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  دليل 
 األعضاء

 ما ينبغي معرفته عن المزايا التي تحصل عليها

Anthem Blue Cross ( دليل التغطية المجمعEOC ونموذج )

 الكشف عن المعلومات

 2023 
 Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contraمقاطعات

Costa, El Dorado, Fresno, Glenn, Inyo, Kings, Madera, Mariposa, 

Mono, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San Benito, 

San Francisco, Santa Clara, Sierra, Sutter, Tehama, Tulare, 

Tuolumne و ,Yuba 
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 لغات وصيغ أخرى

 لغات أخرى 

 يمكنك الحصول على كتيب األعضاء هذا ومواد الخطة األخرى بلغات أخرى دون  

 أي تكلفة عليك. نوفر ترجمات تحريرية من مترجمين مؤهلين. يُرجى االتصال  

. المكالمة  (TTY 711) 4627-407-800بمركز خدمة العمالء على الرقم  

نترنت على  يمكنك أيًضا العثور على الكتيب على موقعنا على اإل   بالمجان. 

cal-anthem.com/ca/medi.    يرجى قراءة دليل العضوية لمعرفة المزيد عن

 الفورية. الخدمات اللغوية المساِعدة للرعاية الصحية، مثل خدمات الترجمة والترجمة  

 صيغ أخرى

يمكنك الحصول على هذه المعلومات بصيغ أخرى، مثل برايل، وطباعة بخط كبير  

نقطة، وصوت وصيغ إلكترونية يمكن الوصول إليها دون أي تكلفة عليك.   20قدره 

 المكالمة بالمجان.  (TTY 711) 4627-407-800. يمكنك االتصال بالرقم

 خدمات المترجمين الفوريين 

Anthem 24م خدمات الترجمة الفورية من مترجم فوري مؤهل على مدار تقد 

ساعة دون أي تكلفة عليك. لن تضطر لالستعانة بأحد أفراد األسرة أو صديق  

للترجمة الفورية. نحن ال نشجع على استخدام القاصرين في الترجمة الفورية، ما لم 

لثقافية دون أي تكلفة تكن الحالة طارئة. تتوفر خدمات الترجمة الفورية واللغوية وا

  ساعة، طوال أيام األسبوع. للحصول على   24عليك. المساعدة متوفرة على مدار 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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مساعدة لغوية أو للحصول على هذا الكتيب بلغة مختلفة، تفضل باالتصال  

 . المكالمة بالمجان.  (TTY 711) 4627-407-800على

 

هل تحتاج لمساعدة فيما يتعلق برعايتك الصحية أو الحديث معنا أو قراءة ما نرسله  

لك؟ نوفر لكم موادنا في لغات وفي ِصيغ أخرى، بما في ذلك لغة برايل، والحروف 

 الكبيرة والتسجيالت المسموعة، دون تحملك ألي تكلفة. اتصل بنا مجانًا على 

800-407-4627 (TTY 711)  7801-285-888، أو (TTY 711) 

 لألعضاء في لوس أنجلوس.
 

 (Arabic)العربية 
 هل تحتاج إلى مساعدة بخصوص رعايتك الصحية أو التحدث معنا أو قراءة ما نرسله إليك؟ نحن نقدم المواد الخاصة بنا بلغات

  االتصال   يُرجى وتنسيقات أخرى، بما في ذلك بطريقة بريل والطباعة بحروف كبيرة والملفات الصوتية، بدون أي  تكلفة عليك . 
  بالنسبة (  711  النصي   الهاتف )   7801-285-888  رقم   على   أو(  711  النصي   الهاتف )  4627-407-800  المجاني   الرقم   على   بنا 

   . أنجلوس   لوس   في   المقيمين   لألعضاء 

Հայերեն (Armenian) 

Դուք օգնության կարիք ունե՞ք Ձեր առողջապահական խնամքի, մեզ հետ խոսելու  

կամ մեր կողմից Ձեզ ուղարկվածը կարդալու հարցում: Մենք մեր նյութերը Ձեզ  

անվճար տրամադրում ենք այլ լեզուներով և ձևաչափերով, այլ թվում Բրայլով, մեծ 

տպագրությամբ և աուդիո տարբերակով: Los Angeles-ում գտնվող անդամների համար 

զանգահարե՛ք 800-407-4627 (հեռատիպ՝ 711) կամ 888-285-7801 (հեռատիպ՝ 711) 

հեռախոսահամարով: 

 

中文(Chinese) 

您在醫療保健、向我們諮詢、或是閱讀我們寄給您的資料時有需要任何的幫助嗎？我們以

其他語言和格式提供我們的資料，包括點字、大型字體印刷和音訊格式，您無需支付任何

費用。歡迎撥打我們的免費電話 800-407-4627 (TTY 711)，Los Angeles 的會員或可致電  

888-285-7801 (TTY 711)。 
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ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) 

ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਿੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਿਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਜ ੋਅਿੀ ਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਭੇਜਦੇ ਹਾਾਂ, ਉਿਨ ੰ  
ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਦਦ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ? ਅਿੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਿਮੱਗਰੀ ਨ ੰ  ਹੋਰ ਭਾਸਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟਾਾਂ ਸਵੱਚ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਬਨਾਾਂ 
ਸਕਿੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਾਂਦੇ ਹਾਾਂ, ਸਜਿ ਸਵੱਚ ਬਰੇਲ, ਵੱਡੇ ਸਪਰੰਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਲਾਿ ਐਾਂਜਲਿ 

ਸਵੱਚ ਰਸਹੰਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਿਾਨ ੰ  ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ 800-407-4627 (TTY 711) ਜਾਾਂ 888-285-7801 (TTY 711) ‘ਤੇ 

ਕਾਲ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ।  

 

हिन्दी (Hindi) 

क्या आपको अपनी स्वास्थ्य देखभाल के हलए, िमसे बात करने के हलए या जो िम आपको भेजते 
िैं उसे पढ़ने के हलए, मदद की ज़रूरत िै? िम अपनी सामग्री को अन्य भाषाओ ंऔर प्रारूपो ंमें 
आपको हबना हकसी लागत के उपलब्ध कराते िैं, हजसमें बे्रल, बडे हपं्रट, और ऑहियो शाहमल िैं। 
िमें टॉल फ़्री नंबर 800-407-4627 (TTY 711) पर कॉल करें , या लॉस एंजेहलस में सदस्ो ंके हलए 
888-285-7801 (TTY 711) पर कॉल करें ।  
 

Hmoob (Hmong) 

Koj puas xav tau kev pab hais txog kev saib xyuas mob nkeeg rau koj, tham nrog peb los sis pab 

nyeem daim ntawv peb xa tuaj rau koj? Peb pab txhais cov ntaub ntawv pub dawb rau koj xws  

li muab txais ua lwm hom ntawv thiab muab sau ua lwm yam xws li cov ntawv sau rau cov neeg 

dig muag xuas, muab luam tawm kom loj thiab kaw ua suab lus. Hu peb ntawm tus xov tooj hu 

dawb ntawm 800-407-4627 (TTY 711), los sis 888-285-7801 (TTY 711) rau cov tswv cuab nyob 

hauv Los Angeles.  

 

日本語 (Japanese) 

ヘルスケアに関してご質問やご相談はありませんか？当社からお送りした資料のことで

お困りですか？資料は英語以外の言語のほか点字や読みやすい大きな活字、音声版もご

用意しています。いずれも無料です。フリーダイヤル 800-407-4627 (TTY 711)、ロサン

ゼルスにお住まいの方は 888-285-7801 (TTY 711) までお電話ください。 

 

한국어(Korean) 

의료 서비스, 당사와의 소통 또는 당사에서 보내는 자료 읽기와 관련해 도움이 

필요하십니까? 점자, 대형 활자, 오디오 등을 비롯하여 다른 언어나 형식으로 자료를 

무료로 제공해 드립니다. 800-407-4627 (TTY 711) 번으로 연락하시거나 로스앤젤레스 

회원은 888-285-7801 (TTY 711) 번으로 무료로 연락하시기 바랍니다. 
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ລາວ (Laotian) 

ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອກ່ຽວກັບການເບ ່ ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານ, ລົມກັບພວກເຮົ າ, 

ຫ ຼື  ອ່ານສ ່ ງທ ່ ພວກເຮົ າສ່ົງໃຫ້ທ່ານບໍ ? ພວກເຮົ າສະໜອງເອກະສານຂອງພວກເຮົ າໃຫ້ເປັນພາສາອຼື່ ນ 

ແລະ ຢູ່ໃນຟໍແມັດຕ່າງໆ, ລວມທັງອັກສອນນູນ, ການພ ມຂະ ໜາດ ໃຫຍ່, 

ແລະສຽງໂດຍບໍ່ ເສຍຄ່າໃດໆ. ໂທຫາພວກເຮົ າໄດ້ຟຣ ທ ່ ເບ  800-407-4627 (TTY 711), ຫ ຼື  888-285-

7801 (TTY 711) ສໍ າ ລັບສະມາຊ ກໃນ Los Angeles.  

 

Mienh waac (Mien) 

Meih qiemx longc mienh tengx goux mangc taux meih nyei buonh sin heng-wangc nor, 

ca’laangh caux yie mbuo, a’fai tengx doqc mangc dungh yie mbuo fungx bun meih wuov deix 

sou fai? Yie mbuo dor sou-muotc jaa-dorngx benx da’nyeic fingz waac daaih bun aengx caux 

sou-guv daan, lemh jienv nzangc-pokc, aamz benx domh sou-fangx aengx caux waac-qiez bun 

wang-henh muangx maiv zuqc feix luic meih cuotv nyaanh. Longc wang-henh douc waac fonh 

yiem naaiv 800-407-4627 (TTY 711), a’fai 888-285-7801 (TTY 711) liouh zuangx mienh muoz 

haaix dauh yiem njiec Los Angeles. 

 

ភាសាខ្មែរ [Khmer (Cambodian)] 
ត ើតោកអ្នកត្ ូវការជំនួយជាមួយនឹងការខ្ែទសំុមភាពរបស់តោកអ្នក 
ការពិតត្រោះជាមួយតយើងម្ញ ំ ឬការអាន 
នូវអ្វ ីខ្ែលតយើងម្ញ ំត្ញើជូនតោកអ្នកឬ? តយើង ដ្ល់ជូនឯកសាររបស់តយើងជាភាសា និងទត្មង់
ត្េងតទៀ  ខ្ែល 
រមួមានអ្កេរសត្មាប់ជនពិការខ្ននក អ្កេរត ោះពុមពធំៗ និងជាសំតេង តោយ
មិនគិ ថ្ែៃពីតោកអ្នកតេើយ។ សូមតៅទូរស័ពទតោយឥ គិ ថ្ែៃតាមរយៈតលម 800-407-4627 (TTY 

711) ឬ 888-285-7801 (TTY 711) សត្មាប់សមាជិកតៅកន ញងទីត្កងុ Los Angeles។  
 

 (Farsi) فارسی
 کمک نياز داريد؟آيا در رابطه با مراقبت بهداشتی درمانی خود، گفتگو با ما يا خواندن مطالب ارسالی به شما، به 

 شامل خط بريل، چاپ درشت و صوتی، به صورت رايگان به شما ارائه و قالبها ما مطالب خود را به ساير زبانها

 يا  (TTY 711) 4627- 407- 800اعضای ساکن لس آنجلس می توانند از طريق شماره رايگان .ميدهيم 

888 -285 -7801 (TTY 711)  .با ما تماس بگيرند 

 

Русский (Russian) 

Вам нужна помощь с медицинским обслуживанием, консультацией или 

материалами, которые мы вам прислали? Мы можем бесплатно предоставить вам 

материалы на других языках и в других форматах, включая шрифт Брайля, крупный 

шрифт или аудиоформат. Звоните нам по бесплатному номеру 800-407-4627 (TTY 

711) или 888-285-7801 (TTY 711) для участников, проживающих в Лос-Анджелесе.  
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Español (Spanish) 

¿Necesita ayuda con su cuidado de la salud, para hablar con nosotros o leer lo que le enviamos? 

Proporcionamos nuestros materiales en otros idiomas y formatos, incluyendo braille, letras 

grandes y audio sin costo para usted. Llámenos a la línea gratuita al 800-407-4627 (TTY 711),  

o 888-285-7801 (TTY 711) para miembros en Los Angeles. 

 

Tagalog (Tagalog) 

Kailangan ba ninyo ng tulong sa inyong pangangalagang pangkalusugan, sa pamamagitan ng 

pakikipag-usap sa amin o pagbasa sa kung ano ang ipinapadala namin sa inyo? Nagbibigay kami 

ng aming mga materyal sa ibang mga wika at anyo, kasama ang braille, malaking titik at audio 

na wala kayong gagastusin. Tumawag sa amin nang walang toll sa 800-407-4627 (TTY 711),  

o 888-285-7801 (TTY 711) para sa mga miyembro sa Los Angeles. 

 

ไทย (Thai) 

คณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเกีย่วกบัการดแูลสขุภาพของคณุ การปรกึษาเรา หรอืการอา่นขอ้มลูทีเ่รา 
สง่ใหค้ณุหรอืไม ่เราใหบ้รกิารขอ้มลูในภาษาและรูปแบบอืน่ๆ ซึง่รวมถงึอักษรเบรลล ์การขยายขนาด 
อักษร และขอ้ความเสยีงโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย โทรหาเราไดฟ้รทีีห่มายเลข 800-407-4627 (TTY 711) 
หรอื 888-285-7801 (TTY 711) ส าหรับสมาชกิในลอสแอนเจลสิ  

 

Українська (Ukrainian) 

Вам потрібна допомога з медичним обслуговуванням, у розмові з нами або читанні 

матеріалів, які ми вам надсилаємо? Ми безкоштовно надаємо наші матеріали іншими 

мовами та в інших форматах, включаючи шрифт Брайля, великий шрифт і аудіо-формат. 

Телефонуйте нам безкоштовно за номером 800-407-4627 (TTY 711) або 888-285-7801 

(TTY 711) для учасників, які мешкають у Los Angeles. 

 

Tiếng Việt (Vietnamese) 

Quý vị có cần chúng tôi giúp với việc chăm sóc sức khỏe của quý vị, trao đổi với chúng 
tôi, hoặc đọc những tài liệu chúng tôi gửi cho quý vị hay không? Chúng tôi cung cấp 
các tài liệu bằng các ngôn ngữ và định dạng khác, bao gồm chữ nổi, chữ in lớn và  
âm thanh, miễn phí cho quý vị. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn cước  
800-407-4627 (TTY 711), hoặc 888-285-7801 (TTY 711) dành cho các hội viên  
tại Los Angeles. 
 

 

 

 

 



 Anthem! مرحبًا بك في

 

 من  متاحة لخدمتك    Anthem.  (TTY 711) 4627-407-800االتصال بمركز رعاية العمالء على الرقم  يُرجى  

بخط ترحيل  المكالمة بالمجان. أو اتصل    مساًء بتوقيت المحيط الهادي.   7صباًحا حتى الساعة    7االثنين إلى الجمعة، من  

California    تفضل بزيارتنا عبر اإلنترنت على  711على الرقم .cal-hem.com/ca/mediant . 7 

 !Anthemمرحبًا بك في  
  .Medi-Calهي خطة صحية لألشخاص ممن لديهم   Anthem .Anthemشكًرا لك على االنضمام لـ

 Anthem.تعمل مع والية كاليفورنيا لمساعدتك في الحصول على الرعاية الصحية التي تحتاجها 

 األعضاء دليل 

يرجى قراءته بعناية وبالكامل.  Anthem. يعرفك دليل األعضاء هذا عن التغطية التي تحصل عليها في ظل برنامج

إذا كانت  Anthem. سيساعدك على فهم واستخدام المزايا والخدمات. كما يوضح حقوقك ومسؤولياتك بصفتك عضًوا في

 جميع األقسام التي تنطبق عليك.لديك احتياجات صحية خاصة، فاحرص على قراءة 

( ونموذج الكشف عن المعلومات. وهو ملخص لقواعد  EOCيسمى دليل األعضاء هذا أيًضا دليل التغطية المجمع )

 إذا كنت  (DHCS)إدارة خدمات الرعاية الصحية. و  Anthemويعتمد على العقد المبرم بين Anthem وسياسات 

 (TTY 711) 4627-407-800.على الرقم Anthem صل بـ بحاجة إلى المزيد من المعلومات، فات

كما يمكنك طلب   DHCS. و Anthemلطلب نسخة من العقد بين  (TTY 711) 4627-407-800اتصل على الرقم  

الستعراض   cal-anthem.com/ca/mediعلى الرابط  Anthemنسخة من دليل األعضاء بالمجان أو زيارة موقع 

السريرية واإلدارية غير المملوكة، أو   Anthemدليل األعضاء. كما يمكنك طلب نسخة مجانية لك من إجراءات وسياسات 

 Anthem.  الوصول لهذه المعلومات على موقعطلب شرح كيفية 

 تواصل معنا 

 Anthem 4627-407-800.موجودة لمساعدتك. اتصل بنا إذا كانت لديك أسئلة على (TTY 711) Anthem   متاحة

 . المكالمة بالمجان. مساًء بتوقيت المحيط الهادئ 7صباًحا حتى  7من االثنين إلى الجمعة، من لخدمتك 

 .cal-anthem.com/ca/mediكما يمكنك زيارتنا على اإلنترنت في أي وقت على الرابط 

 شكًرا لك،  

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 9054 

Oxnard, CA 93031-9054 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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 عضًوا ابدأ بصفتك .1

 كيفية الحصول على المساعدة

 Anthem ،تسعى لرضاك عن الرعاية الصحية المقدمة لك. إذا كانت لديك أي أسئلة عن الرعاية التي تحصل عليها 

 على أتم االستعداد لسماعها!   Anthemفإن 

 خدمات األعضاء 

 أن:   Anthemلخدمة العمالء متاح لمساعدتك. يمكن لـ Anthem مركز

 الصحية الخاصة بك والخدمات المشمولة بالتغطيةعلى أسئلتك بشأن خطة الرعاية   Anthemتجيب ▪

 ( أو تغييره PCPتساعدك على اختيار مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك ) ▪

 تخبرك عن كيفية الحصول على الرعاية التي تحتاج إليها ▪

 تساعدك في الحصول على خدمات الترجمة الفورية في حالة ما إذا كنت ال تتحدث اإلنجليزية ▪

 الحصول على المعلومات بلغات أخرى وصيغ أخرى تساعدك في ▪

من  متاحة لخدمتك (TTY 711) 4627-407-800اتصل بنا إذا كنت ترغب في الحصول على المساعدة على الرقم  

 . المكالمة بالمجان. مساًء بتوقيت المحيط الهادئ. 7صباًحا حتى  7االثنين إلى الجمعة، من 

 .cal-anthem.com/ca/mediكما يمكنك زيارتنا على اإلنترنت في أي وقت على الرابط  

 من يمكنه أن يصبح عضًوا 

 من هذه المقاطعات:  في واحدةوتعيش  Medi-Calألنك تصلح  Anthemإنك تصلح لـ 

Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, El Dorado, Fresno, 

Glenn, Inyo, Kings, Madera, Mariposa, Mono, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, 

San Benito, San Francisco, Santa Clara, Sierra, Sutter, Tehama, Tulare, Tuolumne,   

 cal-dhcs.ca.gov/services/medi لمعلومات االتصال بالمقاطعة، يُرجى زيارة: .Yuba أو

Pages/CountyOffices.aspx/.  قد تكون مؤهاًل بدورك لبرنامجCal-Medi   من خالل الضمان 

 . SSI/SSPاالجتماعي، وذلك ألنك تتلقى 

   4263-430-800-1لألسئلة عن التسجيل يرجى االتصال بخيارات الرعاية الصحية على الرقم  

(7077-430-TTY 800    711أو).   أو تفضل بزيارةhttp://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov.   

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
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 إذا كانت لديك أي أسئلة بشأن الضمان االجتماعي، يرجى االتصال بإدارة الضمان االجتماعي على الرقم  

 .https://www.ssa.gov/locatorأو تفضل بزيارة  .1213-772-800-1

 ياالنتقال Medi-Calبرنامج  

االنتقالي   Medi-Calيمكنك الحصول على برنامج  كما“ للعاملين. ”Medi-Calاالنتقالي يُسمى أيًضا  Medi-Calبرنامج 

 ألحد األسباب التالية: Medi-Calإذا توقفت عن الحصول على 

 لقد بدأت في الحصول على دخل أكبر. ▪

 بدأت أسرتك في تلقي المزيد من النفقة الزوجية أو نفقة األطفال.  ▪

ك المحلية على  االنتقالي في مكتب الخدمات الصحية واإلنسانية في مقاطعت Medi-Calيمكنك االستفسار عن التأهل لبرنامج 

cal/Pages/CountyOffices.aspx-http://www.dhcs.ca.gov/services/medi   أو االتصال بـ 

Health Care Options   4263-430-800-1على الرقم  (TTY 1-800-430-7077  711أو) . 

  ( IDبطاقات تعريف األعضاء )

وبطاقة   Anthemعليك إظهار بطاقة تعريف  Anthem. ، ستحصل على بطاقة تعريفAnthemكونك عضًوا في 

عند الحصول على خدمات الرعاية الصحية أو   Californiaالذي أرسلته لك والية  Medi-Calمعرف مزايا برنامج 

الوصفات الدوائية. عليك حمل جميع بطاقات الرعاية الصحية معك على الدوام. إليك عينة من بطاقة معرف المزايا وبطاقة  

 لتوضيح ما ستبدو عليه بطاقة التعريف الخاصة بك:  Anthemتعريف 

 

 

. إذا لم تحصل  Anthemيمكن العثور على معلومات عن مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك على مقدمة بطاقة تعريف 

الخاصة بك خالل عدة أسابيع من تاريخ تسجيل العضوية، أو إذا تلفت بطاقتك، أو فقدت أو   Anthemعلى بطاقة تعريف 

سوف ترسل لك بطاقة تعريف جديدة دون تكلفة. يمكنك Anthem. سرقت، عليك االتصال بمركز خدمة العمالء على الفور

 (TTY 711) 4627-407-800.االتصال بالرقم 

 عينة

https://www.ssa.gov/locator/
https://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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 حول خطتك الصحية   .2

 نظرة عامة على الخطة الصحية 

 Anthem هي خطة صحية لألشخاص المتمتعين بتغطيةMedi-Cal : مقاطعات في هذه المقاطعات   

Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, El Dorado, Fresno, 

Glenn, Inyo, Kings, Madera, Mariposa, Mono, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, 

San Benito, San Francisco, Santa Clara, Sierra, Sutter, Tehama, Tulare, Tuolumne,    أو

Yuba.  تتعاونAnthem  مع واليةCalifornia .لتساعدك في الحصول على الرعاية الصحية التي تحتاج إليها 

االستفادة  لمعرفة المزيد عن خطة الرعاية الصحية وكيفية  Anthemيمكنك التحدث مع أحد ممثلي خدمات األعضاء لدى 

 . )TTY 711( 4627-407-800منها. اتصل بالرقم 

 متى تبدأ التغطية التي تحصل عليها ومتى تنتهي 

، فسنرسل لك بطاقة هوية في غضون أسبوعين من تاريخ التسجيل. عليك إظهار بطاقة  Anthemعندما تقوم بالتسجيل في 

عند الحصول على أي من خدمات الرعاية الصحية أو   Medi-Calالخاصة بك وبطاقة معرف مزايا  Anthemتعريف 

 الوصفات الدوائية. 

المقاطعة المحلي الخاص بك من تجديد   الخاصة بك إلى التجديد كل سنة. إذا لم يتمكن مكتب Medi-Calستحتاج تغطية 

. أكمل هذا  Medi-Calخاصتك باستخدام مصادر إلكترونية، فسوف ترسل إليك المقاطعة نموذج تجديد  Medi-Calتغطية 

النموذج وأعده إلى وكالة الخدمات اإلنسانية المحلية بالمقاطعة. يمكنك إعادة معلوماتك عبر اإلنترنت أو بشكل شخصي، أو  

 اتف أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى إذا كانت متوفرة في مقاطعتك. عبر اله

 لتلقي   وتختار خطة صحية أخرى في أي وقت. Anthemيمكنك طلب إنهاء التغطية التي تحصل عليها من 

 1-800-430-4263المساعدة في اختيار خطة جديدة، يرجى االتصال بخيارات الرعاية الصحية على الرقم  

(1-800-430-TTY 7077  711أو)أو تفضل بزيارة . www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov . 

 . Medi-Calيمكنك أيًضا طلب إنهاء عضويتك في 

Anthem  هي خطة صحية ألعضاءMedi-Cal في المقاطعات  

Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, El Dorado, Fresno, 

Glenn, Inyo, Kings, Madera, Mariposa, Mono, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, 

San Benito, San Francisco, Santa Clara, Sierra, Sutter, Tehama, Tulare, Tuolumne,   

 ices/http://www.dhcs.ca.gov/serv. قم بإيجاد المكتب المحلي الخاص بك عبر Yubaأو 

cal/Pages/CountyOffices.aspx-.medi 

  

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/services/.medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/.medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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 إذا تحقق أي مما يلي:  Anthemقد تنتهي صالحية

 ،Alameda، Alpine، Amador، Butte، Calaveras، Colusaإذا انتقلت خارج المقاطعات التالية •

Contra Costa، El Dorado، Fresno، Glenn، Inyo، Kings، Madera، Mariposa، Mono، 

Nevada، Placer، Plumas، Sacramento، San Benito، San Francisco، Santa Clara، 

Sierra، Sutter, Tehama،Tulare، Tuolumne   أوYuba . 

 .Medi-Calلم يعد لديك استحقاق  •

 .FFS Medi-Calإذا غدوت مؤهاًل لبرنامج اإلعفاء الذي يتطلب منك التسجيل في   •

 إذا كنت في السجن أو الحبس.   •

 للرسوم   Medi-Calالخاصة بك، فقد تظل مؤهاًل للحصول على تغطية  Anthem Medi-Calإذا فقدت تغطية 

 ، فتفضل باالتصال على Anthem(. إذا لم تكن متأكًدا مما إذا كنت ال تزال تحت تغطية FFSمقابل الخدمة )

.800-407-4627 (TTY 711)   

 ة المداراعتبارات خاصة للهنود األمريكيين )السكان األصليين( في الرعاية الصحية 

للرعاية   Medi-Calالمدارة أو يمكنهم التخلي عن خطط  Medi-Calيحق للهنود األمريكيين عدم التسجيل في خطة رعاية 

 في أي وقت وألي سبب.  Medi-Cal( لـ FFSالصحية المدارة الخاصة بهم والعودة إلى الرسوم مقابل الخدمة ) 

 ، فلك الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أحد المراكز  “الهنود”إذا كنت أمريكيًّا من السكان األصليين 

 أثناء حصولك على   Anthem(. كما لك خيار االستمرار أو إلغاء التسجيل من  IHCPالمقدمة لهذه الخدمات للهنود )

 ك المواقع. لمعلومات حول التسجيل وإلغاء التسجيل، يرجى االتصال بالرقم  خدمات الرعاية الصحية من تل

.800-407-4627 (TTY 711) 

 كيفية عمل خطتك 

Anthem  هي خطة رعاية صحية ُمدارة متعاقدة معDHCS . Anthem  تعمل مع األطباء والمستشفيات 

 لتقديم الرعاية الصحية لك، بصفتك عضًوا. وخالل    Anthemومقدمي الرعاية الصحية اآلخرين في مجال خدمات 

 (FFS، قد تكون مؤهاًل لتلقي بعض الخدمات اإلضافية المقدمة عن طريق خدمة الرسوم مقابل )Anthemعضويتك في 

Medi-Cal . ال تتطلب وصفة طبية، وبعض المستلزمات الطبية  ويتضمن ذلك وصفات المرضى الخارجيين، واألدوية التي

 .FFS Medi-Cal Rxمن خالل 

، وسيخبرك كذلك بشأن كيفية الحصول على الرعاية التي تحتاج إليها،   Anthemمركز رعاية العمالء كيف تعمل سيخبرك

بدون تكلفة، وكيفية معرفة   وكيفية جدولة مواعيد مزود الخدمة خالل أوقات الوصول القياسية، وكيفية طلب خدمات الترجمة

 ما إذا كنت مؤهاًل للحصول على خدمات التنقل.

كما يمكنك العثور معلومات   (TTY 711) 4627-407-800.  لمعرفة المزيد اتصل بنا إذا كانت لديك أسئلة على الرقم

 .cal-anthem.com/ca/mediخدمات األعضاء عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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 تغيير الخطط الصحية

 واالنضمام إلى خطة صحية أخرى في المقاطعة التي تقيم بها في أي وقت. اتصل بـ   Anthemيمكن لك ترك 

Health Care Options  4263-430-800على   TTY 800-430-7077)   الختيار خطة جديدة.  (711أو 

مساًء، من االثنين إلى الجمعة. أو قم بزيارة  6صباًحا و  8يمكنك االتصال بين الساعة  

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/. 

وتسجيل خطة أخرى في بلدك، وذلك إن لم    Anthemالستكمال طلب خروجك من يوًما  30 يستغرق األمر ما يصل إلى

  4263-430-800-1. لمعرفة حالة طلبك، يرجى االتصال بخيارات الرعاية الصحية على الرقميكن هناك مشكلة في طلبك

(TTY 1-800-430-7077  711أو) . 

إلغاء التسجيل    Health Care Optionsفي وقت أقرب، يمكنك أن تطلب من  Anthemإذا كنت ترغب في مغادرة 

 العاجل )السريع(. إذا كان سبب طلبك يستوفي قواعد اإللغاء العاجل، فستحصل على خطاب يخبرك أنك غير مسجل. 

العاجل، على سبيل المثال ال الحصر، األطفال الذين يتلقون خدمات في إطار  يشمل األعضاء الذين يمكنهم طلب اإللغاء  

برامج رعاية التبني أو المساعدة في التبني، واألعضاء الذين لديهم احتياجات رعاية صحية خاصة، واألعضاء المسجلين  

 أخرى أو خطة الرعاية التجارية الُمدارة.  Medi-Calأو خطة   Medicareبالفعل في 

شخصيًا في مكتب الصحة والخدمات البشرية المحلي في منطقتك. قم بإيجاد المكتب المحلي    Anthemطلب مغادرة يمكنك 

   .cal/Pages/CountyOffices.aspx-http://www.dhcs.ca.gov/services/medi الخاص بك عبر

 . (711أو  TTY 7077-430-800-1) 1-800- 430-4263أو االتصال بخيارات الرعاية الصحية على الرقم  

 أو خارج والية كاليفورنيا  الطالب الذين ينتقلون إلى مقاطعة جديدة

على مستوى الوالية بغض النظر عن مقاطعة اإلقامة.    Medi-Calتتوفر خدمات الطوارئ والرعاية العاجلة لجميع المسجلين في  

لحضور تعليم عاٍل، بما    Californiaيتم تغطية الرعاية الروتينية والوقائية فقط في مقاطعة إقامتك. إذا انتقلت لمقاطعة جديدة في  

غرفة الطوارئ وخدمات الرعاية العاجلة في مقاطعتك الجديدة. كما يمكنك تلقي الرعاية     Anthemفي ذلك الجامعي، فستغطي 

 الخاصة بك. انظر أدناه لمزيد من التفاصيل.   MCPالروتينية أو الوقائية في مقاطعتك الجديدة، إال أنه يلزم إخطار  

، فلست بحاجة للتقدم  Californiaقامتك في وأنت طالب في مقاطعة مختلفة عن إ  Medi-Calإذا كنت مسجاًل في برنامج 

 في تلك المقاطعة. Medi-Calلعضوية 

 ، يُتاح أمامك خياران. يمكنك: Californiaإذا انتقلت بشكل مؤقت من المنزل لاللتحاق بجامعة ما في مقاطعة مختلفة بـ 

أن تخطر المكتب اإللكتروني للخدمات االجتماعية في مقاطعتك المحلية  ▪

cal/Pages/CountyOffices.aspx-http://www.dhcs.ca.gov/services/medi   

ستقوم المقاطعة  أنك انتقلت مؤقتًا لاللتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي وتقديم عنوانك في المقاطعة الجديدة.

بتحديث سجالت الحالة بعنوانك الجديد ورمز المقاطعة في قاعدة بيانات الوالية. أن تستخدم هذا الخيار إذا كنت 

على رعاية روتينية أو وقائية في مقاطعتك الجديدة. قد تضطر إلى تغيير الخطط الصحية إذا    تريد الحصول

في المقاطعات  Anthemغير متاحة في المقاطعة حيث ستلتحق بالكلية. تنشط  Anthemكانت 

https://www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov/
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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  ,Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costaالتالية:

El Dorado, Fresno, Glenn, Inyo, Kings, Madera, Mariposa, Mono, Nevada, 

Placer, Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco, Santa Clara, Sierra, 

Sutter ,Tehama ,Tulare , Tuolumne أو ,Yuba .   لالستفسارات ولتجنب التأخير في التسجيل في

  4263-430-800على الرقم   Health Care Optionsالخطة الصحية الجديدة، يُرجى االتصال على 

 . (711أو   7077-430-800)الهاتف النصي 

 أو

اختر عدم تغيير خطة الرعاية الصحية عندما تلتحق بشكل مؤقت بجامعة ما في مقاطعة مختلفة. ستتمكن فقط من   ▪

الوصول لخدمات غرفة الطوارئ وخدمات الرعاية العاجلة في المقاطعة الجديدة لبعض الحاالت. لمعرفة المزيد، 

صحية الروتينية أو الوقائية، فسيكون عليك  . أما الرعاية ال “كيفية الحصول على الرعاية ”،  3اذهب إلى فقرة  

 مع شبكة مقدمي الرعاية المعتادين المتواجدين في المقاطعة التي يسكن فيها رب أسرتك.  Anthemاستخدام  

، فاتصل  Medi-Calمؤقتًا لاللتحاق بجامعة ما في والية أخرى وتريد االحتفاظ بتغطية  Californiaإذا كنت تغادر 

خدمات  Medi-Cal. طالما أنك مؤهل، فستغطي مكتب الخدمات االجتماعية في مقاطعتك المحليةبمسؤول األهلية في 

أيًضا الرعاية الطارئة التي تتطلب دخواًل إلى المستشفى   Medi-Calالطوارئ والرعاية العاجلة في والية أخرى. ستغطي 

. ال يتم تغطية  Medi-Calوالمستشفى لقواعد  في كندا والمكسيك، إذا تمت الموافقة على الخدمة واستوفى كل من الطبيب

  Medicaid. إذا كنت تريد Californiaخدمات الرعاية الروتينية والوقائية، بما في ذلك األدوية الموصوفة، خارج والية 

مقابل   Anthemولن تسدد  Medi-Calفي والية أخرى، فستحتاج إلى تقديم طلب في هذه الوالية. لن تكون مؤهاًل لـ 

خدمات الرعاية الصحية الطارئة أو العاجلة أو أي خدمات رعاية   Medi-Calاية الصحية التي تحصل عليها. ال تغطي الرع

 . 3صحية أخرى خارج الواليات المتحدة ، باستثناء كندا والمكسيك على نحو ما هو مذكور في الفصل 

 استمرارية الرعاية 

 ط استمرارية الرعاية لمقدم الرعاية الذي ليس له خط

    .Anthem، ستحصل على الرعاية الصحية الخاصة بك من مقدمي الرعاية في شبكة Anthemبصفتك عضًوا في 

، يرجى االطالع على دليل مقدمي الرعاية. اتصل بنا Anthemلمعرفة ما إذا كان مقدم الرعاية الصحية موجوًدا في شبكة 

كما يمكنك العثور على دليل مقدمي   .)TTY 711( 4627-407-800إذا كنت بحاجة لدليل مقدمي الخدمات على الرقم 

إذا لم يكن مقدم الرعاية مدرًجا، فقد ال    .cal-m.com/ca/medianthe على الرابط Anthemالرعاية على موقع 

 . Anthemيكون موجوًدا في شبكة 

إذا انتقلت من خطة   Anthemفي بعض الحاالت، قد تكون قادًرا على الذهاب إلى مقدمي الخدمات الذين ليسوا في شبكة 

خطة أخرى أو الرسوم مقابل الخدمة أو إذا أصبح مقدم الرعاية الذي كان في الشبكة خارجها.    أخرى أو إذا كنت قد انتقلت من

 وهذا ما يسمى باستمرارية الرعاية.

وأخبرنا إذا كنت بحاجة إلى زيارة مقدم رعاية خارج الشبكة. سنخبرك إذا كان لك الحق في   Anthemقم باالتصال بـ  

شهًرا، أو أكثر في بعض الحاالت، إذا كان كل ما   12استمرارية الرعاية لمدة تصل إلى استمرارية الرعاية. يمكنك استخدام 

 يلي صحيًحا: 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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 Anthem.إن لديك عالقة مستمرة مع مقدم الخدمة غير المنتظم، وذلك قبل التسجيل في  ▪

( شهًرا قبل تسجيلك 12تمت فحصك من قبل مقدم الخدمة غير المنتظم مرة واحدة على األقل خالل االثني عشر ) ▪

 خالل زيارة غير طارئة.  Anthemفي 

 وأن يوافق على المتطلبات التعاقدية الخاصة بـ   Anthemإن مقدم الخدمة غير المنتظم على استعداد ألن يعمل مع  ▪

 Anthemدمات.والدفع مقابل الخ 

 . Anthemيفي مقدم الخدمة غير المنتظم بالمعايير المهنية لشركة  ▪

 للحصول على المزيد من المعلومات.  (TTY 711) 4627-407-800يمكنك االتصال بخدمات األعضاء على الرقم 

على معدالت دفع  شهًرا، أو لم يوافق  12بعد نهاية الـ   Anthemإذا لم يوافق مقدم الخدمة لديك على االنضمام إلى شبكة 

Anthem   أو لم يتوافق مع متطلبات جودة الرعاية، فسوف تكون في حاجة إلى تبديل مقدمي الرعاية إلى المتوفر في شبكة

Anthem .  4627-407-800اتصل بقسم خدمات األعضاء على الرقم (TTY 711)  .لمعرفة المزيد من الخيارات 

 استمرار الرعاية للخدمات 

. في بعض  Anthemمن مقدمي الرعاية في شبكة  Medi-Cal، ستحصل على خدمات Anthemبصفتك عضًوا في 

إذا كنت تتلقى عالًجا لظروف صحية معينة  Medi-Calالحاالت، قد تتمكن من الحصول على وصول مستمر إلى خدمات 

ال يوافق على المتطلبات التعاقدية أو شروط الدفع   ولم يكن مقدم الخدمة غير المنتظم على استعداد لمواصلة تقديم الخدمات أو

أو شروط أخرى لتقديم الرعاية، فلن تتمكن من تلقي الرعاية المستمرة من مقدم الخدمة. ومع ذلك، قد    Anthemالخاصة بـ 

 Anthem.تتمكن من االستمرار في الحصول على الخدمات من مزود مختلف في شبكة 

 ستمرارية الرعاية تتضمن على سبيل المثال ال الحصر: ال Anthemالخدمات التي تقدمها 

 طالما استمرت الحالة.  -الحاالت الحادة )مشكلة طبية تحتاج إلى عناية سريعة(  ▪

المطلوب إلنهاء مسار العالج  –الحاالت الجسدية والسلوكية المزمنة )مشكلة صحية لديك منذ فترة طويلة(  ▪

 Anthem. شبكة والترتيب النتقال آمن إلى طبيب جديد في

 شهًرا بعد نهاية الحمل.  12أثناء الحمل وحتى  -الحمل  ▪

 شهًرا من التشخيص أو من نهاية الحمل، أيهما أحدث. 12خدمات الصحة العقلية لألم لمدة تصل إلى   ▪

شهًرا من تاريخ بدء التغطية أو  12شهًرا لمدة تصل إلى  36رعاية طفل حديث الوالدة بين الوالدة والعمر  ▪

 . Anthemتاريخ انتهاء عقد مقدم الخدمة مع 

طالما استمر المرض. قد يتجاوز إكمال الخدمات المغطاة اثني عشر  – مرض عضال )مشكلة طبية تهدد الحياة( ▪

 . Anthem مقدم الخدمة عن العمل مع( شهًرا من وقت توقف 12)

إجراء عملية جراحية أو إجراء طبي آخر من مقدم رعاية غير منتظم، طالما أنها مغطاة، وضرورية من الناحية   ▪

، كجزء من دورة عالجية موثقة، وقد أوصى بها ووثقها مقدم Anthemالطبية، ومصرح بها من قبل 

هاء عقد مقدم الخدمة،  يوًما من تاريخ إن 180إجراء عملية جراحية أو إجراء طبي آخر في غضون   —الخدمة

 يوًما من التاريخ الفعلي لتغطية العضو الجديد.  180أو 

 

 .بالنسبة للحاالت األخرى التي قد تكون مؤهلة، يُرجى االتصال بمركز خدمة العمالء
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اصلة  للمساعدة في اختيار مقدم خدمة متعاقد لمو  (TTY 711) 4627-407-800 اتصل بمركز خدمة رعاية العمالء على الرقم 

 Anthem.رعايتك، أو إذا كان لديك أي أسئلة أو مشاكل في تلقي الخدمات المغطاة من مقدم الخدمة الذي لم يعد جزًءا من  

Anthem ليست مطالبة بتوفير استمرارية الرعاية للخدمات التي ال تغطيها Medi-Cal ، والمعدات الطبية المتينة، ووسائل

لمعرفة المزيد عن استمرارية الرعاية والمؤهالت، ولمعرفة  اإلضافية األخرى، ومقدمي الخدمات المقسمين.التنقل، والخدمات 

 كل الخدمات المتوفرة، اتصل بـ مركز خدمة العمالء.

 التكاليف

 تكاليف األعضاء 

Anthem  تخدم األشخاص المؤهلين لـMedi-Calوفي أغلب الحاالت، فإن أعضاء . Anthem لدفع مقابل  يُضطرون  ال

الخدمات المشمولة بالتغطية أو األقساط أو االستقطاعات. األعضاء المسجلون في برنامج التأمين الصحي لألطفال في  

California (CCHIP)  بمقاطعاتSanta Clara  وSan Francisco وSan Mateo   واألعضاء المسجلون في

Medi-Cal فوعات مشتركة. وباستثناء الرعاية الطارئة أو الرعاية العاجلة أو  لبرامج العائالت قد يسددون قسًطا شهريًا أو مد

قبل أن تقوم بزيارة مزود خدمة خارج شبكة    Anthemالرعاية الحساسة؛ فإنه يجب أن تحصل على موافقة مسبقة من 

.Anthem اية طارئة  إذا لم تحصل على موافقة مسبقة وذهبت إلى مقدم رعاية خارج الشبكة للحصول على رعاية ليست رع

أو عاجلة أو حساسة؛ فقد تضطر إلى دفع تكاليف الرعاية من مقدمي الرعاية خارج الشبكة. لقائمة الخدمات المغطاة، انتقل 

على الرابط    Anthem. كما يمكنك العثور على دليل مقدمي الرعاية على موقع “المزايا والخدمات”إلى قسم 

cal-anthem.com/ca/medi. 

 لألعضاء الذين يتمتعون برعاية طويلة األمد ويتعين عليهم دفع جزء من التكلفة 

األجل الخاصة بك. يعتمد المبلغ الذي تدفعونه على دخلكم ومواردكم.  قد تضطر إلى دفع حصة من التكلفة كل شهر لخدمات الرعاية طويلة 

ستدفع كل شهر فواتير الرعاية الصحية الخاصة بك، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر فواتير خدمات الدعم طويل األجل  

(MLTSS) حتى يساوي المبلغ الذي دفعته حصتك من التكلفة. بعد ذلك، ستغطي ،Anthem ات طويلة األجل التي تحصل عليها الخدم

 حتى تسدد كامل تكلفتك طويلة األجل لذلك الشهر.   Anthemفي ذلك الشهر. لن تغطيك خدمات  

 كيف يتم السداد لمقدم الرعاية 

 لمقدمي الرعاية بالطرق التالية:  Anthemتدفع 

 المدفوعات مقابل كل عضو  ▪

  تدفعAnthem لمال كل شهر عن كل عضو في لبعض مقدمي الرعاية مبلغًا ثابتًا من ا.Anthem    

 مع مقدمي الرعاية لتحديد مبلغ المدفوعات. Anthemتعمل  .وهذا ما يسمى الدفع مقابل كل عضو 

 FFSمدفوعات  ▪

   يزود بعض مقدمي الرعاية الخدمات ألعضاءAnthem    وبعد ذلك يرسلون فاتورة عن الخدمات التي قدموها 

 مع مقدم الخدمة الختيار تكلفة كل خدمة.   Anthem  . تعمل FFSوهذا هو ما يسمى بمدفوعات   Anthem. لـ 
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 . (TTY 711) 4627-407-800يمكنك االتصال على الرقم لمقدمي الخدمات،   Anthemلمعرفة المزيد عن كيفية دفع 

 الخدمات حوافز مزودي 

 Anthemلديها برامج حوافز للمقدمي الخدمات، وهي مصممة لتحسين رعايتك وتجربتك مع مقدمي الخدمات التابعين لـ  

Anthem. :تساعد هذه البرامج في تحسين 

 • جودة الرعاية  

 • الخدمة المقدمة  

 • رضا األعضاء  

 . (TTY 711) 4627-407-800اتصل على لمعرفة المزيد عن هذه البرامج،  

 إذا تلقيت فاتورة من مقدم رعاية صحية 

الدفع لها. إذا تلقيت فاتورة برسوم    Anthemالخدمات المغطاة هي خدمات الرعاية الصحية التي يندرج ضمن مسؤولية 

خدمات الدعم، أو االشتراكات، أو رسوم التسجيل لخدمة مغطاة، فال تدفع الفاتورة. اتصل بقسم خدمات األعضاء على الرقم  

.800-407-4627 (TTY 711) 

 أن تدفع لك مقابل ما دفعته من نفقات  Anthemالطلب من 

 الشروط التالية:  جميعتلقيتها بالفعل ، فقد تكون مؤهاًل للتعويض )السداد( إذا استوفيت إذا كنت قد دفعت مقابل الخدمات التي 

عن الخدمة   Anthemمسؤولية دفع ثمنها. لن تعوضك  Anthemالخدمة التي تلقيتها هي خدمة مغطاة تتحمل  ▪

 . Anthemالتي ال تغطيها 

 . Anthemفي أن تكون قد تلقيت الخدمة المغطاة بعد أن أصبحت عضًوا مؤهاًل  ▪

 أن تطلب استرداد المبلغ خالل عام واحد من تاريخ استالمك للخدمة المغطاة. ▪

 أن تقدم دلياًل على أنك قد دفعت مقابل الخدمة المغطاة، مثل إيصال مفصل من مقدم الخدمة.  ▪

لست في حاجة إلى   .Anthemمسجل في شبكة  Medi-Calأن تكون قد تلقيت الخدمة المغطاة من مزود  ▪

 Medi-Calتسمح  تلبية هذا الشرط إذا تلقيت خدمات الطوارئ أو خدمات تنظيم األسرة، أو أي خدمة أخرى 

 لمقدمي الخدمات خارج الشبكة بالعمل عليها دون موافقة مسبقة. 

إذا كانت الخدمة المغطاة تتطلب عادةً موافقة مسبقة، فعليك حينها أن تقدم دلياًل من مقدم الخدمة يوضح الحاجة   ▪

 لطبية للخدمة المغطاة.ا

 Anthem سوف تخبرك بقرارها بشأن التعويض لك في خطاب يسمى إخطار العمل. إذا استوفيت جميع الشروط المذكورة

أن يعيد لك كامل المبلغ الذي دفعته. إذا رفض مقدم الخدمة   Medi-Calأعاله، فيجب على مقدم الخدمة المسجل في 

يوم عمل من   45امل المبلغ الذي دفعته. يجب أن نقوم بتعويضك في غضون سوف تسدد لك ك Anthem تعويضك، فإن

  وإذا رفض تعويضك، فإن  Anthemولكنه ليس في شبكة Medi-Calاستالم المطالبة. إذا كان مقدم الخدمة مسجاًل في 

Anthem  سوف يسدد لك المبلغ، ولكن فقط في حدود المبلغ الذي ستدفعهFFS Medi-Cal تسدد .Anthem   لك كامل

  بتقديمها من  Medi-Calالمبلغ من حسابها الخاص لخدمات الطوارئ، أو خدمات تنظيم األسرة، أو أي خدمة أخرى تسمح 
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  Anthemإذا لم تكن مستوفيًا إلحدى الشروط المذكورة أعاله؛ فإن  الموافقة المسبقة. قبل مقدمي الخدمات خارج الشبكة بدون

   لن تقوم بتعويضك.

Anthem :لن تقوم بتعويضك 

 ، مثل خدمات التجميل. Medi-Calلقد طلبت وتلقيت خدمات ال تغطيها  ▪

  Anthem.الخدمة ليست خدمة مغطاة لـ ▪

 لم يتم الوفاء بها. Medi-Calإذا كان لديك حصة تكلفة  ▪

ووقعت على استمارة تفيد بأنك تريد أن يتم فحصك على أي   Medi-Calإذا ذهبت إلى طبيب ال يتعامل مع  ▪

 حال، وأنك ستدفع مقابل الخدمات بنفسك. 

، فستتم تغطية المدفوعات المشتركة للوصفات الطبية من خالل  Medicareمن برنامج  Dإذا كان لديك جزء  ▪

 .Medicare من Dخطة الجزء 

 

 على الفور على الرقم   Anthemإذا حصلت على فاتورة عن خدمة مغطاة، فاتصل بمركز رعاية العمالء 

 .800-407-4627 (TTY 711) إذا كنت قد سددت مقابل خدمة تعتقد أنAnthem   ينبغي أن تغطيها، يمكنك تقديم

مراجعة طلبك واتخاذ قرار ما لو   Anthemلكي تطلب من  (TTY 711) 4627-407-800مطالبة. اتصل على الرقم 

كنت ستسترد المبلغ الذي دفعته. 
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 كيفية الحصول على الرعاية   .3

 الحصول على خدمات الرعاية الصحية 

 يرجى قراءة المعلومات التالية حتى تعرف ممن أو من أي مجموعة من مقدمي الرعاية الصحية يمكنك الحصول  

 على الخدمات. 

 يمكنك بدء الحصول على خدمات الرعاية الصحية من تاريخ سريان التسجيل. احمل معك دوًما البطاقة التعريفية 

Anthem IDوبطاقة تعريف مزايا ،Medi-Cal (BIC) أي بطاقات تأمين صحي أخرى في حوزتك. ال تسمح مطلقًا  ، و

 الخاصة بك.  Anthem IDأو البطاقة التعريفية  BICألي شخص باستخدام بطاقة 

   Anthem.( في شبكةPCPفقط اختيار مقدم رعاية أولية ) Medi-Calيجب على األعضاء الجدد الذين يتمتعون بتغطية 

  Anthemوالتغطية الصحية الشاملة األخرى اختيار مقدم رعاية أولية. شبكة  Medi-Calال يتعين على األعضاء الجدد في 

عليك اختيار مقدم    Anthem.هي مجموعة من األطباء، والمستشفيات وغيرهم من مقدمي الرعاية الذين يتعاونون مع

إذا لم تختر مقدم خدمات الرعاية األولية،   Anthem. في يوًما من وقت تسجيل عضويتك 30خدمات الرعاية األولية خالل 

 لك واحًدا.   Anthemفستختار 

قد تختار مقدم خدمات الرعاية األولية نفسه أو مقدمي رعاية أولية مختلفين لجميع أفراد األسرة المنضمين لعضوية  

Anthem.  .ما دام كان مقدم خدمات الرعاية األولية متوفًرا 

ار معه، أو أردت العثور على مقدم جديد لخدمات الرعاية األولية، يمكنك البحث في دليل إذا كان لديك طبيب تود االستمر

يوجد في دليل مقدمي  Anthem. مقدمي الخدمات. بها قائمة بجميع مقدمي خدمات الرعاية األولية المسجلين في شبكة

بنا إذا كنت بحاجة لدليل مقدمي الخدمات،   الرعاية معلومات أخرى تساعدك على اختيار مقدم لخدمات الرعاية األولية. اتصل 

  Anthemكما يمكنك العثور على دليل مقدمي الخدمات على موقع   (TTY 711) 4627-407-800.اتصل على الرقم

 .cal-anthem.com/ca/mediعلى الرابط 

، فيجب على مقدم  Anthemإذا لم تتمكن من الحصول على الرعاية التي تحتاج إليها من مقدمي الرعاية المشاركين في شبكة 

إلرسالك لمقدم خدمة خارج الشبكة. وهذا يسمى باإلحالة. إنك لست   Anthemالخدمة األولية الخاص بك أن يطلب موافقة

الرعاية  ”في حاجة إلى موافقة للذهاب إلى مقدم خدمة خارج الشبكة للحصول على الخدمات الحساسة الموضحة تحت عنوان 

 الحقًا في هذا الفصل.  “الحساسة

 وشبكة مقدمي الرعاية.  دليل مقدمي الرعايةو اقرأ باقي الفصل لمعرفة المزيد عن مقدمي خدمات الرعاية األولية
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 ( PCPمقدم خدمات الرعاية األولية )

على حسب سنك ونوعك،    Anthem.يوًما من تسجيل انضمامك لـ 30خدمات الرعاية األولية خالل  عليك اختيار أحد مقدمي 

يمكنك اختيار ممارس عام أو طبيب نساء وتوليد أو طبيب أسرة أو طبيب باطني أو طبيب أطفال ليكون مقدم خدمات الرعاية  

قابلة  -( أو ممرضةPAأو مساعد طبيب )  ،(NP)( الخاص بك. كما يمكن اعتبار أي من ممرضة ممارسة PCPاألولية )

معتمدة مقدًما لخدمات الرعاية األولية لك. إذا اخترت ممرضة ممارسة، أو مساعد طبيب أو ممرضة قابلة معتمدة، ليكون أي 

منهم مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك، فقد يُخصَّص لك طبيٌب لإلشراف على رعايتك. إذا كنت تعمل في كل من 

Medicare وMedi-Cal .أو إذا كان لديك تأمين رعاية صحية شامل آخر، فال يتعين عليك اختيار مقدم رعاية أولية ، 

( أو عيادة الصحة الريفية  FQHC( أو المركز الصحي المؤهل اتحادًيا ) IHCPيمكنك اختيار مقدم الرعاية الصحية الهندية ) 

 (RHC  ليكون أي منهم مقدم خدمات الرعاية األولية )  الخاص بك. تبًعا لنوع مقدم الخدمة لديك، فقد تتمكن من اختيار مقدم خدمات

 ، طالما أن مقدم خدمات الرعاية األولية متوفًرا. Anthemرعاية أولية رئيسي واحد لجميع أفراد عائلتك الذين هم أعضاء في  

مالحظة: يجوز للهنود األمريكيين اختيار مقدًما هنديًا لخدمات الرعاية األولية باعتباره مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص  

 . Anthemبهم، حتى إذا لم يكن موجوًدا في شبكة 

قدمي خدمات  أحد م Anthemيوًما من تسجيل عضويتك، فستعين لك  30إذا لم تختر مقدًما لخدمات الرعاية األولية خالل 

  4627-407-800الرعاية األولية. إذا ُخصص لك مقدم لخدمات الرعاية األولية وأردت تغييره، فاتصل على الرقم 

 .(TTY 711) .يحدث التغيير في اليوم األول من الشهر التالي 

 سيقوم مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك بما يلي: 

 التعرف على تاريخك الطبي واحتياجاتك  ▪

 فاظ على سجالتك الطبيةالح ▪

 نقدم لك الرعاية الوقائية واالعتيادية التي تحتاج إليها ▪

 إحالتك )إرسالك( إلى طبيب مختص إذا احتجت ذلك  ▪

 ترتيب رعاية استشفائية إذا احتجت ذلك ▪

  Anthem.يمكنك النظر في دليل مقدمي الرعاية للعثور على مقدم لخدمات الرعاية األولية في شبكة

  Anthem. التي تعمل مع  RHCsو  FQHCsو IHCPsمقدمي الرعاية قائمة بـ يوجد بدليل 

   .cal-anthem.com/ca/mediلمقدمي الرعاية تلك عبر اإلنترنت على الرابط  Anthemيمكنك العثور على دليل 

  (TTY 711) 4627-407-800.أو يمكنك طلب إرسال دليل مقدمي الرعاية من خالل االتصال بالرقم

 كما يمكنك االتصال إذا كنت تريد التأكد مما إذا كان مقدم خدمات الرعاية األولية الذي تريده يستقبل حاالت جديدة.

 (.FFS)الرسوم مقابل الخدمة  Medi-Cal Rx تُدار مزايا الصيدلة اآلن من خالل برنامج

 .4في الفصل  “األخرى Medi-Calبرامج وخدمات ”لمعرفة المزيد، اقرأ قسم 
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 مقدمي الرعاية اختيار األطباء وغيرهم من  

أنت تعرف احتياجات رعايتك الصحية أكثر من أي أحد آخر، لذا فمن األفضل أن تختار مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص  

 بك بنفسك.

من األفضل أن تستمر مع مقدم رعاية أولية واحد حتى يمكنه التعرف على احتياجات رعايتك الصحية. ولكن، إذا أردت أن  

الرعاية األولية الخاص بك، فيمكنك تغييره في أي وقت. عليك اختيار مقدم رعاية أولية منضم لشبكة  تغير مقدم خدمات 

 ويستقبل حاالت جديدة. Anthemمقدمي الرعاية 

 سيصبح اختيارك الجديد هو مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك في أول يوم من الشهر القادم بعد التغيير. 

أو قم بتسجيل الدخول إلى موقع   (TTY 711) 4627-407-800 ولية الخاص بك، اتصل علىلتغيير مقدم الرعاية األ

 . Change PCPواستخدم أداة  cal-anthem.com/ca/mediاألعضاء اآلمن الخاص بنا على  

، أو ال  Anthemمقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك إذا كان ال يستقبل مرضى جدًدا، أو ترك شبكة  Anthemقد تغير 

يهتم بالمرضى في عمرك، أو إذا كانت هناك مخاوف تتعلق بالجودة مع مقدم خدمات الرعاية األولية قيد الفحص والحل. قد  

لمقدم جديد لخدمات الرعاية األولية إذا لم تكن عالقتك طيبة   أو مقدم خدمات الرعاية األولية أن تنتقل  Anthemتطلب منك 

  Anthemأو تتفق مع مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك، أو إذا تغيبت عن موعدك أو تأخرت عليه. إذا كانت 

 بذلك كتابيًا. Anthemمضطرة لتغيير مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك، فسوف تخبرك 

وبطاقة ُمعرف جديدة عبر    Anthemدمات الرعاية األولية الخاص بك، فسوف تحصل على خطاب منإذا غيرت مقدم خ

البريد اإللكتروني. وسيكون لديها اسم مقدم خدمات الرعاية األولية الجديد الخاص بك. اتصل بمركز خدمة األعضاء إذا كان  

 لديك أي أسئلة بشأن الحصول على بطاقة تعريف جديدة.

 مقدم خدمات الرعاية األولية:   الهامة للتفكير بشأنها عند اختياربعض األشياء 

 هل يقوم مقدم خدمات الرعاية األولية باالهتمام وتقديم الرعاية لألطفال؟ ▪

 هل يعمل مقدم خدمات الرعاية األولية في عيادة أحب الذهاب إليها؟ ▪

 سة أطفالي؟ هل مكتب مقدم خدمات الرعاية األولية قريب من منزلي أو عملي أو مدر ▪

 هل مكتب مقدم خدمات الرعاية األولية قريب من المكان الذي أعيش فيه؟ وهل من السهل الوصول إلى مكتبه؟ ▪

 هل األطباء والموظفون يتحدثون اللغة التي أتحدثها؟  ▪

 هل يعمل مقدم خدمات الرعاية األولية مع مستشفى أحبها؟ ▪

 قد أحتاج إليها؟هل يوفر مقدم خدمات الرعاية األولية الخدمات التي  ▪

 هل ساعات عمل مكتب مقدم خدمات الرعاية األولية تناسب جدولي الشخصي؟  ▪

 (IHAالتقييم الصحي المبدئي )

يوًما من  120بأن تزور، كونك عضًوا جديًدا، مقدم خدمات الرعاية األولية الجديد الخاص بك خالل أول   Anthemتنصح 

(. الغرض من التقييم الصحي المبدئي هو مساعدة مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك على  IHAالتقييم الصحي المبدئي )
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مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك بعض األسئلة عن  معرفة تاريخ رعايتك الصحية واحتياجاتك. قد يطرح عليك 

تاريخك الطبي أو قد يطلب منك أن تكمل استبيانًا. كما سيخبرك مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك عن استشارات  

 التوعية الصحية وصفوفها التي قد تساعدك. 

قدم رقم البطاقة   Anthem. ف بأنك عضو في، فأخبر الشخص الذي يجيب على الهاتIHAعندما تتصل لتحديد موعد  

 الخاصة بك.  Anthem IDالتعريفية 

الخاصة بك في موعدك. من المفيد أن تأخذ قائمة بأدويتك واألسئلة  Anthem IDوالبطاقة التعريفية  BICخذ معك بطاقة  

رعاية األولية الخاص بك بشأن  التي تريد أن تطرحها على الطبيب أثناء زيارتك. كن مستعًدا للتحدث مع مقدم خدمات ال

 خدمات الرعاية الصحية التي تحتاج إليها وعن المخاوف التي لديك.

 احرص على االتصال بمكتب مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك إذا كنت ستتأخر أو لن تستطيع الذهاب لموعدك.

 (TTY 711) 4627-407-800.، فاتصل على IHAاتصل بنا إذا كانت لديك أسئلة حول 

 الرعاية االعتيادية 

الرعاية االعتيادية هي رعاية طبية عادية. تشمل الرعاية الوقائية والتي تسمى أيًضا السالمة أو رعاية السالمة. تساعدك على  

الحفاظ على صحتك وتحميك من المرض. الرعاية الوقائية تشمل فحوصات دورية وتوعية طبية واستشارات. ويمكن لألطفال 

دمات الوقائية المبكرة األكثر احتياًجا مثل فحص السمع والنظر، تقييمات عملية النمو، والعديد من الخدمات اإلضافية  تلقي الخ

 /Futures Bright (https://downloads.aap.org التي توصي بها إرشادات أطباء األطفال في مؤسسة

AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf.(   إضافة إلى الرعاية الوقائية، تشمل الرعاية الروتينية أيًضا الرعاية

 الرعاية الروتينية المقدمة من مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك.  Anthemمرض. تغطي عندما تشعر بال

 سيقوم مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك بما يلي: 

يقدم لك معظم خدمات الرعاية الروتينية، بما في ذلك الفحوصات الدورية، والتطعيمات والعالجات والوصفات  ▪

 واالستشارات 

 التك الطبيةالحفاظ على سج ▪

 اإلحالة )اإلرسال( للمختصين عند اللزوم  ▪

 طلب األشعة السينية، فحوصات الثدي أو التحاليل عند اللزوم  ▪

عندما تكون بحاجة لرعاية اعتيادية، اتصل بالطبيب الخاص بك لتحديد موعد. احرص على االتصال بمقدم خدمات الرعاية  

األولية الخاص بك قبل الحصول على أي رعاية طبية، ما لم تكن حالة طارئة. في الحاالت الطارئة، يجب االتصال بالرقم  

 شفى.أو التوجه إلى غرفة الطوارئ في أقرب مست  911

الرعاية الجيدة  ”و “الفوائد والخدمات”لمعرفة المزيد حول الرعاية الصحية والخدمات التي تغطيها خطتك، وما ال تغطيه؛ فاقرأ 

 في هذا الكتيب. “لألطفال والشباب

https://downloads.aap.org/%20.(AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
https://downloads.aap.org/%20.(AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
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 شبكة مقدمي الرعاية

 Anthem. شبكة مقدمي الرعاية هي مجموعة من األطباء، والمستشفيات وغيرهم من مقدمي الرعاية الذين يتعاونون مع

  Anthem. المشمولة بالتغطية من خالل شبكةسوف تحصل على معظم الخدمات 

مالحظة: يجوز للهنود األمريكيين اختيار مقدًما هنديًا لخدمات الرعاية األولية باعتباره مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص  

  Anthem. بهم، حتى إذا لم يكن موجوًدا في شبكة

لديه اعتراض أخالقي على تقديم الخدمة المشمولة في التغطية مثل إذا كان مقدم رعاية أولية أو غير ذلك من مقدمي الرعاية، 

لمعرفة المزيد عن االعتراضات   (TTY 711) 4627-407-800.تنظيم األسرة أو اإلجهاض، فيُرجى االتصال على الرقم  

 التي ستذكر فيما سيتقدم من هذا الفصل.  “االعتراض األخالقي”األخالقية، اقرأ فقرة 

  إذا كان لدى مقدم الرعاية اعتراًضا أخالقيًا، فيمكن أن يساعدك في العثور على مقدم رعاية مختلف للخدمات المطلوبة.

Anthem  .يمكنها مساعدتك أيًضا في العثور على موفر الرعاية الذي سيقوم بالخدمة 

 مقدمي الرعاية التابعون للشبكة 

للوفاء بمعظم احتياجات الرعاية الصحية لديك. سوف تحصل على   Anthemتتعامل مع مقدمي الرعاية من شبكة سوف 

الرعاية الوقائية واالعتيادية من مقدمي الرعاية التابعين للشبكة. كما ستتعامل مع أطباء مختصين ومستشفيات وغيرهم من 

 . Anthem مقدمي الرعاية في شبكة

  .(TTY 711) 4627-407-800كة مقدمي الرعاية، اتصل على الرقم  للحصول على دليل لشب 

   .cal-anthem.com/ca/mediكما يمكنك العثور على دليل مقدمي الخدمات عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني 

   TTY 800-977-2273( 2273-977-800للحصول على نسخة من قائمة تعاقدات األدوية، اتصل بـ 

 على اإلنترنت  Medi-Cal Rx. أو قم بزيارة موقع (711 أو 5  واضغط على

calrx.dhcs.ca.gov/home/-https://medi . 

، بما في ذلك   Anthemقبل زيارة مزود خدمة خارج شبكة Anthemيجب أن تحصل على موافقة مسبقة )إذن مسبق( من 

 ، باستثناء الحاالت التالية:Anthemداخل منطقة خدمة 

 أو اذهب إلى أقرب مستشفى. 911ذه الحالة اتصل بالرقم  أنت بحاجة إلى خدمات الطوارئ، وفي ه ▪

وتحتاج إلى رعاية عاجلة، وفي هذه الحالة يمكنك الذهاب إلى أي مرفق   Anthemأنت خارج منطقة خدمة  ▪

 رعاية عاجلة. 

استخدام الوسائل المساعدة والخدمات للتواصل مع األشخاص ذوي   Anthem يمكن لجميع مقدمي خدمات

أو مقدم الرعاية الخاص بك   Anthem اإلعاقة. يمكنهم أيًضا التواصل معك بلغة أو تنسيق آخر. قم بإخبار 

 بما تحتاجه. 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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 دون موافقة مسبقة.   Medi-Calأنت بحاجة إلى خدمات تنظيم األسرة، وفي هذه الحالة يمكنك الذهاب إلى أي مزود   ▪

أنت بحاجة إلى خدمات الصحة العقلية، وفي هذه الحالة يمكنك الذهاب إلى مقدم رعاية داخل الشبكة أو مقدم   ▪

 خدمة للصحة العقلية بالمقاطعة دون موافقة مسبقة.

شبكة، فقد  إذا لم تكن في إحدى هذه المواقف، ولم تحصل على موافقة مسبقة وحصلت على رعاية من مزود من خارج ال

 تضطر إلى دفع تكاليف الرعاية من مقدمي الرعاية خارج الشبكة.

 داخل منطقة الخدمة مقدمو الرعاية غير التابعين للشبكة والموجودون 

فيما عدا الرعاية في حاالت الطوارئ،     Anthem.مقدمو الرعاية خارج الشبكة هم مقدمو الرعاية غير المتعاقدين للعمل مع

مقابل الرعاية التي تحصل عليها من مقدمي الرعاية من خارج الشبكة. إذا كنت بحاجة إلى خدمات رعاية  فقد تضطر للدفع 

صحية مشمولة في التغطية، فقد تتمكن من الحصول عليها من مقدم رعاية من خارج شبكة مقدمي الرعاية بدون أي تكلفة  

 قدمي الرعاية. طالما أنها ضرورية من الناحية الطبية وغير متوفرة لدى شبكة م

Anthem   قد توافق على إحالتك إلى مقدم رعاية غير تابع للشبكة إذا لم تكن الخدمات التي تحتاج إليها متوفرة في الشبكة أو

 توجد بمكان بعيد جًدا عن منزلك. إذا قمنا باإلحالة لمقدم رعاية غير تابع للشبكة، فسنسدد مقابل رعايتك.

ال تحتاج إلى    Anthem.يتعين عليك أن ترى مقدم رعاية تابع لشبكة؛ فإنه  Anthemللخدمات العاجلة في منطقة خدمات

موافقة مسبقة للحصول على رعاية عاجلة من مقدم رعاية تابع للشبكة.إذا لم تحصل على موافقة مسبقة، فقد تضطر إلى دفع  

زيد من المعلومات حول لم Anthem. من مقدم رعاية خارج الشبكة داخل منطقة تكاليف الرعاية العاجلة التي تحصل عليها

 رعاية الطوارئ والرعاية العاجلة وخدمات الرعاية الحساسة، انتقل إلى تلك العناوين في هذا الفصل. 

 خارج شبكة مقدمي الخدمة لدينا ودون إحالة.  IHCPمالحظة: إذا كنت أمريكيًا هنديًا، فإنه يمكنك الحصول على رعاية في  

 . (TTY 711) 4627-407-800ي الخدمات غير المدرجة في الشبكة على الرقم اتصل بنا إذا كنت بحاجة للمساعدة ف

 خارج منطقة الخدمة 

طارئة أو عاجلة، يرجى االتصال بـمقدم خدمات الرعاية   ليستوبحاجة لرعاية  Anthemإذا كنت خارج منطقة خدمة 

 .(TTY 711) 4627-407-800األولية على الفور. أو اتصل على رقم  

( في أقرب مستشفى. تغطي ERأو التوجه إلى غرفة الطوارئ ) 911في الحاالت الطارئة، ينبغي االتصال بالرقم 

Anthem   رعاية الطوارئ خارج شبكة مقدمي الرعاية. إذا سافرت إلى كندا أو المكسيك وكنت بحاجة لخدمات رعاية طارئة

ذا كنت مسافًرا خارج كندا أو المكسيك وتحتاج إلى خدمات سوف تغطي رعايتك. إ Anthemتتطلب الحجز بالمستشفى، فإن 

 رعايتك.  Anthemتغطي  فلنالطوارئ أو الرعاية العاجلة أو أي خدمات رعاية صحية، 

أن تقوم  Anthemإذا دفعت مقابل خدمات الطوارئ التي تتطلب دخول المستشفى في كندا أو المكسيك، فيمكنك أن تطلب من 

 راجع طلبك.سوف ت Anthem بتعويضك.

 ,American Samoa, Guamإذا كنت في والية أخرى، بما في ذلك أراضي الواليات المتحدة )

Northern Mariana Islands, Puerto Ricoو ,(US Virgin Islands  ،فإنك ستكون مشمواًل بالرعاية الطارئة ،

في الواليات   Medi-Calيُطلق عليه  هو ما Medicaid) Medicaidلكن ال تقبل جميع المستشفيات واألطباء برنامج 
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األخرى(. إذا كنت بحاجة إلى رعاية طارئة خارج كاليفورنيا، فأخبر المستشفى أو طبيب غرفة الطوارئ بأنك مشترك في 

Medi-Cal   وأنك عضو فيAnthem بأسرع ما يمكن. اطلب من المستشفى عمل نسخ من البطاقة التعريفية  

.Anthem ID   المستشفى واألطباء أن يحاسبواأخبر .Anthem  ،إذا تلقيت فاتورة للخدمات التي تلقيتها في والية أخرى

 كي تدفع لرعايتك.  Anthemعلى الفور. سنعمل مع المستشفى و/أو الطبيب للترتيب لـ   Anthemفاتصل بـ 

  Medi-Cal Rxجى االتصال بالصيدلية بـ إذا كنت خارج كاليفورنيا، ولديك حاجة طارئة لملء أدوية العيادات الخارجية، ير

 للحصول على المساعدة.   2273-977-800على 

 غير تابعة للشبكة.  IHCPsمالحظة: يمكن للهنود األمريكان الحصول على الخدمة في  

 إذا كانت لديك أي أسئلة بشأن الرعاية خارج شبكة مقدمي الرعاية أو خارج منطقة الرعاية، فاتصل على الرقم  

.800-407-4627 (TTY 711)  خط التمريض إذا كان المكتب مغلقًا وتحتاج المساعدة من أحد الممثلين، فاتصل على

 (TTY 711) 0336-224-800.المجاني المتاح طوال اليوم وعلى مدار األسبوع على الرقم  

، فتوجه ألقرب مستشفى للرعاية العاجلة. إذا كنت Anthemإذا كنت بحاجة للرعاية العاجلة ليست ضمن منطقة خدمة 

لن تتكفل برعايتك. لتطلع على مزيد   Anthemمسافًرا خارج الواليات المتحدة األمريكية، وكنت بحاجة لرعاية طارئة، فإن  

 في جزء الحق من هذا الفصل.  “الرعاية العاجلة”نوان من المعلومات عن الرعاية العاجلة، انتقل إلى ع

 الخطط النموذجية التفويضية للرعاية الطبية 

 مع مجموعة كبيرة من األطباء والمختصين والمستشفيات وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية.   Anthemتعمل 

  (IPA).ة الممارسة المستقلةبعض مقدمي الرعاية هؤالء يعملون في شبكة، تسمى أحيانًا مجموعة طبية أو رابط

 . Anthemكما يمكن أن يكون مقدمو الخدمة هؤالء متعاقدين مباشرة مع 

( الخاص إلى األطباء المختصين والخدمات المرتبطة بمجموعته الطبية، أو  PCPسيحيلك مقدم خدمات الرعاية األولية )

IPA  أو معAnthemفعل، فتحدث إلى مقدم الرعاية الرئيسية الخاص بك،  . إذا كنت ذاهبًا إلى أحد األطباء المختصين بال 

 مساًء على الرقم المجاني   7صباًحا حتى  7أو اتصل بمركز رعاية العمالء من االثنين إلى الجمعة، من الساعة  

 800-407-4627 (TTY 711)الستمرارية زيارة مقدم الرعاية إذا كنت متأهاًل  سيساعدك مركز رعاية العمالء على

 للمزيد من المعلومات، انتقل إلى قسم استمرارية الرعاية في هذا الدليل.  الرعاية. 

 األطباء

يجب   Anthem. ( الخاص بك من دليل مقدمي الرعاية لدى PCPسوف تختار طبيبك ليكون مقدم خدمات الرعاية األولية )

  Anthemول على نسخة دليل شبكة مقدمي الرعاية من أن يكون الطبيب الذي تختاره مقدم رعاية من داخل الشبكة. للحص

أو ابحث عنه عبر شبكة اإلنترنت على الموقع    (TTY 711) 4627-407-800فتفضل باالتصال على  

cal-anthem.com/ca/medi. 

 إذا كنت تختار طبيًبا جديًدا، فيجب أن تتصل أيًضا للتأكد من رغبة مقدم خدمات الرعاية األولية في الحصول على حاالت جديدة. 

  

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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، فقد تتمكن من االستمرار Anthem، وهذا الطبيب ليس جزًءا من شبكة Anthemإذا كان لديك طبيب قبل االنضمام إلى  

ما يسمى باستمرارية الرعاية. يمكنك قراءة المزيد عن استمرارية الرعاية في هذا الدليل.  مع هذا الطبيب لفترة محددة. وهذا 

 . (TTY 711) 4627-407-800لمعرفة المزيد اتصل بنا إذا كانت لديك أسئلة على الرقم  

    Anthem. إذا كنت بحاجة لطبيب مختص، فسيحيلك مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك لطبيب مختص من شبكة

بعض األطباء المتخصصين ال يطلبون منك قرار إحالة. لتطلع على مزيد من المعلومات عن اإلحاالت، انتقل إلى عنوان  

 في جزء الحق من هذا الفصل.  “اإلحاالت”

لك واحًدا، ما لم يكن لديك تغطية صحية أخرى   Anthemتذكر، إذا لم تختر أحد مقدمي خدمات الرعاية األولية، فستختار 

، فأنت من تعرف الرعاية الصحية التي تحتاج إليها أكثر من غيرك، لذا فاألفضل أن تختاره  Medi-Calلة إلى جانب شام

، أو إذا كان لديك تأمين رعاية صحية آخر، فال يتعين عليك Medi-Calو Medicareأنت. إذا كنت عضًوا في كل من  

 اختيار مقدم لخدمات الرعاية األولية.

تغير مقدم خدمات الرعاية األولية الذي اخترته، فعليك اختيار أحد مقدمي خدمات الرعاية األولية من دليل مقدمي إذا أردت أن 

كن متأكًدا من أن مقدم خدمات الرعاية األولية الذي اخترته يستقبل حاالٍت جديدة. لتغيير مقدم خدمات  Anthem. الرعاية في

 (TTY 711) 4627-407-800. الرعاية األولية اتصل على الرقم 

 المستشفيات 

 أو اذهب إلى أقرب مستشفى. 911إذا كانت لديك حالة طارئة، فاتصل على الرقم  

إذا لم تكن حالة طارئة وتحتاج للرعاية في المستشفى، فسيختار مقدم خدمات الرعاية األولية المستشفى التي تنتقل إليها. سوف 

مها مقدم الرعاية الرئيسية الخاص بك، وهو الموجود في شبكة مقدمي رعاية  تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى التي يستخد

.Anthem  توجد قائمة بالمستشفيات التابعة لشبكةAnthem  .في دليل مقدمي الرعاية 

 أخصائيو صحة المرأة 

للخدمات المشمولة بالتغطية والالزمة لتقديم خدمات الرعاية   Anthemيمكنك زيارة أخصائي صحة المرأة من داخل شبكة 

الصحية االعتيادية والوقائية للنساء. أنت لست بحاجة إلى إحالة من مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك للحصول على تلك  

يمكنك  . (TTY 711) 4627-407-800الخدمات. للمساعدة في العثور على أخصائي صحة المرأة، يمكنك االتصال على 

 0336-224-800وهواالتصال كذلك على الرقم المجاني لخط التمريض المجاني الموجود طوال اليوم وعلى مدار األسبوع 

(TTY 711) . 

 دليل مقدمي الرعاية 

الشبكة هي مجموعة مقدمي    Anthem.مقدمي الرعاية المشاركين في شبكة Anthemيشمل دليل مقدمي الرعاية من 

 . Anthemعاملين مع الرعاية ال

المستشفيات، ومقدمي الرعاية األولية، والمتخصصين، والممرضات الممارسات،   Anthem يسرد دليل مقدمي خدمات

،  ((FQHCوالقابالت الممرضات، ومساعدي األطباء، ومقدمي خدمات تنظيم األسرة، والمراكز الصحية الفيدرالية المؤهلة 

( والدعم، ومقدمي إدارة  MLTSSومقدمي خدمات الصحة العقلية للمرضى الخارجيين، والخدمات الُمدارة طويلة األجل )
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، ومقدمي الرعاية  ((FBC، ومراكز الوالدة المستقلة (CS، ومقدمي خدمات الدعم المجتمعي )((ECMالرعاية المحسنة 

 (. RHC، وعيادات الصحة الريفية )((IHCPالصحية الهنود 

وعناوينهم وأرقام هواتفهم وعدد أسماء مقدمي الرعاية داخل الشبكة وتخصصاتهم   Anthemيقدم دليل مقدمي الرعاية لدى 

ساعات عملهم واللغات التي يمكنهم التحدث بها. يحدد الدليل أيًضا ما إذا كان مقدم الرعاية مستعد الستقبال حاالت جديدة. كما  

  يقدم مستوى إمكانية الوصول المادي للمنشآت، مثل مواقف السيارات، واألسطح المائلة والساللم التي لها درابزين وغرف

االستراحة ذات األبواب الواسعة وأعمدة االستناد. إن كنت تود معلومات عن شهادات الطبيب وتدريبه وترخيص المجلس 

 .  (TTY 711) 4627-407-800الخاص به، يرجى االتصال على الرقم 

   .cal-anthem.com/ca/mediويمكنك العثور على دليل مقدمي الرعاية عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني 

 .  (TTY 711) 4627-407-800اتصل بنا إذا كنت بحاجة لدليل مقدمي رعاية مطبوع على الرقم  

  على  Medi-Cal Rx في دليل صيدلية  Medi-Cal Rx يمكنك العثور على قائمة بالصيدليات التي تعمل مع 

calrx.dhcs.ca.gov/home/-https://medi.    يمكنك كذلك العثور على صيدلية على مقربة منك عن

   TTY 1-800-977-2273) 2273-977-800-1  عن طريق الرقم  Medi-Cal Rx التواصل مع  طريق 

 . (711 أو 5  و اضغط على

 المناسب الوصول للرعاية في الوقت 

 يجب أن يعرض عليك مقدم الخدمة التابع للشبكة موعًدا ضمن المهل الزمنية المذكورة أدناه.

في بعض األحيان؛ ال يمثل االنتظار لفترة أطول للحصول على الرعاية مشكلة. قد يمنحك مقدم الخدمة زمن انتظار أطول إذا  
 أن زمن االنتظار الطويل لن يضر بصحتك.لم يكن ذلك ضاًرا بصحتك. ال بد من اإلشارة في سجلك إلى  

 

 نوع الموعد
 يجب أن تتمكن من الحصول على موعد 

 في غضون: 

 ساعة  48 مواعيد الرعاية العاجلة التي ال تتطلب موافقة مسبقة )تصريح مسبق( 

 ساعة  96 موعد الرعاية العاجلة الذي يتطلب موافقة مسبقة )تصريح مسبق(

 يوم عمل  10 األولية )االعتيادية( غير العاجلة مواعيد الرعاية 

 يوم عمل  15 مواعيد متخصص الرعاية )االعتيادية( غير العاجلة 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/


 كيفية الحصول على الرعاية|  3

 متاحة لخدمتك من    Anthem  . (TTY 711) 4627-407-800يُرجى االتصال بمركز رعاية العمالء على الرقم  

. المكالمة بالمجان. أو اتصل بخط ترحيل  مساًء بتوقيت المحيط الهادي   7صباًحا حتى الساعة    7االثنين إلى الجمعة، من  

California    تفضل بزيارتنا عبر اإلنترنت على  711على الرقم .cal-anthem.com/ca/medi . 30 

 نوع الموعد
 يجب أن تتمكن من الحصول على موعد 

 في غضون: 

مواعيد رعاية مقدمي الرعاية )االعتيادية( غير العاجلة المتعلقة بالصحة  

 العقلية )مع غير األطباء( 
 يوم عمل  10

)االعتيادية( غير العاجلة المتعلقة مواعيد متابعة رعاية مقدمي الرعاية 

 بالصحة العقلية )مع غير األطباء(
 أيام عمل من آخر موعد أخذته 10

المواعيد غير العاجلة )االعتيادية( لخدمات المساعدة )الدعم( للتشخيص أو 

 عالج إصابة أو مرض أو غيرها من الحاالت المرضية 
 يوم عمل  15

 

 معايير أخرى ألزمنة االنتظار

 

 ب أن تتمكن من التواصل معنا يج

 في غضون: 

أزمنة االنتظار على الهاتف للحصول على خدمات األعضاء أثناء ساعات 

 العمل العادية 
 دقائق 10

الذي يعمل على مدار اليوم  لخط التمريضأزمنة االنتظار على الهاتف 

 وطوال أيام األسبوع 

 دقيقة )للتواصل مع التمريض( 30

 االنتقال أو مسافته التي تقطعها للحصول على الرعايةزمن 

متابعة معايير أزمنة االنتقال أو المسافات التي تقطعها للحصول على الرعاية. تساعد هذه المعايير على التأكد   Anthemعلى 

من إمكانية حصولك على الرعاية دون االضطرار للسفر لفترة أطول أو مسافة أبعد من مكان سكنك. تعتمد معايير أزمنة 

 ا. االنتقال أو مسافاته على المقاطعة التي تعيش فيه

معياًرا مختلفًا، يسمى  DHCSمن تقديم الرعاية لك في حدود وقت االنتقال أو المسافة، فقد تعتمد  Anthemإذا لم تتمكن 

المتعلقة بالزمن أو المسافة بالنسبة لمكان إقامتك، تفضل بزيارة الموقع  Anthemمعيار الوصول البديل. لمعرفة معايير 

cal-anthem.com/ca/medi.    4627أو اتصل على رقم (TTY 711)-407-800 . 

إذا احتجت إلى رعاية من أحد مقدمي خدمات الرعاية ممن يستقر بعيًدا عن مكان إقامتك، فاتصل بمركز خدمات األعضاء 

حيث يمكنه مساعدتك في البحث عن موفر رعاية بالقرب منك. إذا لم تتمكن  (TTY 711) 4627-407-800. على الرقم

Anthem  من العثور على مقدم رعاية أقرب لمحل سكنك، فيمكن أن تطلب منAnthem   أن ترتب المواصالت لك لزيارة

ت بحاجة إلى مساعدة مع موفري الصيدليات،  إذا كن أحد مقدمي الرعاية حتى إذا كان ذلك في موقع بعيد عن محل سكنك.

 . (711 أو 5  واضغط على TTY 800-977-2273) 800-977-2273 على الرقم Medi-Cal Rxيرجى االتصال بـ 

  Anthemيعتبر مقدم الرعاية بعيًدا عن محل سكنك إذا لم تتمكن من الوصول إليه خالل حدود الوقت أو المسافة التي تحددها 

 للرمز البريدي الخاص بك. Anthemالنظر عن أي معايير وصول بديلة قد تستخدمها لمقاطعتك، بغض 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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 المواعيد 

 عندما تحتاج إلى رعاية صحية: 

 اتصل بمقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك ▪

 الخاص بك معك عند االتصال  Anthemاحرص على وجود رقم بطاقة تعريف  ▪

 كتب مغلقًا اترك رسالة بها اسمك ورقم هاتفك إذا كان الم ▪

 الخاصتين بك إلى موعدك  Anthemخذ معك بطاقة معرف المزايا وبطاقة تعريف  ▪

 اطلب وسيلة نقل لتقلك إلى موعدك، عند الحاجة  ▪

اطلب خدمات المساعدة اللغوية أو خدمات الترجمة قبل الذهاب إلى موعدك لتحصل عليها في وقت زيارتك،  ▪

 عند الحاجة 

المحدد لموعدك، حيث ينبغي أن تصل قبل بضع دقائق من الموعد لتسجيل الدخول،  ُكن حاضًرا في الوقت  ▪

 وملء النماذج، واإلجابة على أي أسئلة قد تكون لدى مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك

 اتصل مباشرة إذا لم تتمكن من االلتزام بموعدك أو إذا كنت ستتأخر ▪

 ا في حالة احتياجك إليها حّضر أسئلتك ومعلومات األدوية التي تأخذه ▪

 أو توجه إلى أقرب غرفة طوارئ في مستشفى. 911إذا كان لديك حالة طارئة، فاتصل على 

 الذهاب إلى موعدك 

إذا لم يكن لديك وسيلة للذهاب إلى مواعيدك لتحصل على الخدمات التي نغطيها لك أو المغادرة بعدها، فيمكننا المساعدة في ترتيب  

. وسيلة  911لحاالت الطوارئ. إذا كنت تواجه حالة طوارئ، فاتصل برقم    ليست لخدمة التي تسمى التنقل الطبي  وسيلة تنقلك. هذه ا 

 التنقل الطبية متاحة للخدمات والمواعيد التي ال تتعلق بخدمات الطوارئ، وقد تتمكن من الحصول على توصيلة مجانية. 

 لالطالع على مزيد من المعلومات. “طوارئ مزايا التنقل للحاالت التي ليست بحاالت”اذهب إلى قسم 

 اإللغاء واعادة الجدولة

إذا لم تتمكن من تحديد موعدك، فاتصل بمكتب مقدم الخدمة الخاص بك على الفور. يطلب منك معظم األطباء االتصال قبل 

رغب طبيبك في زيارتك له ساعة )يوم عمل واحد( من موعدك إذا كان عليك اإللغاء. إذا فاتتك مواعيد متكررة، فقد ال ي 24

 بصفتك مريضه بعد اآلن.
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 عملية الدفع 

عليك الدفع مقابل المزايا المغطاة. في أغلب الحاالت، لن تحصل على فاتورة من مقدم الرعاية. يجب عليك أن تُظهر ليس 

صحية أو  الخاصتين بك عندما تحصل على أي خدمات رعاية   Medi-Calوبطاقة معرف مزايا  Anthemبطاقتي تعريف 

( أو بيان من  EOBوصفات طبية حتى يعرف مقدم الخدمة الخاص بك من سيسدد فواتيره. قد تحصل على تفسير للمزايا )

 مقدم الرعاية. تفسير المزايا والبيانات ليست عبارة عن فواتير.

 إذا حصلت على    (TTY 711) 4627-407-800.في حالة حصولك على فاتورة، يرجى االتصال على الرقم  

    TTY 800-977-2273) 2273-977-800على  Medi Rxفاتورة للوصفات الطبية؛ فيرجى االتصال بـ 

 على اإلنترنت   Medi-Cal Rx. أو تفضل بزيارة موقع (711  أو 5  و اضغط على

calrx.dhcs.ca.gov/home-https://medi.   أخبرAnthem   بالمبلغ المدفوع، وتاريخ الخدمة 

 ال  ألي خدمة مغطاة. Anthemمسؤواًل عن الدفع لمقدم رعاية عن أي مبلغ مدين ل لست وسبب إصدار الفاتورة.

قبل أن تذهب إلى مقدم خدمة غير تابع لشبكة    Anthemبد من أن تحصل على موافقة مسبقة )تصريح مسبق( من 

Anthem  بما في ذلك هؤالء التابعون للمنطقة التي تغطيها خدماتAnthem   :إال في الحاالت اآلتية 

 إلى أقرب مستشفىأو اذهب  911إذا كنت بحاجة إلى خدمات طارئة، ففي هذه الحالة اطلب   ▪

إذا كنت بحاجة إلى خدمات تنظيم األسرة أو الخدمات المتعلقة باختبار األمراض المنتقلة جنسيًا، ففي هذه الحالة   ▪

 دون الحصول على موافقة مسبقة Medi-Calيمكنك الذهاب إلى أي مقدم خدمات تابع لـ

مقدمي  حالة يمكنك الذهاب إلى أي منإذا كنت بحاجة إلى الحصول على خدمات الصحة العقلية، ففي هذه ال ▪

 موافقة مسبقة الخدمات التابعين للشبكة أو مقدم خدمات خطط الصحة العقلية بالمقاطعة دون الحصول على

إذا لم تحصل على موافقة مسبقة، فقد تضطر إلى دفع تكاليف الرعاية من مقدمي الخدمات الذين ليسوا في الشبكة. إذا كنت بحاجة  

اية صحية مشمولة في التغطية، فقد تتمكن من الحصول عليها من مقدم رعاية من خارج شبكة مقدمي الرعاية بدون  إلى خدمات رع 

لمزيد من   Anthem. أي تكلفة طالما أنها ضرورية من الناحية الطبية وغير متوفرة لدى شبكة مقدمي الرعاية وغير معتمدة من 

 والخدمات الحساسة، انتقل إلى تلك العناوين في هذا الفصل.   المعلومات حول رعاية الطوارئ والرعاية العاجلة 

 إذا تلقيت فاتورة أو ُطلب منك دفع فاتورة تابعة لنظام الدفع المشترك وتعتقد أنك لست مضطًرا لدفعها؛ فاتصل بالرقم  

 .800-407-4627 (TTY 711)إذا دفعت الفاتورة، فيمكنك تقديم نموذج مطالبة إلى .Anthem   يجب عليك إخبار

Anthem  بشكل خّطي عن السبب الذي دفعك للدفع مقابل العنصر أو الخدمة. ستقرأAnthem   مطالبتك وتقرر ما لو كان

 . (TTY 711) 4627-407-800 اتصل على  أو طلب نموذج المطالبة، بإمكانك استرداد أي أموال. لالستفسار

، Californiaى أو خدمات غير مغطاة أو غير مصرح بها تم تلقيها خارج إذا تلقيت خدمات في نظام شؤون المحاربين القدام

 فقد تكون مسؤواًل عن الدفع. 

Anthem :لن تقوم بتعويضك 

 ، مثل خدمات التجميل.Medi-Calإذا كانت الخدمات المقدمة لك ال تغطيها  ▪

  لم يتم الوفاء بها. Medi-Calإذا كان لديك حصة تكلفة  ▪

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home
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ووقعت على استمارة تفيد بأنك تريد أن يتم فحصك على أي   Medi-Calتعامل مع إذا ذهبت إلى طبيب ال ي ▪

 حال، وأنك ستدفع مقابل الخدمات بنفسك. 

إذا كنت قد طلبت استرداد أموالك مقابل المدفوعات المشتركة في الوصفات الطبية التي تغطيها خطة   ▪

Medicare  الجزءD .الخاصة بك 

 اإلحاالت

الوصول  ”سيعطيك مقدم خدمات الرعاية األولية إحالة إلرسالك إلى طبيب مختص في خالل المهلة الزمنية المدرجة في قسم 

من هذا الكتيب، إذا كنت بحاجة إلى ذلك. الطبيب المختص هو الطبيب الذي لديه تعليم إضافي في   “للرعاية في الوقت المناسب

م خدمات الرعاية األولية معك الختيار الطبيب المختص. يمكن لمكتب مقدم خدمات أحد المجاالت الطبية. سوف يتعاون مقد

 الرعاية األولية تحديد موعد لك لتذهب إلى الطبيب المختص.

 تتضمن الخدمات األخرى التي قد تتطلب اإلحالة اإلجراءات المتبعة في العيادة واألشعة السينية والعمل المختبري.

عاية األولية نموذًجا لتأخذه إلى الطبيب المختص. سيمأل الطبيب المختص النموذج ويعيده إلى مقدم قد يعطيك مقدم خدمات الر

 خدمات الرعاية األولية الخاص بك. سيعالجك الطبيب المختص ما دام يعتقدوا أنك في حاجة إلى العالج. 

إلى إحالة دائمة. هذا يعني أنه يمكنك   إذا كنت تعاني من مشكلة صحية تتطلب رعاية طبية خاصة لفترة طويلة، فقد تحتاج

 الذهاب للمختص نفسه أكثر من مرة دون الحصول على إحالة في كل مرة.

فاتصل على الرقم   Anthemإذا واجهتك صعوبة في الحصول على إحالة دائمة أو تريد نسخة من سياسة اإلحالة لدى  

800-407-4627 (TTY 711). 

 لست بحاجة إلى إحالة لما يلي: 

 لزيارات لمقدم خدمات الرعاية األوليةا ▪

 زيارات طب أمراض النساء والوالدة  ▪

 زيارات الرعاية العاجلة أو الطارئة ▪

 الخدمات الحساسة للكبار، مثل الرعاية الخاصة باالعتداء الجنسي  ▪

م  خدمات تنظيم األسرة )لمعرفة المزيد، اتصل على مكتب معلومات تنظيم األسرة وخدمات اإلحاالت على الرق ▪

1-800-942-1054 ) 

 عاًما أو أكثر( 12اختبارات مرضى اإليدز واستشاراتهم ) ▪

 عاًما أو أكثر( 12خدمات عدوى األمراض المنتقلة جنسيًا ) ▪

خدمات العالج بتقويم العمود الفقري )قد يتطلب ذلك إحالة إن كان مقدم الرعاية من خارج الشبكة؛ أحد مراكز   ▪

 المستوى الفيدرالي أو إحدى عيادات الصحة الريفية أو أحد مقدمي الرعاية الصحية الهنود(. الصحة التأهيلية على  

 خدمات األسنان المستحقة ▪

 التقييم المبدئي للصحة العقلية ▪

 خدمات الصحة السلوكية المهنية بالعيادات الخارجية ▪
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يمكن للقصر أيًضا الحصول على بعض خدمات الصحة العقلية للمرضى الخارجيين، والخدمات الحساسة وخدمات 

خدمات عالج  ”و “خدمات موافقة القاصر”اضطرابات تعاطي المخدرات دون موافقة أحد الوالدين. لمزيد من المعلومات؛ اقرأ 

 في هذا الكتيب.  “اضطراب استخدام المواد المخدرة

 

 الموافقة المسبقة )التصريح المسبق(

قبل   Anthemبالنسبة لبعض أنواع الرعاية، فسيتعين على مقدم خدمات الرعاية األولية أو الطبيب المختص طلب اإلذن من  

أن تحصل على الرعاية. هذا ما يسمى طلب الترخيص المسبق أو الموافقة المسبقة، أو التصريح المسبق. يعني ذلك أن  

Anthem .يجب أن تتأكد أن الرعاية مطلوبة أو الزمة طبيًا 

قة، أو تقلل  تعد الخدمات الطبية الضرورية معقولة وضرورية لحماية حياتك، أو تحميك من اإلصابة بمرض خطير أو إعا

عاًما؛ تشمل خدمات  21األلم الشديد الناتج عن مرض أو تعب أو إصابة مشخصة. بالنسبة لألعضاء الذين تقل أعمارهم عن 

Medi-Cal  .الرعاية الالزمة طبيًا لمعالجة مرض أو حالة جسدية أو عقلية أو المساعدة في تخفيف أعراضها 

 Anthem:سبقة )تصريح مسبق(، حتى إذا كنت تتلقاها من مقدم رعاية تابع لشبكة دائًما ما تتطلب الخدمات التالية موافقة م

 الدخول للمستشفى، إذا لم تكن حالة طارئة  ▪

 ، إذا لم تكن طارئة أو عاجلة Anthemالخدمات المقدمة خارج منطقة الخدمة التابعة لـ   ▪

 جراحة العيادات الخارجية  ▪

 يضية الماهرة في إحدى دور الرعاية الرعاية طويلة المدى أو خدمات الرعاية التمر ▪

 عالجات مخصصة، وخدمات التصوير واالختبار واإلجراءات الطبية ▪

 خدمات التنقل الطبي عندما ال تكون الحالة الطارئة. ال تتطلب خدمات اإلسعاف في حاالت الطوارئ موافقة مسبقة.  ▪

 ( CSدعم المجتمع ) ▪

 

الموافقات المسبقة )التصاريح المسبقة(  Anthemمن قانون الصحة والسالمة، ستقرر  (1)(h)1367.01بموجب الجزء 

 على المعلومات المطلوبة في حدود المعقول التخاذ مثل   Anthemأيام عمل بداية من حصول   5االعتيادية في غضون 

 هذه القرارات. 

ول الزمني المعتاد قد يهدد حياتك أو صحتك أو  أن اتباع الجد  Anthemللطلبات التي يوضح فيها مقدم الرعاية أو تقرر 

  سوف تتخذ قرارات عاجلة   Anthemقدرتك على الحفاظ على الصحة للخطر، أو استعادة أقصى قدر من الحركة، فإن 

 نت مستعد للتوقف عن التدخين؟ لمتحدثي اللغة اإلنجليزية، اتصلوا على الرقم:  هل أ

 8191-600-800-1 ، أو لمتحدثي اللغة اإلسبانية، اتصلوا على الرقم:1-800-300-8086

 kickitca.org. لتتعرف على كيفية القيام بذلك. أو اذهب إلى

http://www.nobutts.org/
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اإلشعارات بأسرع وقت تحتاج إليه حالتك الصحية وفي وقت ال  Anthem)سريعة( معتمدة مسبقًا )تصريح مسبق(. ستقدم 

 ساعة بعد تلقي طلب الخدمات.  72يتجاوز 

 تتم مراجعة طلبات الموافقة المسبقة )تصريح مسبق( من قبل الطاقم الطبي أو القطاع الطبي، مثل األطباء والممرضات والصيادلة. 

 Anthemتدفع لمراجعي الحالة مقابل رفض التغطية أو الخدمات. إذا لم توافق  لنAnthem    على الطلب، فسوف ترسل لك

Anthem  ( إشعاًرا باإلجراء أو ما يعرف بخطابNOA سيخبرك خطاب اإلشعار باإلجراء كيفية تقديم التماس إذا كنت .)

 معترًضا على القرار. 

 بحاجة للمزيد من المعلومات أو المزيد من الوقت لمراجعة طلبك.  Anthemإذا كانت   Anthemستتصل بك 

ال تحتاج أبًدا موافقة مسبقة )تصريح مسبق( للرعاية الطارئة، حتى لو كانت خارج الشبكة وخارج منطقة خدمتك. بما في ذلك 

الوالدة والوضع إذا كنِت حاماًل. لن تحتاج إلى موافقة مسبقة قبل الحصول على بعض خدمات الرعاية الحساسة المعينة. 

 في هذا الفصل.  “الرعاية الحساسة”سة، انتقل إلى الجزء الالحق بعنوان لمعرفة المزيد عن خدمات الرعاية الحسا

 . (TTY 711) 4627-407-800لالستفسار عن الموافقة المسبقة )التصريح المسبق(، اتصل على الرقم  

 آراء أخرى 

علق بالتشخيص أو قد ترغب في الحصول على رأي آخر بشأن الرعاية أو مقدم الرعاية يقول أنك بحاجة لرأي آخر أو رأي مت

خطة العالج. على سبيل المثال، قد ترغب في رأي آخر إذا لم تكن متأكًدا من احتياجك لعالج دوائي أو جراحة، أو إذا كنت 

 حاولت اتباع خطة عالجية ولم تنجح. 

 انيًا. إذا كنت ترغب في الحصول على رأي ثان، فسنحيلك إلى مقدم رعاية تابع للشبكة مؤهل يمكنه إعطائك رأيًا ث

 . (TTY 711) 4627-407-800للمساعدة في اختيار أحد مقدمي الرعاية، اتصل على الرقم  

مقابل الرأي اآلخر إذا طلبته أنت أو شبكتك من مقدمي الرعاية وستحصل على رأي آخر من أحد مقدمي  Anthemستدفع 

آخر من أحد مقدمي الرعاية في الشبكة.    للحصول على رأي Anthemالرعاية في الشبكة. ليس عليك الحصول على إذن من  

غير أنه إذا احتجت إلى إحالة، فيمكن لمقدم الرعاية بشبكتك المساعدة في الحصول عليها للحصول على رأي ثاٍن إذا كنت 

 بحاجة إليه. 

آخر  مقابل الحصول على رأي   Anthemليعطيك رأيًا آخر، فسوف تدفع   Anthemإذا لم يكن هناك مقدم رعاية في شبكة 

أيام عمل إذا كان مقدم الرعاية الذي اخترته لتقديم رأي آخر   5خالل   Anthemمن مقدم رعاية خارج الشبكة. ستخبرك 

معتمًدا أم ال. إذا كان لديك مرض مزمن، حاد أو خطير، أو كنت تواجه تهديًدا مباشًرا أو خطيًرا على صحتك بما في ذلك  

قد أحد األطراف أو أحد األجزاء األساسية من الجسم أو وظائف الجسم الهامة، فسوف  على سبيل المثال ال الحصر، الوفاة أو ف

 ساعة.  72قرارها بخطاب مكتوب خالل  Anthemتخبرك 

طلبك للحصول على رأي آخر، فيمكنك تقديم تظلم. لمعرفة المزيد حول المظالم، فانتقل إلى عنوان   Anthemإذا رفضت  

 في هذا الكتيب.  “اإلبالغ عن المشكالت وحلها”في الفصل المعنون  “الشكاوي”
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 الرعاية الحساسة

 خدمات الموافقة على رعاية القاصرين 

عاًما، فيمكنك تلقي بعض الخدمات دون الحاجة إلى إذن من والديك أو الوصي عليك. وتسمى هذه  18إذا كان عمرك أقل من 

 اصرين. الخدمات بخدمات الموافقة على رعاية الق

 يجوز أن تحصل على الخدمات التالية دون الحاجة إلى إذن من والديك أو الوصي عليك: 

 خدمات االعتداء الجنسي، بما فيها خدمات رعاية الصحة العقلية في العيادات الخارجية  ▪

 فترة الحمل ▪

 االستفادة من استشارات تنظيم األسرة وتحديد النسل ▪

 خدمات اإلجهاض ▪

 عاًما أو أكبر، فيجوز لك الحصول على هذه الخدمات دون الحاجة إلى إذن من والديك أو الوصي عليك: 12إذا كان عمرك 

 رعاية الصحة العقلية بالعيادات الخارجية ألجل:  ▪

 االعتداء الجنسي  ▪

 سفاح المحارم ▪

 االعتداء البدني  ▪

 االعتداء على األطفال ▪

 عندما يكون لديك شعور بأذية نفسك أو اآلخرين ▪

 واختباراته وعالجه  HIV/AIDSمرض الوقاية من  ▪

 الوقاية من واختبار وعالج العدوى المنقولة جنسيًا ▪

 عالج اضطرابات تعاطي المخدرات ▪

 في   “خدمات عالج االضطراب بفعل تعاطي المواد المخدرة”لمزيد من المعلومات؛ انتقل إلى  ▪

 هذا الكتيب.

نسل، أو خدمات عالج العدوى المنقولة جنسيًا، ال يجب أن يكون  بالنسبة الختبار الحمل، وخدمات تنظيم األُسرة، وتحديد ال

والذهاب إليه لهذه    Medi-Calيمكنك اختيار أي مقدم لخدمات الرعاية تابع لـ Anthem. الطبيب أو العيادة جزًءا من شبكة

الخدمات دون إحالة أو موافقة مسبقة )تصريح مسبق(. لخدمات الموافقة على رعاية القاصرين التي ليست ضمن خدمات 

الصحة العقلية المتخصصة، يمكنك الذهاب إلى أحد مقدمي الخدمات داخل الشبكة دون الحاجة إحالة أو موافقة مسبقة. ليس  

للحصول   Anthemولية الخاص بك إحالتك ولن تحتاج إلى الحصول على موافقة مسبقة من على مقدم خدمات الرعاية األ

 على خدمات الموافقة على رعاية القاصرين التي يغطيها هذا الدليل. 

ال يغطي هذا الدليل خدمات الموافقة على رعاية القاصرين التي تعتبر ضمن خدمات الصحة العقلية المتخصصة. تُغطى  

 لعقلية المتخصصة عن طريق خطة المقاطعة للصحة العقلية في المقاطعة التي تعيش فيها. خدمات الصحة ا

يمكن للقاصرين التحدث مع أحد الممثلين بشكل سري عن مشاكلهم الصحية من خالل االتصال على الرقم المجاني لخط  

 . (TTY 711) 0336-224-800التمريض المتاح طول اليوم وطيلة أيام األسبوع وهو 
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أي معلومات بشأن حصول القصر على الخدمات الحساسة لوالديهم أو لألوصياء عليم. يرجى الرجوع  Anthemترسل  لن

للحصول على معلومات حول كيفية طلب االتصاالت السرية المتعلقة   “اإلشعار حول ممارسات الخصوصية”إلى قسم 

 بالخدمات الحساسة المقدمة إليك.  

 بالغين الخدمات الرعاية الحساسة لل

عاًما فأكبر(، فقد ال ترغب في التوجه إلى مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك في   18كونك شخًصا بالغًا )أي عمرك 

 بعض المشكالت الحساسة أو الخاصة. في هذه الحالة، يمكنك اختيار أي طبيب أو عيادة لألنواع التالية من الرعاية: 

 عاًما أو أكبر( 21النسل )بما في ذلك عمليات التعقيم للبالغين ذوي خدمات تخطيط األسرة وتحديد  ▪

 االستشارات واختبارات الحمل ▪

 HIV/AIDSالوقاية من واختبار  ▪

 الوقاية من واختبار وعالج العدوى المنقولة جنسيًا ▪

 رعاية خاصة باالعتداء الجنسي  ▪

 خدمات اإلجهاض بالعيادات الخارجية ▪

 يمكنك اختيار أي مقدم للرعاية تابع لـ  Anthem. الطبيب أو العيادة جزًءا من شبكةليس بالضرورة أن يكون 

 Medi-Cal والذهاب إليه دون إحالة أو موافقة مسبقة )تصريح مسبق( للحصول على هذه الخدمات. قد ال تتم تغطية

مساعدة في العثور على طبيب أو  الخدمات من مقدم رعاية غير منتٍم للشبكة وغير مرتبط بالرعاية الحساسة. للحصول على

عيادة تقدم هذه الخدمات أو للحصول على المساعدة في هذه الخدمات )بما في ذلك وسائل التنقل(، يمكنك االتصال بالرقم  

.800-407-4627 (TTY 711)  يمكنك االتصال كذلك على الرقم المجاني المتاح طيلة اليوم وطوال أيام األسبوع لخط

 (TTY 711) 0336-224-800. التمريض 

أي معلومات بشأن حصول القصر على الخدمات الحساسة ألي فرد آخر من أفراد عائالتهم. يرجى   Anthemلن ترسل 

للحصول على معلومات حول كيفية طلب االتصاالت السرية المتعلقة  “اإلشعار حول ممارسات الخصوصية”الرجوع إلى قسم 

 بالخدمات الحساسة المقدمة إليك.  

 اعتراض أخالقي 

عن تقديم بعض    االمتناع بعض مقدمي الخدمة لديهم اعتراض أخالقي على بعض الخدمات المغطاة. هذا يعني أن لهم الحق في  

اعتراض أخالقي على الخدمات. إذا كان لدى مقدم الرعاية اعتراض أخالقي،    الخدمات المشمولة في التغطية إذا كان لديهم 

 التعاون معكم للعثور على مقدم رعاية.    Anthemفسيساعدك في العثور على مقدم رعاية مختلف للخدمات المطلوبة. كما يمكن لـ 

لية التي قد يتم تغطيتها بموجب عقد خطتك، ال تقدم بعض المستشفيات ومقدمي الخدمات اآلخرين واحدة أو أكثر من الخدمات التا

 والتي قد تحتاج إليها أنت أو أحد أفراد أسرتك: 

 تنظيم األسرة  ▪

 خدمات منع الحمل ، بما فيها وسائل منع الحمل الطارئة   ▪

 التعقيم، بما في ذلك ربط األنابيب وقت الوالدة ▪

  



 كيفية الحصول على الرعاية|  3

 متاحة لخدمتك من    Anthem  . (TTY 711) 4627-407-800يُرجى االتصال بمركز رعاية العمالء على الرقم  

. المكالمة بالمجان. أو اتصل بخط ترحيل  مساًء بتوقيت المحيط الهادي   7صباًحا حتى الساعة    7االثنين إلى الجمعة، من  

California    تفضل بزيارتنا عبر اإلنترنت على  711على الرقم .cal-anthem.com/ca/medi . 38 

 عالجات العقم ▪

 اإلجهاض ▪

 

ت قبل التسجيل. اتصل بطبيبك المحتمل، أو مجموعتك الطبية، أو جمعية يجب عليك الحصول على مزيد من المعلوما

 لضمان حصولك   (TTY 711) 4627-407-800على الرقم   Anthemالممارسة المستقلة، أو العيادة، أو اتصل بـ 

 على خدمات الرعاية الصحية التي تحتاج إليها.

 

التأكد من مراجعتك أنت أو أحد أفراد أسرتك لموفر الرعاية أو دخولكم   Anthemهذه الخدمات متوفرة ويجب على 

إذا كانت لديك أسئلة   (TTY 711) 4627-407-800على الرقم  Anthemالمستشفى لتنفيذ الخدمات المغطاة. اتصل بـ 

 أو كنت بحاجة إلى مساعدة في العثور على مقدم رعاية. 

 اية العاجلة الرع

للحاالت الطارئة أو المهددة للحياة. إنها للخدمات التي تحتاج إليها لمنع حدوث ضرر جسيم لصحتك   ليستالرعاية العاجلة 

بسبب مرض مفاجئ أو إصابة أو مضاعفات حالة تعاني منها بالفعل. ال تحتاج معظم مواعيد الرعاية العاجلة إلى موافقة  

ساعة من طلبك للحصول على موعد. إذا احتاجت خدمات الرعاية   48ودة في غضون مسبقة )تصريح مسبق( وهي موج

 ساعة من طلبك.  96العاجلة الموافقة المسبقة، فسيتوفر لك موعد في غضون 

للرعاية العاجلة، اتصل بمقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك. إذا لم تتمكن من الوصول إلى مقدم الرعاية األولية الخاص  

أو بإمكانك االتصال بخط التمريض طيلة أيام األسبوع وعلى مدار  . )TTY 711( 4627-407-800اتصل على  بك، ف

 ، وذلك لمعرفة مستوى الرعاية األفضل لك.(TTY 711) 0336-224-800الساعة على الرقم  

 إذا كنت بحاجة للرعاية العاجلة، فتوجه ألقرب مستشفى للرعاية العاجلة. 

 احتياجات الرعاية العاجلة كاآلتي: يمكن أن تكون 

 اإلصابة بالبرد  ▪

 التهاب الحلق   ▪

 الحمى   ▪

 آالم األذن   ▪

 حدوث التواء إلحدى العضالت   ▪

 خدمات التوليد  ▪

ال بد أن تحصل على خدمات الرعاية العاجلة من أحد مقدمي الرعاية التابعين للشبكة داخل الشبكة عندما تكون داخل المنطقة  

لن تحتاج إلى موافقة مسبقة )تصريح مسبق( للحصول على خدمات الرعاية العاجلة من مقدمي تلك   Anthem. التي تخدمها

، ولكنك Anthemإذا كنت خارج المنطقة التي تخدمها  Anthem. الخدمات التابعين للشبكة داخل المنطقة التي تخدمها

  ى خدمات الرعاية العاجلة. اذهب إلى أقرب منشأة توفر داخل الواليات المتحدة ، فلن تحتاج إلى موافقة مسبقة للحصول عل
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تكاليف خدمات الرعاية العاجلة خارج الواليات المتحدة. إذا كنت مسافًرا  Medi-Calخدمات الرعاية العاجلة. ال تغطي 

 خارج الواليات المتحدة، وكنت بحاجة لرعاية طارئة، فلن نتكفل بتكاليف رعايتك. 

بخطة الصحة العقلية لمقاطعتك أو مركز رعاية العمالء على الرقم   ة عاجلة للصحة العقلية، فاتصلإذا كنت بحاجة إلى رعاي

.800-407-4627 (TTY 711)   ويمكنك االتصال بخطة الصحة العقلية في مقاطعتك أو مؤسسة الصحة السلوكية التابعة

Anthem   للعثور على جميع أرقام الهواتف المجانية عبر اإلنترنت، تفضل  ساعة طوال األسبوع. 24أي وقت على مدار

 .http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspxبزيارة الرابط 

م خدمات الرعاية العاجلة األدوية خالل زيارتك له للحصول على خدمات الرعاية العاجلة. إذا حصلت على  قد يعطيك مقد

تكاليف األدوية باعتبارها جزًءا من خدمات رعايتك العاجلة المغطاة. إذا   Anthemاألدوية خالل زيارتك، فسوف تغطي 

سيغطي تكاليف   Medi-Cal Rxلصيدلية، فإن برنامج أعطاك مقدم خدمات الرعاية العاجلة وصفة طبية لتأخذها إلى ا

 األدوية الموصوفة التي  ”، اذهب إلى عنوان Medi-Cal Rxاألدوية في هذه الوصفة. لمعرفة المزيد عن برنامج 

 . 4في الفصل   “األخرى Medi-Calبرامج وخدمات ”في قسم  Medi-Cal Rx“يغطيها 

Online ®LiveHealth 

طيلة أيام األسبوع وعلى مدار الساعة، وذلك باستخدام   LiveHealth Onlineالوصول إلى   Anthemيستطيع أعضاء 

المرضى بأطباء حاصلين على شهادة    LiveHealth Onlineالهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو جهاز الكمبيوتر. تربط 

طباء وصف أدوية وإرسالها إلى صيدليتك. يمكن فقط وصف المواد  البورد األمريكي لدعم صحتهم البدنية والعقلية. ويجوز لأل

 غير المدرجة في الجدول. 

أو  (TTY 711) 3432-548-888عن طريق االتصال بالرقم   LiveHealth Online 24/7يمكن لألعضاء استخدام  

المجاني للهاتف المحمول، أوعن طريق زيارة   LiveHealth Onlineعن طريق تنزيل تطبيق 

ealthonline.comliveh  .للتسجيل 

 LiveHealth Online تفاصيل برنامج

 LiveHealth Online 

medical 

LiveHealth Online 

psychiatry 

LiveHealth Online 

psychology 

أنواع مقدمي  

 الرعاية 

األطباء الحاصلون على شهادة  

 البورد األمريكي 

األطباء الحاصلون على شهادة  

 البورد األمريكي 

األطباء النفسيون المعتمدون 

(PhD ( والمعالجون )العمال

مستوى   —االجتماعيون 

 الماجستير( 

الدواء إذا لزم سريريًا بعد التقييم  الدواء إذا لزم سريريًا الفوائد المقدمة 

 المبدئي

 

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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 LiveHealth Online 

medical 

LiveHealth Online 

psychiatry 

LiveHealth Online 

psychology 

عند الطلب على مدار األسبوع  التوافر 

 وطوال العام 

  8صباًحا حتى  8المواعيد: من  

 المناطق الزمنية  مساًء في جميع

صباًحا حتى   7المواعيد: من  

 مساءً  11

دقيقة للتقييم  45إلى  30 دقائق 10 مدة الزيارة

دقيقة لجلسات   15المبدئي، و

المتابعة عند الحاجة لمراجعة  

 األدوية.

 دقائق 45

متوسط وقت  

 االنتظار 

 أيام أو أقل  4 أيام أو أقل  14 دقائق  10حوالي 

الفئة العمرية  

 للخدمة 

ال يوجد حد للعمر؛ يحدد الطبيب 

إذا كان من الممكن معالجة  

 المريض نظريًا أم ال.

 أعوام فما فوق 10 أعوام فما فوق 18

الوصول المريح إلى الرعاية في   القيمة

  ERالمنزل. لمنع زيارات 

المستهلكة للوقت للحاالت غير  

 الطارئة. 

السلوكية في المنزل  زيادة الوصول إلى موفري خدمات الصحة 

 بشكل كبير.

 

 الحاالت الشائع عالجها: 

 الصداع/الصداع النصفي  ا ▪

 ارتفاع ضغط الدم  ▪

 سلس البول   ▪

 األرق  ▪

 الغثيان/القيء ▪

 التهاب باطن العين وغيرها من التهابات العين  ▪

 الطفح الجلدي/اضطرابات الجلد  ▪

 الجيوب األنفية التهاب  ▪

 التهاب الحلق/التهاب البلعوم  ▪

 االلتواءات/اإلجهاد  ▪

 

 

 السحجات، الجروح الطفيفة  ▪

 حب الشباب  ▪

 الحساسية/التهاب األنف التحسسي  ▪

 الربو ▪

 آالم الظهر  ▪

 السعال/البرد   ▪

 السكري/نقص سكر الدم  ▪

 اإلسهال  ▪

 آالم األذن ▪

 الحمى، اإلنفلونزا ▪
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 السلوكية الشائع عالجها: الحاالت 

 القلق  ▪

 االضطراب ثنائي القطب  ▪

 التأقلم مع المرض  ▪

 االكتئاب ▪

 الحزن ▪

 اضطراب الوسواس القهري  ▪

 نوبات الذعر  ▪

 قضايا األبوة  ▪

 اضطرابات اإلجهاد الالحق للصدمة  ▪

 مشاكل العالقات  ▪

 العالج المستمر مع مقدمي خدمات رعاية الصحة السلوكية أنفسهم. LiveHealth Onlineاإلجهادتقدم 

 

 LiveHealth Online حدود

 : LiveHealth Onlineال توفر 

 الرعاية الطبية الوقائية أو المستمرة ▪

 األوامر المختبرية  ▪

 الوصول إلى رعاية متخصصة  ▪

 

 الخاص بهم كخيار أول للرعاية غير الطارئة.  PCPيجب على األعضاء تحديد موعد مع  

 

 LiveHealth Onlineلـ  Anthemتأكيد صالحية عضوية 

لتلقي الخدمات المجانية. يجب أن يكون    LiveHealth Onlineإلى حساب  Anthemيجب إضافة رقم تعريف عضو  

 خاص بهم.  LiveHealth Onlineعاًما حساب   18لألعضاء البالغين من العمر 

 الخاصة بأطفالهم إلى   IDإضافة البطاقات التعريفية  Anthemيمكن آلباء األطفال األعضاء في  ▪

 الحساب الشخصي. 

 لزياراتهم: يمكن لألعضاء دعوة ضيوف لالنضمام إلى الفيديو المباشر ▪

  أفراد العائلة 

  موفرو رعاية آخرون 

 الخاص بهم أو أي شخص باستخدام البريد اإللكتروني   PCPيمكن لألعضاء مشاركة ملخص سجلهم الطبي مع  ▪

 أو الفاكس.
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 العالج المستمر مع مقدمي رعاية الصحة السلوكية أنفسهم:   LiveHealth Onlineتقدم 

 يمكن لألعضاء الحصول على المساعدة على مدار اليوم وطوال أيام األسبوع عن طريق االتصال على الرقم   ▪

888-548-3432 (TTY 711) أو تحميل تطبيق الجوال المجاني ,LiveHealth Online    أو الذهاب إلى

 لتسجيل االشتراك. livehealthonline.comالموقع 

 جلة بعد إجراء زيارة عبر اإلنترنت، يمكن لألعضاء االتصال على الرقم  للمساعدة في الوصفات الطبية العا ▪

888-982-7956 . 

 الرعاية الطارئة 

( في أقرب مستشفى. في الحاالت ERأو التوجه إلى غرفة الطوارئ ) 911في الحاالت الطارئة، يجب االتصال بالرقم 

 . Anthemبحاجة لموافقة مسبقة )اعتماد مسبق( من  لستالطارئة 

يحق لك استخدام أي مستشفى أو مكان آخر يقدم رعاية الطوارئ داخل الواليات المتحدة، بما في ذلك في أي إقليم من أقاليم  

 الواليات المتحدة.

شفيات في كندا والمكسيك. ال يتم  أما خارج الواليات المتحدة، فال تُغطى إال خدمات الطوارئ التي تتطلب دخول أحد المست

 تغطية رعاية الطوارئ والرعاية األخرى في البلدان األخرى. 

يتم توفير رعاية غرفة الطوارئ للحاالت المهددة للحياة. هذه الرعاية مخصصة لمرض أو إصابة يمكن أن يتوقعها شخص 

طب، إذا لم تحصل على الرعاية على الفور،  عادي )عاقل( )وليس أخصائي رعاية صحية( لديه معرفة متوسطة بالصحة وال

فستضع صحتك، )أو صحة الطفل الذي لم يولد بعد( في خطر شديد، أو تبيح خطًرا شديًدا على الجسم ووظائف جسمك أو 

 أعضاء جسمك أو جزء ما من جسمك. قد تشمل األمثلة، دون حصر، ما يلي: 

 حالة والدة ▪

 كسور في العظام  ▪

 األلم الشديد  ▪

 الصدر ألم في  ▪

 صعوبة في التنفس ▪

 حروق شديدة ▪

 جرعة زائدة من الدواء ▪

 اإلغماء ▪

 نزف شديد ▪

 حاالت الطوارئ النفسية، مثل االكتئاب الشديد أو األفكار االنتحارية )قد تُغطيها خطط الصحة العقلية  ▪

 في المقاطعة(

عليك الحصول على الرعاية   ال.ال تذهب إلى غرفة الطوارئ للحصول على رعاية روتينية أو رعاية غير ضرورية في الح

االعتيادية من مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك الذي يعرف حالتك أفضل من غيره. إذا لم تكن متأكًدا مما إذا كانت  

حالتك طارئة، فاتصل بمقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك. يمكنك االتصال كذلك على الرقم المجاني المتاح طيلة اليوم  

 (TTY 711) 0336-224-800.لخط التمريض على  ل أيام األسبوع وطوا
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، حتى إن كانت خارج شبكة ((ERإذا كنت بحاجة لرعاية طارئة بعيًدا عن منزلك، فتوجه إلى أقرب غرفة طوارئ 

.Anthem   إذا ذهبت إلى غرفة الطوارئERفاطلب منهم االتصال بـ ، .Anthem   عليك أو على المستشفى التي سجلت

ساعة بعد حصولك على رعاية الطوارئ. إذا كنت مسافًرا خارج الواليات  24خالل Anthem الدخول فيها االتصال بـ  

 تغطي رعايتك.  لن  Anthemالمتحدة األمريكية لدولة أخرى غير كندا أو المكسيك، وبحاجة لرعاية الطوارئ، فإن 

بحاجة ألن تطلب اإلذن من مقدم خدمات الرعاية األولية   لست  .911ل في حالة طارئة، فاتصل برقم إذا كنت بحاجة لوسيلة نق

 أواًل قبل الذهاب إلى غرفة الطوارئ. Anthem الخاص بك أو 

إذا كنت بحاجة للرعاية خارج شبكة المستشفيات بعد الرعاية الطارئة )الرعاية بعد استقرار الحالة(، فسوف تتصل المستشفى  

 Anthem.ـ ب

ما لم تكن هناك حالة طوارئ. احصل على رعاية الطوارئ فقط في حاالت الطوارئ، وليس في   911ال تتصل برقم  تذكر:

أو توجه    911حاالت الرعاية االعتيادية أو مرض خفيف مثل البرد أو احتقان الحلق. إذا كان لديك حالة طارئة، فاتصل على 

 إلى أقرب غرفة طوارئ. 

 

 مريض المتاح على مدار الساعة طوال أيام األسبوع خط الت

Anthem   ساعة في اليوم، وكل يوم من أيام السنة.   24يقدم لك مركز التمريض معلومات ونصائح طبية مجانية على مدار

 :  (TTY 711) 0336-224-800قم باالتصال على الرقم المتاح طيلة اليوم وطوال أيام األسبوع لخط التمريض على

تتحدث إلى إحدى الممرضات التي ستجيب على أسئلتك الطبية وتقدم لك نصائح الرعاية، وتساعدك على تحديد   ▪

 ما إذا كان يجب عليك زيارة مقدم لخدمات الرعاية على الفور

احصل على المساعدة في الحاالت الطبية مثل مرض السكري أو الربو، بما في ذلك المشورة بشأن نوع مقدم   ▪

 ذي قد يكون مناسبًا لحالتكالخدمات ال

خط التمريض الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع مساعدتك في تحديد مواعيد العيادة أو إعادة تعبئة  يستطيعال 

  األدوية. اتصل بمكتب مقدم الخدمة الخاص بك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في ذلك. 

ساعة   24معلومات ونصائح طبية مجانية على مدار  Anthemـلك خط التمريض التابع ليقدم 

 لـفي اليوم، وكل يوم من أيام العام. اتصل كذلك على الرقم المتاح طيلة اليوم وطوال أيام األسبوع 

 0336-224-800)خط التمريض على مدار الساعة طوال أيام األسبوع( على الرقم 

(TTY 711) . 
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 التوجيهات الُمسبقة 

ك ذكر الرعاية الصحية التي تريدها في هذا النموذج في حالة عدم  التوجيهات الصحية الُمسبقة تعد نموذًجا قانونيًا ملزًما. يمكن

ترغب بها. يمكنك تسمية أحد األشخاص، مثل   التمكنك من الحديث أو اتخاذ القرارات فيما بعد. يمكنك ذكر الرعاية التي 

 الزوج أو الزوجة، التخاذ القرارات المتعلقة برعايتك الصحية إذا لم تتمكن من اتخاذها بنفسك. 

يمكنك الحصول على نموذج التوجيهات الُمسبقة من أي صيدلية أو مستشفى أو مكتب للمحاماة أو عيادة طبيب. قد يكون عليك 

الدفع مقابل الحصول على هذا النموذج. كما يمكنك العثور على هذا النموذج وتحميله بالمجان من على اإلنترنت. يمكنك أن 

 الخاص بأسرتك أو أي شخص تثق فيه أن يساعدك في كتابة النموذج. تطلب من مقدم خدمات الرعاية األولية

لك الحق في أن تودع نموذج التوجيهات الُمسبقة الخاص بك في ملفاتك الطبية. لديك الحق في تغيير أو إلغاء خطتك الصحية   

 في أي وقت. 

بأي تغييرات لقوانين الوالية في  Anthemرك لك الحق في أن تُبلَّغ بأي تغييرات متعلقة بقوانين التوجيهات الُمسبقة. ستخب

 يوًما من تغييرها. 90فترة ال تتعدى 

 .للحصول على المزيد من المعلومات (TTY 711) 4627-407-800على الرقم  Anthemيُمكنك االتصال بـ 

 التبرع باألعضاء واألنسجة

سنة،   18و 15ا كنت في المرحلة العمرية ما بين يمكنك إنقاذ حياة اآلخرين بأن تصبح متبرًعا باألعضاء أو األنسجة. إذ 

فيمكن أن تصبح متبرًعا بموجب موافقة كتابية من الوالد أو الوصي. يمكنك تغيير رأيك بشأن التبرع باألعضاء في أي وقت.  

ك. كما إذا كنت تريد معرفة المزيد عن التبرع باألعضاء أو األنسجة، فتحدث إلى مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص ب

 .www.organdonor.govيمكنك زيارة موقع وزارة الصحة والموارد البشرية األمريكية على الرابط 

http://www.organdonor.gov/
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 الخدمات   المزايا و   .4

 ما تشتمل عليه تغطيتك الصحية 

تظل الخدمات المشمولة في التغطية مجانية ما   Anthem. ونك عضًوا فييوضح هذا الفصل الخدمات المشمولة بالتغطية؛ ك

دامت هناك ضرورة طبية ومقدمة من أحد مقدمي خدمات الرعاية داخل الشبكة. يجب أن تطلب منا الموافقة المسبقة 

)التصريح المسبق( إذا كانت الرعاية خارج الشبكة باستثناء بعض الخدمات الحساسة ورعاية الطوارئ وبعض خدمات 

جلة. خطة الرعاية الصحية قد تغطي خدمات لها ضرورة طبية من مقدم رعاية خارج الشبكة. لكن يجب عليك أن  الرعاية العا

الموافقة المسبقة )تصريح مسبق( لهذا. تعد الخدمات الطبية الضرورية معقولة وضرورية لحماية    Anthemتطلب من 

م الشديد الناتج عن مرض أو تعب أو إصابة مشخصة.  حياتك، أو تحميك من اإلصابة بمرض خطير أو إعاقة، أو تقلل األل

الرعاية الالزمة طبيًا إلصالح أو المساعدة  Medi-Calعاًما؛ تشمل خدمات  21بالنسبة لألعضاء الذين تقل أعمارهم عن 

 في تخفيف مرض أو حالة جسدية أو عقلية.لمزيد من التفاصيل عن خدماتك المشمولة بالتغطية، اتصل على الرقم  

.800-407-4627 (TTY 711) 

عاًما على مزايا وخدمات إضافية. اقرأ الفصل الخامس: رعاية األطفال والشباب   21يحصل األعضاء الذين تقل أعمارهم عن 

 بشكل جيد، للحصول على المزيد من المعلومات.

 موافقة مسبقة.مدرجة أدناه.قد تحتاج المزايا ذات النجمة )*( إلى  Anthemبعض من عروض مزايا الصحة لدى 
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 العالج بالوخز باإلبر*  ▪

 عالجات وخدمات الصحة المنزلية الحادة   ▪

 )قصيرة األمد( 

 تطعيمات الكبار )الجرعات(  ▪

 اختبار الحساسية والحقن  ▪

 خدمات اإلسعاف للطوارئ ▪

 خدمات طب التخدير ▪

 الوقاية من الربو ▪

 خدمات السَّْمع* ▪

 خدمات الصحة السلوكية*  ▪

 تأهيل القلب إعادة  ▪

 خدمات العالج بتقويم العمود الفقري* ▪

 العالج الكيماوي واالشعاعي  ▪

 تقييمات الصحة اإلدراكية  ▪

 الخدمات المجتمعية لموظفي الصحة  ▪

 الخدمات المجتمعية للكبار* ▪

 خدمات دعم المجتمع* ▪

محدودة )يقوم بها أخصائي  -خدمات طب األسنان  ▪

 طبي/مقدم رعاية صحية في مكتب طبي( 

 خدمات الغسيل الكلوي/ غسيل الدم ▪

 خدمات القابلة  ▪

 (* DMEمعدات طبية معمرة ) ▪

 خدمات الرعاية الثنائية ▪

 زيارات غرفة الطوارئ  ▪

 التغذية عبر األنف والتغذية الالمعوية* ▪

 زيارات واستشارات مكتب تنظيم األسرة  ▪

 مقدم رعاية غير مشارك( )يمكنك الذهاب إلى

 العالج األسري الوظيفي ▪

 أجهزة وخدمات تأهيلية*  ▪

 أجهزة المساعدة السمعية  ▪

 الرعاية الصحية المنزلية*  ▪

 الرعاية في مرحلة االحتضار*  ▪

 الرعاية الطبية والجراحية للمرضى الداخليين*  ▪

 المختبر واألشعة السينية*  ▪

 الرعاية طويلة المدى*  ▪

 عالجات وخدمات صحية منزلية طويلة األمد* ▪

 رعاية األمومة وحديثي الوالدة ▪

 اعة األعضاء الرئيسية*زر ▪

 العالج المهني* ▪

 تقويم األعضاء/األطراف الصناعية* ▪

 لوازم الفغرة والمسالك البولية  ▪

 خدمات المستشفى للمرضى الخارجيين* ▪

 خدمات الصحة العقلية بالعيادات الخارجية  ▪

 إجراء جراحة للمرضى الخارجيين* ▪

 الرعاية التخفيفية ▪

 الزيارات لمقدم خدمات الرعاية األولية ▪

 خدمات طب األطفال  ▪

 العالج الطبيعي*  ▪

 خدمات طب األقدام* ▪

 إعادة التأهيل الرئوي  ▪

 التسلسل السريع للجينوم الكامل ▪

 أجهزة وخدمات إعادة التأهيل*  ▪

 خدمات الرعاية التمريضية الماهرة* ▪

 زيارات الطبيب المتخصص* ▪

 عالج التخاطب* ▪

 الخدمات الجراحية*  ▪

 بعدالتطبيب عن بعد/الرعاية الصحية عن  ▪

 خدمات المتحولين جنسيًا*  ▪

 الرعاية العاجلة  ▪

 خدمات النظر ▪

 خدمات صحة المرأة  ▪

 

 . “أرقام وكلمات مهمة يجب معرفتها”يمكن العثور على تعريفات وأوصاف الخدمات المغطاة في الفصل الثامن، 
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 تشمل الخدمات الضرورية طبيًا الخدمات المغطاة المعقولة والضرورية من أجل: 

 حماية الحياة؛ ▪

 خطيرة؛الوقاية من مرض خطير أو إعاقة  ▪

 تخفيف اآلالم الشديدة؛ ▪

 تحقيق النمو والتطور المناسبين للعمر؛ أو ▪

 اكتساب القدرة الوظيفية والحفاظ عليها واستعادتها.  ▪

عاًما، فإن الخدمات الضرورية طبيًا تشمل جميع الخدمات المغطاة، والمحددة  21بالنسبة لألعضاء الذين تقل أعمارهم عن 

أخرى وخدمات التشخيص والعالج وغيرها من التدابير لتصحيح أو تحسين العيوب  أعاله، وأي رعاية صحية ضرورية

واألمراض الجسدية والعقلية والحاالت، على النحو المطلوب من قبل ميزة الفحص والتشخيص والعالج الفيدرالية المبكرة 

 (. EPSDTوالدورية )

الج للرضع ذوي الدخل المنخفض، واألطفال مجموعة واسعة من خدمات الوقاية والتشخيص والع EPSDTتوفر ميزة 

أكثر قوة من ميزة البالغين، وهي مصممة لضمان حصول   EPSDTعاًما. تعد ميزة  21والمراهقين الذين تقل أعمارهم عن 

وضرورية لحماية حياتك، أو تحميك من اإلصابة بمرض  تعد الخدمات الطبية الضرورية معقولة 

 خطير أو إعاقة، أو تقلل األلم الشديد الناتج عن مرض أو تعب أو إصابة تم تشخيص أي منها.

تشمل الخدمات الضرورية طبيًا تلك الخدمات الضرورية للنمو والتطور المناسبين للعمر، أو 

 استعادتها. لتحقيق القدرة الوظيفية أو الحفاظ عليها أو 

عاًما، تكون الخدمة ضرورية من الناحية الطبية إذا   21بالنسبة لألعضاء الذين تقل أعمارهم عن 

كان من الضروري تصحيح أو تحسين العيوب واألمراض الجسدية والعقلية أو الظروف، وذلك  

مل  (. وهذا يشEPSDTبموجب ميزة الفحص والتشخيص والعالج الفيدرالية المبكرة والدورية )

الرعاية الالزمة لمعالجة مرض أو حالة جسدية أو عقلية أو المساعدة في تخفيف أعراضها، أو 

 الحفاظ على حالة العضو لمنعها من التفاقم. 

 ال تشمل الخدمات الضرورية طبيًا ما يلي: 

 العالجات التي لم يتم اختبارها أو التي ال تزال قيد االختبار ▪

 ة عموًما باعتبارها فعالة الخدمات أو العناصر غير المقبول ▪

خدمات خارج المسار الطبيعي، ومدة العالج أو الخدمات التي ال تحتوي على  ▪

 إرشادات 

 خدمات إلراحة مقدم الرعاية أو مقدم الخدمة  ▪

 

Anthem   ستقوم بالتنسيق مع البرامج األخرى لضمان حصولك على جميع الخدمات الضرورية

 Anthem.طبيًا، حتى لو كانت هذه الخدمات مشمولة ببرنامج آخر غير 
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األطفال على الكشف المبكر والرعاية، بحيث يتم تجنب المشكالت الصحية أو تشخيصها وعالجها في أقرب وقت ممكن.  

هو ضمان حصول األطفال على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها حين يحتاجون إليها؛  EPSDTزة الهدف من مي

 الرعاية المناسبة للطفل المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب. 

Anthem   ستقوم بالتنسيق مع البرامج األخرى لضمان حصولك على جميع الخدمات الضرورية طبيًا، حتى لو كانت هذه

 Anthem.لخدمات مشمولة ببرنامج آخر غير ا

 Anthemالتي تغطيها   Medi-Calفوائد 

 خدمات العيادة الخارجية )اإلسعافية( 

 تحصينات البالغين 

يمكنك الحصول على تحصينات البالغين )التطعيمات( من مقدم رعاية بالشبكة بدون الموافقة المسبقة )التصريح المسبق(. 

( من مراكز السيطرة على  ACIPحقن التطعيم التي تنصح بها اللجنة االستشارية لممارسات التحصينات )  Anthemتغطي

 ، وذلك يشمل الجرعات التي تحتاج إليها عند السفر. ((CDCاألمراض والوقاية منها 

. لمعرفة  Medi-Cal Rxيمكنك كذلك الحصول على بعض خدمات تحصينات )لقاحات( البالغين في الصيدلية عن طريق 

 في هذا الفصل.  Medi-Cal، اقرأ الفصل اآلخر لبرامج وخدمات برنامج Medi-Cal Rxالمزيد حول برنامج 

 الرعاية من أمراض الحساسية 

 اختبار الحساسية وعالجها، بما في ذلك إزالة الحساسية، التحسس، أو العالج المناعي. Anthemتغطي 

 خدمات طب التخدير 

خدير الالزمة طبيًا عند تلقي رعاية بعيادة خارجية. قد يشمل ذلك التخدير إلجراءات طب خدمات الت Anthemتغطي 

 األسنان عندما يوفرها طبيب التخدير، والتي قد تتطلب موافقة مسبقة )تصريح مسبق(. 

 خدمات العالج بتقويم العمود الفقري 

خدمات تقويم العمود الفقري، المقتصرة على عالج العمود الفقري بالتعامل اليدوي. تقتصر خدمات تقويم   Anthemتغطي 

العمود الفقري على سبيل المثال ال الحصر خدمتين في كل شهر مع العالج باإلبر الصينية، وعالج ضعف السمع والعالج 

بشكل مسبق على   Anthem(. قد تعتمد 21ل دون سن  الوظيفي وخدمات عالج التخاطب )ال تنطبق القيود على األطفا

 خدمات أخرى على حسب الضرورة الطبية.

 يحق لألعضاء التاليين الحصول على خدمات تقويم العمود الفقري:

 21األطفال دون سن   ▪

 يوًما بعد نهاية الحمل  60الحوامل حتى نهاية الشهر وتشمل  ▪
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 اية متوسطة أو منشأة رعاية شبه حادةالمقيمون في منشآت التمريض الماهر، أو منشأة رع ▪

يكون جميع األعضاء، عند تقديم الخدمات في أقسام العيادات الخارجية في مستشفى المقاطعة أو العيادات  ▪

ال تقدم جميع مراكز الرعاية الصحية   Anthemداخل شبكة ، موجودين RHCsأو  FQHCsالخارجية أو 

 ريفية أو مستشفيات المقاطعة خدمات العالج بتقويم العمود الفقري.على المستوى الفيدرالي أو عيادات الصحة ال

 تقييمات الصحة اإلدراكية

عاًما فما فوق، وغير مؤهلين  65أي تقييم سنوي موجز للصحة اإلدراكية لألعضاء الذين تبلغ أعمارهم  Anthemتغطي 

يبحث تقييم الصحة   .Medicareالصحة في إطار برنامج إلجراء تقييم مماثل ألنه جزء من الزيارة السنوية لالطمئنان على  

  اإلدراكية عن عالمات مرض الزهايمر أو الخرف.

 الخدمات المجتمعية لموظفي الصحة

خدمات العاملين الصحيين المجتمعيين لألفراد عندما يوصي بها الطبيب أو ممارس مرخص آخر لوقايتهم   Anthemتغطي 

الصحية األخرى أو وقايتهم من تطورها؛ وإطالة حياتهم؛ وتحسين صحتهم وكفاءتهم من األمراض واإلعاقات والحاالت 

 البدنية والعقلية. قد تتضمن الخدمات ما يلي:

التثقيف والتدريب الصحي، بما في ذلك مكافحة األمراض المزمنة أو المعدية والوقاية منها؛ والظروف الصحية   ▪

 لفم؛ والوقاية من اإلصابات السلوكية والصحة قبل الوالدة وبعدها وصحة ا 

تحسين الصحة والتوجيه للحفاظ عليها، بما في ذلك تحديد األهداف ووضع خطط عمل تتناول الوقاية من األمراض   ▪

 وإدارتها

 خدمات الغسيل الكلوي وغسيل الدم 

دم طبيبك خدمات غسيل الدم )غسيل الكلى المزمن( إذا ق Anthemعالجات الغسيل الكلوي. كما تغطي  Anthemتغطي 

 على ذلك.  Anthemطلبًا ووافقت 

 ما يلي: Medi-Calال تشمل تغطية 

 المعدات واللوازم والميزات التي تستخدم بغرض الحصول على الراحة الجسدية والعملية أو الفاخرة منها  ▪

 محمولة من أجل السفر بها األصناف غير الطبية، مثل المولدات أو الملحقات التي تجعل معدات الغسيل الكلوي المنزلية   ▪

 خدمات القابلة

الخدمات المقدمة من القابالت لتشمل الدعم الشخصي لألفراد الحوامل وعائالتهم طوال فترة الحمل وأثناء  Anthemتغطي 

 الوالدة وفترة ما بعد الوالدة.

 خدمات الرعاية الثنائية

  ومقدمي الرعاية لهم.  خدمات الرعاية الثنائية الضرورية طبيًا لألعضاء Anthemتغطي 
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 العالج األسري الوظيفي

 العالج األسري الوظيفي عندما يكون ضروريًا من الناحية الطبية ويتألف من اثنين من أفراد األسرة على األقل.  Anthemتغطي 

 تشمل أمثلة العالج األسري الوظيفي على سبيل المثال ال الحصر:  

 أعوام( 5العالج النفسي للطفل ووالديه )بدًءا من حديثي الوالدة وحتى  ▪

 عاًما(  12العالج التفاعلي للطفل ووالديه )بدًءا من عمر عامين وحتى  ▪

 العالج المعرفي السلوكي لألزواج )البالغين(  ▪

 الخارجية جراحة العيادات 

اإلجراءات الجراحية في العيادات الخارجية. تتطلب الخدمات المطلوبة ألغراض تشخيصية واإلجراءات  Anthemتغطي 

التي تعتبر جراحات اختيارية واإلجراءات الطبية التي تتم في العيادة الخارجية أو إجراءات طب األسنان موافقة مسبقة 

 )تصريح مسبق(. 

 خدمات األطباء

 خدمات األطباء الالزمة طبيًا. Anthemتغطي 

 خدمات عالج األقدام

خدمات عالج األقدام المطلوبة طبيًا ألغراض التشخيص واألغراض الطبية والجراحية والميكانيكية  Anthemتغطي 

ير  والمداوالت العالجية والعالجات الكهربية للقدم. وذلك يتضمن الكاحل واألربطة التي تُزرع في القدم والعالجات غ

 الجراحية لعضالت وأربطة الساق التي تتحكم في وظائف القدم. 

 العالجات 

 عالجات مختلفة، بما في ذلك:  Anthemتغطي 

 العالج الكيميائي  ▪

 العالج اإلشعاعي ▪

 رعاية األمومة وحديثي الوالدة

 خدمات األمومة وحديثي الوالدة التالية:  Anthemتغطي 

 ةالتوعية والمساعدة على الرضاعة الطبيعي ▪

 الرعاية خالل فترة الوالدة وما بعدها ▪

 مضخات الثدي والمكمالت  ▪

 رعاية ما قبل الوالدة ▪

 خدمات مراكز التوليد ▪

 ( CNMممرضة قابلة معتمدة ) ▪
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 (LMقابلة مرخصة ) ▪

 تشخيص اختالالت جينية قاتلة واستشارات ▪

 خدمات رعاية األطفال حديثي الوالدة  ▪

 خدمات الرعاية الصحية عن بعد 

الرعاية الصحية عن بعد هي طريقة للحصول على الخدمات دون التواجد في المكان المادي نفسه الذي يتواجد فيه مقدم الرعاية. وقد  

تتضمن الرعاية الصحية عن بعد إجراء محادثات مباشرة مع مقدم الرعاية الصحية. أو قد تتضمن مشاركة المعلومات مع مقدم الرعاية  

باشرة. يمكنك الحصول على العديد من الخدمات من خالل الرعاية الصحية عن بعد. ومع ذلك، قد ال تكون خدمات  الصحية بدون محادثة م

لتتعرف على أنواع  بمقدم الرعاية الصحية الخاص بكالرعاية الصحية عن بُعد متاحة لجميع الخدمات المغطاة. يمكنك االتصال 

من الضروري موافقتك أنت ومقدم الرعاية الصحية على أن استخدام الرعاية   د.الخدمات المتاحة عن طريق الرعاية الصحية عن بع

الصحية عن بعد للحصول على خدمة معينة مناسب لك. لديك الحق في الحصول على الخدمات الشخصية، وال تحتاج إلى استخدام الخدمات  

 الصحية عن بُعد حتى إذا وافق مقدم الرعاية على أنها مناسبة لك.

 صحة العقلية خدمات ال

 خدمات الصحة العقلية بالعيادات الخارجية 

التقييم المبدئي للصحة العقلية للعضو دون الحاجة لموافقة مسبقة )تصريح مسبق(. يمكنك الحصول على   Anthemتغطي 

 دون إحالة.   Anthemتقييم الصحة العقلية في أي وقت من مقدم رعاية مرخص للصحة العقلية في شبكة 

يمكن لمقدم خدمات الرعاية األولية أو الصحة العقلية الخاص بك إحالتك إلجراء فحص إضافي للصحة العقلية لطبيب مختص  

لتحديد مستوى الخلل لديك. إذا أظهرت نتائج فحص الصحة العقلية أنك تعاني من ضيق خفيف أو   Anthemفي شبكة 

تقديم خدمات الصحة العقلية بالنسبة لك. تغطي  Anthemـ متوسط أو لديك خلل نفسي أو عاطفي أو سلوكي، فيمكن ل

Anthem :خدمات الصحة العقلية مثل 

 التقييمات والعالجات الفردية والجماعية )العالج النفسي( ▪

 الفحص النفسي عندما يكون مطلوبًا سريريًا لتشخيص حالة متعلقة بالصحة  ▪

 المشكالت تطوير المهارات المعرفية لتحسين االنتباه والذاكرة وحل ▪

 خدمات العيادة الخارجية ألغراض مراقبة العالج الدوائي  ▪

 لمعرفة مختبرات العيادات الخارجية واألدوية التي ال تغطيها بالفعل قائمة األدوية التعاقدية ببرنامج   ▪

Cal Rx-Medi )ecalrx.dhcs.ca.gov/hom-https://medi) والمستلزمات، والمكمالت ، 

 االستشارات النفسية. ▪

 العالج األسري الوظيفي  ▪

 ، اتصل على الرقم Anthemللمساعدة في اكتشاف المزيد عن خدمات الصحة العقلية التي تقدمها 

.800-407-4627 (TTY 711) 

  

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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إذا لم يتمكن مقدم خدمات الرعاية األولية أو مقدم خدمات الصحة العقلية من تقديم عالج اضطراب الصحة العقلية المتاح في 

ستغطي  Anthemفإن ، “الوصول للرعاية في الوقت المناسب”وفي خالل الفترة المذكورة أعاله في قسم  Anthemشبكة 

 وستساعدك على ترتيب ذلك.تكاليف حصولك على تلك الخدمات خارج الشبكة 

إذا أظهرت نتائج فحص الصحة العقلية أنه قد يكون لديك مستوى أعلى من الخلل النفسي وتحتاج لخدمات الصحة العقلية  

المتخصصة فسيحيلك مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك أو مقدم الرعاية المتعلقة بالصحة العقلية لخطة الصحة العقلية  

 حصول على تقييم نفسي ولمساعدتك على الوصول إلى الخطوة التالية في عملية العالج.في المقاطعة لل

 خدمات الصحة  ”تحت عنوان  78في الصفحة  “األخرى Medi-Calبرامج وخدمات ”لمعرفة المزيد ، اقرأ  

 .“العقلية المتخصصة

 خدمات الطوارئ 

 ارئ طبيةخدمات العيادات الداخلية والخارجية المطلوبة لعالج حالة طو

جميع الخدمات المطلوبة لعالج حاالت الطوارئ الطبية التي تحدث في الواليات المتحدة )بما في ذلك  Anthemتغطي 

خدمات رعاية الطوارئ التي تتطلب  Anthemمناطق مثل بورتوريكو وجزر فيرجن األمريكية وما إلى ذلك(. كما تغطي 

دخول أحد المستشفيات في كندا أو المكسيك. حالة الطوارئ الطبية هي حالة طبية يصاحبها ألم حاد أو إصابة خطيرة. تكون 

 الحالة خطيرةً، بحيث إنه إذا لم تحصل على العناية الطبية المباشرة، فيمكن للشخص العادي أن يتوقع حدوث ما يلي:

 أو على صحتك؛  خطر كبير ▪

 أوأذى خطير في وظائف الجسم؛  ▪

 أو اختالالت وظيفية خطيرة في أي عضو أو جزء من الجسم؛   ▪

 في حالة دخول إحدى الحوامل في مرحلة المخاض، بمعنى الوضع في وقت يحدث فيه أّي مما يلي: ▪

  .ال يوجد وقت كاٍف لنقلِك لمستشفى آخر قبل الوالدة 

  صحتِك أو سالمتِك أو سالمة طفلك الذي لم يولد بعد. يشكل نقلِك خطًرا على 

ساعة من إمداد العيادات الخارجية بأدوية الوصفات الطبية كجزء من   72إذا منحتك غرفة الطوارئ بالمستشفى ما يصل إلى  

تشفى عالجك؛ فسيتم تغطية الدواء الموصوف كجزء من خدمات الطوارئ المغطاة. إذا أعطاك مقدم غرفة الطوارئ بالمس

مسؤولة عن تغطية تلك   Medi-Cal Rxوصفة طبية يتعين عليك أخذها إلى صيدلية العيادة الخارجية لتعبئتها، فستكون 

 الوصفة الطبية.   

 إذا أعطاك صيدلي في صيدلية العيادات الخارجية إمداًدا طارئًا من األدوية، فستتم تغطية إمدادات الطوارئ هذه بواسطة

Medi-Cal Rx وليس Anthem. اطلب من الصيدلية االتصال بـ Medi-Cal Rx  إذا 2273-977-800على الرقم  

 .احتاجوا إلى مساعدة في إعطائك إمدادات أدوية طارئة

 بحخدمات النقل في حاالت الطوارئ 

خدمات اإلسعاف لمساعدتك في الوصول ألقرب مكان رعاية في حاالت الطوارئ. هذا يعني أن حالتك   Anthemتغطي 

خطيرة بما يكفي لدرجة أن أي طريقة أخرى لنقلك لمكان الرعاية قد يعرض صحتك أو حياتك للخطر. لن تدخل أي خدمات 
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تي تتطلب تواجدك في المستشفى في كندا أو في التغطية خارج الواليات المتحدة األمريكية ما عدا خدمات الطوارئ ال

المكسيك. إذا تلقيت خدمات اإلسعاف في حاالت الطوارئ في كندا والمكسيك، ولم يتم احتجازك أو إدخالك إلى المستشفى 

 . Anthemخالل فترة الرعاية هذه، فلن تتم تغطية خدمات اإلسعاف الخاصة بك من خالل 

 س من شفائهاالرعاية التخفيفية والحاالت الميؤو

الرعاية التخفيفية والحاالت الميؤوس من شفائها لألطفال والكبار، بحيث تساعد في تقليل األذى الجسماني  Anthemتغطي 

عاًما فما فوق( الحصول على خدمات الرعاية التخفيفية ورعاية   21والعاطفي واالجتماعي والروحاني. وال يمكن للبالغين )

 في وقت واحد. الحاالت الميؤوس من شفائها

 رعاية الحاالت الميؤوس من شفائها 

رعاية الحاالت الميؤوس من شفائها هي ميزة تخدم األعضاء المرضى في مرحلة االحتضار. الرعاية التخفيفية تتطلب أن 

عراض بداًل أشهر أو أقل. تعتبر الرعاية تدخاًل يركز بشكل أساسي على السيطرة على األلم واأل 6تكون فترة الحياة المتوقعة 

 من العالج إلطالة أمد الحياة.

 تشمل الرعاية داخل المستشفى ما يلي:

 خدمات التمريض  ▪

 خدمات العالج الطبيعي والمهني والتخاطب ▪

 الخدمات الطبية االجتماعية ▪

 المساعدات الصحية المنزلية وخدمات المتفرغين لرعاية األسرة  ▪

 اللوازم واألجهزة الطبية ▪

 ( من FFSلبيولوجية )بعضها قد يكون متاًحا عن طريق برنامج )بعض األدوية والخدمات ا ▪

Medi-Cal Rx.) 

 الخدمات االستشارية ▪

ساعة في فترات األزمة وحسب  24خدمات الرعاية المستمرة خالل فترات رعاية مستمرة على مدار  ▪

 الضرورة لمساعدة عضو في مرحلة االحتضار داخل 

أيام متتالية في كل فترة إقامة في المستشفى أو منشأة   5ية حتى رعاية االستراحة في قسم العيادات الداخل ▪

 تمريض ماهر أو منشأة الرعاية التخفيفية 

الرعاية قصيرة األمد في األقسام الداخلية للسيطرة على األلم أو األعراض في المستشفى، أو منشأة تمريض   ▪

 ماهر أو منشأة الرعاية التخفيفية

 الرعاية التخفيفية 

الرعاية التخفيفية هي رعاية تركز على المريض وأسرته للتحسين من نوعية الحياة من خالل توقع، تجنب، وعالج المعاناة.  

