات  21دھد. برای اعضای زیر این مراقبت با درمان بیماری، ناراحتی یا جراحت، درد شدید را کاھش می
Medi-Cal شود کھ از نظر پزشکی برای بھبود یا کمک بھ درمان یک بیماری یا مشکل جسمی یا ھایی میشامل مراقبت

 Section 1396d(r) of Title 42 of theھمانطور کھ در روانی ضروری ھستند، از جملھ اختالل سوءمصرف مواد، 
United States Code .تبیین شده است 

 
 

 
 

www.anthem.com/ca/medi-cal 
 

ھای بھداشتی، صحبت با ما یا مطالعھ آنچھ برای شما آیا در رابطھ با مراقبت
ارسال می کنیم بھ کمک نیاز دارید؟ ما مطالب خود را بھ سایر زبان ھا و قالب ھا، 

، چاپ بزرگ و قالب صوتی نیز بھ صورت رایگان بھ شما Brailleاز جملھ خط 
 ارائھ می کنیم.بھ صورت رایگان از طریق

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

   
Anthem Blue Cross ھای تجاری یکی از نامBlue Cross of California .استAnthem Blue Cross and  

Blue Cross of California Partnership Plan, Inc بھ صورت مستقل از  .Blue Cross Association 
 . Anthem Insurance Companies, Incشده ھای تجاری ثبتیکی از نام Anthemاند. گواھی دریافت کرده

Blue Cross of California  ھستند و باL.A.  .قرارداد دارندCare Health Plan رای ارائھ بMedi-Cal  
Managed Care services  درLos Angeles County. 

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

	ﺧﻼﺻﮫ ﺗﻐﯾﯾرات و ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽھﺎی Anthem Blue Cross ﺷﻣﺎ ﻣزاﯾﺎ و ﺧدﻣﺎت ﺗﺣت ﭘوﺷش Medi-Cal
	ﻋﺿو ﻋزﯾز ،Anthem
	ﺑﺧش: ﻣزاﯾﺎ و ﺧدﻣﺎت
	ﺑرﻧﺎﻣﮫCare Management
	Diabetes Prevention Program )ﻣزاﯾﺎی ﺟدﯾد(
	Health Homes Program )ﻣزاﯾﺎی ﺟدﯾد(
	ﺷرح:
	ﻣﻣﮑن اﺳت ﺻﻼﺣﯾت اﺳﺗﻔﺎده از HHP را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد اﮔر:
	ﺻﻼﺣﯾت اﺳﺗﻔﺎده از HHP را ﻧدارﯾد اﮔر:
	ﺧدﻣﺎت ﺗﺣت ﭘوﺷش :HHP
	ھزﯾﻧﮫ ﺑرای ﻋﺿو

	Pediatric Palliative Care )ﻣزاﯾﺎی ﺟدﯾد(
	ﺧدﻣﺎت ﺗﺧﺻﺻﯽ اطﻔﺎل
	ﺑرﻧﺎﻣﮫPharmacy at Home
	Pharmacy Member Services
	اﯾﺎب و ذھﺎب )ﻣزاﯾﺎی اﻓزوده(

	ﺑﺧش: ﺷﻣﺎرهھﺎی ﻣﮭم و ﻣواردی ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد




