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3. Ինչպես
ստանալ խնամք
Զգայուն հարցերին առնչվող խնամք 

Անչափահասներին տրամադրվող` համաձայնություն պահանջող 

ծառայություններ 

Առանց Ձեր ծնողի կամ խնամակալի թույլտվության կարող եք ստանալ միայն 

հետևյալ ծառայությունները, եթե 12 տարեկան կամ ավելի բարձր տարիքի եք` 

▪ Հոգեկան առողջության ամբուլատոր բուժսպասարկում հետևյալի համար

(12 տարեկան կամ ավելի մեծ անչափահասներ).

 Սեռական ոտնձգություն (ոչ ավելի ցածր տարիքային սահմանափակում)

 Ինցեստ

 Ֆիզիկական հարձակում

 Երեխաների շահագործում

 Երբ ինքներդ Ձեզ կամ ուրիշներին վնասելու մտքեր ունեք

(12 կամ ավելի բարձր տարիք ունեցող անչափահասներ)

▪ ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում/թեստավորում/բուժում

▪ Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների կանխարգելում/

թեստավորում/բուժում

▪ Հոգեմետ դեղերի օգտագործման խանգարումների բուժման

ծառայություններ (12 կամ ավելի բարձր տարիք ունեցող անչափահասներ):

Մանրամասների համար տես «Հոգեմետ դեղերի օգտագործման

խանգարման բուժմանն առնչվող ծառայություններ» բաժինն

այս ձեռնարկում:

Եթե 18 տարեկանից փոքր եք, կարող եք բժշկի դիմել առանց Ձեր ծնողների կամ 

խնամակալի համաձայնության այս տեսակների խնամքի համար` 

▪ Հղիություն

▪ Ընտանիքի պլանավորում/Հակաբեղմնավորիչներ

▪ Հղիության ընդհատման ծառայություններ

Medi-Cal-ի նպաստներ, որոնք ֆինանսավորվում են Anthem-ի կողմից



Հղիության թեստավորման, ընտանիքի պլանավորման ծառայությունների, 

ծնելիության հսկողության կամ սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների 

ծառայությունների համար բժիշկը կամ կլինիկան պարտադիր չէ որ ընդգրկված  

լինի Anthem-ի ցանցում: Կարող եք ընտրել Medi-Cal-ի ցանկացած մատակարարի  

և այցելել նրան այս ծառայությունների համար` առանց ուղղորդման կամ նախնական 

հաստատման (նախնական թույլտվություն): Ցանցում չներառված մատակարարի 

ծառայությունները, որոնք կապված չեն զգայուն հարցերին առնչվող խնամքին, չեն 

կարող ֆինանսավորվել: Օգնելու համար գտնել այս ծառայությունները տրամադրող 

բժիշկ կամ կլինիկա կամ ստանալ այս ծառայությունները (ներառյալ տրանսպորտ), 

կարող եք զանգահարել մեր Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն երկուշաբթիից 

ուրբաթ, առավոտյան 7-ից մինչև երեկոյան 7-ն անվճար 800-407-4627 (TTY 711) 

հեռախոսահամարով կամ 888-285-7801 (TTY 711) Los Angeles-ում գտնվող 

անդամների համար։  

Անչափահասներն իրենց առողջական մտահոգությունների վերաբերյալ կարող  

են առանձին զրուցել ներկայացուցչի հետ՝ զանգահարելով 24/7 բուժքույրական 

հեռախոսագծի-ի անվճար հեռախոսահամարին օրը 24 ժամ, շաբաթը յոթ օր, 

ներառյալ հանգստյան օրերը 800-224-0336 (TTY 711) հեռախոսահամարով: 



4. Նպաստներ  
և ծառայություններ 
Ինչ է ընդգրկում Ձեր ծրագրի ծածկույթը 

Այս բաժինը բացատրում է Ձեր ծածկույթում ընդգրկված բոլոր ծառայությունները՝ 

որպես Anthem-ի անդամ: Ծածկույթում ընդգրկված Ձեր ծառայություններն անվճար 

են, քանի դեռ դրանք բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ են և տրամադրվում  

են ցանցում ընդգրկված մատակարարի կողմից: Դուք պետք է խնդրեք մեզանից 

նախնական հաստատում (նախնական թույլտվություն), եթե խնամքը ցանցից  

դուրս է գտնվում, բացառությամբ զգայուն բնույթի ծառայությունների, շտապ 

օգնությունների կամ հրատապ խնամքի ծառայությունների: Ձեր առողջապահական 

ծրագրի ծածկույթը կարող է ներառել բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ 

ծառայություններ ցանցում չընդգրկված մատակարարից: Բայց պետք է խնդրեք 

Anthem-ին նախնական հաստատում (նախնական թույլտվություն) տրամադրել  

սրա համար: Բժշկական առումով անհրաժեշտ ծառայությունները ողջամիտ  

և անհրաժեշտ են Ձեր կյանքը պաշտպանելու համար, կանխարգելում են Ձեր ծանր 

հիվանդ կամ հաշմանդամ դառնալը կամ նվազեցնում ուժեղ ցավն ախտորոշված 

հիվանդությունից, վատառողջ լինելուց կամ վնասվածքից: 21 տարեկանից փոքր 

անդամների համար Medi-Cal-ի ծառայությունները ներառում են խնամք, որը 

բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ է` շտկելու կամ օգնելու թեթևացնել 