شهور أو أقل. يمكن تقديم الرعاية التخفيفية في الوقت نفسه مع  6الرعاية التخفيفية ال تتطلب أن تكون فترة الحياة المتوقعة 

 الرعاية العالجية. 
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 الرعاية التخفيفية ما يلي:تشمل 

 تخطيط الرعاية المسبقة ▪

 تقييم خدمات الرعاية التخفيفية واستشاراتها  ▪

 خطة لخدمات الرعاية تشمل جميع خدمات الرعاية التخفيفية والعالجية المصرح بها ▪

 تتضمن خطة الرعاية، على سبيل المثال ال الحصر:  ▪

 طبيب حائز على دكتوراه في الطب، أو طبيب عظام 

 عد طبيب مسا 

  ممرضة مسجلة 

 ممرضة مهنية حاصلة على ترخيص أو ممرضة ممارسة 

  أخصائي اجتماعي 

  رجال الدين 

 تنسيق الرعاية ▪

 التحكم في األلم واألعراض  ▪

 الصحة العقلية والخدمات االجتماعية الطبية  ▪

ية الحاالت الميؤوس منها في عاًما أو أكثر تلقي خدمات الرعاية التخفيفية ورعا  21ال يمكن للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 

الوقت نفسه. إذا كنت تحصل على رعاية تلطيفية وتستوفي األهلية لرعاية المسنين، فيمكنك طلب التغيير إلى رعاية المسنين 

 في أي وقت. 

 اإلقامة في المستشفى 

 خدمات طب التخدير 

ى المشمولة في التغطية. طبيب تخدير هو  خدمات التخدير الالزمة طبيًا خالل فترات اإلقامة في المستشف Anthemتغطي 

مقدم رعاية متخصص في تخدير المرضى. التخدير هو نوع من الدواء يستخدم أثناء بعض اإلجراءات الطبية أو المتعلقة  

 بطب األسنان. 

 خدمات المستشفى للمرضى الداخليين 

 تشفى.رعاية اإلقامة في المستشفى الالزمة طبيًا عند دخولك في المس Anthemتغطي 

 التسلسل السريع للجينوم الكامل 

ألي عضو فيها يبلغ من العمر عاًما واحًدا أو أقل ويتلقى  Medi-Calتقنية التسلسل السريع للجينوم الكامل هي ميزة تغطيها 

خدمات المستشفى للمرضى الداخليين في إحدى وحدات العناية المركزة. تشمل التسلسل الفردي، والتسلسل الثالثي ألحد  

هي طريقة جديدة لتشخيص الوالدين أو كليهما وطفلهما، وتقنية التسلسل فائق السرعة. إن تقنية التسلسل السريع للجينوم الكامل 

  الحاالت في الوقت المناسب لتحسين رعاية وحدة العناية المركزة لألطفال الذين تبلغ أعمارهم سنة واحدة أو أقل. إذا كان  
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بتغطية تكاليف اإلقامة في  CCS، فقد تتكفل خدمات California (CCS)طفلك مؤهاًل للحصول على خدمات األطفال في 

 كاليف خدمات التسلسل السريع للجينوم الكامل. المستشفى وأيًضا ت

 الخدمات الجراحية 

 جراحات طبية مطلوب أدائها في المستشفى. Anthemتغطي 

 برنامج تمديد رعاية ما بعد الوالدة

 أثناء الحمل وبعده. Medi-Calيوفر برنامج تمديد رعاية ما بعد الوالدة تغطيةً ممتدةً لعضوات  

شهًرا بعد انتهاء الحمل بغض النظر  12لفترة تصل إلى   Anthem ا بعد الوالدة المدة التي يغطيهايمد برنامج تمديد رعاية م

 عن الدخل أو الجنسية أو حالة الهجرة وال يلزم اتخاذ أي إجراء إضافي. 

 الخدمات واألجهزة التأهيلية والتعويضية )العالج( 

صابات أو اإلعاقات أو الحاالت المزمنة في اكتساب أو استعادة تتضمن الفائدة الخدمات واألجهزة لمساعدة األشخاص ذوي اإل

 المهارات العقلية والبدنية. 

 نغطي الخدمات إعادة التأهيل والتأهيل الموضحة في هذا القسم إذا تم استيفاء جميع المتطلبات التالية: 

 الخدمات الضرورية طبيًا. ▪

 الخدمات المقررة لعالج إحدى الحاالت الصحية.  ▪

 التي تساعدك في الحفاظ على مهاراتك وأدائك وقدرتك على أداء نشاطات حياتك اليومية أو تعلمها الخدمات  ▪

 أو تحسينها. 

إذا كنت تتلقى الخدمات في منشأة تابعة للشبكة ، ما لم يقرر أحد األطباء داخل الشبكة أنه من الضروري طبيًا  ▪

 ة غير متاحة لعالج حالتك الصحية. تلقي الخدمات في موقع آخر، أو أن المنشأة التابعة للشبك

 تغطي الخطة ما يلي: 

 العالج بالوخز باإلبر 

خدمات العالج باإلبر الصينية أو تعديل أو رفع الجرعة في الوصفات الطبية لحاالت األلم الحادة أو   Anthemتغطي 

المستمرة الناتجة عن حالة طبية معروفة. تقتصر خدمات الوخز باإلبر للمرضى الخارجيين )مع أو بدون التحفيز الكهربائي 

والعالج بتقويم العمود الفقري والعالج المهني وخدمات عالج  لإلبر( على خدمتين في الشهر، باالشتراك مع خدمات السمع 

التخاطب عند تقديمها من قبل طبيب أو طبيب أسنان أو طبيب قدم أو أخصائي الوخز باإلبر )ال تنطبق القيود على األطفال  

 ية. بشكل مسبق )التصريح المسبق( على خدمات أخرى على حسب الضرورة الطب Anthem(. قد توافق 21دون سن  

 عالج األذنين )السمع( 

خدمات السمع. يقتصر علم السمع في العيادات الخارجية على خدمتين شهريًا، باإلضافة إلى الوخز باإلبر،  Anthem تغطي 

(. قد توافق  21وتقويم العمود الفقري، والعالج الوظيفي وعالج التخاطب )ال تنطبق الحدود على األطفال دون سن 

Anthem صريح المسبق( على خدمات أخرى على حسب الضرورة الطبية. بشكل مسبق )الت 
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 عالجات الصحة السلوكية 

Anthem ( تغطي خدمات عالج الصحة السلوكيةBHT  لألعضاء الذين تقل أعمارهم عن )عاًما، وذلك عبر ميزة   21

والبرامج العالجية   (. تشمل خدمات عالج الصحة السلوكية الخدماتEPSDTالفحص والتشخيص والعالج المبكر والدوري )

مثل التحليل السلوكي التطبيقي والتدخل السلوكي القائم على الوقاية والتي تطور أو تستعيد الوظائف الجسمانية للفرد الذي يقل 

 عاًما وألقصى درجة ممكنة.  21عمره عن  

الل الحث على تعليم كل خطوة تعلم خدمات عالج الصحة السلوكية المهارات باستخدام المالحظة السلوكية والتعزيز أو من خ

من السلوك المستهدف. تعتمد خدمات عالج الصحة السلوكية على دليل مثبت وليس تجريبيًا. تشمل األمثلة عن خدمات عالج 

 الصحة السلوكية التدخالت السلوكية وباقات التدخل السلوكي اإلدراكي والعالج السلوكي الشامل والتحليل السلوكي التطبيقي. 

تكون خدمات عالج الصحة السلوكية ذات ضرورة طبية، يصفها طبيب مرخص أو طبيب نفسي ومعتمد في الخطة  يجب أن 

 وأن تكون مقدمة بطريقة تتبع خطة العالج المعتمدة.

 إعادة تأهيل القلب 

 خدمات إعادة التأهيل القلبي في العيادات الداخلية والخارجية.  Anthemتغطي 

 (DME) المعدات الطبية المعمرة

واألدوات والمعدات الطبية وغيرها من الخدمات مع وصفة طبية من طبيب،  DMEشراء أو تأجير  Anthemتغطي 

في حالة   DMEغطية وصفات مساعدي األطباء والممرضات الممارسات والمتخصصين في التمريض السريري. يمكن ت

 الضرورة الطبية للحفاظ على وظائف الجسم الضرورية لنشاطات الحياة اليومية أو للوقاية من إعاقة جسمانية كبرى. 

 ما يلي:  Anthemبشكل عام، ال تغطي  

لبيع المعدات والميزات واإلمدادات المريحة أو المالئمة أو الفاخرة، وذلك باستثناء مضخات الثدي المخصصة ل ▪

بالتجزئة كما هو موضح تحت "مضخات الثدي والمستلزمات" تحت عنوان "رعاية األمومة وحديثي الوالدة"  

 في هذا الفصل 

العناصر غير المخصصة للحفاظ على األنشطة العادية للحياة اليومية، مثل معدات التمرين )بما في ذلك   ▪

 الرياضية( األجهزة المخصصة لتوفير دعم إضافي لألنشطة الترفيهية أو

 عاًما  21معدات النظافة، إال عندما تكون ضرورية من الناحية الطبية لعضو يقل عمره عن   ▪

 العناصر غير الطبية، مثل حمامات الساونا أو المصاعد  ▪

 التعديالت على منزلك أو سيارتك ▪

أجهزة لفحص الدم أو مواد أخرى بالجسم )مع ذلك، يتم تغطية أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم وأجهزة  ▪

 (Medi-Cal Rxمراقبة نسبة الجلوكوز باستمرار في الدم وشرائط االختبار والمشارط بواسطة 

 لرضع أجهزة مراقبة إلكترونية للقلب أو الرئتين باستثناء أجهزة مراقبة توقف التنفس عند ا ▪

إصالح أو استبدال المعدات بسبب الفقد أو السرقة أو سوء االستخدام، إال عند الضرورة الطبية لعضو يقل  ▪

 عاًما  21عمره عن  

 األصناف األخرى التي ال تستخدم أساًسا للرعاية الصحية في العموم ▪
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 فقة المسبقة( مقدم من طبيبك. )الموا ومع ذلك، في بعض الحاالت؛ فقد تتم الموافقة على هذه العناصر بتصريح مسبق

 التغذية عبر األنف والتغذية الالمعوية

منتجات التغذية تُغطى تستخدم هذه الطرق لتقديم التغذية للجسم عندما تمنعك حالة طبية من تناول الطعام بالطريقة العادية. قد 

مضخات وأنابيب  Anthemتغطي عند الضرورة الطبية. قد  Medi-Cal Rxعن طريق األنف والتغذية الالمعوية خالل 

 التغذية عن طريق األنف والتغذية الالمعوية عندما تكون ضرورية طبيًا.

 أجهزة المساعدة السمعية

أجهزة المساعدة السمعية إذا أجريت فحص فقدان السمع والمعينات السمعية الضرورية طبيًا، وكنت تحصل  Anthemتغطي 

ستقوم بتغطية إحدى   Anthem دة بأدنى تكلفة مساعدة تلبي احتياجاتك الطبية.على وصفة طبية من طبيبك. التغطية محدو

المعينات السمعية ما لم تكن هناك حاجة إلى مساعدة لكل أذن للحصول على نتائج أفضل بكثير مما يمكنك الحصول عليه  

 بمساعدة واحدة.

 عاًما  21المساعدات السمعية لألفراد دون سن 

 برنامج خدمات األطفال في كاليفورنيا لة األطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة سمعية إلى برنامجيتطلب قانون الوالية إحا

(CCS) لتحديد ما إذا كان الطفل مؤهاًل للحصول على ،CCS إذا كان الطفل مؤهاًل للحصول على .CCS  فسوف تغطي ،

CCS  للحصول على تكاليف المساعدات السمعية الضرورية طبيًا. إذا لم يكن الطفل مؤهاًل CCS  فسنغطي المساعدات ،

 .Medi-Calالسمعية الضرورية طبيًا كجزء من تغطية 

 عاًما وأكبر 21المساعدات السمعية لألعضاء من 

 ، سوف نغطي ما يلي لكل سماعة أذن مغطاة: Medi-Calتحت رعاية 

 قوالب األذن الالزمة للتركيب  ▪

 حزمة بطارية قياسية واحدة  ▪

 أن المساعدات تعمل بشكل صحيحزيارات للتأكد من  ▪

 زيارات لتنظيف وتركيب المساعدة السمعية ▪

 إصالح مساعداتك السمعية  ▪

 

 ، سنغطي توفير مساعدة سمعية بديلة إذا: Medi-Calفي إطار 

 فقدان السمع الذي تعاني منه هو أن المساعدة السمعية الحالية الخاصة بك غير قادرة على تصحيحها. ▪

المساعدة السمعية الخاصة بك أو سرقتها أو كسرها وال يمكن إصالحها، ولم ذلك بسببك. يجب أن تترك تم فقد  ▪

 لنا مالحظة تخبرنا كيف حدث هذا. 

 

 ما يلي: Medi-Calعاًما أو أكثر، ال تشمل  21وفيما يخص البالغين الذين تبلغ أعمارهم 

 تبديل بطاريات أجهزة المساعدة السمعية ▪
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 المنزلية الخدمات الصحية 

 الخدمات الصحية المقدمة في منزلك، عندما يصفها لك طبيبك ويَثبت أن لها ضرورة طبية. Anthemتغطي 

 ، مثل: Medi-Calتقتصر خدمات الصحة المنزلية على الخدمات التي يغطيها برنامج 

 رعاية تمريضية ماهرة بدوام جزئي ▪

 مساعد صحي منزلي بدوام جزئي ▪

 المهني وعالج التخاطبالعالج المهاري الطبيعي و ▪

 الخدمات الطبية االجتماعية ▪

 المستلزمات الطبية ▪

 اللوازم والمعدات واألجهزة الطبية

Anthem  تغطي اإلمدادات الطبية الموصوفة من قبل مساعدي األطباء والممرضات الممارسين والمتخصصين في التمريض

 . Anthemوليس  FFS Medi-Cal Rxالسريري. تُغطى بعض المستلزمات الطبية من خالل 

 ما يلي: Medi-Calال تشمل تغطية 

 األدوات المنزلية الشائعة، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: ▪

  )األشرطة الالصقة )من كل األنواع 

 المسح بالكحول 

  منتجات التجميل 

 كرات ومسحات قطنية 

 بودرة الجسم 

 مناديل المسح 

  الهاماميليس 

 الشائعة، بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر: العالجات المنزلية  ▪

 الفازلين األبيض 

 زيوت ومستحضرات الجلد الجاف 

 التالك والمواد المركبة من مادة التالك 

 العوامل المؤكسدة مثل بيروكسيد الهيدروجين 

 بيروكسيد الكارباميد وبورات الصوديوم 

 الشامبو بدون وصفة طبية ▪

وي على مرهم البنزويك وحمض الساليسيليك، كريم حمض الساليسيليك،  المستحضرات الموضعية التي تحت ▪

 مرهم أو سائل ومعجون أكسيد الزنك

العناصر األخرى غير المستخدمة بشكل عام في المقام األول للرعاية الصحية، والتي يتم استخدامها بانتظام  ▪

 وبشكل أساسي من قبل األشخاص الذين ليس لديهم حاجة طبية محددة لها.
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 لعالج المهني ا

خدمات العالج الوظيفي، بما في ذلك تقييم العالج الوظيفي وتخطيط العالج والخدمات العالجية والتعليمية  Anthemتغطي 

واالستشارية. تقتصر خدمات تقويم العالج الوظيفي على سبيل المثال ال الحصر؛ خدمتين في كل شهر مع العالج باإلبر 

عالج بتقويم العمود الفقري وخدمات عالج التخاطب )ال تنطبق القيود على األطفال دون  الصينية، وعالج ضعف السمع وال

 بشكل مسبق )التصريح المسبق( على خدمات أخرى على حسب الضرورة الطبية.  Anthem(. قد توافق 21سن 

 األجهزة التقويمية/ تقويم األسنان

المطلوبة طبيًا ويصفها طبيبك أو متخصص التقويم أو طبيب األجهزة التقويمية/ تقويم األسنان والخدمات  Anthemتغطي 

األسنان أو مقدم الخدمات الطبية من غير األطباء. وهذا يشمل أجهزة السمع المزروعة، الثدي االصطناعي/حماالت الصدر  

من الجسم، أو  بعد االستئصال، والمالبس المضغوطة لحاالت الحروق واألطراف الصناعية الستعادة وظيفة أو استبدال جزء 

 لدعم جزء الجسم الضعيف أو المشوه.

 لوازم الفغرة والمسالك البولية

لوازم أكياس الفغرة، والقسطرة البولية، والدرنقة، والتروية الوريدية والمواد الالصقة المستخدمة معها. ال  Anthemتغطي 

 اهية. يشمل ذلك المستلزمات المخصصة لمعدات ومزايا الراحة أو التيسير أو الرف

  العالج الطبيعي

خدمات العالج الطبيعي الضرورية طبيًا، بما في ذلك تقييم العالج الطبيعي وتخطيط العالج والخدمات  Anthemتغطي 

 العالجية والتعليمية واالستشارية وتطبيق األدوية الموضعية.

 إعادة التأهيل الرئوي 

 إعادة التأهيل الرئوي المطلوب طبيًا والذي يصفه الطبيب. Anthemتغطي 

 خدمات مرفق الرعاية التمريضية الماهرة

خدمات مرافق الرعاية التمريضية الماهرة حسب الضرورة الطبية إذا كنت تعاني من إعاقة ما واحتجت   Anthemتغطي 

إلى مستوى عاٍل من الرعاية. تشمل هذه الخدمات اإلقامة والطعام في منشأة مرخصة مع رعاية تمريضية ماهرة على مدار  

 ساعة في اليوم.  24

 عالج النطق 

ب الالزم طبيًا. تقتصر خدمات عالج التخاطب على سبيل المثال ال الحصر؛ على  خدمات عالج التخاط Anthemتغطي 

خدمتين في كل شهر مع العالج باإلبر الصينية، وعالج ضعف السمع والعالج بتقويم العمود الفقري وخدمات تقويم العالج  

لتصريح المسبق( على خدمات  بشكل مسبق )ا Anthem(. قد توافق  21الوظيفي )ال تنطبق القيود على األطفال دون سن 

 أخرى على حسب الضرورة الطبية.
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 خدمات المتحولين جنسيًا

خدمات المتحولين جنسيًا )خدمات تأكيد النوع( كميزة عندما تكون مطلوبة طبيًا أو عندما تستوفي الخدمات   Anthemتغطي 

 المعايير المطلوبة للجراحة الترميمية.

 التجارب السريرية 

كاليف الروتينية للمرضى الذين قبلوا المرحلة األولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة من التجارب  الت Anthemتغطي  

السريرية إذا كانت مرتبطة بالكشف عن السرطان أو عالجه أو الوقاية منه أو حاالت أخرى مهددة للحياة، وإذا كانت الدراسة  

، وهي برنامج تابع  Medi-Cal Rx. تغطي (1)(d)1370.6تستوفي جميع المتطلبات بموجب قانون الصحة والسالمة 

، معظم العيادات الخارجية التي تستلزم وصفة طبية. اقرأ قسم "العقاقير الطبية للمرضى الخارجيين" Medi-Cal FFSلـ

 الحقًا في هذا الفصل لمزيد من المعلومات. 

 خدمات المختبر واألشعة 

خدمات المعامل واألشعة السينية أثناء فترة اإلقامة في المستشفى عندما تكون مطلوبة طبيًا. نغطي إجراءات  Anthemتغطي 

 بناًء على الضرورة الطبية.  PET، وفحوصات CT ،MRIالتصوير المتقدمة، مثل فحوصات 

 الخدمات الوقائية وخدمات السالمة والسيطرة على األمراض المزمنة 

 تغطي الخطة ما يلي: 

 توصيات اللجنة االستشارية لممارسات التحصين باللقاحات ▪

 خدمات تنظيم األُسرة ▪

توصيات أكاديمية برايت فيوتشرز األمريكية لطب األطفال  ▪

)https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf ) 

 الخدمات الوقائية من مرض الربو ▪

 الخدمات الوقائية للمرأة التي يوصي بها الكلية األمريكية ألطباء النساء والتوليد. ▪

 المساعدة على اإلقالع عن التدخين، ويسمى ذلك أيًضا خدمات اإلقالع عن التدخين ▪

 Bو Grade Aرقة عمل الخدمات الوقائية بالواليات المتحدة توصيات الخدمات الوقائية من قبل ف ▪

يتم توفير خدمات تنظيم األسرة للعضوات اللواتي هن في سن اإلنجاب لتمكينهن من تحديد عدد األطفال والمباعدة بين 

يتوفر لدى   .الوالدات. تتضمن هذه الخدمات جميع طرق تحديد النسل المعتمدة من قِبل إدارة الغذاء والدواء األمريكية

Anthem .أخصائيو تقديم خدمات الرعاية األولية وأمراض النساء والوالدة لخدمات تنظيم األُسرة 

دون االضطرار    Anthemوغير متصلين بـ   Medi-Calلخدمات تنظيم األسرة، يمكن أيًضا اختيار طبيب أو عيادة تابعين لـ 

قد ال تتم تغطية الخدمات من مقدم رعاية غير منتٍم للشبكة وغير  Anthem. للحصول على موافقة مسبقة )تصريح مسبق( من 

 . (TTY 711) 4627-407-800مرتبط بتنظيم األسرة. لمعرفة المزيد اتصل بنا إذا كانت لديك أسئلة على الرقم  

 عاًما أو أصغر.  20شباب بشكل جيد لمعلومات الرعاية الوقائية للشباب في سن اقرأ الفصل الخامس: رعاية األطفال وال

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf


 | المزايا والخدمات 4

 متاحة لخدمتك من    Anthem  . (TTY 711) 4627-407-800يُرجى االتصال بمركز رعاية العمالء على الرقم  

. المكالمة بالمجان. أو اتصل بخط ترحيل  مساًء بتوقيت المحيط الهادي   7صباًحا حتى الساعة    7االثنين إلى الجمعة، من  

California    تفضل بزيارتنا عبر اإلنترنت على  711على الرقم .cal-anthem.com/ca/medi . 61 

 برنامج الوقاية من مرض السكري

شهًرا، على   12( هو برنامج دليلي لتغيير نمط الحياة. يركز هذا البرنامج، ومدته DPPبرنامج الوقاية من مرض السكري )

مرض السكر ذي النوع الثاني أو تأخيره في األفراد المشخصين بأنهم  التغيرات في أنماط الحياة فهو مصمم لمنع حدوث 

عرضة لإلصابة بمرض السكر. يجوز لألعضاء المستوفين للمعايير بالتأهل لعام ثاٍن من هذا البرنامج. يوفر البرنامج خدمات 

 التثقيف والدعم الجماعي. تشمل التقنيات المستخدمة على سبيل الحصر، ما يلي: 

 أقران  تقديم مدرب ▪

 تعليم المراقبة الذاتية وحل المشكالت ▪

 تقديم التعليقات والتشجيعات  ▪

 تقديم مواد معلوماتية لدعم تحقيق األهداف  ▪

 تتبع قياسات الوزن الروتينية للمساعدة في تحقيق األهداف  ▪

. وهناك أداة فحص كاملة عبر اإلنترنت في DPPيجب على األعضاء استيفاء شروط التأهل للبرنامج لالنضمام إلى 

https://www.solera4me.com/AnthemBC_MediCal  أو اتصل بـAnthem    لمعرفة المزيد حول

 البرنامج واألهلية.

 خدمات إعادة الهيكلة 

الجراحات لتصحيح أو إصالح الهياكل غير الطبيعية للجسم لتحسين أو إعطاء مظهر طبيعي على قدر   Anthemتغطي 

لعدوى أو األورام  اإلمكان. البنيات غير الطبيعية للجسم هي تلك التي تسببها العيوب الخلقية أو تشوهات النمو أو الصدمة أو ا

 أو المرض أو إعادة بناء الثدي بعد االستئصال. قد يتم تطبيق بعض القيود واالستثناءات. 

 خدمات فحص اضطراب تعاطي المخدرات

 : تغطي الخطة ما يلي

 فحوص إساءة استخدام الكحوليات وفحوص العقاقير المخدرة  ▪

 بالعيادات الخارجية، بما في ذلك خدماتخدمات االضطرابات الناجمة عن تعاطي المخدرات  ▪

 العالج المنزلي.  

 

في تنسيق  Anthemالخاص بك. لخدمات عالج اضطرابات تعاطي المخدرات، ستساعدك  PCPناقش استخدامك للكحول مع 

ية العالج الحقًا في هذا الفصل، وذلك لتغط “خدمات عالج اضطراب استخدام المواد المخدرة”الرعاية مع مقاطعتك. اذهب إلى  

ثم الخيار   1، ثم تحديد الخيار  2246-831-888على الرقم   Anthemعبر مقاطعتك. يُرجى االتصال بالصحة السلوكية لدى 

  عند طلب ذلك منك. 2

https://www.solera4me.com/AnthemBC_MediCal
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 مزايا النظر 

 تغطي الخطة ما يلي: 

األمر طبيًا  شهًرا، تغطية فحوصات العين اإلضافية أو المتكررة إذا لزم  24فحص العين الروتيني مرة كل  ▪

 لألعضاء، مثل مرضى السكري. 

 شهًرا عندما يكون لديك وصفة طبية صالحة.  24النظارات )اإلطارات والعدسات( مرة كل  ▪

شهًرا إذا كان لديك تغيير في الوصفة الطبية، أو إذا فقدت نظارتك أو ُسرقت  24استبدال النظارات في غضون  ▪

بسببك. يجب أن تكتب لنا مالحظة تخبرنا فيها كيف فقدت أو ُكسرت )وال يمكن إصالحها(، ولم يكن ذلك 

 نظارتك أو ُسرقت أو تحطمت. 

أجهزة ضعف البصر لألشخاص الذين يعانون من ضعف في الرؤية، والتي ال يمكن تصحيحها بالنظارات  ▪

األنشطة اليومية القياسية أو العدسات الالصقة أو األدوية، أو الجراحة التي تتداخل مع قدرة الشخص على أداء  

 )أي التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر(.

 العدسات الالصقة الالزمة طبيًا  ▪

قد يتم تغطية اختبار العدسات الالصقة والعدسات الالصقة إذا كان استخدام النظارات غير ممكن بسبب مرض  

ت الالصقة الخاصة، على سبيل المثال أو حالة في العين )مثل فقدان أذن(. تشمل الحاالت الطبية المؤهلة للعدسا

 ال الحصر، انعدام الحدقة، وانعدام العدسة، والقرنية المخروطية. 

 

 مزايا التنقل للحاالت التي ليست بحاالت طوارئ 

يحق لك الحصول على وسيلة نقل طبية إذا كانت لديك احتياجات طبية ال تسمح لك باستخدام السيارة أو الحافلة أو التاكسي في  

اعيدك. يمكن توفير وسيلة نقل طبية للخدمات المغطاة مثل مواعيد الحصول على خدمات الصحة الطبية وطب األسنان  مو

. إذا كنت بحاجة إلى وسيلة نقل  Medi-Calوالصحة العقلية، واستخدام المواد الطبية مواعيد الذهاب للصيدليات التي تغطيها 

ن خالل التحدث إلى طبيبك أو طبيب أسنانك أو طبيب عالج األقدام  ، فيمكنك طلب ذلك مNEMTطبية غير طارئة، أو 

الخاص بك أو طبيب الصحة العقلية أو مقدم خدمات اضطراب استخدام المواد المخدرة لك. وسيقرر طبيبك نوع وسيلة النقل 

 ملء نموذج وإرساله  الصحيحة لتلبية احتياجاتك. إذا وجدوا أنك بحاجة إلى وسيلة نقل طبية، فسيقومون بوصف ذلك عبر 

شهًرا حسب الحاجة الطبية. باإلضافة إلى ذلك، فال توجد    12بمجرد الموافقة؛ تغدو الموافقة صالحة لمدة   Anthem. إلى

حدود لعدد المشاوير التي يمكنك الحصول عليها. سيحتاج طبيبك إلى إعادة تقييم حاجتك الطبية لوسيلة النقل الطبية وإعادة  

 هًرا. ش 12الموافقة كل 

بأقل    Anthemالتنقل الطبي عبارة عن سيارة إسعاف أو شاحنة بنقالة أو عربة نقل ذات كرسي متحرك أو نقل جوي. تسمح

للنقل الطبي ألجل احتياجاتك الطبية عندما تحتاج لوسيلة نقل توصلك لموعدك. هذا يعني، على سبيل المثال، أنه إذا كان   تكلفة

. ال يحق سيارة اإلسعافمقابل  Anthemبشاحنة مجهزة لدخول الكراسي المتحركة، فلن تدفع  من الممكن بدنيًا وطبيًا نقلك

 لك االستفادة من النقل الجوي إال إذا كانت حالتك الطبية تجعل أي شكل من أشكال النقل البري مستحياًل.
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 يجب استخدام التنقل الطبي في الحاالت التالية:

بدنًيا أو طبًيا حسب ما هو محدد، مع الحصول على تصريح كتابي من طبيب أو مقدم رعاية  عندما يكون ذلك مطلوًبا   ▪

 آخر؛ ألنك كنت لست بقادٍر بدنًيا أو طبًيا على استخدام حافلة أو تاكسي أو سيارة أو شاحنة لحضور موعدك. 

 ج بسبب إعاقة جسدية أو عقلية. تحتاج إلى مساعدة من السائق لينقلك من وإلى مكان إقامتك أو سيارتك أو مكان العال  ▪

 على  Anthem التي وصفها طبيبك للمواعيد غير العاجلة )الروتينية(، يرجى االتصال بـ  NEMTلطلب 

 800-407-4627 (TTY 711) أوModivCare4755-931-877 على الرقم (TTY 866-288-3133)   

ك. للمواعيد العاجلة، يرجى االتصال في أقرب وقت ممكن.  أيام العمل )من االثنين إلى الجمعة( قبل موعد  5على األقل خالل  

 عندما تكون مستعًدا لالتصال.  IDيرجى أن تحمل معك البطاقة التعريفية 

تقوم بتوفير أقل تكلفة للنقل الطبي التي تلبي احتياجاتك الطبية ألقرب مقدم رعاية من منزلك     Anthemحدود التنقل الطبي:

للخدمة. إذا كان نوع الموعد مغطى من قبل  Medi-Calحيث يتوفر موعد. لن يتم توفير التنقل الطبي في حالة عدم تغطية 

Medi-Cal  ولكن ليس من خالل الخطة الصحية؛ فإنAnthem على ترتيب تنقلك. توجد في هذا الدليل    سوف تساعدك

قائمة بالخدمات المشمولة. ال يتم تغطية التنقل خارج الشبكة أو منطقة الخدمة ما لم يتم الحصول على إذن مسبق من قبل  

.Anthem  لمزيد من المعلومات أو لطلب وسيلة نقل طبية؛ يرجى االتصال بـAnthem   على الرقم 

800-407-4627 (TTY 711)،  أوModivCare   4755-931-877على الرقم (TTY 866-288-3133) . 

 Anthem.ال توجد تكلفة تنقل عندما يتم ترتيب التنقل بواسطة  التكلفة على العضو:

 كيفية الحصول على وسيلة تنقل غير طبية

  Medi-Calتشمل المزايا الخاصة بك الحصول على توصيلة إلى المواعيد الخاصة بك عندما يكون الموعد لخدمة تغطيها  

وليس لديك طريقة للوصول إلى أي وسيلة نقل. يمكنك الحصول على توصيلة، دون وجود أي تكلفة عليك، عندما تكون قد  

 وتكون:جربت جميع الوسائل األخرى للحصول على وسيلة تنقل 

 المعتمدة من مقدم الخدمة الخاص بك، أو  Medi-Calتنتقل من وإلى الموعد لتلقي خدمات  ▪

 استالم الوصفات واللوازم الطبية. ▪

باستخدام سيارة أو تاكسي أو حافلة أو غيرها من الوسائل العامة/الخاصة لحضور موعدك الطبي   Anthemتسمح لك 

سوف تغطي أقل تكلفة لنوع التنقل غير الطبي الذي   Medi-Cal. Anthemللحصول على الخدمات المشمولة في برنامج 

تعويًضا عن المشاوير في سيارة خاصة تقوم أنت بترتيبها.   Anthemيلبي احتياجاتك. في بعض األحيان، يمكن أن تقدم 

ول على توصيلة  على هذا قبل أن تحصل على التوصيلة، ويجب أن تخبرنا لماذا ال يمكنك الحص Anthemيجب أن توافق 

بطرق أخرى، مثل الحافلة. يمكنك إخبارنا عن طريق االتصال بنا أو عبر البريد اإللكتروني أو بشكل شخصي. ال يمكنك  

  القيادة بنفسك، ويتم تعويضك على ذلك.

 يتطلب تعويض األميال المقطوعة كل ما يلي: 

 رخصة القيادة للسائق ▪

 تسجيل المركبة للسائق ▪

 السيارة للسائقإثبات تأمين  ▪
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أو بـ  ، (TTY 711) 4627-407-800على الرقم  Anthemلطلب توصيالت للخدمات التي تم التصريح بها، اتصل بـ 

ModivCare   4755-931-877على الرقم (TTY 866-288-3133)  أيام عمل )من االثنين  خمسعلى األقل خالل

ا يكون لديك موعد عاجل. يرجى أن تحمل معك البطاقة التعريفية إلى الجمعة( قبل موعدك أو االتصال بأسرع ما يمكن عندم

ID .عندما تكون مستعًدا لالتصال 

 مالحظة: يمكن للهنود األمريكيين االتصال بعيادة الصحة الهندية المحلية لطلب التنقل غير الطبي.

أقل تكلفة للتنقل غير الطبي التي تلبي احتياجاتك ألقرب مقدم رعاية من منزلك     Anthemتوفر حدود التنقل غير الطبي:

حيث يتوفر موعد. ال يمكن لألعضاء القيادة بأنفسهم أو الحصول على التعويض بشكل مباشر. لمزيد من المعلومات، قم  

  4755-931-877على الرقم  ModivCareأو 4627-407-800على الرقم   Anthem باالتصال على

(TTY 866-288-3133) . 

 ال ينطبق النقل الطبي إذا: 

كان هناك حاجة طبية لسيارة إسعاف أو عربة بنقالة أو عربة نقل ذات كرسي متحرك أو أي شكل آخر من   ▪

 المغطاة.  Medi-Calأشكال التنقل الطبي للوصول إلى خدمة 

رتك أو مكان العالج بسبب حالة  كنت تحتاج إلى مساعدة من السائق لينقلك من وإلى مكان إقامتك أو سيا ▪

 مرضية جسدية أو عقلية. 

 كنت تستخدم كرسيًا متحرًكا وتعجز عن الحركة لدخول المركبة والخروج منها دون مساعدة من السائق. ▪

 .Medi-Calهذه الخدمة غير مشمولة في برنامج  ▪

  Anthem. ال توجد تكلفة تنقل عندما يتم ترتيب التنقل غير الطبي بواسطة التكلفة على العضو:

المصاريف التي تتكبدها أثناء سفرك مثل الوجبات واإلقامات في   Anthemفي حاالت معينة، قد تغطي  مصاريف السفر:

بالقرب من منزلك. كما يمكن الفنادق والمصاريف األخرى المتصلة بذلك إذا كان عليك السفر لمواعيد الطبيب غير المتوفر 

تغطية هذه المصاريف ألحد المرافقين أو أحد المتبرعين الرئيسيين في عمليات زراعة األعضاء، إذا كان ذلك ممكنًا. تحتاج  

  أو 4627-407-800على الرقم   Anthemإلى طلب موافقة مسبقة )تصريح مسبق( لهذه الخدمات عن طريق االتصال بـ 

ModivCare 4755-931-877م  على الرق (TTY 866-288-3133) . 

 خدمات عالج األسنان 

المدار لرعاية األسنان خطط الرعاية المدارة لتقديم خدمات طب  Medi-Calيستخدم برنامج   فقط: Sacramentoمقاطعة  

األسنان الخاصة لك. يجب عليك التسجيل في الرعاية الُمدارة لطب األسنان. في بعض الحاالت، قد تكون مؤهاًل للحصول  

على إعفاء من التسجيل في الرعاية الُمدارة لطب األسنان. لمعرفة المزيد، انتقل إلى موقعنا 

cal-http://dhcs.ca.goc/mymedi. 

 لطب األسنان بعض خدمات طب األسنان، بما في ذلك:  Medi-Calيغطي برنامج 

 خدمات الطوارئ للسيطرة على األلم ▪

 األسنانخلع  ▪

 حشو األسنان ▪

الرعاية الصحية التشخيصية والوقائية  ▪

لألسنان )مثل الفحوصات واألشعة السينية  

 وتنظيف األسنان( 

http://dhcs.ca.goc/mymedi-cal
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 تركيبات األسنان الكاملة والجزئية ▪

 تقويم األسنان لألطفال المؤهلين ▪

 العالج الموضعي بالفلوريد ▪

 عالجات قناة جذر الّسن )األمامي/ الخلفي(  ▪

 )جاهزة الصنع/ الُمعدة في المعمل(التيجان  ▪

 برد األسنان وتحديد أماكن الجذور ▪

إذا كانت لديك أي أسئلة أو تريد معرفة المزيد عن خدمات طب األسنان، يرجى االتصال ببرنامج األسنان الخاص ببرنامج 

Medi-Cal 6384-322-800-1   لطب األسنان على الرقم(TTY 1-800-735-2922 كما يمكنك زيارة  711  أو .)

أو   Cal-Medi https://www.dental.dhcs.ca.govموقع برنامج األسنان الخاص بـ  

https://smilecalifornia.org/. 

رة،  إذا كانت لديك أسئلة خدمات طب األسنان أو تريد معرفة المزيد عنها، وكنت مسجاًل في خطة خدمات رعاية األسنان المدا

 فاتصل بخطة خدمات رعاية األسنان الُمدارة المخصصة لك. 

 األخرى  Anthemبرامج ومزايا 

 ( (MLTSS وعمليات الدعم الُمدارة طويلة األجل الخدمات 

 لألعضاء المتأهلين:   MLTSSمزايا Anthemتغطي 

 Anthem  خدمات الرعاية طويلة األجل في مرافق التمريض كما تمت الموافقة عليها من قبل ▪

 Anthem( كما وافقت عليها CBASالخدمات المجتمعية للكبار ) ▪

من إرسالك إلى إحدى منشآت الرعاية   Anthemإذا كنت مؤهاًل للحصول على خدمات الرعاية طويلة األجل، فستتأكد 

 الصحية التي توفر مستوى الرعاية األكثر مالءمة الحتياجاتك الطبية.

