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 ھا ارجاع

شده در بخش شما یا متخصص دیگری شما را در بازه زمانی مشخص )PCP( ھیاول یھاپزشک مراقبتدر صورت نیاز، 
کند. متخصص، پزشکی است کھ در یک حوزه  موقع بھ مراقبت» در این دفترچھ، بھ متخصص معرفی می«دسترسی بھ 

شما برای انتخاب یک متخصص با شما ھمکاری خواھد کرد.  PCPھای بیشتری پشت سر گذاشتھ است. پزشکی آموزش
 تواند در تعیین وقت ویزیت متخصص بھ شما کمک کند.  می PCPمطب 

ھای داخل مطب، عکسبرداری با اشعھ ایکس و سایر خدماتی کھ ممکن است بھ نامھ ارجاع نیاز داشتھ باشند، شامل عمل 
 آزمایش ھستند. 

ن را بھ  کند و آشما یک فرم برای مراجعھ بھ متخصص بھ شما بدھد. متخصص فرم را تکمیل می PCPممکن است 
PCP دھد. گرداند. متخصص تا زمانی کھ الزم بداند شما را تحت درمان قرار میشما برمی 

اگر مشکل سالمتی دارید کھ بھ مراقبت پزشکی ویژه برای مدت طوالنی نیاز دارد، ممکن است بھ یک ارجاع دائمی نیاز 
 ھر بار، نزد ھمان متخصص بروید. توانید بدون نیاز بھ دریافت ارجاع برای داشتھ باشید. این یعنی می

خواھید، روزھای  را می  Anthemاگر در گرفتن ارجاع دائمی با مشکل روبرو ھستید یا یک نسخھ از سیاست ارجاع 
  4627-407-800 مرکز پشتیبانی مشتریان ما بھ شماره رایگانشب با  7صبح تا  7دوشنبھ تا جمعھ از ساعت 

(TTY 711)  7801-285-888یا (TTY 711)  برای اعضای ساکنLos Angeles تماس بگیرید . 

 برای این موارد نیازی بھ ارجاع ندارید:

 ھای ویزیتPCP 
 ھای متخصص زنان و زایمان (ویزیتOB/GYN ( 
 ھای فوری یا اضطراری مراجعھ برای مراقبت 
 خدمات حساس برای بزرگساالن مانند مراقبت در برابر آزار جنسی 
 بھ شماره  دفتر اطالعات تنظیم خانواده و خدمات ارجاعات تنظیم خانواده (برای کسب اطالعات بیشتر با خدم

 تماس بگیرید). 800-942-1054
  آزمایشHIV   سال بھ باال) 12و مشاوره (افراد 
 سال بھ باال) 12ھای مقاربتی (افراد خدمات مربوط بھ عفونت 
 دھندگانط ارائھ خدمات کایروپراکتیک (درصورت ارائھ توس ) (FQHCمراکز سالمت مورد تأیید فدرال  ،

)RHC( و  ھای بھداشت روستاییکلینیک)IHCP( ممکن است    دھندگان مراقبت سالمت سرخپوستانارائھ
 بھ ارجاع نیاز باشد)

  ارزیابی اولیھ سالمت روان 

حساس، و خدمات سوءمصرف مواد را بدون  توانند برخی خدمات سالمت روان سرپایی، خدمات افراد زیر سن قانونی می
ھای «خدمات قابل ارائھ بھ افراد زیر سن قانونی  توانید بخشرضایت والدین دریافت کنند. برای کسب اطالعات بیشتر می

 نامھ» و «خدمات مربوط بھ درمان سوءمصرف مواد مخدر» را در این دفترچھ مطالعھ کنید.بدون نیاز بھ رضایت

 برای برابری در درمان سرطان California  ھای قانونارجاع
درمان   و دریافت است؛ از جملھ تشخیص درست بیماریبسیاری عوامل  وابستھ بھ ھای پیچیده درمان مؤثر سرطان

 متخصصان سرطان.  از موقعبھ



   
 

امکان  شما برای «برابری در درمان سرطان» بھ Californiaقانون جدید اید،اگر مبتال بھ سرطان تشخیص داده شده
یکی از مرکز درون شبکھ کھ وابستھ بھ مؤسسھ ملی سرطان  از مشخصاً  برای دریافت درمان سرطان دھد کھمی

)NCIشناسی ھای وابستھ بھ برنامھ تحقیقاتی سرطان) باشد، یکی از محل(NCORP) NCI  یا یک مرکز واجدشرایط
  .رفی دریافت کنیدو آکادمیک سرطان، مع

کھ دھد اجازه میشما  بھ  Anthem نداشتھ باشد، NCI  مرکز درمان سرطان درون شبکھ وابستھ بھ Anthemاگر 
این  یکی از معرفی بگیرید، اگر   Californiaاز یکی از این مراکز خارج از شبکھ در  دریافت درمان سرطان برای

کننده درمان دیگری  بر سر پرداخت توافق کنند، مگر اینکھ تصمیم بگیرید بھ ارائھ   Anthem مراکز خارج از شبکھ و
  برای سرطان مراجعھ کنید.

تماس بگیرید تا ببینید آیا واجد شرایط دریافت خدمات از یکی   Anthemاید، با اگر مبتال بھ سرطان تشخیص داده شده
 از این مراکز سرطان ھستید یا خیر. 

 

 وخدمات. مزایا  4
 

 Anthemتحت پوشش  Medi-Calمزایای 
 خدمات سرپایی 

 ھای سالمت شناختی ارزیابی 

Anthem  سال بھ باال و اعضایی کھ بھ نحو دیگری واجد   65یک ارزیابی ساالنھ سالمت شناختی را برای اعضای
دھد. در  نیستند، پوشش می Medicareعنوان بخشی از ویزیت سالمت سالیانھ تحت برنامھ شرایط ارزیابی مشابھ بھ

 شود.ارزیابی سالمت شناختی، عالئم بیماری آلزایمر یا زوال عقل بررسی می
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