ֆիզիկական կամ հոգեկան առողջության հիվանդությունը կամ խնդիրը: Ձեր 

ծածկույթում ընդգրկված ծառայությունների մասին ավելին իմանալու համար 

զանգահարեք մեր Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն երկուշաբթիից  

ուրբաթ, առավոտյան 7-ից մինչև երեկոյան 7-ը 800-407-4627 (TTY 711) անվճար 

հեռախոսահամարին կամ 888-285-7801 (TTY 711) Los Angeles-ում գտնվող 

անդամների համար։ 

21 տարեկանից փոքր անդամները ստանում են լրացուցիչ նպաստներ  

և ծառայություններ: Կարդացեք 5-րդ գլուխը` Երեխաների և երիտասարդների 

առողջության խնամքը մանրամասներ իմանալու համար: 

Anthem-ի առաջարկած հիմնական առողջապահական նպաստներից որոշները 

թվարկված են ստորև: Աստղով ( * ) նշված նպաստները նախնական հաստատման 

կարիք կունենան:  



 

 

▪ Ասեղնաբուժություն* 

▪ Տնային սուր (կարճաժամկետ 

բուժում) առողջության 

թերապիաներ և ծառայություններ 

▪ Չափահասների պատվաստումներ 

▪ Ալերգիայի անալիզներ  

և ներարկումներ 

▪ Շտապ օգնության մեքենայի 

ծառայություններ շտապ 

բուժօգնության համար 

▪ Անեսթեզիոլոգի ծառայություններ 

▪ Ասթմայի կանխարգելում 

▪ Աուդիոլոգիա* 

▪ Վարքային առողջության 

բուժումներ* 

▪ Սրտաբանական վերականգնում 

▪ Խիրոպրակտիկ ծառայություններ* 

▪ Քիմիաթերապիա և ճառագայթային 

թերապիա 

▪ Ճանաչողական առողջության 

գնահատում 

▪ Համայնքային առողջության 

աշխատողի ծառայություններ 

▪ Համայնքահեն ծառայություններ 

չափահասների համար* 

▪ Համայնքային աջակցություններ* 

▪ Դիալիզի/հեմոդիալիզի 

ծառայություններ 

▪ Երկարատև օգտագործման 

բժշկական սարքավորումներ (DME)* 

▪ Շտապ օգնության  

բաժանմունքի այցեր 

▪ Խնամքի բարելավված կառավարում* 

▪ Էնտերալ և պարէնտերալ սնուցում* 

▪ Ընտանիքի պլանավորման 

հարցերով զբաղվող գրասենյակի 

այցեր և խորհրդատվություն  

(կարող եք այցելել ոչ  

մասնակից մատակարարի) 

▪ Վերականգնողական 

ծառայություններ և սարքեր*  

▪ Լսողական սարքեր 

▪ Տնային բժշկական խնամք* 

▪ Հոսպիսային խնամք* 

▪ Ստացիոնար բժշկական  

և վիրաբուժական խնամք* 

▪ Լաբորատորիա  

և ճառագայթաբանություն* 

▪ Երկարատև խնամք* 

▪ Երկարաժամկետ տնային բուժման 

թերապիաներ և ծառայություններ* 

▪ Ծննդաբերության  

և նեոնատալ խնամք 

▪ Խոշոր օրգանի փոխպատվաստում* 

▪ Աշխատանքային թերապիա* 

▪ Օրթոպեդիա/պրոթեզներ* 

▪ Օստոմիա և միզաբանական 

պարագաներ 

▪ Ամբուլատոր հիվանդանոցային 

ծառայություններ* 

▪ Հոգեկան առողջության ամբուլատոր 

ծառայություններ 

▪ Ամբուլատոր վիրահատություն* 

▪ Պալիատիվ խնամք* 



▪ PCP այցելություններ 

▪ Մանկաբույժի ծառայություններ  

▪ Ֆիզիոթերապիա* 

▪ Պոդիատրիայի ծառայություններ* 

▪ Թոքերի վերականգնում 

▪ Ամբողջական գենոմի արագ 

հաջորդականացում 

▪ Վերականգնողական 

ծառայություններ և սարքեր* 

▪ Մասնագիտացված բուժքույրական 

ծառայություններ* 

▪ Մասնագետի այցեր 

▪ Լոգոպեդի թերապիա* 

▪ Վիրահատական ծառայություններ 

▪ Հեռաբժշկություն 

▪ Տրանսգենդերային 

ծառայություններ* 

▪ Հրատապ խնամք 

▪ Տեսողական ծառայություններ* 

▪ Կանանց առողջության 

պահպանման ծառայություններ 

 



Medi-Cal-ի նպաստներ, որոնք ֆինանսավորվում են 

Anthem-ի կողմից 

Ամբուլատոր ծառայություններ 

Ճանաչողական առողջության գնահատում 

Anthem-ը ֆինանսավորում է ճանաչողական առողջության տարեկան արագ գնահատում  

65 տարեկան և ավելի մեծ անձանց համար, և ովքեր այլապես իրավասու չեն 

նմանատիպ գնահատման համար՝ Medicare ծրագրի շրջանակում որպես 

առողջության տարեկան այցի մաս։ Ճանաչողական առողջության գնահատումը 

փնտրում է Ալցհեյմերի հիվանդության կամ թուլամտության նշաններ։ 
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