  Anthemتنسيق خدمات الرعاية لك أثناء إقامتك في منشأة الرعاية الصحية طويلة األجل. ستطور  Anthemكما توفر 

، وذلك ((ICTsوتكوين فرق رعاية متعددة التخصصات  ( لألعضاء المعرضين لمخاطر عاليةICPsخطط الرعاية الفردية )

عندما تقتضي الحالة أو عندما يطلب العضو. تركز خطة الرعاية الفردية وفرقة الرعاية متعددة التخصصات على احتياجات 

 األعضاء وتضمنان التنسيق بين الرعاية الطبية والرعاية طويلة األجل والتكامل بينهما. 

( الذين تم  LTSSبإمكانية الوصول إلى مسؤولي االتصال للخدمات وعمليات الدعم طويلة األجل ) Anthemيتمتع أعضاء 

 تدريبهم لمساعدتهم في أي انتقاالت الزمة لرعايتهم.

 . (TTY 711) 4627-407-800، فاتصل على  MLTSSاتصل بنا إذا كانت لديك أسئلة حول 

 إدارة الرعاية األساسية 

في تنسيق احتياجاتك الطبية وخدمات الرعاية الصحية وإدارتها دون أن تلزمك بأي تكاليف. ستنسق   Anthemك ستساعد

Anthem  حصولك على جميع الخدمات الضرورية طبيًا لمساعدتك في الحصول على جميع الخدمات الضرورية طبيًا، بما

ى إذا كانت هذه الخدمات مشمولة ببرنامج آخر غبر  في ذلك األدوية الموصوفة وخدمات الرعاية الصحية السلوكية، حت

https://www.dental.dhcs.ca.gov/
https://smilecalifornia.org/
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Anthem تشمل هذه الخدمات تنسيق حصولك على الرعاية عبر اإلعدادات، مثل ما إذا كنت بحاجة إلى دخول المستشفى .

 وخرجت إلى منزلك أو إلى أحد مرافق الرعاية التمريضية الماهرة.

 . (TTY 711) 4627-407-800ة طفلك، فاتصل بالرقم إذا كان لديك أية أسئلة أو مخاوف بشأن صحتك أو صح 

 إدارة الرعاية المحسنة 

( هي ميزة جديدة على مستوى الوالية لدعم األعضاء ذوي االحتياجات الطبية المعقدة وغيرها ECMإدارة الرعاية المحّسنة )

إدارة الرعاية المحّسنة األعضاء في الحصول  من االحتياجات الصحية االجتماعية والسلوكية التي لم تستوف بعد. يساعد قسم 

 على الرعاية التي يحتاجون إليها ليحصلوا على صحة أفضل ولتحسين نوعية حياتهم. 

 يمكن أن يكون األعضاء مؤهلين لواحدة من الشرائح السبعة من السكان موضع التركيز:

 األفراد واألسر )بما في ذلك األطفال( الذين يعانون من التشرد  •

 بالغون  -فعون بنسبة كبيرة من الخدمات المنت •

 الذين يعانون من مرض عقلي خطير أو اضطراب تعاطي المخدرات •

 المحولون إلى أحد مرافق التمريض •

 المنتقلون إلى أحد مرافق التمريض •

 البالغون المنتقلون من السجن  •

 األطفال والشباب •

 المشمولة بالتغطية ECM خدمات

رة الرعاية المحسنة، فسيكون مدير الرعاية الرئيسي فريقًا لرعايتك، ويساعدك في التحدث مع إذا كنت مؤهاًل لخدمات قسم إدا

طبيبك والمتخصصين والصيدلية ومديري الرعاية اآلخرين ومقدمي الخدمات االجتماعية وأي شخص آخر تحتاج إليه  

 للحصول على الدعم الذي تحتاج إليه. تشمل خدمات إدارة الرعاية المحسنة: 

 التواصل والمشاركة ▪

 التقييم وإدارة خدمات الرعاية الشامالن ▪

 تنسيق محسن لخدمات الرعاية  ▪

 تحسين الصحة  ▪

 الرعاية االنتقالية الشاملة  ▪

 خدمات الدعم للعضو واألسرة  ▪

 التنسيق واإلحالة للدعم المجتمعي واالجتماعي ▪

 

 .  Anthemمناسبًا لك، تحدث إلى ممثل أو مقدم الرعاية التابع لـ لمعرفة ما إذا كان برنامج خدمات إدارة الرعاية المحسنة 
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 التكلفة على العضو 

 .ECMال توجد أي تكلفة يتحملها العضو مقابل خدمات 

 دعم المجتمع

قد يكون الدعم المجتمعي متاًحا ضمن خطة الرعاية الفردية الخاصة بك. تعتبر وسائل الدعم المجتمعية خدمات أو إعدادات  

. هذه الخدمات اختيارية ألن يحصل Medi-Calاسبة طبيًا وفعالة، من حيث التكلفة؛ لتلك التي تغطيها خطة الوالية بديلة من

عليها األعضاء. إذا كنت مؤهاًل، فقد تساعدك هذه الخدمات في العيش بشكل أكثر استقاللية. فهي ال تحل محل المزايا التي  

 .Medi-Calتحصل عليها بالفعل بموجب 

  مالحة انتقال اإلسكانخدمات  ▪

  خدمات اإلسكان ▪

  خدمات إيجار المساكن وإدامتها ▪

  سكن قصير األجل بعد االستشفاء ▪

  الرعاية المقدمة خالل النقاهة )الراحة الطبية( ▪

  خدمات الراحة  ▪

  خدمات إعادة التأهيل لليوم الواحد ▪

  المساعدة المنتقلون من أحد مرافق التمريض أو المحولون منها إلى مرافق المعيشة ▪

  خدمات االنتقاالت المجتمعية أو االنتقال من أحد مرافق التمريض إلى المنزل ▪

  خدمات العناية الشخصية ورعاية المنزل ▪

  تكيفات الوصول البيئية )التعديالت المنزلية( ▪

  وجبات/وجبات مصممة طبيًا ▪

  المراكز الواقعية ▪

  عالج مرض الربو ▪

 إذا كنت بحاجة إلى مساعدة أو ترغب في معرفة وسائل دعم المجتمع التي قد تكون متاحة لك، فاتصل على الرقم  

800-407-4627 (TTY 711)  أو اتصل بمقدم خدمات الرعاية الصحية الخاص بك. قد تنطبق اشتراطات األهلية والقيود

 الموضوعة مسبقًا.

 زراعة األعضاء الرئيسية 

 21لألطفال دون سن الـ  زراعة األعضاء

 يتطلب قانون الوالية إحالة األطفال الذين يحتاجون إلى زراعة األعضاء إلى برنامج خدمات األطفال في  

California (CCS) لتقرير ما إذا كان الطفل مؤهاًل للحصول على ،CCS إذا كان الطفل مؤهاًل للحصول على .CCS  ،

، فإن  CCSالخدمات ذات الصلة. إذا كان الطفل غير مؤهل للحصول على تكاليف زراعة األعضاء و CCSفسوف تغطي 

Anthem   ،سيحيل الطفل إلى مركز زراعة مؤهل للتقييم. إذا أكد مركز الزراعة أن عملية الزراعة ستكون ضرورية وآمنة

 ستغطي الزراعة والخدمات ذات الصلة.  Anthemفإن
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 وأكبر عاًما  21زراعة األعضاء للبالغين من سن 

ستحيلك إلى مركز زراعة مؤهل إلجراء تقييم. إذا أكد     Anthemإذا قرر طبيبك أنك قد تحتاج إلى زراعة أعضاء كبيرة، فإن 

 ستغطي الزراعة والخدمات ذات الصلة األخرى.    Anthemمركز الزراعة أن عملية الزراعة ضرورية وآمنة لحالتك الطبية، فإن 

 على سبيل المثال ال الحصر:  Anthemيسية التالية المغطاة من تشمل عمليات زراعة األعضاء الرئ

 القلب/الرئة  ▪

 الكلى  ▪

 الرئة   ▪

 البنكرياس  ▪

 األمعاء الدقيقة ▪

 نخاع العظم ا ▪

 القلب ▪

 الكلى/البنكرياس ▪

 الكبد ▪

 الكبد/األمعاء الدقيقة ▪

 األخرى  Medi-Calبرامج وخدمات 

أو برامج   Medi-Cal (FFS)يمكن الحصول على الخدمات األخرى عبر برنامج الرسوم مقابل الخدمات 

Medi-Cal  األخرى 

أو غيره من   FFS Medi-Calالخدمات، ولكن ال زال يمكن الحصول عليها من خالل برنامج  Anthemأحيانًا ال تغطي 

ستقوم بالتنسيق مع البرامج األخرى لضمان حصولك على جميع الخدمات الضرورية طبيًا،  Anthem. Medi-Calبرامج 

ينص هذا الفصل على بعض هذه الخدمات. لمعرفة المزيد   Anthem.حتى لو كانت هذه الخدمات مشمولة ببرنامج آخر غير 

 .(TTY 711) 4627-407-800اتصل بنا إذا كانت لديك أسئلة على الرقم  

 عقاقير طبية موصوفة من عيادات خارجية 

 . Medi-Cal Rx األدوية الموصوفة طبيًا والمشمولة بتغطية

. قد يتم تغطية Medi-Cal FFS، وهو برنامج Medi-Cal Rxتتم تغطية األدوية الموصوفة من قبل الصيدلية بواسطة 

يمكن لمقدم الرعاية أن يصف لك األدوية الموجودة   Anthem.مكتب أو عيادةبعض األدوية التي يقدمها مقدم الخدمة في 

 .Medi-Cal Rxضمن قائمة األدوية المتعاقد عليها لدى 

في بعض األحيان، يلزم دواء وال يكون موجوًدا في قائمة أدوية العقد. وسيتوجب اعتماد هذه األدوية قبل التمكن من توفيرها 

 ساعة.  24وتتخذ قراًرا بشأن هذه الطلبات خالل  Medi-Cal Rxفي الصيدلية. ستراجع 

ساعة، إذا كنت تظن أنك    72يمكن لصيدلي في صيدلية العيادة الخارجية الخاصة بك أن يقدم لك رعاية طوارئ لمدة   ▪

 مقابل اإلمدادات الطبية الطارئة التي تقدمها صيدلية العيادات الخارجية.   Medi-Cal Rxبحاجة إليها. ستدفع  

بالرفض لطلب غير طارئ. إذا رفضت، فسترسل لك خطابًا في وقت الحق  Medi-Cal Rxيُفيد برنامج  قد ▪

لإلبالغ عن  6إلخبارك بالسبب. وسيخبرونك بالخيارات المتوفرة لك. اذهب إلى قسم "الشكاوى" في الفصل 

 المشكالت وحلها وللحصول على مزيد من المعلومات.
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رًجا في قائمة األدوية التعاقدية أو للحصول على نسخة من قائمة األدوية التعاقدية، اتصل ببرنامج لمعرفة ما إذا كان الدواء مد

Medi-Cal Rx  2273-977-800على الرقم  (TTY 800-977-2273   711أو  5واضغط على) قم بزيارة موقع ،

Cal Rx-Medi  على العنوانcalrx.dhcs.ca.gov/home-https://medi. 

 صيدليات 

إذا كنت تُّحضر وصفة طبية أو تعيد تحضيرها، يجب أن تحصل على األدوية الموصوفة لك من صيدلية تعمل مع برنامج  

Medi-Cal Rx يمكنك العثور على قائمة بالصيدليات التي تعمل مع برنامج.Medi-Cal Rx   في دليل صيدلية 

Cal Rx-Medi على calrx.dhcs.ca.gov/home-https://medi .  يمكنك كذلك العثور على صيدلية على 

 عبر طريق الرقم   Medi-Cal Rxمقربة منك أو صيدلية تستطيع توصيل وصفتك الطبية إليك عن طريق التواصل مع 

800-977-2273 (TTY 800-977-2273  711 أو  5ثم اضغط .) 

بمجرد اختيار صيدلية، خذ وصفتك الطبية للصيدلية. كما يمكن لمقدم الرعاية الخاص بك إرسال الصيدلية إليك. أعط الصيدلية  

. احرص على أن تعرف الصيدلية جميع أدويتك التي Medi-Cal (BIC)وصفتك مع بطاقة معرف المزايا الخاصة بـ 

 ساسية تعاني منها. إذا كانت لديك أي أسئلة عن وصفتك الطبية، فاحرص على أن تسأل الصيدلي. تتعاطاها وأي ح

للوصول إلى الصيدليات. لمعرفة المزيد حول خدمات التنقل،   Anthemبإمكان األعضاء أيًضا أن استقبال خدمات التنقل

 في هذا الكتيب. “رئمزايا التنقل في الحاالت التنقل للحاالت التي ليست بحاالت طوا”اقرأ 

 خدمات الصحة العقلية المتخصصة

تتضمن هذه الخدمات خدمات الصحة   Anthem. تتوفر بعض خدمات الصحة العقلية من خطط الصحة العقلية بداًل من

المستوفين لمعايير الضرورة الطبية لخدمات الصحة العقلية   Medi-Cal( ألعضاء SMHSالعقلية المتخصصة )

 ( ما يلي من خدمات العيادة الخارجية والسكن والحجز في المستشفى:SMHSالمتخصصة. قد تشمل خدمات الصحة العقلية )

 خدمات العيادة الخارجية: 

عضاء  الخدمات السلوكية العالجية )المغطاة لأل ▪

 عاًما(  21تحت سن 

( )المغطى ICCتنسيق الرعاية المركزة ) ▪

 عاًما(  21لألعضاء تحت سن 

(  IHBSخدمات الرعاية المركزية في المنزل )  ▪

 عاًما(   21)المغطاة لألعضاء تحت سن  

( )المغطاة TFCرعاية التبني العالجية ) ▪

  عاًما( 21لألعضاء تحت سن 

 خدمات الصحة العقلية  ▪

 خدمات دعم األدوية   ▪

 الخدمات العالجية المكثفة لليوم الواحد ▪

 خدمات إعادة التأهيل لليوم الواحد ▪

 خدمات التدخل في األزمات ▪

 خدمات تحقيق االستقرار في األزمات  ▪

 خدمات إدارة الحاالت المستهدفة  ▪

 خدمات اإلقامة:

 حاالت األزمات خدمات اإلقامة العالجية في   ▪

 

 خدمات اإلقامة العالجية للبالغين  ▪

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home
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 خدمات المرضى الداخليين: 

الخدمات االحترافية للمرضى النفسيين في  ▪

 القسم الداخلي من المستشفى

   خدمات مرفق الصحة النفسية ▪

للحاالت  خدمات األقسام الداخلية بالمستشفى  ▪

 النفسية الحادة 

 لمعرفة المزيد عن خدمات الصحة العقلية المتخصصة التي تقدمها خطة الصحة العقلية في المقاطعة، يمكنك االتصال  

 على خطة الصحة العقلية في مقاطعتك. لمعرفة جميع أرقام الهواتف المجانية عبر اإلنترنت، تفضل بزيارة الرابط  

dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx  .  إذا قررتAnthem    أنك ستحتاج 

 مع خدمات خطة الصحة    على التواصل   Anthemإلى خدمات مضمنة في خطة الصحة العقلية للمقاطعة، فسوف تساعدك  

 العقلية بمقاطعتك. 

 خدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات

 المستوفين للمعايير المؤهلة لهذه   Medi-Calتوفر المقاطعة خدمات اضطراب تعاطي المخدرات ألعضاء 

 الخدمات. يُحال األعضاء الذين تم تحديدهم لخدمات عالج اضطرابات تعاطي المخدرات إلى إدارة مقاطعتهم 

للحصول على العالج. للعثور على أرقام الهواتف لجميع المقاطعات عبر اإلنترنت، تفضل بزيارة الرابط  

https://dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx . 

 : Anthemتغطي 

 خدمات اضطراب استخدام المواد للمرضى الخارجيين، بما في ذلك خدمات اإلقامة العالجية.  ▪

عاًما أو أكثر من خالل الفحص والتدخل السريع   18بالغين خدمات فحص سوء استخدام الكحول لألعضاء ال ▪

 (. SBIRTواإلحالة إلى العالج )

في تنسيق الرعاية    Anthemالخاص بك. لخدمات عالج تعاطي المخدرات، ستساعدك  PCPناقش استخدامك للكحول مع 

ثم   1، ثم تحديد الخيار 2246-831-888على الرقم   Anthemمع مقاطعتك. يُرجى االتصال بالصحة السلوكية لدى 

 عند طلب ذلك منك.   2الخيار 

   خدمات عالج األسنان

الرسوم مقابل    Medi-Calهو نفسه برنامج    Medi-Cal، فإن برنامج األسنان الخاص بـ  Sacramentoباستثناء مقاطعة  

(  BICليك إظهار بطاقة تعريف المزايا ) ( لخدمات عالج األسنان. قبل أن تحصل على خدمات طب األسنان، يجب ع FFSالخدمة ) 

 ( لخدمات عالج األسنان. FFSالخاصة بك لُمقدم خدمات طب األسنان والتأكد من أن الُمقّدم يأخذ الرسوم مقابل الخدمة ) 

 لطب األسنان بعض خدمات طب األسنان، بما في ذلك:  Medi-Calيغطي برنامج 

 خدمات الطوارئ للسيطرة على األلم ▪

 خلع األسنان ▪

 حشو األسنان ▪

الرعاية الصحية التشخيصية والوقائية  تر ▪

لألسنان )مثل الفحوصات واألشعة السينية  

 وتنظيف األسنان( 

 

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx
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 برد األسنان وتحديد أماكن الجذور ▪

 

 عالجات قناة جذر الّسن )األمامي/الخلفي(  ▪

 الصنع/الُمعدة في المعمل(التيجان )جاهزة  ▪

إذا كانت لديك أية أسئلة أو تريد معرفة المزيد عن خدمات طب األسنان، يرجى االتصال ببرنامج األسنان الخاص ببرنامج 

Medi-Cal  6384-322-800-1 لطب األسنان على الرقم (TTY 1-800-735-2922 711  أو)  كما يمكنك زيارة .

أو   https://www.dental.dhcs.ca.govلطب األسنان على موقع  Cal-Mediبرنامج 

https://smilecalifornia.org . 

 California (CCS)  خدمات األطفال في

CCS  هو برنامج خاص بـMedi-Cal  سنة المصابين بحاالت صحية أو أمراض أو   21يعالج األطفال أقل من سن

ية األولية  أو بمقدم خدمات الرعا Anthem. إذا كانت  CCSمشكالت صحية مزمنة معينة ومن يستوفون قواعد برنامج 

في المقاطعة لتقييم مدى استحقاقه أو   CCS، فيمكن إحالتهم إلى برنامج CCSيعتقدان بأن طفلك لديه حالة تندرج تحت 

 استحقاقها للمزايا.

ال تقرر أهلية   CCS. Anthemما إذا كان طفلك مؤهاًل للحصول على خدمات  CCSسيقرر العاملون في برنامج مقاطعة 

CCS مؤهاًل لهذا النوع من الرعاية، فسوف يعالجه مقدمو الرعاية التابعون لبرنامج . إذا كان طفلكCCS   فيما يخص الحالة

مثل  CCSفي تغطية أنواع الخدمة التي ليست لها عالقة بالحالة المتعلقة بـ  Anthem. سوف تستمر CCSالمتعلقة بـ 

 مة الطفل. الفحوصات البدنية والتطعيمات والفحوصات الدورية المتعلقة بسال

من تغطية هذه الخدمات،   CCSحتى يتمكن برنامج   CCSالخدمات المشمولة بالتغطية في برنامج Anthemال تغطي 

 على مقدم الرعاية والخدمات والمعدات. CCSينبغي أن يوافق برنامج 

أغلب الحاالت المرضية لمن لديهم إعاقة بدنية أو   CCSجميع الحاالت المرضية. يغطي برنامج  CSSال يغطي برنامج 

األطفال المصابين بحاالت مرضية   CCSيحتاجون عالًجا باألدوية أو عالًجا جراحيًا أو إعادة تأهيل. يغطي برنامج 

 كالحاالت التالية:

 فقد السمع  ▪

 المياه البيضاء )مرض عتامة العين(   ▪

 الشلل الدماغي   ▪

 نوبات التشنج في ظل ظروف معينة   ▪

 التهاب المفاصل الروماتويدي   ▪

 ضمور العضالت  ▪

 AIDSمرض اإليدز   ▪

اإلصابات الخطيرة في الرأس أو المخ أو    ▪

 العمود الفقري

 حروق شديدة  ▪

 فقد السمع األسنان شديدة االلتواء  ▪

 خلقية في القلبأمراض االختالالت ال ▪

 السرطان   ▪

 األورام   ▪

 الهيموفيليا   ▪

 فقر الدم المنجلي   ▪

 مشاكل الغدة الدرقية   ▪

 مرض السّكري   ▪

 األمراض المزمنة الحادة في الكلى  ▪

 أمراض الكبد   ▪

 أمراض معوية  ▪

 الشفاه األرنبية/شق سقف الحلق   ▪

 شق العمود الفقري   ▪

 

https://www.dental.dhcs.ca.gov/
https://smilecalifornia.org/
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، فسيستمرون في الحصول على  CCS. إذا لم يكن طفلك مؤهاًل لخدمات برنامج CCSمقابل خدمات  Medi-Calتدفع 

 . Anthemالرعاية الطبية الالزمة من 

على الرابط    CCS، يمكنك زيارة صفحة الموقع CCSلمعرفة المزيد عن 

vices/ccshttps://www.dhcs.ca.gov/ser  4627أو اتصل على رقم (TTY 711)-407-800 . 

 Medi-Calأو   Anthemالخدمات التي ال يمكنك الحصول عليها عبر 

 ، ومنها على سبيل المثال ال الحصر: Medi-Calأو  Anthemهناك بعض الخدمات التي لن تغطيها 

 التعديالت المنزلية ▪

 تعديالت المركبة ▪

 الجراحة التجميلية ▪

أي صنف ال يعد من المعدات الطبية )مثل   ▪

 كالب الخدمة(

 

، بما في  ((IVFخدمات األخصاب المختبري   ▪

ذلك على سبيل المثال ال الحصر دراسات  

 العقم أو إجراءاته لتشخيص العقم أو عالجه 

 حفظ الخصوبة  ▪

 الخدمات التجريبية ▪

عدم االستفادة إذا ثبتت الضرورة الطبية. يجب على مقدم الخدمات الخاص بك تقديم تصريح مسبق إلى  Anthemقد تغطي 

Anthem ( أو المجموعة الطبية أو جمعية الممارسة المستقلةIPA  مع ذكر أسباب الحاجة إلى عدم االستفادة من المزايا من )

 الناحية الطبية. 

 . (TTY 711) 4627-407-800لمعرفة المزيد اتصل بنا إذا كانت لديك أسئلة على الرقم  

Anthem .هي مالذك األخير في السداد ولن تغطي الخدمات التي يغطيها أي مسدد آخر للخدمات 

 تقييم التقنيات الجديدة والحالية 

العالجات والمعدات الطبية لمساعدتك على الشعور بأفضل حاالتك، ينظر المدير  للتأكد من استمرارية استخدامنا ألحدث 

 الطبي ومقدمو الرعاية الطبية لدينا إلى أحدث التغييرات الطبية. فهو ينظر إلى ما يلي:

 األدوية. ▪

 المعدات. ▪

 العالج والخدمات الطبية.  ▪

 عالج وخدمات الصحة السلوكية.  ▪

 نظر إلى أحدث الكتابات الطبية والعلمية. ومع كل هذه البيانات، يفكر في:كما ي

 ما إذا كانت التغييرات آمنة ومفيدة. ▪

 ما إذا كانت تلك التغييرات تقدم نتائج مماثلة أم أفضل من تلك المستخدمة اليوم. ▪

إضافة عالج أو رعاية جديدة إلى مزاياكيتم القيام بهذا العمل لمساعدتنا في تقرير ما إذا كان ينبغي 

https://www.dhcs.ca.gov/services/ccs
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 رعاية األطفال والشباب    .5
 بشكل جيد

عاًما أن يحصلوا على خدمات صحية خاصة بمجرد    21يمكن لألعضاء من األطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن  

العقلية، والخدمات النمائية تسجيلهم. هذا يضمن حصولهم على الخدمات الوقائية، وخدمات األسنان، وخدمات الصحة 

 والتخصصية الصحيحة. يشرح هذا الفصل هذه الخدمات. 

 (21خدمات طب األطفال )دون سن الـ 

عاًما بالرعاية الالزمة. تشمل القائمة التالية الخدمات الضرورية طبيًا لعالج   21يتم تغطية األعضاء الذين تقل أعمارهم عن  

 أو العقلي. تتضمن الخدمات المغطاة على سبيل المثال ال الحصر القائمة أدناه:  العيوب أو تحسينها والتشخيص الجسدي

 زيارات رعاية الطفل وفحوصات المراهقين )زيارات مهمة يحتاج إليها األطفال( ▪

 التطعيمات )اللقاحات(  ▪

 الصحة السلوكية وعالجها تقييم  ▪

تقييم الصحة العقلية ومعالجتها، بما في ذلك العالج النفسي الفردي والجماعي واألسري )تغطي المقاطعة  ▪

 خدمات الصحة العقلية المتخصصة( 

 االختبارات المعملية، بما في ذلك كشف التسمم بالرصاص في الدم ▪

 التثقيف الصحي والوقاية الصحية  ▪

 خدمات النظر ▪

 (لطب األسنان Medi-Calالمغطاة بموجب ب األسنان )خدمات ط ▪

خدمات األطفال غير المؤهلين    Anthemلألطفال المؤهلين. لن تغطي CCSخدمات السمع )التي يغطيها  ▪

 CCSللحصول على 

التي    EPSDT(. تتم تغطية خدمات EPSDTتسمى هذه الخدمات خدمات الفحص والتشخيص والعالج المبكر والدوري )

 /https://downloads.aap.org/AAP/PDFأوصت بها إرشادات برايت فيوتشرز ألطباء األطفال )

periodicity_schedule.pdf البقاء بصحة جيدة دون أي تكلفة عليك. ( لمساعدتك أنت أو طفلك في 

 فحوصات صحة الطفل الجيدة والرعاية الوقائية 

تشمل الرعاية الوقائية الفحوصات الطبية المنتظمة والفحوصات لمساعدة طبيبك في العثور على المشاكل مبكًرا، وخدمات 

ل. تساعدك الفحوصات المنتظمة أنت أو طبيب االستشارة للكشف عن األمراض أو التعب أو الحاالت الطبية قبل أن تسبب مشاك 

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
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طفلك في إيجاد أي مشاكل يعاني منها طفلك. يمكن أن تشمل المشاكُل المشاكَل الطبية، واألسنان، والرؤية، والسمع، والصحة  

الفحوصات للكشف عن المشاكل )بما في ذلك تقييم    Anthemالعقلية، وأي اضطرابات تعاطي المخدرات )الحبوب(. تغطي 

 مستوى الرصاص في الدم( في أي وقت تكون ثمة حاجة لذلك، حتى لو لم يكن ذلك أثناء الفحوصات المنتظمة لك أو لطفلك. 

التأكد من أن جميع األطفال   Anthemيمكن أن تكون الرعاية الوقائية شاملة لتحصينات تحتاج إليها أنت أو طفلك. على   

ت القيام بأي زيارة للرعاية الصحية. تتوفر خدمات وفحوصات الرعاية  المسجلين يحصلون على التحصينات المطلوبة وق

 الوقائية دون تكلفة وبدون موافقة مسبقة )تصريح مسبق(.

 يجب على طفلك الخضوع لفحوصات في هذه األعمار: 

 شهًرا  12 ▪

 شهر  15 ▪

 شهر  18 ▪

 شهر  24 ▪

 شهر  30 ▪

 عاًما   20إلى  3مرة واحدة في السنة من سن   ▪

 أيام بعد الوالدة  2-4 ▪

 شهر واحد ▪

 شهران ▪

 شهر 4 ▪

 شهر 6 ▪

شهر 9 ▪

 تشمل فحوصات صحة الطفل الجيدة ما يلي:

 التاريخ الكامل والفحص البدني من الرأس إلى أخمص القدمين ▪

جدول أكاديمية برايت فيوتشر األمريكية لطب األطفال  Californiaلقطات مناسبة للفئة العمرية )تتبع  ▪

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf( 

 االختبارات المعملية، بما في ذلك كشف التسمم بالرصاص في الدم ▪

 التثقيف الصحي  ▪

 فحص النظر والسمع  ▪

 فحص صحة الفم  ▪

 تقييم الصحة السلوكية  ▪

عند اكتشاف مشكلة صحية بدنية أو نفسية أثناء الفحص أو الكشف، فقد تكون هناك رعاية يمكن أن تساعد أو تحل المشكلة. إذا  

بتغطية تكاليف الرعاية  Anthemمسؤولة عن السداد مقابل الرعاية، فبالتالي تقوم Anthem ضرورية طبيًا وكانت الرعاية 

 وليس عليك دفع شيء. وتتضمن هذه الخدمات ما يلي: 

 الطبيب والممرض الممارس والرعاية داخل المستشفى ▪

 تبقيك التحصينات بصحة جيدة ▪

 الوظيفيةالعالجات البدنية والتخاطب/اللغة والعالجات  ▪

 خدمات الصحة المنزلية، التي من الممكن أن تكون معدات طبية أو لوازم أو أجهزة طبية ▪

 عالج مشاكل الرؤية، بما في ذلك النظارات الطبية  ▪

 CCSعالج مشاكل السمع، بما في ذلك المساعدات السمعية عندما ال تغطيها  ▪

 عالج الصحة السلوكية الضطرابات طيف التوحد وغيرها من اإلعاقات النمائية ▪

 إدارة الحالة والتثقيف الصحي  ▪

https://downloads.aap.org/AAP/PDF/periodicity_schedule.pdf
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لقية، الجراحات الترميمية هي جراحات تصحح أو تصلح البِنى غير الطبيعية في الجسم الناتجة عن العيوب الخ ▪

 وتشوهات النمو، والصدمات والعدوى واألورام أو األمراض لتحسين الوظيفة أو الحصول على مظهر طبيعي.

 كشف التسمم بالرصاص في الدم 

  36شهًرا أو بين عمر  24و   12يجب إجراء كشف التسمم بالرصاص في الدم في عمر  Anthemجميع األطفال التابعين لـ 

 رهم قبل ذلك. شهًرا إذا لم يتم اختبا 72و

 المساعدة في الحصول على خدمات الرعاية الجيدة لألطفال والشباب 

Anthem  عاًما وعائالتهم في الحصول على الخدمات التي يحتاجونها.  21سوف تساعد األعضاء الذين تقل أعمارهم عن

 أن أن يفعل اآلتي:    Anthemيستطيع منسق الرعاية التابع لـ

 أن يخبرك عن الخدمات المتاحة  ▪

 أن يساعد في العثور على موفري الشبكة أو مقدمي الخدمات خارج الشبكة عند الحاجة  ▪

 مساعدتك في تحديد المواعيد  ▪

 أن يقوم بترتيب التنقل الطبي حتى يتمكن األطفال من الوصول إلى مواعيدهم ▪

 ، مثل:FFS Medi-Calأن يساعد في تنسيق الرعاية للخدمات المتاحة من خالل  ▪

  خدمات العالج وإعادة التأهيل للصحة النفسية واضطرابات تعاطي المخدرات 

 تشمل تقويم األسنان  عالج مشاكل األسنان، والتي 

 (FFS)يمكن الحصول على الخدمات األخرى عبر برنامج الرسوم مقابل الخدمات

Medi-Cal  أو برامج األخرى 

 فحوصات األسنان 

 “التسنين”حافظ على نظافة لثة طفلك عن طريق مسح اللثة بلطف بقطعة قماش كل يوم. خالل أربعة إلى ستة أشهر، سيبدأ 

ل بالظهور. يجب تحديد موعد ألول زيارة أسنان لطفلك بمجرد ظهور سنه األولى، أو بحلول عيد ميالده  عندما تبدأ أسنان الطف

 األول، أيهما أقرب.

 التالية هي خدمات مجانية أو منخفضة التكلفة مقدمة من أجل:  Medi-Calخدمات طب أسنان 

 أعوام  4األطفال من عمر عام إلى  

فحوصات األسنان )كل ستة أشهر؛ كل ثالثة  ▪

 أعوام( 3أشهر من الوالدة حتى سن 

 أشعة سينية ▪

 الزيارة األولى للطفل لطبيب األسنان ▪

 االختبار األول للطفل عند طبيب األسنان ▪
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 خدمات الطوارئ  ▪

 خدمات العيادات الخارجية  ▪

 الناحية الطبية(* التخدير )إذا كان ضروريًا من   ▪

 

 أشهر(  6تنظيف أسنان )كل  ▪

 أشهر( 6ورنيش الفلورايد ) كل  ▪

 حشو األسنان ▪

 خلع األسنان ▪

 عاًما  12إلى    5األطفال من عمر 

 حشو األسنان ▪

 قنوات الجذور  ▪

 خدمات الطوارئ  ▪

 الخارجية خدمات العيادات  ▪

 * التخدير )إذا كان ضروريًا من الناحية الطبية( ▪

 أشهر( 6فحوصات األسنان )كل  ▪

 أشعة سينية ▪

 أشهر( 6ورنيش الفلورايد ) كل  ▪

 أشهر(  6تنظيف أسنان )كل  ▪

 مانع التسوس الضرسي  ▪

 عاًما 20إلى  13األطفال من عمر 

 طرابيش األسنان  ▪

 قنوات الجذور  ▪

 األسنانخلع  ▪

 خدمات الطوارئ  ▪

 خدمات العيادات الخارجية  ▪

 التخدير )إذا كان ضروريًا من الناحية الطبية( ▪

 أشهر( 6فحوصات األسنان )كل  ▪

 أشعة سينية ▪

 أشهر( 6ورنيش الفلورايد ) كل  ▪

 أشهر(  6تنظيف أسنان )كل  ▪

 تقويم األسنان للمؤهلين  ▪

 حشو األسنان ▪

 النظر في التخدير العام والتخدير عند توثيق سبب عدم مالءمة التخدير الموضعي أو موانعه، وعالج األسنان * يجب 

 معتمد عليه مسبقًا أو ال يحتاج إلى موافقة مسبقة )تصريح مسبق(.

 تشمل الموانع على سبيل الحصر، ما يلي:

تمنع المريض من االستجابة لمحاوالت مقدم خدمات الرعاية  الحالة الجسدية أو السلوكية أو التنموية أو العاطفية التي  ▪

 إلجراء العالج

 إجراءات ترميمية أو جراحية واسعة النطاق ▪

 عندما يكون المريض طفاًل غير متعاون  ▪

 عند حدوث عدوى حادة في موضع الحقنة  ▪

 عندما يعجز التخدير الموضعي في السيطرة على األلم  ▪

عرفة المزيد عن خدمات طب األسنان، يرجى االتصال ببرنامج األسنان الخاص ببرنامج إذا كانت لديك أية أسئلة أو تريد م

Medi-Cal 6384-322-800-1  لطب األسنان على الرقم  TTY 1-800-735-2922)   كما يمكنك زيارة  . (711أو

 . https://smilecalifornia.org لطب األسنان على الرابط lCa-Mediموقع برنامج األسنان الخاص ب 

https://smilecalifornia.org/
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 خدمات اإلحاالت التثقيفية الوقائية اإلضافية 

إذا كنت قلقًا من أن طفلك يواجه صعوبة في المشاركة والتعلم في المدرسة؛ فقم بالتحدث إلى طبيب الرعاية األولية لطفلك أو  

، فهناك خدمات يجب أن توفرها Anthemالمعلمين أو المسؤولين في المدرسة. باإلضافة إلى المزايا الطبية التي تغطيها 

 عدم التخلف عن الركب من األقران. المدرسة لمساعدة طفلك على التعلم و

 تشمل أمثلة الخدمات التي قد يتم تقديمها لمساعدة طفلك على التعلم ما يلي: 

خدمات األخصائيين االجتماعيين )العمل  ▪

 االجتماعي( 

 الخدمات االستشارية ▪

 دمات التمريض المدرسيةخ ▪

 التنقل من وإلى المدرسة  ▪

 خدمات التخاطب واللغة ▪

 الخدمات النفسية ▪

 العالج الطبيعي  ▪

 العالج المهني ▪

 التقنية المساعدة ▪

 

. وبجانب عمل األطباء والمعلمين مع طفلك، فإنه Californiaيتم توفير هذه الخدمات ودفع ثمنها من قبل وزارة التعليم في 

 يمكنك وضع خطة مخصصة من شأنها أن تساعد طفلك بشكل أفضل. 
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 اإلبالغ عن المشكالت وحلها   .6
 هناك طريقتان لإلبالغ عن المشكالت وحلها:

أو مقدم خدمة، أو مع مقدم رعاية صحية أو عالج   Anthem( عندما يكون لديك مشكلة مع التظلم )أو  الشكوى ▪

 حصلت عليه من مقدم 

 بتغيير الخدمات المقدمة لك أو بعدم تغطية تكاليفها Anthemهو عندما تختلف مع قرار  االستئناف ▪

ال يحرمك من أي حقوق قانونية أو عالجات. لن    للسماح لك بمعرفة مشكلتك. هذا   Anthemيحق لك تقديم تظلمات وطعون لدى  

 نمارس التمييز ضدك أو ننتقم منك إذا قدمت شكوى ضدنا. إخبارنا عن مشكلتك سيساعدنا على تحسين الرعاية لجميع األعضاء. 

 مساًء على الرقم   7صباًحا و  7لتخبرنا عن مشكلتك. اتصل بنا بين  Anthemعليك دائًما االتصال بـ 

800-407-4627 (TTY 711) ..أخبرنا عن مشكلتك 

يوًما، أو كنت غير راٍض عن النتيجة، فيمكنك االتصال بإدارة الرعاية   30إذا كان التظلم أو االستئناف لم يُحل بعد مضي 

على   DMHC( ومطالبتهم بمراجعة شكواك أو إجراء مراجعة طبية مستقلة. يمكنك االتصال بـ DMHCالصحية الُمدارة )

للحصول على مزيد من   DMHCزيارة موقع  (711  أو  TTY  1-877-688-9891) 1-888-466-2219الرقم  

 . https://www.dmhc.ca.govالمعلومات: 

  Californiaفي قسم خدمة الرعاية الصحية في والية   Medi-Calيمكن ألمين النظام التابع إلدارة الرعاية الصحية ل 

حيث يمكنهم المساعدة إذا واجهتك مشكلة في االنضمام أو التغيير أو مغادرة الخطة الصحية. كما يمكنهم   المساعدة أيًضا. 

للمقاطعة الجديدة التي تسكن فيها. يمكنك االتصال  Medi-Calمساعدة إذا انتقلت وكانت تواجهك مشاكل في نقل خدمات ال

 مساًء على الرقم   5صباًحا والساعة  8من يوم االثنين إلى الجمعة ما بين الساعة   Ombudsmanببرنامج 

1-888-452-8609 . 

