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 اإلحاالت 

) الخاص بك أو اختصاصي آخر بإحالة لزیارة اختصاصي في غضون فترة زمنیة PCPسوف یزودك مقدم الرعایة األولیة (
مذكورة في قسم "الوصول إلى الرعایة في الوقت المناسب" من ھذا الكتیب إذا كنت بحاجة إلى إحالة. االختصاصي ھو طبیب 

مساعدتك على   PCPادة في اختیار اختصاصي. یمكن لعی PCPیتمتع بتعلیم إضافي في مجال واحد في الطب. سیعاونك 
 تحدید موعد لزیارة االختصاصي. 

 تشمل الخدمات األخرى التي قد تتطلب إحالة اإلجراءات داخل العیادة واألشعة السینیة والفحوصات المختبریة.

.  PCPنموذًجا تأخذه إلى االختصاصي. سیقوم االختصاصي بتعبئة النموذج وسیعید إرسالھ مرة أخرى إلى   PCPقد یمنحك 
 یستمر االختصاصي في معالجتك طالما یعتقد أنك بحاجة إلى العالج.س

إذا كنت تعاني مشكلة صحیة تحتاج إلى رعایة طبیة خاصة لفترة طویلة، فقد تحتاج إلى إحالة دائمة. ویعني ھذا إمكانیة 
 زیارتك لنفس االختصاصي أكثر من مرة بدون الحصول على إحالة في كل مرة.  

كلة في الحصول على إحالة دائمة أو ترغب في الحصول على نُسخة من سیاسة اإلحاالت في  إذا كانت تواجھك مش
Anthem 7صباًحا حتى الساعة   7بمركز رعایة العمالء التابع لنا من االثنین إلى الجمعة من الساعة  ، یُرجى االتصال  
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 ال تحتاج إلى إحالة لما یلي: 

  زیاراتPCP 
 ) زیارات أمراض النساء والوالدةOB/GYN( 
  زیارات الرعایة العاجلة أو رعایة الطوارئ 
 الخدمات الحساسة للبالغین، مثل الرعایة الخاصة باالعتداء الجنسي 
  خدمات تنظیم األسرة (لمعرفة المزید، اتصل على عیادة معلومات تنظیم األسرة وخدمة اإلحالة على الھاتف

 ) 1054-942-800رقم 
 ) اختبارات فیروس نقص المناعةHIV  عاًما   12) وتقدیم المشورة الطبیة بخصوصھ (فقط لمن ھم في سن

 فأكثر) 
 ) عاًما فأكثر) 12خدمات العدوى المنقولة جنسیًا 
  خدمات تقویم العمود الفقري (قد یتطلب األمر توفر إحالة عند تقدیمھا بواسطة المراكز الصحیة المؤھلة فیدرالیًا

)FQHC) وعیادات الصحة الریفیة (RHC وبرامج تغطیة الرعایة الصحیة لوالیة (Indiana (IHCP) 
 غیر التابعة للشبكة)

  تقییم الصحة النفسیة األولي 

الحصول على بعض خدمات الصحة النفسیة للمرضى الخارجیین، والخدمات الحساسة وخدمات عالج   یمكن للقُصَّر أیًضا
اضطرابات تعاطي المخدرات من دون موافقة أحد الوالدین. لمزید من المعلومات، اقرأ "الخدمات التي تتطلب موافقة القاصر"  

 و"خدمات عالج اضطرابات تعاطي المخدرات" في ھذا الكتیب.



   
 

 Californiaبموجب قانون المساواة في العالج من السرطان في   اإلحاالت
العالج في   وتناول العوامل، بما في ذلك التشخیص الصحیحمن كثیر  علىیعتمد العالج الفعال ألمراض السرطان المعقدة 

 .السرطان وقت مناسب من اختصاصیین متمرسین في عالج

  Californiaالمساواة في العنایة بالسرطان في والیة  معقّد، فإن قانون إذا ُشخصت حالتك بأنك مصاب بمرض سرطان 
من المعھد  مركز عالج السرطان المحددمن عالج السرطان لتحصل على  لك بمطالبة طبیبك بإصدار إحالة لك یسمح الجدید

لمعھد الوطني للسرطان  ) التابع لNCORP) أو من موقع تابع لبرنامج أبحاث األورام المجتمعي (NCIالوطني للسرطان (
  .أو من مركز أكادیمي مؤھل لعالج السرطان على أن تكون ھذه الجھات تابعة للشبكة بصفة خاصة

بالمطالبة لك ستسمح  Anthem فإن NCIلمعھد  وخاضعًا تابعًا للشبكةتضم مركز عالج سرطان Anthemإذا لم تكن 
،  Californiaمن واحد من ھذه المراكز غیر التابعة للشبكة في والیة  تتیح لك الحصول على عالج السرطان إحالةبنیل 

، وذلك ما لم تختر أنت زیارة مقدم خدمات عالج الدفععلى   Anthem ھذه المراكز غیر التابعة للشبكة معأحد إذا توافق 
  سرطان آخر.

لترى ما إذا كنت مؤھالً للحصول على   Anthemإذا ُشخصت حالتك بأنك مصاب بالسرطان، یُرجى االتصال بشركة 
 الخدمات المقدمة من أحد مراكز عالج السرطان ھذه أم ال.

 

 والخدمات  . المزایا4
 

 Anthemالتي تشملھا التغطیة المقدمة من  Medi-Calمزایا 
 (اإلسعافیة) خدمات المرضى الخارجیین 

 تقییمات الصحة المعرفیة 

عاًما فأكثر وغیر المؤھلین بأي طریقة    65تقییًما سنوی�ا للصحة المعرفیة لألعضاء الذین یبلغون من العمر  Anthemتغطي 
. یبحث تقییم الصحة المعرفیة عن أي  Medicareأخرى ألي تقییم مماثل في إطار زیارة العافیة السنویة بموجب برنامج 

 عالمات لإلصابة بمرض ألزھایمر أو الخرف. 
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