. إن لم تكن متأكًدا Medi-Calبع للمقاطعة التي تقيم فيها بخصوص أهليتك لبرنامج كما يمكنك تقديم تظلم لمكتب األهلية التا

 . (TTY 711) 4627-407-800من الجهة التي يمكنك تقديم تظلمك لها، فاتصل بالرقم  

من يوم االثنين   Medi-Calلإلبالغ عن معلومات غير صحيحة عن التأمين الصحي اإلضافي الخاص بك، يرجى االتصال بـ  

 . 5555-541-800-1مساًء على الرقم   5:00صباًحا والساعة   8:00إلى األربعاء بين الساعة 

 الشكاوى

أو من أحد مقدمي   Anthemت التي تتلقاها من الشكوى )أو التظلم( عندما يكون لديك مشكلة أو لست راٍض عن الخدما

في أي وقت عبر الهاتف، أو بشكل كتابي أو  Anthemالرعاية. ال يوجد مهلة زمنية لتقديم شكوى. يمكنك تقديم شكوى إلى 

  عبر اإلنترنت. 

https://www.dmhc.ca.gov/
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مساًء،  7صباًحا و  7بين الساعة   (TTY 711) 4627-407-800على الرقم   Anthemاتصل بـ  عبر الهاتف: ▪

 اكتب رقم تعريف خطتك الصحية واسمك وسبب شكواك.و

واطلب أن يُرَسل لك نموذًجا.  (TTY 711) 4627-407-800على الرقم  Anthemاتصل بـ  عبر البريد: ▪

عندما تحصل على النموذج، فامأله. كن حريًصا على ذكر اسمك ورقم معرف خطتك الصحية وسبب الشكوى. 

 أخبرنا بما حدث وكيف يمكننا مساعدتك.

 أرسل النموذج إلى:  

 

 Attn: Grievance Coordinator 

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 60007 

Los Angeles, CA 90060-0007 

 نماذج الشكوى متوفرة في عيادة طبيبك.

 anthem.com/ca/medi-cal.اذهب إلى   Anthem. تفضل بزيارة موقع عبر اإلنترنت: ▪

 إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في تقديم شكواك، فيمكننا مساعدتك. يمكننا تقديم خدمات لغوية بالمجان. اتصل بالرقم  

800-407-4627 (TTY 711). 

يوًما، سوف نرسل لك   30أيام تقويمية من تلقي شكواك، يفيد بأننا حصلنا عليها. خالل  5سنرسل لك خطابًا في غضون 

بخصوص تظلم ال يتعلق بالتغطية التأمينية للرعاية الصحية   Anthemخطابًا آخر يخبرك كيف أنهينا المشكلة. إذا اتصلت بـ 

 استكشافي، ولم يُحل التظلم بحلول نهاية يوم العمل التالي، فقد ال تتلقى خطابًا منا.  وال بضرورة طبية أو عالج تجريبي أو

إذا كانت لديك مسألة طارئة لها عالقة بمخاوف صحية خطيرة، فسنبدأ في مراجعة عاجلة )سريعة( ونقدم لك قراًرا في خالل  

ساعة من تلقي   72. في غضون (TTY 711) 4627-407-800ساعة. لطلب مراجعة مستعجلة، اتصل بنا على   72

شكواك، سوف نتخذ قراًرا بشأن كيفية تعاملنا مع شكواك، وما إذا كنا سنقوم بتسريعها. إذا قررنا أننا لن نقوم بتسريع شكواك، 

ارة مباشرة ألي يوًما. يمكنك االتصال بـ قسم خدمات الرعاية الصحية المد 30فسوف نعلمك أننا سنحل شكواك في غضون 

 ساعة.  72عليك في غضون  Anthemسبب، بما في ذلك إذا كنت تعتقد أن مخاوفك مؤهلة للمراجعة العاجلة، أو إذا لم ترد  

وغير معرضة   Anthemال تخضع إلجراءات تظلم  Medi-Cal Rxالشكاوى المتعلقة بمزايا الخدمات الصيدالنية من 

  Medi-Cal Rxاء تقديم شكاوى بخصوص مزايا الخدمات الصيدالنية لـ للمراجعة الطبية المستقلة. يمكن لألعض

 أو الذهاب إلى  ( 711  أو 5 واضغطTTY 800-977-2273 ) 2273-977-800عبر االتصال على 

calrx.dhcs.ca.gov/home-https://medi.   ولكن الشكاوى المتعلقة بمزايا الخدمات الصيدالنية التي 

 هو  DMHCقد تكون مؤهلة للمراجعة الطبية المستقلة. ورقم الهاتف المجاني لـ   Medi-Cal Rxال تخضع لـ

 يمكنك العثور على نموذج المراجعة   9891-688-877-1.وخط الرسائل المكتوبة هو 1-888-466-2219

 . DMHC: https://www.dmhc.ca.govالطبية المستقلة/الشكوى والتعليمات عبر اإلنترنت على موقع 

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home
https://www.dmhc.ca.gov/
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 الطعون 

مختلف عن شكوى. االستئناف هو أن تطلب منا مراجعة وتغيير قرار اتخذناه بشأن خدمتك )خدماتك(. إذا أرسلنا لك  طعن 

( يخبرك أننا سوف نرفض أو نؤجل أو نغير أو ننهي إحدى الخدمة )الخدمات(، وأنت ال توافق  NOAإشعاًرا باتخاذ إجراء )

يمكن لـمقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك أو مقدم رعاية آخر أن  على القرار، يمكنك أن تطلب منّا االستئناف. كما  

 يطلب منا االستئناف نيابة عنك بإذن كتابي منك. 

الذي تلقيته منا. إذا قررنا تقليل أو تعليق أو إيقاف خدمة  NOAيوًما من تاريخ  60يجب أن تطلب استئنافًا في غضون 

ستمرار في الحصول على تلك الخدمة )الخدمات( أثناء انتظار الحكم في  )خدمات( تحصل عليها اآلن، فإنه يمكنك اال

. لتلقي المعونة المدفوعة المعلقة، يجب أن تطلب منا استئنافًا في “تعليق المعونة المدفوعة”االستئناف. يُعرف ذلك باسم 

ه، أيهما أبعد. عندما تطلب  ، أو قبل التاريخ الذي قلنا أن خدمتك )خدماتك( ستتوقف فيNOAأيام من تاريخ  10غضون  

 استئنافًا في ظل هذه الظروف، فإن الخدمة سوف تستمر )الخدمات(.

 يمكنك تقديم طعن عبر الهاتف أو بشكل كتابي أو عبر اإلنترنت: 

  7صباًحا و  7بين الساعة   (TTY 711) 4627-407-800على الرقم   Anthemاتصل بـ  عبر الهاتف: ▪

 خطتك الصحية والخدمة التي تستأنف بشأنها.  مساًء، واكتب اسمك ورقم تعريف

واطلب أن يُرَسل لك نموذًجا.  (TTY 711) 4627-407-800على الرقم  Anthemاتصل بـ  عبر البريد: ▪

عندما تحصل على النموذج، فامأله. كن حريًصا على ذكر اسمك ورقم البطاقة التعريفية لرعايتك الصحية  

 والخدمة التي تستأنف ضدها.

 النموذج إلى: أرسل 

Attn: Grievance Coordinator 

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 60007 

Los Angeles, CA 90060-0007 

 نماذج الطعن متوفرة في عيادة طبيبك.

 anthem.com/ca/medi-cal.  اذهب إلى الرابط Anthem. تفضل بزيارة موقع عبر اإلنترنت: ▪

 ، فيمكننا مساعدتك. ”Aid Paid Pending“ إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في طلب استئناف أو مع المعونات المعلقة

 .(TTY 711) 4627-407-800ن. اتصل بالرقم  يمكننا تقديم خدمات لغوية بالمجا 

يوًما، سنخبرك بقرار االستئناف  30أيام من تلقي استئنافك، يفيد بأننا حصلنا عليه خالل   5سنرسل لك خطابًا في غضون 

  30(. إذا لم نوفر لك قرار االستئناف الخاص بنا في خالل NARالخاص بنا، وسنرسل لك خطاب إخطار قرار االستئناف )

مع قسم خدمات الرعاية الصحية المدارة. ولكن إذا طلبت جلسة استماع في   IMRاستماع و IMRا، فيمكنك طلب جلسة يومً 

 . في هذه الحالة، يكون لجلسة االستماع الرأي النهائي. IMRالوالية أواًل، وقد تم عقد الجلسة بالفعل، فال يمكنك طلب 

  

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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إذا أردت منا أنت أو طبيبك اتخاذ قرار سريع بسبب أن الوقت المستغرق في الحكم في استئنافك سيعرض حياتك أو صحتك  

 أو قدرتك على العمل للخطر، يمكنك طلب مراجعة مستعجلة )سريعة(. لطلب مراجعة مستعجلة، اتصل على  

800-407-4627 (TTY 711) . تلقي الطعن.  ساعة من 72سوف نتخذ قراًرا في غضون 

 ماذا تفعل لو كنت تختلف مع قرار طعن 

  NAR يخبرك بأننا لم نغير قرارنا، أو إذا لم تحصل على خطاب NAR إذا طلبت استئنافًا وحصلت على خطاب

 يوًما؛ فيمكنك: 30 مطلقًا وقد انقضى

 ع أحد  ، وسوف يراج((CDSSمن إدارة كاليفورنيا للخدمات االجتماعية  استماع جلسةاطلب نموذج  ▪

 القضاة قضيتك. 

( للحصول  DMHCقدم نموذج المراجعة الطبية المستقلة/الشكوى لدى قسم خدمات الرعاية الصحية الُمدارة ) ▪

،  DMHC IMR. أثناءDMHCمن  ((IMRمراجعة طبية مستقلة أو لطلب  Anthemعلى مراجعة لقرار 

 هو   DMHCورقم الهاتف المجاني لـ بمراجعة حالتك.  Anthemسيقوم طبيب خارجي ليس جزًءا من 

. يمكنك العثور على نموذج 9891-688-877-1 وخط الرسائل المكتوبة هو 1-888-466-2219

 : DMHCالمراجعة الطبية المستقلة/الشكوى والتعليمات عبر اإلنترنت على موقع 

https://www.dmhc.ca.gov . 

 .IMRلن تضطر للدفع مقابل جلسة االستماع أو مقابل 

. ولكن إذا طلبت جلسة استماع في الوالية أواًل، وقد تم عقد  IMRلديك الحق في الحصول على جلسة استماع في الوالية و 

 . في هذه الحالة، يكون لجلسة االستماع الرأي النهائي. IMRجلسة بالفعل، فال يمكنك طلب ال

 .IMRيوجد في األقسام أدناه المزيد من المعلومات عن كيفية طلب جلسة استماع و

.  Anthemعن طريق  Medi-Cal Rxال يجري التعامل مع الشكاوى والطعون المتعلقة بمزايا الخدمات الصيدالنية لدى 

  2273-977-800عن طريق االتصال بالرقم  Medi-Cal Rxيمكنك تقديم الشكاوى عن مزايا الخدمات الصيدالنية لدى 

(TTY 800-977-2273 711 أو 5 واضغط) ولكن الشكاوى والطعون المتعلقة بمزايا الخدمات الصيدالنية التي ال .

 قد تكون مؤهلة للمراجعة الطبية المستقلة. Medi-Cal Rxتخضع لـ 

  ، فيمكنك طلب جلسة استماع على مستوى الوالية.Medi-Cal Rxإن لم توافق على قرار متعلق بالمزايا الصيدالنية من 

 . DMHC لدى IMRإلجراءات  Medi-Cal Rx لصيدالنية منال تخضع قرارات المزايا ا

 ( لدى إدارة الرعاية الصحية المدارةIMRالشكاوى والمراجعات الطبية المستقلة )

IMR   هي عندما يراجع حالتك طبيب خارجي غير مرتبط بخطتك الصحية. .إذا كنت تود الحصول علىIMR فعليك تقديم ،

يوًما تقويميًا، أو إذا كنت غير راٍض   30أواًل. إذا لم تسمع من الخطة الصحية الخاصة بك خالل   Anthemاستئناف لدى 

أشهر من تاريخ استالم خطاب  6في خالل   IMRأن تطلب يجب  .IMRعن قرار الخطة الصحية الخاص بك، يمكنك طلب 

https://www.dmhc.ca.gov/
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 IMRيوًما لطلب جلسة استماع، فإذا كنت تريد  120اتخاذ اإلجراء الذي يخبرك بقرار الطعن، إال أنه لن يكون أمامك سوى 

عقد الجلسة  وجلسة االستماع، يرجى تقديم شكواك في أقرب وقت ممكن. تذكر أنه في حال طلبك جلسة استماع أواًل، وقد تم 

 . في هذه الحالة، يكون لجلسة االستماع الرأي النهائي. IMRبالفعل، فال يمكنك طلب 

مباشرة بدون تقديم استئناف أواًل. يكون هذا اإلجراء في الحاالت التي تكون فيها مخاوفك   IMRقد تتمكن من الحصول على  

 الصحية ملحة ، مثل تلك التي تتضمن تهديد خطير لصحتك.

  Anthemفي مراجعة شكواك للتأكد من اتخاذ  DMHC, فستستمر IMRللحصول على   DMHCتتأهل شكواك لدى إذا لم 

 وقرارات المراجعة.  DMHC IMRلـ  Anthemللقرار الصحيح عند استئنافك على رفض الخدمة. يجب أن تمتثل 

 .IMRإليكم طريقة طلب 

ات الرعاية الصحية. إذا كان لديك تظلم ضد خطتك الصحية،  إن قسم الرعاية الصحية الُمدارة مسؤول عن تنظيم خطط خدم

واستخدام إجراءات تظلمات  (TTY 711) 4627-407-800فعليك أواًل االتصال بخطتك الصحية على الهاتف على 

تاحة خطتك الصحية قبل االتصال بالقسم. استخدام إجراء التظلم هذا ال يمنع أي حقوق قانونية أو عالجات محتملة قد تكون م

لك. إذا كنت بحاجة للمساعدة في تقديم تظلم متعلق بحالة طوارئ، أو تظلم لم يتم حلّه بطريقة مرضية من قبل خطتك  

يوًما، يمكنك االتصال بالقسم للمساعدة. قد تكون   30الصحية، أو تظلم لم تحلّه خطتك الصحية، أو تظلم لم يَُحل لمدة تخطت 

. إذا كنت مؤهاًل إلجراء مراجعة طبيَّة منفصلة، فستقدم عملية المراجعة الطبيَّة  (IMRمؤهاًل لمراجعة طبية منفصلة )

المنفصلة مراجعة غير متحيزة للقرارات الطبية المتخذة من خطة طبية متعلقة بالضرورة الطبية لخدمة أو عالج مقترح، أو 

في الخدمات الطبية الطارئة أو العاجلة. كما يوجد  قرارات تغطية للعالجات التجريبية أو االستقصائية بطبيعتها ونزاعات الدفع 

(  9891-688-877-1( رقم )TDDوخط هاتف ضعاف السمع ) (2219-466-888-1) لدى اإلدارة رقم هاتف مجاني 

به نماذج   https://www.dmhc.ca.govلضعاف السمع وأصحاب مشاكل التخاطب. موقع اإلدارة على اإلنترنت 

 شكوى مراجعة طبيَّة منفصلة ونماذج طلبات وتعليمات عبر اإلنترنت.

 جلسات االستماع

(. سيساعدك  CDSSللخدمات االجتماعية )   Californiaستماع على مستوى الوالية هي اجتماع بأشخاص من إدارة  جلسة اال 

القاضي على حل مشكالتك أو إخبارك إن كنا قد اتخذنا القرار الصحيح. لديك الحق في طلب جلسة استماع رسمية إذا كنت قد 

 يوًما.  30قرارنا، أو إذا لم تحصل على قرار بشأن االستئناف بعد  طلبت بالفعل استئناًفا معنا، وما زلت غير راٍض عن  

الخاص بنا. ومع ذلك، إذا   NARيوًما من التاريخ الوارد في خطاب  120يجب أن تطلب جلسة استماع رسمية في غضون 

ار بشأن جلسة استماع لك المعونة المدفوعة المعلقة أثناء االستئناف الخاص بك، وتريد استمراره حتى يتم اتخاذ قرقدمنا 

الخاص بنا، أو قبل التاريخ   NARأيام من خطاب  10الوالية الخاصة بك، فيجب عليك طلب جلسة استماع والية في غضون 

  Aid Paid Pendingالذي قلناه ستتوقف خدمتك )خدماتك(، أيهما أبعد. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة للتأكد من استمرار  

مساًء عبر   7صباًحا و   7بين الساعة  Anthemبشأن جلسة استماع الوالية الخاصة بك، فاتصل بـحتى يتم اتخاذ قرار نهائي 

. كما يمكن 711إذا لم يكن باستطاعتك السمع أو التحدث جيًدا، فيمكنك االتصال على  4627-407-800.االتصال على  

 كتابي منك.  لـمقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك طلب جلسة استماع نيابة عنك بإذن

 في بعض األحيان؛ يمكنك طلب جلسة استماع والية دون استكمال عملية االستئناف الخاصة بنا.

https://www.dmhc.ca.gov/
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على سبيل المثال؛ يمكنك طلب جلسة استماع والية دون الحاجة إلى إكمال عملية االستئناف الخاصة بنا، إذا لم نخطرك بشكل  

. فيما يلي بعض األمثلة على حاالت “اإلجهاد المقدَّر”رف ذلك باسم صحيح أو في الوقت المحدد بشأن خدمتك )خدماتك(. يُع

 اإلجهاد المقدَّر: 

 بلغتك المفضلة.  NOAلم نوفر لك خطاب  •
 أن نكون قد تسببنا بخطأ يمس واحًدا من حقوقك.  •
 .NOAلم نعطيك خطاب  •
 الخاص بنا. NARلقد ارتكبنا خطأ في خطاب  •
 نا أن قضيتك كانت عاجلة، لكننا لم نرد على استئنافك في غضون  يوًما. قرر 30لم نقرر استئنافك في غضون  •

 ساعة.  72

 يمكنك أن تطلب جلسة استماع في الوالية عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني. 

   5253-952-800-1على رقم    CDSSاتصل بوحدة اإلجابة على الجمهور في  عبر الهاتف: ▪

(TTY 1-800-952-8349 711 أو .) 

 امأل النموذج المقدم باعتراضاتك على إشعار الحل.   البريد:عبر  ▪

 ثم أرسلها إلى: 

California Department of Social Services   

State Hearings Division   

P.O. Box 944243, MS 09-17-37 

Sacramento, CA 94244-2430 

 نا مساعدتك. يمكننا تقديم خدمات لغوية بالمجان. إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في طلب جلسة استماع في الوالية، فيمكن 

 . (TTY 711) 4627-407-800اتصل بالرقم  

يوًما ليتخذ القاضي قراًرا بشأن قضيتك. على   90ستعبر عن رأيك في جلسة االستماع. وسنعبر عن رأينا. قد تستغرق حتى 

Anthem .االمتثال لقرار القاضي 

ا سريعًا بسبب أن الوقت الذي تستغرقه جلسة االستماع في الوالية سيعرض حياتك أو أن يتخذ قرارً  CDSSإذا كنت تريد من 

  CDSSصحتك أو قدرتك على العمل للخطر التام، يمكنك أنت أو مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك االتصال بـ 

ل بعد أن تستلم ملف القضية  أيام عم 3اتخاذ قرار في وقت ال يتجاوز   CDSSوطلب جلسة استماع عاجلة )سريعة(. على 

 . Anthemبالكامل من 

 االحتيال، والتبديد، واإلساءة 

قد ارتكب احتيااًل أو عملية هدر أو   Medi-Calإذا كنت تشك أن مقدم رعاية أو شخص ما يحصل على خدمات برنامج 

أو تقديم شكوى عبر   6222-822-800-1إساءة استخدام، فيحق لك اإلبالغ عنه عن طريق االتصال بالرقم المجاني السري

 . https://www.dhcs.ca.govاإلنترنت على 

 شمل عمليات احتيال وهدر وإساءة استخدام مقدم الرعاية ما يلي: ت

https://www.dhcs.ca.gov/
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 تزييف السجالت الطبية ▪

 وصف أدوية أكثر من الالزم طبيًا ▪

 تقديم خدمات رعاية صحية أكثر من الالزم طبيًا ▪

 تقديم فواتير عن خدمات لم يتلقاها العضو  ▪

 تقديم فواتير لخدمات مهنية في حين لم يؤدي المختص الخدمة  ▪

 أغراض أو خدمات مجانية أو مخصوم من تكلفتها لألعضاء للتأثير على اختيار العضو لمقدمتقديم   ▪

 تغيير طبيب الرعاية األولية للعضو دون درايته ▪

 إن عمليات احتيال وتبديد وإساءة استخدام شخٍص يحصل على مزايا تشمل، دون أن تقتصر على ما يلي:

( التابعة لـ  BICلخاصة بالخطة الصحية أو بطاقة تعريف المزايا )إقراض أو بيع أو إعطاء البطاقة التعريفية ا ▪

Medi-Cal  لشخص آخر 

 الحصول على العالجات أو األدوية نفسها من أكثر من مقدم  ▪

 الذهاب لغرفة الطوارئ في حين أن الحالة ليست بطارئة ▪

 استخدام رقم الضمان االجتماعي أو رقم معرف البطاقة التعريفية للخطة الصحية  ▪

أخذ وسائل التنقل الطبية وغير الطبية للخدمات غير المتعلقة بالرعاية الصحية، أو للخدمات التي ال تغطيها   ▪

Medi-Cal .أو عندما ال يكون لديك موعد طبي أو وصفات طبية الستالمها ، 

التعريفية للشخص الذي ارتكب لإلبالغ عن حالة احتيال أو هدر أو إساءة استخدام، اكتب اسم وعنوان ورقم تعريف البطاقة 

عملية االحتيال أو التبديد أو إساءة االستخدام. قدم أكبر قدر ممكن من المعلومات حول الشخص، كرقم الهاتف أو التخصص  

 إذا كان مقدم رعاية. قدم تواريخ الفعاليات وملخص لما حدث بالضبط.

 أرسل بالغك على العنوان:

 Attn: Special Investigations Unit (SIU) عبر البريد:  

Anthem Blue Cross 

21215 Burbank Blvd. 

Woodland Hills, CA 91367 

 Anthem SIU  :888-231-5044 (TTY 711)الخط الساخن لالحتيال في  عبر الهاتف: 

 لإلبالغ عن االحتيال والتبديد وإساءة االستخدام :   Medi-Cal Rxالخط الساخن الخاص ب

800-375-1251 (TTY 711)   أو أرسل بريًدا إلكترونيًا إلى 

Magellan SIU (siu@magellanhealth.com) 

من االثنين  Anthem   800-407-4627 (TTY 711)أو تواصل مع مركز رعاية العمالء الخاصة بـ

 مساًء بتوقيت المحيط الهادئ 7صباًحا حتى    7إلى الجمعة، من 
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 الحقوق والمسؤوليات    .7
الفصل هذه الحقوق ، فإن لك حقوقًا وعليك مسؤوليات معينة. يفسر هذا Anthemباعتبارك عضًوا مسجاًل في برنامج 

 . Anthem والمسؤوليات. كما يشمل الفصل إشعارات قانونية يحق لك استالمها بصفتك عضًوا في

 حقوقك 

  Anthem: تلك هي حقوقك كعضٍو في

أن تُعاَمل باحترام وكرامة، مع إيالء االعتبار الواجب لحقك في الخصوصية والحاجة إلى الحفاظ على سرية   ▪

 الطبية.معلوماتك 

 أن تتلقى معلومات حول المؤسسة وخدماتها التي تغطيها، وممارسيها ومقدميها وحقوق ومسؤوليات األعضاء.   ▪

لتلقي معلومات العضو المكتوبة والمترجمة بالكامل بلغتك المفضلة، بما في ذلك جميع إشعارات التظلم  ▪

 والطعون.

 ياتهم.ومسؤول  Anthemلتقديم مقترحاتك حول سياسة حقوق أعضاء ▪

 Anthem.التمكن من اختيار مقدم رعاية أولية من داخل شبكة  ▪

 الوصول إلى مقدمي الرعاية التابعين للشبكة في الوقت المناسب. ▪

 المشاركة في اتخاذ القرار مع مقدمي الخدمات بشأن الرعاية الصحية الخاصة بك، بما في ذلك الحق في   ▪

 رفض العالج. 

 خطيًا، بشأن المنظمة أو الرعاية التي تلقيتها.التعبير عن المظالم، شفهيًا أو  ▪

 برفض طلب الرعاية الطبية أو تأجيله أو إنهائه أو تغييره. Anthemلمعرفة السبب الطبي لقرار  ▪

 تلقي تنسيق للرعاية.  ▪

 طلب طعن للقرارات لرفض أو تأجيل أو تقييد الخدمات أو المزايا. ▪

 للحصول على خدمات الترجمة المجانية للغتك.  ▪

 ي مساعدة قانونية مجانية في مكتب المساعدات القانونية المحلي أو في مجموعات األخرى. تلق ▪

 تشكيل توجيهات ُمسبقة.  ▪

واستمرار سخطك  Anthemطلب جلسة استماع في حال رفض الخدمة أو الميزة وتقديمك لطعن بالفعل لدى  ▪

بما في ذلك المعلومات عن بالظروف  يوًما،  30على القرار، أو في حال عدم حصولك على قرار لطعنك بعد 

 التي بموجبها يمكن إجراء جلسة استماع عاجلة. 

 والتغيير إلى خطة صحية أخرى في المقاطعة عند الطلب. Anthemإلغاء التسجيل في  ▪

 القاصرين.الوصول لخدمات موافقة  ▪

للحصول على معلومات مكتوبة عن األعضاء بدون تكلفة بتنسيقات أخرى )مثل طريقة برايل، والطباعة كبيرة  ▪

الحجم، والصوت، والتنسيقات اإللكترونية التي يمكن الوصول إليها( عند الطلب وفي الوقت المناسب للتنسيق  

 (. 12))ب(  14182المطلوب، ووفقًا لقسم رمز الرعاية والمؤسسات 
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 التحرر من أي شكل من أشكال ضبط النفس أو العزلة المستخدمة كوسيلة لإلكراه أو التأديب أو الراحة أو العواقب.  ▪

المناقشة الصادقة لمعلومات عن خيارات العالج والبدائل المتاحة، مقدمة بطريقة تتناسب مع حالتك وقدرتك  ▪

 على الفهم، بغض النظر عن التكلفة أو التغطية. 

ل إلى والحصول على نسخة من سجالتك الطبية واستالمها، وطلب تعديلها أو تصحيحها، وفقًا لما هو الوصو ▪

 . 164.526و 164.524قانون اللوائح الفيدرالية §  45منصوص عليه في  

، أو مزودي  Anthemحرية ممارسة هذه الحقوق دون التأثير سلبًا على المعاملة التي تحصل عليها من  ▪

 بك أو الوالية. الرعاية الخاصين 

للوصول إلى خدمات تنظيم األسرة، ومراكز الوالدة المستقلة، ومراكز الصحة المؤهلة بشكل فيدرالي، وعيادات   ▪

الصحة الهندية وخدمات القبالة، ومراكز الصحة الريفية، وخدمات العدوى المنقولة جنسيًا وخدمات الطوارئ  

 وفقًا للقانون الفيدرالي.  Anthemخارج شبكة 

 ومسؤولياتهم. Anthemيم اقتراحات عن سياسة حقوق أعضاء  تقد ▪

 النصية.  Anthemاختيار االنسحاب من مراسالت   ▪

 مسؤولياتك

 المسؤوليات التالية: Anthemيتحمل أعضاء 

يوًما من   120اتصل بمقدم الرعاية الرئيسية الخاص بك على الفور لجدولة التقييم الصحي األولي )في غضون   ▪

 طفلك. التسجيل( لك أو ل

تقديم المعلومات المطلوبة لنا وألطبائك ولمقدمي الرعاية اآلخرين لمساعدتك على الحصول على أفضل رعاية   ▪

 وكافة المزايا التي تكون مؤهاًل للحصول عليها. 

فهم مشكالتك الصحية بقدر استطاعتك إلى جانب العمل مع طبيبك أو مقدمي الرعاية الصحية اآلخرين لوضع   ▪

 عالجية توافقون جميعًا عليها؛خطة 

 اتبع خطة الرعاية التي وافقت عليها مع أطبائك أو غيرهم مقدمو الرعاية الصحية.  ▪

 اتباع نصيحة طبيبك بخصوص االعتناء الجيد بنفسك.  ▪

 استخدام مصادر الرعاية الصحيحة.  ▪

 معك عند زيارة الطبيب. Anthemإحضار البطاقة التعريفية لـ  ▪

 معاملة األطباء ومقدمي الرعاية اآلخرين باحترام. ▪

 فهم هذه الخطة الصحية.  ▪

 معرفة قواعد هذه الخطة الصحية واتباعها. ▪

 معرفة القانون المنظم لهذه الخطة الصحية وأنواع الخدمات التي تحصل عليها. ▪

ك أو أصلك القومي أو ثقافتك أو احتياجاتك  معرفة أنه ال يمكننا التمييز ضد بسبب سنك أو جنسك أو عرق ▪

 اللغوية أو توجهك الجنسي أو صحتك.
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 إشعار عدم التمييز 

بشكل غير   Anthemقوانين الحقوق المدنية الخاصة بالوالية والفيدرالية. ال تميز  Anthemالتمييز مناٍف للقانون. تتبع 

نس أو العرق أو اللون أو الدين أو النسب أو األصل القومي أو قانوني أو تستبعد األشخاص أو تعاملهم بشكل مختلف بسبب الج

تحديد المجموعة العرقية أو العمر أو اإلعاقة العقلية أو اإلعاقة الجسدية أو الحالة الطبية أو المعلومات الوراثية أو الحالة  

 الزوجية أو الجنس أو الهوية الجنسية أو الميول الجنسي. 

 Anthem:تقدم 

 خدمات المجانية لألشخاص ذوي اإلعاقة لمساعدتهم على التواصل معنا، مثل:المساعدات وال ▪

 مترجمو لغة إشارة مؤهلون 

  ،المعلومات المكتوبة بتنسيقات أخرى )طباعة كبيرة، صوت، تنسيقات إلكترونية يسهل الوصول إليها

 تنسيقات أخرى(

 م األساسية، مثل:خدمات اللغة المجانية لألشخاص الذين ال تكون اإلنجليزية هي لغته ▪

  مترجمون فوريون مؤهلون 

 معلومات مكتوبة بلغات أخرى 

 بين الساعة السابعة صباًحا والساعة السابعة مساًء على الرقم   Anthemإذا كنت بحاجة إلى هذه الخدمات، فاتصل بمركز 

 الستخدام   TTY 711م أو إن لم يكن في إمكانك السمع أو الكالم جيًدا، فيمكنك االتصال باستخدا . 800-407-4627

 .خدمة مناوبات كاليفورنيا

 كيفية تقديم تظلم

قد فشلت في توفير هذه الخدمات أو طبقت التمييز بشكل غير قانوني بطريقة أخرى على أساس   Anthemإذا كنت تعتقد أن 

الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو األصل أو األصل القومي أو تحديد المجموعة العرقية أو العمر أو اإلعاقة العقلية أو  

الحالة الزوجية أو الجنس أو الهوية الجنسية أو الميول الجنسي،  اإلعاقة الجسدية أو الحالة الطبية أو المعلومات الوراثية أو 

 يمكنك تقديم الشكوى بشكل خطي أو شخصي أو إلكتروني: Anthem.يمكنك تقديم شكوى مع منسق الشكاوى لدى 

مساًء، وذلك عن طريق االتصال بالرقم   7صباًحا إلى الساعة    7يرجى االتصال من الساعة  عبر الهاتف: ▪

الستخدام   711أو إن لم يكن في إمكانك السمع أو الكالم جيًدا، فيمكنك االتصال باستخدام  . 800-407-4627

 خدمة مناوبات كاليفورنيا.

 : امأل نموذج الشكوى أو اكتب خطابًا وأرسله إلى بشكل خطي: ▪

Attn: Grievance coordinator 

Anthem Blue Cross 

P.O. Box 60007 

Los Angeles، CA 90060-0007 

 وأبلغهم برغبتك في تقديم تظلم.  Anthemتفضل بزيارة مكتب طبيبك أو  الحضور شخصيًا: ▪
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mss.anthem.com/california-اإللكتروني على الرابط  Anthemتفضل بزيارة موقع   إلكترونيًا: ▪

.materials.html#MemberGrievanceForms-medicaid/benefits/member 

 Californiaإدارة خدمات الرعاية الصحية في  –  مكتب الحقوق المدنية

، مكتب الحقوق المدنية Californiaيمكنك أيًضا تقديم شكوى تتعلق بالحقوق المدنية إلى إدارة خدمات الرعاية الصحية في 

 عبر الهاتف أو خطيًا أو إلكترونيًا:

. أو إن لم يكن في إمكانك السمع أو الكالم جيًدا، فيمكنك 7370-440-916اتصل على الرقم   عبر الهاتف: ▪

 )خدمة نقل االتصاالت(.  711االتصال على 

 امأل نموذج الشكوى أو أرسل خطابًا إلى:  بشكل خطي: ▪

Deputy Director, Office of Civil Rights 

Department of Health Care Services 

Office of Civil Rights 

P.O. Box 997413, MS 0009 

Sacramento, CA 95899-7413 

 استمارات الشكوى متاحة على 

https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx . 

 . CivilRights@dhcs.ca.govأرسل بريًدا إلكترونيًا إلى إلكترونيًا:  ▪

 وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية  -مكتب الحقوق المدنية  

اإلعاقة أو الجنس، يمكنك  إذا كنت تعتقد أنك قد تعرضت للتمييز على أساس العرق أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو 

أيًضا تقديم شكوى بشأن الحقوق المدنية فى مكتب الجقوق المدنية التابع لوزارة الصحة و الخدمات اإلنسانية األمريكية عبر 

 الهاتف أو كتابيًا أو إلكترونيًا:

يرجى  إذا كنت تعاني من صعوبة في السمع أو النطق،  1019-368-800-1. اتصل على الرقم عبر الهاتف: ▪

 الستخدام خدمة مناوبات كاليفورنيا.  711أو   TTY 1-800-537-7697االتصال

 امأل نموذج الشكوى أو أرسل خطابًا إلى:  بشكل خطي: ▪

U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW   

Room 509F, HHH Building   

Washington, D.C. 20201 

 .https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.htmlمتاحة على  نماذج الشكوى

تفضل بزيارة بوابة مكتب شكوى الحقوق المدنية على العنوان   إلكترونيًا: ▪

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp. 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/benefits/member-materials.html%23MemberGrievanceForms
https://mss.anthem.com/california-medicaid/benefits/member-materials.html%23MemberGrievanceForms
https://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp
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 طرق المشاركة بصفتك عضًوا في البرنامج

اجتماعات في كل ربع سنة للحديث عما يعمل بشكل جيد وكيف يمكن   Anthemفي أن تسمع منك. تعقد  Anthemترغب 

 تحسين الخدمات التي تقدمها. ويُدعى األعضاء للحضور. فاحضر االجتماع! Anthemلـ 

 اللجنة االستشارية للمجتمع 

 Anthemأعضاء اللجنة االستشارية للمجتمع جموعة منلديها مجموعة تُسمى اللجنة االستشارية للمجتمع. وتتكون هذه الم .

 وهي مسؤولة عن:  Anthemيمكنك االنضمام لهذه المجموعة إذا أردت. تتحدث المجموعة عن كيفية تحسين سياسات 

 تحديد فرص زيادة وصول األعضاء إلى الرعاية.  ▪

 تحسين الخدمات التي تقدمها.  Anthemاقتراح كيف يمكن لـ  ▪

 توفير المدخالت المتعلقة بتقييم االحتياجات الثقافية واللغوية. ▪

 

 ونبحث عن:

 أو ولي أمر/مقدم رعاية لعضو.   Anthemأعضاء في  ▪

 كبار موظفين وأشخاص ذوي إعاقة.  ▪

 منظمات مجتمعية ومجموعات مؤيدة. ▪

 

 ا. قد يتأهل األعضاء لقسائم المواصالت أو بطاقات الهداي

 (TTY 711) 4627-407-800.فإذا أردت أن تكون جزًءا من هذه المجموعة، فاتصل على الرقم  

 بوابة األعضاء 

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك أو التسجيل للحصول عليه للدردشة الحية مع ممثل أو إرسال رسالة آمنة إلينا. ستحتاج إلى رقم  

 )الموجود في بطاقة هوية العضو الخاصة بك(. باستخدام حساب، يمكنك أيًضا:معرف العضو الخاص بك للتسجيل 

 (.PCPتغيير مقدم الرعاية األولية الخاص بك ) ▪

 عرض أو طباعة بطاقة العضوية الخاصة بك.  ▪

 (.HRSالحصول على برنامج فحص المخاطر الصحية ) ▪

 رؤية معلومات االتصال. ▪

 لجنة السياسة العامة 

أيًضا مجموعة تسمى لجنة السياسة العامة.تجتمع المجموعة أربع مرات في السنة، وتتضمن مشاركة من طبيب    Anthemلدى  

 سيناقش األعضاء كيفية تحسين خدمات الرعاية الصحية في المجتمع. .  Anthem Medi-Calداخل الشبكة، وأعضاء  
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 ستقوم هذه المجموعة بـ:

 العمل مع القادة في المجتمع الطبي ▪

 Anthemالعمل مع كبار المسؤولين التنفيذيين في  ▪

 بتحسين الخدمات والتوصيل، باإلضافة إلى برامج التوعية  Anthemالتوصية بكيفية قيام  ▪

 مراجعة أدبيات األعضاء للتأكد من مالءمتها الثقافية ▪

أهل األعضاء المشاركون  على االنضمام، وكذلك اآلباء ومقدمي الرعاية لألعضاء. سيت  Anthemيتم تشجيع جميع أعضاء 

  كذلك للحصول على بطاقات الهدايا.

 للتسجيل ومعرفة المزيد.  (TTY 711) 4627-407-800فلنعمل معًا إلحداث فرق. اتصل بنا على الرقم المجاني  

 إشعار حول ممارسات الخصوصية 

 الطبية وسيتم إرساله إليك عند الطلب. للحفاظ على سرية السجالت   Anthemيتوفر بيان ينص على سياسات وإجراءات

ال يُطلب من األعضاء الذين قد يوافقون على تلقي خدمات حساسة الحصول على تصريح من أي عضو آخر لتلقي تلك أو  

توجيه االتصاالت التي لها عالقة بالخدمات الحساسة إلى العنوان البريدي البديل للعضو   Anthemتقديم مطالبة بها. ستتولى 

وان البريد اإللكتروني أو رقم الهاتف أو، في حالة عدم وجود تعيين، باسم العضو على العنوان أو رقم الهاتف المسجلين  أو عن

عن المعلومات الطبية التي لها عالقة بالخدمات الحساسة ألي عضو آخر دون إذن كتابي من  Anthemفي الملف. لن تفصح 

طلبات االتصال السري بالشكل والصيغة المطلوبين، إذا كان من   Anthemالعضو الذي يتلقى تلك الرعاية. سوف تتفهم 

السهل إصداره بالشكل والصيغة المطلوبين، أو في مواقع بديلة. سيكون طلب العضو لالتصاالت السرية التي لها عالقة  

 بالخدمات الحساسة ساريًا حتى يلغي العضو الطلب أو يقدم طلبًا جديًدا لالتصاالت السرية. 

 تصاالت السرية الخاصة بالمعلومات الطبيةاال

يجوز ألي عضو، بما في ذلك البالغون أو القصر الذين يمكنهم الموافقة على خدمة الرعاية الصحية دون موافقة أحد الوالدين أو 

يمكن إرسال طلب اتصال    الوصي القانوني، وفًقا لقانون الوالية أو القانون الفيدرالي، طلب اتصال سري، إما كتابًيا أو إلكترونًيا. 

  يمكن   P.O. Box 60007، Los Angeles، CA 90060-0007أو    Anthem Blue Crossسري كتابًيا إلى مكتب  

كما يمكن لألعضاء االتصال بنا على   www.anthem.com/ca.تقديم طلب إلكتروني باتباع الخطوات الواردة على موقع  

 هم.الرقم الموجود خلف بطاقات التعريف الخاصة ب 

سيطبق طلب االتصال السري على جميع االتصاالت التي تفصح عن معلومات طبية أو اسم مقدم الخدمات وعنوانه المتعلق 

 بالخدمات الطبية التي يتلقاها الفرد الذي يطلب االتصال السري. 

بداية، أو يُستلم طلب سيكون طلب االتصال السري ساريًا حتى يستلم إلغاء له من العضو الذي طلب االتصال السري في ال

 اتصال سري جديد. 
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( أيام تقويمية من تلقي الطلب إلكترونيًا أو عبر الهاتف، 7تنفيذ طلب االتصال السري في غضون سبعة ) Anthemستتولى 

( يوًما تقويميًا من تاريخ تلقينا طلبًا كتابيًا عن طريق بريد الدرجة األولى. سنقر أيًضا بأننا 14أو في غضون أربعة عشر )

 عضو بنا. تلقينا الطلب وسنقدم تقرير بالحالة إذا اتصل ال

( حول ممارسات HIPAAإخطار قانون قابلية التأمين الصحي والمساءلة )

 الخصوصية 

 . 2022. آخر مراجعة لهذا اإلشعار كانت في يونيو 2003أبريل   14تاريخ السريان األصلي لهذا اإلخطار هو 

 
 (.PHIلصحية المحمية الخاصة بك )يرجى قراءة هذا اإلخطار بعناية. يحيطك اإلخطار علًما بمن يستطيع رؤية المعلومات ا

يخبرك اإلشعار متى يتعين أن نطلب منك موافقتك قبل مشاركة هذه المعلومات. يخبرك اإلخطار متى يمكننا مشاركة هذه 
 دون موافقتك. ويخبرك أيًضا بحقوقك لرؤية معلوماتك وتغييرها.  المعلومات

 
خاصة. وينص القانون على وجوب حماية هذا النوع من المعلومات المعروفة  المعلومات المتعلقة بصحتك ومالك هي معلومات  

 بالمعلومات الصحية المحمية لجميع األعضاء لدينا. وهذا يعني أنه إذا كنت عضًوا حالًيا أو سابًقا، فإن معلوماتك آمنة. 
 

وبرنامج التأمين الصحي   Medicaidنحن نحصل على معلومات بشأنك من الهيئات التابعة للواليات من أجل برنامج 
لألطفال بعد إثبات أهليتك وتسجيلك في الخطة الصحية لدينا. ونحصل على المعلومات أيًضا من أطبائك والعيادات  

 والمختبرات والمستشفيات بحيث يمكننا الموافقة ودفع التكاليف مقابل رعايتك الصحية. 
 

( التي تخبرنا PHIزمنا القانون به لحماية المعلومات الصحية المحمية ) ينص القانون الفيدرالي على أنه يتعين أن نخبرك بما يل 
 :PHIبها شفهًيا أو كتابيا أو تلك المحفوظة على الكمبيوتر. يجب علينا أيًضا إخبارك بكيفية الحفاظ على أمن المعلومات. لحماية  

 

 على الورق )المسماة بالمادية(، نقوم بما يلي: •
 وملفاتنانقفل مكاتبنا  –
 تدمير الورق المحتوي على معلومات صحية بحيث ال يستطيع اآلخرون الوصول إليه  –

 المحفوظة على الكمبيوتر )المسماة بالفنية(، نقوم بما يلي: •
 نستخدم كلمات المرور بحيث ال يستطيع الوصول إلى المعلومات إال األشخاص المناسبون –

 استخدام البرامج الخاصة لمراقبة أنظمتنا  –

 مستخدمة أو المشاركة بواسطة األشخاص الذين يعملون لصالحنا، أو األطباء أو الوالية، نقوم بما يلي:ال •
 وضع قواعد للحفاظ على أمن المعلومات )المسماة بالسياسات واإلجراءات( –
 تلقين األشخاص الذين يعملون لصالحنا اتباع هذه القواعد  –

 
 الخاصة بك ومشاركتها؟  PHIمتى يكون مقبواًل لنا استخدام 

الخاصة بك مع أسرتك أو شخص تختاره يساعد في رعايتك الصحية أو يسدد تكلفتها إذا أخبرتنا   PHIيمكننا مشاركة 
 موافقتك:  بدونبموافقتك على ذلك. في بعض األحيان، يمكننا استخدام ومشاركة هذه المعلومات 

 لرعايتك الطبية  •
 رين على تقديم الرعاية التي تحتاج إليها لمساعدة األطباء والمستشفيات واآلخ –
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 للسداد، وعمليات الرعاية الصحية، والعالج  •
 لمشاركة المعلومات مع األطباء والعيادات واآلخرين الذين يرسلون إلينا فواتير نظير الرعاية التي حصلت عليها  –
 عندما نصرح بأننا سندفع مقابل الرعاية الصحية أو الخدمات قبل الحصول عليها  –
إليجاد طرق لتحسين برامجنا، ودعمِك ومساعدتِك للحصول على المزايا والخدمات المتاحة. قد نحصل على   –

 الخاصة بك لتبادل المعلومات الصحية  PHI ( من مصادر عامة، وقد نعطي  PHIمعلوماتك الصحية المحمية )
يرجى زيارة الموقع اإللكتروني   من أجل الدفع، وعمليات الرعاية الصحية، والعالج. إذا كنت ال ترغب في ذلك،

anthem.com/ca/privacy .لمزيد من المعلومات 

 ألسباب خاصة بأعمال الرعاية الصحية  •
 وإساءة االستخدام والتخطيط واألعمال اليومية للمساعدة في عمليات التدقيق وبرامج الوقاية من االحتيال  –
 الكتشاف طرق لتحسين برامجنا   –

 ألسباب تتعلق بالصحة العامة •
 لمساعدة مسؤولي الصحة العامة على وقاية األفراد من اإلصابة باألمراض أو التعرض لإلصابات   –

 مع آخرين يساعدوننا في تقديم الرعاية لك أو سداد تكلفتها  •
 ختاره يساعد في رعايتك الصحية أو يسدد تكلفتها إذا أخبرتنا بموافقتك على ذلك مع أسرتك أو شخص ت –
مع شخص ما يساعد في تقديم الرعاية الصحية أو سداد تكلفتها، إذا كنت غير قادر على التحدث عن نفسك وكان هذا   –

 الخيار هو األفضل لك 

( في جميع األمور عدا  PHIنا لمعلوماتك الصحية المحمية )يجب علينا الحصول على موافقتك كتابيًا قبل استخدامنا أو مشاركت
الرعاية أو السداد أو األعمال اليومية أو األبحاث أو األمور األخرى المذكورة أدناه. يتعين أن نحصل على موافقتك الكتابية 

 قبل مشاركتنا لمالحظات العالج النفسي الواردة من طبيبك بشأنك.

ترغب في سحب موافقتك الكتابية. ال يمكننا استرجاع ما استخدمناه أو شاركناه في وقت حصولنا  يمكنك أن تخبرنا كتابيًا أنك
 الخاصة بك أو مشاركتها في المستقبل.   PHIعلى موافقتك. ولكن سنوقف استخدام 

 
 أو كما يلزمنا القانون:  (PHIطرق أخرى يمكننا بها استخدام معلوماتك الصحية المحمية )

 الشرطة واألفراد اآلخرين الذين يتحرون عن اتباع اآلخرين للقوانينلمساعدة  •

 لإلبالغ عن االعتداء واإلهمال  •

 لمساعدة المحكمة عند مطالبتنا بذلك •

 للرد على الوثائق القانونية  •

 لتقديم المعلومات إلى هيئات الرقابة الصحية ألمور مثل التدقيق أو الفحوصات •

 الشرعيين أو اختصاصي الفحص الطبي أو مسؤولي الجنازات على اكتشاف اسم العضو وسبب الوفاةلمساعدة األطباء  •

 للمساعدة عندما يُطلب منك منح أعضاء جسدك في سبيل العلم  •

 لألبحاث •

 لوقايتك أنت أو اآلخرين من اإلصابة باألمراض أو التعرض إلصابات بالغة •

 ألداء وظائف معينة لمساعدة األشخاص الذين يعملون لصالح الحكومة، •

 إلعطاء معلومات إلى جهة تعويضات العمال إذا أصبت بمرض أو تعرضت إلصابة في العمل  •
 

 ما حقوقك؟ 

يوًما إلرسالها إليك. إذا كنا   30الخاصة بك والحصول على نسخة منها. سنستغرق  PHIيمكنك أن تطلب االطالع على  •
إذا أردت نسخة من   ذلك، فإننا ال نمتلك سجلك الطبي بالكامل. بحاجة لمزيد من الوقت، علينا أن نخبرك بذلك. رغم

 سجلك الطبي الكامل، فاطلب ذلك من طبيبك أو العيادة الصحية التي تتعامل معها.

يوًما   60يمكنك أن تطلب منا تغيير السجل الطبي الذي بحوزتنا إذا كنت تعتقد أن هناك أمًرا خطأ أو مفقوًدا. سنستغرق  •
 إذا كنا بحاجة لمزيد من الوقت، علينا أن نخبرك بذلك. إلرسالها إليك.

 الخاصة بك. ولكن ال يتوجب علينا الموافقة على طلبك. PHIفي بعض األحيان، يمكنك أن تطلب منا عدم مشاركة  •

https://www.anthem.com/ca/privacy/
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إلى عنوان مختلف عن ذلك المسجل في ملفك أو بأي    PHIيجوز لك أن تطلب منا إرسال معلوماتك الصحية المحمية  •
 طريقة أخرى. ويمكننا القيام بذلك إذا كان إرسال هذه المعلومات إلى العنوان الموجود لدينا قد يعرضك للخطر. 

الخاصة بك مع شخص آخر على مدى األعوام الستة   PHIيجوز لك أن تطلب منا إخبارك بكل المرات التي شاركنا فيها  •
ة. ولن يشمل ذلك المرات التي شاركنا فيها المعلومات لغرض الرعاية الصحية أو السداد أو أعمال الرعاية  الماضي

يوًما إلرسالها إليك. إذا كنا بحاجة لمزيد   60الصحية اليومية أو بعض األسباب األخرى التي لم نذكرها هنا. سنستغرق 
 من الوقت، علينا أن نخبرك بذلك.

 ورقية من هذا اإلشعار في أي وقت، حتى إذا كنت قد طلبت هذا اإلشعار عبر البريد اإللكتروني. يمكنك أن تطلب نسخة  •

 إذا سددت كامل فاتورة الخدمة، فيمكنك أن تطلب من طبيبك عدم مشاركة المعلومات المتعلقة بهذه الخدمة معنا. •
 

 ما علينا فعله؟

 حمية عدا األمور السالف ذكرها في هذا اإلخطار. يلزمنا القانون باالحتفاظ بخصوصية معلوماتك الصحية الم •

 يجب علينا إخبارك بما يلزمنا القانون بفعله فيما يتعلق بخصوصيتك. •

 يجب علينا القيام باألمور التي نعلن أننا سنقوم بها في هذا اإلشعار. •

 الخاصة بك إلى عنوان آخر أو بطريقة أخرى غير البريد العادي    PHIيجب علينا إرسال المعلومات الصحية المحمية  •
 إذا كان ذلك ألسباب منطقية تخبرنا بها، مثل تعرضك للخطر. 

 يجب علينا إخبارك إذا كان لزاًما علينا مشاركة معلوماتك الصحية المحمية بعد طلبك عدم مشاركتها. •

بأمور إضافية إلى جانب تلك المذكورة في هذا اإلشعار، فسنتبع هذه  إذا نصت القوانين بالوالية على وجوب قيامنا   •
 القوانين.

 الخاصة بك. PHIيتعين أن نحيطك علًما إذا ما كنا نعتقد أنه تم انتهاك   •
 

 االتصال بك
اآللي و/أو  يجوز لنا والشركات التابعة لنا و/أو موردينا االتصال بك أو إرسال رسائل نصية باستخدام نظام االتصال الهاتفي 

( فحسب. قد يكون الغرض من المكالمات  TCPAصوت صناعي. نقوم بذلك بمقتضى قانون حماية المستهلك عبر الهاتف )
إخبارك بخيارات العالج أو المزايا والخدمات ذات الصلة بالصحة. إذا كنت ال تريد التواصل عبر الهاتف، فما عليك إال إخبار  

إلضافة رقم هاتفك إلى   3796-203-844ه الطريقة بعد ذلك. أو يمكنك االتصال بالرقم  المتصل بذلك ولن نتواصل معك بهذ
 . “حظر االتصال” Do Not Callقائمة 

 
 ماذا إذا كانت لديك أسئلة؟

إذا كانت لديك أسئلة حول قواعد الخصوصية الخاصة بنا أو تريد استخدام حقوقك، يرجى االتصال بمركز خدمة العمالء على  

من يوم االثنين حتى الجمعة، من  Los Angelesلألعضاء في   7801-285-888أو  4627-407-800اني  الرقم المج

 TTY 711.مساًء بتوقيت المحيط الهادئ. وإذا كنت من الصم أو ضعاف السمع، فاتصل على  7صباًحا حتى  7

 
 لالطالع على المزيد من المعلومات

ك،  لقراءة المزيد من المعلومات حول كيفية جمعنا للمعلومات الخاصة بك واستخدامها، وحقوق الخصوصية الخاصة ب
وتفاصيل قوانين الخصوصية الفيدرالية والوالئية األخرى، يرجى زيارة صفحة الخصوصية على الموقع التالي  

.https://www.anthem.com/privacy 
 

 ماذا إن كانت لديك شكوى؟
التصال  الخاصة بك لم تكن محمية، فيمكنك االتصال بمركز خدمة العمالء أو ا PHIنحن هنا لمساعدتك. إذا كنت تشعر أن  

 بوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية. لن يضرك شيء إذا قدمت شكوى.
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 راسل أو اتصل بوزارة الخدمات الصحية واإلنسانية:

Office for Civil Rights 

U.S. Department of Health and Human Services 

90 Seventh St., Suite 4-100 

San Francisco, CA 94103 

 1019-368-800 الهاتف:

800-537-7697 :TDD 

 8329-437-415الفاكس: 

 أو

Privacy Officer 

c/o Office of HIPAA Compliance 

Department of Health Care Services (DHCS) 

P.O. Box 997413, MS 4722 

Sacramento, CA 95899-7413 

 privacyofficer@dhcs.ca.govالبريد اإللكتروني: 

 4646-445-916 الهاتف:

 916-440-7680الفاكس: 

 أو

Information Security Officer 

DHCS Information Security Office 

P.O. Box 997413, MS 6400 

Sacramento, CA 95899-7413 

 iso@dhcs.ca.govالبريد اإللكتروني: 

 ITSD Help Deskالهاتف: 

 0874-579-800أو   916-440-7000

 916-440-5537الفاكس: 
 

( هذا والطرق التي نحمي بها معلوماتك الصحية HIPAAنحتفظ بحق تغيير إخطار قانون قابلية التأمين الصحي والمساءلة ) 
(. إذا حدث ذلك، فسنخطرك بالتغييرات في نشرة بريدية. وسننشرها أيًضا على موقع الويب PHIالمحمية )

cal-anthem.com/ca/medi . 
 

 العرق، واالنتماء العرقي، واللغة، والتوجه الجنسي، والهوية الجنسية
بالوالية  Medicaidنتلقى معلومات العرق واالنتماء العرقي واللغة والتوجه الجنسي والهوية الجنسية الخاصة بك من وكالة 

 وبرنامج التأمين الصحي لألطفال. نحمي هذه المعلومات كما هو مبين في هذا اإلخطار. 
 

https://mss.anthem.com/california-medicaid/home.html
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 نستخدم هذه المعلومات من أجل:

 اج إليها.التأكد من حصولك على الرعاية التي تحت •

 إنشاء برامج لتحسين النواتج الصحية. •

 إنشاء وإرسال معلومات تثقيف صحي.  •

 إخبار األطباء باحتياجاتك اللغوية. •

 توفير خدمات الترجمة التحريرية والفورية.  •
 

 نستخدم هذه المعلومات من أجل:  النحن 

 النظر في التأمين الصحي.  •

 تحديد تكلفة الخدمات. •

 والفوائد. تحديد المزايا  •

 المشاركة مع المستخدمين غير الموافق عليهم. •
 

 معلوماتك الشخصية
الخاصة بك للعامة   PI( كما وضحنا في هذا اإلشعار. ال يتم نشر PIيمكننا طلب واستخدام ومشاركة معلومات شخصية )

 وهي تخبرنا بهويتك. وهي غالبًا ما تؤخذ ألغراض التأمين. 

 التخاذ قرارات بشأن: الخاصة بك   PIيمكننا استخدام  •
 صحتك  –
 عاداتك   –
 هواياتك   –

 بخصوصك من أشخاص أو مجموعات أخرى مثل:  PIيمكننا الحصول على  •
 األطباء   –
 المستشفيات   –
 شركات التأمين األخرى  –

 مع األشخاص أو المجموعات من خارج شركتنا دون موافقتك في  PIيمكننا مشاركة معلوماتك الشخصية  •
 بعض الحاالت.

 وسنخبرك قبل القيام بأي شيء بحيث نعطيك الفرصة لرفض ذلك. •

 الخاصة بك.  PIسنخبرك كيف تسمح لنا بمعرفة إذا ما كنت ال تريد أن نستخدم أو نشارك  •

 الخاصة بك وتغييرها.   PIيحق لك االطالع على  •

 الخاصة بك. PIنحن نحرص على الحفاظ على أمان  •
 

 2022تمت مراجعته في يونيو 

1044459CAMMLABC 08/22 

 إشعار عن القوانين 

تنطبق الكثير من القوانين على دليل العضوية هذا. قد تؤثر هذه القوانين على حقوقك ومسؤولياتك حتى وإن كانت القوانين 

غير مشمولة أو مفسرة في هذا الدليل. القواعد األصلية التي تنطبق على هذا الدليل هي قوانين الوالية والقوانين الفيدرالية عن  

  قوانين فيدرالية وقوانين والية أخرى، أيًضا. . قد تنطبق  Medi-Calبرنامج 
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باعتباره الخيار األخير للدفع والتغطية الصحية   Medi-Calإخطار بخصوص 

 األخرى وتعويضات عن الضرر 

بقوانين الوالية والقوانين الفيدرالية والضوابط المتعلقة بالمسؤولية القانونية على األطراف الثالثة   Medi-Calيلتزم برنامج 

 Medi-Calجميع التدابير المعقولة لضمان أن برنامج  Anthemقدمة لخدمات الرعاية الصحية لألعضاء. سوف تتخذ الم

 سيكون هو الخيار األخير للدفع. 

، ويشار إليها أيًضا بالتأمين الصحي الخاص. وكشرط ألهلية  ((OHCتغطية صحية أخرى  Medi-Calقد يكون ألعضاء 

Medi-Cal تقدم بطلب و/أو االحتفاظ بأي ، فإنه يجب عليك الOHC  .متاح عندما ال تكون هناك تكلفة عليك 

 OHCوأي تغييرات تطرأ على   OHCاإلبالغ عن  Medi-Calتتطلب القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية من أعضاء 

وعة عن طريق الخطأ.  مقابل أي مزايا مدف DHCSعلى الفور، فقد تضطر إلى سداد  OHCالقائمة. إذا لم تقم باإلبالغ عن  

. إذا لم يكن لديك وصول إلى اإلنترنت، فيمكن http://dhcs.ca.gov/OHCعبر اإلنترنت على  OHCقم بإرسال 

؛  711أو   OHC 1-800-541-5555  (TTY 1-800-430-7077اإلبالغ بخطتك الصحية أو عن طريق االتصال بـ 

( حق ومسؤولية جمع الخدمات DHCSلدى ) California). )خارج 1980-636-916-1أو (، Californiaداخل 

هو خيار الدفع األول بها. على سبيل المثال؛ إذا تعرضت إلصابة في   Medi-Calالتي ال يكون  Medi-Calالمشمولة في 

 . Medi-Calلعمل، فقد يتعين على تأمين تعويضات السيارات أو العمال الدفع بشكل أولي أو تعويض حادث سيارة أو في ا

 DHCSفي حالة تعرضك لإلصابة، وكان طرف آخر هو من يتحمل مسؤولية إصابتك، فعليك أنت أو ممثلك القانوني إشعار 

 بر اإلنترنت: يوًما من اتخاذ إجراء قانوني أو تقديم مطالبة. قدم إشعارك ع 30خالل 

 http://dhcs.ca.gov/PIبرنامج اإلصابة الشخصية على   ▪

 http://dhcs.ca.gov/WCبرنامج استعادة التعويضات العمالية على الرابط  ▪

 . 9891-445-916-1لمعرفة المزيد، يرجى االتصال على 

 إشعارات بشأن استالم التركات

المستلمة في عيد   Medi-Calالسداد من ممتلكات بعض األعضاء المتوفين لمزايا  Medi-Calيجب أن يطلب برنامج 

أو بعده. يشمل السداد رسوم الخدمات وأقساط خدمات الرعاية الُمدارة ومدفوعات رأس المال لخدمات مرافق   55ميالدهم 

التمريض، والخدمات المنزلية والمجتمعية، وخدمات المستشفيات واألدوية ذات الصلة التي تلقاها العضو عندما كان في  

أو كان يتلقى الخدمات المنزلية والمجتمعية. ال يمكن أن يتجاوز السداد قيمة ممتلكات العضو المستشفى في مرفق للتمريض 

 التي تحت الوصاية. 

لمعرفة المزيد، اذهب إلى موقع استرداد العقارات الخاص بـ إدارة خدمات الرعاية الصحية على  

http://dhcs.ca.gov/er   1-916-650-0590أو اتصل على الرقم . 

http://dhcs.ca.gov/OHC
http://dhcs.ca.gov/PI
http://dhcs.ca.gov/WC
http://dhcs.ca.gov/er
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 إشعار باتخاذ إجراء

أو تؤجل أو تعدل طلبًا  Anthem( في أي وقت ترفض فيه NOAإشعاًرا باتخاذ إجراء )  Anthemسوف ترسل لك 

اذهب إلى   .Anthemاستئناف لـ للحصول على خدمات رعاية صحية. إذا كنت مختلفًا مع قرار الخطة، يمكنك دائًما تقديم 

  NOAإليك  Anthem. عندما ترسل فقرة االستئنافات أعاله لالطالع على معلومات هامة بخصوص تقديم استئنافك

 ستخبرك بكل الحقوق التي تملكها في حال رفض القرار الذي اتخذناه.

 محتويات اإلشعارات

تسند قرارات الرفض أو التأخير أو اإلنهاء أو التغييرات كليًا أو جزئيًا على الضرورة الطبية، فيجب أن   Anthemإذا كانت 

 يحتوي اإلشعار باإلجراء الخاص بك على ما يلي: 

 اتخاذه.  Anthemبيان باإلجراء الذي تنوي  ▪

 . Anthemشرح واضح ومختصر ألسباب قرار  ▪

 في اتخاذ اإلجراء.  Anthemاستخدمتها ذا المعايير التي لقرارها. يجب أن يشمل ه Anthemكيف توصلت  ▪

 بوضوح كيف أن حالة العضو ال تستوفي المعايير أو   Anthemيجب أن تذكر  األسباب الطبية للقرار. ▪

 اإلرشادات المطلوبة. 

 الترجمات 

ئعة، بما في ذلك جميع توفير الترجمة الكاملة وتقديم معلومات مكتوبة عن األعضاء باللغات المفضلة الشا Anthemعلى 

 إشعارات التظلم والطعون. 

لتخفيف الخدمات في طلب خدمات الرعاية الصحية    Anthemيجب أن يتضمن اإلشعار المترجم بالكامل السبب الطبي لقرار  

 أو تعليقه أو إيقافه. 

ية بلغتك المفضلة حتى تتمكن من إذا كانت لغتك المفضلة غير متوفرة، فإن خطة الخدمات الطبية مطالبة بتقديم المساعدة اللفظ

 فهم المعلومات التي تتلقاها.
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أرقام وكلمات مهمة ينبغي     .8
 معرفتها 

 األرقام الهاتفية الهامة

مساًء على   7صباًحا إلى الساعة   7من االثنين إلى الجمعة: من الساعة    Anthem:مركز خدمة العمالء لدى ▪

 (TTY 711) 4627-407-800الرقم  

▪ 800-977-2273 :Medi-Cal Rx  (TTY 800-977-2273  711أو   5واضغط ) 

 (TTY 711) 0336-224-800 خط التمريض والمتوفر على مدار الساعة طوال أيام األسبوع: ▪

 Anthem:  0870-334 -888الرعاية بـإدارة خدمات  ▪

 (TTY 877-688-9891) 0815-400-800  قسم الرعاية الصحية المدارة: ▪

▪ Medi-Cal 6384-322-800لرعاية األسنان (TTY 800-735-2922) : 

 (TTY 800-428-4833) 7644-239-844  خطة خدمة الرؤية: ▪

 1054-942-800 مكتب تقديم خدمات الرعاية الصحية لتنظيم األسرة: ▪

  5253-952-800وحدة االستفسار واالستجابة العامة التابعة إلدارة الخدمات االجتماعية:

(TTY 800-952-8349) 

 : التابع لوزارة خدمات الرعاية الصحية   Medi-Calإدارة الرعاية الصحية ل ▪

8609-452-888 

▪  :Health Care Options4263-430-800 

 916-930-3927  الهندية:الخدمات الصحية  ▪

  California: 711خط الترحيل التابع ل  ▪

 ال تتوفر خطوط الهاتف النصي إال لألعضاء المصابين بضعف السمع أو القدرة على الكالم. 

▪ 877-931-4755 (TTY 866-288-3133) :ModivCare 

 Anthem: 4889-400-800خط المساعدة على االمتثال لدى   ▪

 معرفتهاكلمات ينبغي 

الفترة الزمنية التي تكون فيها المرأة في المراحل الثالث للوالدة وال يمكن نقلها بأمان في الوقت المناسب إلى   حالة والدة:

 مستشفى آخر قبل الوالدة أو أن النقل قد يضر بصحة وسالمة األم أو الطفل الذي لم يولد بعد. 
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 وال تستمر لوقت طويل. حالة طبية مفاجئة وتحتاج رعاية طبية سريعة حاد:

(  28) 1603( و13)1603من بندي قوانين الواليات المتحدة رقم  25فرد، ورد تعريفه في الباب رقم  الهنود األمريكان:

أو العنوان الخامس من قانون تحسين  C.F.R. 136.12 42)ش( أو تم تحديده بوصفه مؤهاًل، كهندي، وفقًا لـ 1679

على خدمات الرعاية الصحية من مقدم رعاية صحية هندي )خدمة صحية هندية، قبيلة   الرعاية الصحية الهندي للحصول

 ( أو من خالل اإلحالة بموجب الخدمات الصحية بالعقد.I/T/U–هندية، منظمة قبلية، أو منظمة هندية حضرية

 لمراجعة قرار اتخذناه عن الخدمة المشمولة في التغطية أو تغييره.   Anthemهو طلب يقدم لـ  الطعن: 

 خدمات الرعاية الصحية وتعاطي المخدرات مشمولة بتغطية هذه الخطة الصحية. المزايا: 

سنة المصابين   21يقدم الخدمات لألطفال تحت سن  Medi-Calبرنامج   (:CCS) الخاصة باألطفال Californiaخدمات 

 حية معينة. بأمراض ومشاكل ص

برنامج الصحة العامة يسدد لمقدمي الرعاية   :California (CHDP) برنامج صحة األطفال والوقاية من اإلعاقة في

الصحية العامة والخاصة تقييمات الصحة المبكرة للكشف عن األمراض واإلعاقات لدى األطفال والشباب أو الوقاية منها. 

حصول على رعاية صحية منتظمة. يمكن لـ مقدم خدمات الرعاية األولية تقديم خدمات  يساعد البرنامج األطفال والشباب في ال

 . Californiaبرنامج صحة األطفال والوقاية من اإلعاقة في 

الممرضات المسجالت أو األخصائيون االجتماعيون الذين يمكنهم مساعدتك في فهم المشكالت الصحية الكبرى  مدير الحالة:

 قدمي الرعاية الخاصين بك.وترتيب الرعاية مع م

ممرضة مرخصة ومسجلة ومعتمدة كممرضة قابلة من لجنة التمريض المسجلة في  (: CNM) ممرضة قابلة معتمدة

California .يسمح للممرضة القابلة المعتمدة رعاية حاالت الوالدة الطبيعية . 

 اليدوية. مقدم رعاية صحية يعالج العمود الفقري بواسطة المعالجة  ُمقوم العظام:

مرض أو مشكلة طبية أخرى ال يمكن عالجها تماًما أو تزداد سوًءا بمرور الوقت أو يجب عالجها حتى ال   الحالة المزمنة:

 تزداد سوًءا. 

(. قد تكون إما مركًزا صحيًا مؤهاًل PCPمنشأة يمكن ألعضائها اختيارها باعتبارها مقدًما لخدمات الرعاية األولية ) العيادة:

( أو مقدم خدمات الرعاية هندي  RHC( أو عيادة مجتمعية أو عيادة صحية ريفية )FQHCتوى الفيدرالي )على المس

(IHCP .أو غير ذلك من منشآت الرعاية األولية ) 

العيادة الخارجية أو الخدمات المعتمدة على المنشأة لرعاية الممرضات الماهرات أو   (:CBAS)  الخدمات المجتمعية للكبار

الخدمات االجتماعية أو العالجات أو الرعاية الشخصية أو تدريب ودعم األسرة ومقدم الرعاية أو خدمات التغذية أو 

 المواصالت وغيرها من الخدمات لألعضاء المؤهلين. 

خطة  أو  Anthemأو  Medi-Calو الكتابي للعضو عن عدم رضاه عن خدمة تغطيها هي التعبير الشفهي أالشكوى: 

 .Medi-Calمقدم خدمات تابع لـ  الصحة العقلية للمقاطعة أو

من مقدم الرعاية   Medi-Calقدرة عضو في إحدى الخطط على االستمرار في الحصول على خدمات  استمرارية الرعاية:

  Anthem. قدم الرعايةشهًرا، إذا اتفق م 12الحالي حتى  

والتي يمكن لمقدم الرعاية طلب ما يحتاجه من أدوية   Medi-Cal Rxقائمة األدوية المعتمدة لـ  (:CDLقائمة أدوية العقد )

 مشمولة بالتغطية عن طريقها.
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أو غير   ، أو التأمين التجاريMedi-Cal، Medicareعملية تحديد برنامج التغطية التأمينية )  (:COB) تنسيق المزايا

 ذلك( يقدم الرعاية األولية ومسؤوليات الدفع لألعضاء مع أكثر من نوع من التغطية التأمينية الصحية.

 دفعة تسددها، بصفة عامة في وقت الخدمة، إضافة إلى دفع شركة التأمين. الدفعة المشتركة:

اد تكاليفها. الخدمات المشمولة  مسؤولة عن سد Anthemالتي تكون  Medi-Calخدمات التغطية )الخدمات المغطاة(: 

( وأي EOCوكما هو مذكور في دليل التغطية ) Medi-Calبموجب الشروط واألحكام والقيود واالستثناءات في عقد 

 تعديالت عليها. 

 :DHCSقسم خدمات الرعاية الصحية فيCalifornia   هذا هو مكتب الوالية المشرف على برنامجMedi-Cal. 

للتوقف عن استخدام هذه الخطة الصحية ألنك لم تعد مؤهاًل لها أو تحولت لخطة تأمين صحي جديدة. عليك التوقيع    إلغاء االشتراك: 

 راكك عبر الهاتف. والِغ اشت   HCOعلى نموذج توضح فيه رغبتك في التوقف عن استخدام هذه الخطة التأمينية أو اتصل بـ  

 :DMHC قسم خدمات الرعاية الصحية المدارة فيCalifornia هذا هو المكتب المشرف على برنامج .Medi-Cal  

 في الوالية. 

ما إذا   Anthemالمعدات الالزمة طبيًا والتي يطلبها الطبيب أو مقدم رعاية آخر. تقرر  (:DME) المعدات الطبية المعمرة

 . تكلفة التأجير يجب أن ال تكون أكثر من تكلفة الشراء. DMEكانت تشتري أو تؤجر المعدات الطبية المعمرة 

  Medi-Calهي مزايا يتمتع بها أعضاء  EPSDTخدمات  (:EPSDT) التشخيص والعالج والفحص المبكر والدوري

اء على الفحوصات الصحية المناسبة ألعمارهم،  للمساعدة في الحفاظ على صحتهم. يجب أن يحصل األعض 21تحت سن 

والفحوصات المناسبة للعثور على المشاكل الصحية وعالج األمراض في وقت مبكر، باإلضافة إلى أي عالج للعناية أو  

 المساعدة في الحاالت التي قد توجد في الفحوصات

خاض النشط )انتقل إلى التعريف أعاله( أو ألم شديد،  حالة طبية أو عقلية مع أعراض شديدة، مثل الم الحالة الطبية الطارئة:

بحيث يمكن لشخص لديه معرفة عامة وحكيمة بالصحة والطب أن يجزم بشكل معقول أن عدم الحصول على رعاية طبية 

 فورية يمكن أن: 

 يضع صحتك أو صحة جنينك في خطر شديد  ▪

 التسبب في تلف أحد وظائف الجسم ▪

 م أو أحد األعضاء بشكل صحيحالتسبب في عدم عمل جزء من الجس ▪

فحص يجريه طبيب )أو أحد العاملين بتوجيه من طبيب حسب ما يسمح به القانون( الكتشاف ما إذا  رعاية غرفة الطوارئ:

 كان هناك حالة طبية طارئة. الخدمات الالزمة طبيًا لجعل حالتك الصحية مستقرة في حدود إمكانات المنشأة.

 النقل عبارة عن سيارة إسعاف أو سيارة طوارئ تقلك إلى غرفة الطوارئ لتلقي الرعاية الطبية الطارئة.   وسيلة   النقل الطبي الطارئ: 

 شخص يكون عضًوا في الخطة الصحية ويتلقى الخدمات عبر الخطة التأمينية. العضو المسجل:

مريض لديه عالقة حالية مع مقدم رعاية، وقد قام بزيارة مقدم الرعاية   المريض ذو التاريخ الطبي السابق في ذات التخصص:

 هذا خالل فترة زمنية محددة تحددها الخطة. 

 . California Medi-Calالخدمات غير المشمولة بتغطية برنامج  الخدمات المستثناة:
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مرحلة االختبار مع المعمل والدراسات على  األدوية أو المعدات أو اإلجراءات أو الخدمات التي تكون ضمن  العالج التجريبي:

 الحيوانات قبل اختبارها على البشر أو أي منهما. ال تخضع الخدمات التجريبية لفحص سريري.

 خدمات منع أو تأخير الحمل. خدمات تنظيم األُسرة:

الكثير من مقدمي الرعاية  مركز صحي في منطقة ليس بها (:  FQHC) المركز الصحي المؤَهل على المستوى الفيدرالي

 (. FQHCالصحية. يمكنك الحصول على الرعاية األولية أو الوقائية في المركز الصحي المؤَهل على المستوى الفيدرالي )

ال تغطي الخدمات ولكن يظل في إمكانك الحصول   Medi-Calأحيانًا فإن خطة  :Medi-Cal (FFS)رسوم مقابل الخدمة 

 .FFS Medi-Cal Rx، مثل العديد من الخدمات الصيدالنية عبر Medi-Cal FFSعليها عن طريق 

 رعاية الطبيب االعتيادية لمتابعة تقدم حالة المريض بعد دخوله للمستشفى أو أثناء فترة العالج. متابعة الرعاية:

للشخص نفسه أو   فعل متعمد للخداع أو التضليل يرتكبها شخص يدرك أن الخداع قد يؤدي لمزايا غير مصرح بها االحتيال:

 لشخص آخر. 

المرافق الصحية التي من المخطط أن تحدث فيها الوالدة بعيًدا عن محل إقامة المرأة   (:FBCsمراكز الوالدة المستقلة )

الحامل التي يتم ترخيصها أو الموافقة عليها من قبل الوالية لتوفير رعاية ما قبل وبعد الوالدة أو أثناء الوالدة وغيرها من 

 ات المتنقلة المدرجة في الخطة. هذه المرافق ليست عبارة عن مستشفيات. الخدم

، أو مقدم رعاية أو الخدمات المقدمة. الشكوى  Anthemتعبير شفهي أو كتابي من العضو عن عدم رضاه عن    التظلم:

 حول أحد مقدمي الخدمات داخل الشبكة هي مثال على التظلم.  Anthemالمقدمة إلى  

خدمات الرعاية الصحية التي تساعدك على الحفاظ على المهارات واألداء والقدرة على أداء نشاطات  أهيل:أجهزة وخدمات الت 

 حياتك اليومية أو تعلمها أو تحسينها. 

 البرنامج الذي يمكنه تسجيل ألو إلغاء تسجيل عضويتك في خطة التأمين الصحي.  (:HCO) خيارات الرعاية الصحية

طباء والمختصين مثل الجراحين واألطباء الذين يعالجون السرطان أو األطباء الذين يعالجون أجزاء  األ   مقدمو الرعاية الصحية: 

  Anthemعلى مقدمي الرعاية المنضمين لشبكة   Anthem. أو منضمين لشبكة   Anthemمعينة من الجسم، والذين يعملون مع  

 Anthem.الحصول على رخصة في ممارسة العمل الطبي في والية كاليفورنيا وأن تزودكم بالتغطية التأمينية لخدمات  

ال تحتاج إلى قرار إحالة من مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك لزيارة طبيب مختص.يجب أن يحصل مقدم خدمات  

 حصول على الرعاية من الطبيب المختص.قبل ال  Anthem الرعاية األولية على موافقة مسبقة من

بحاجة إلحالة من مقدم الرعاية األولية لبعض أنواع الخدمات مثل تنظيم األسرة ورعاية الطوارئ وخدمات طب أمراض  لست

 النساء والوالدة أو الخدمات الحساسة. 

اد مصروفات المؤمن عليه من  تغطية تأمينية تُدفع مقابل مصروفاتك الطبية والجراحية من خالل سد التأمين الصحي:

 األمراض أو اإلصابة أو الدفع لمقدم الرعاية مباشرة.

 رعاية تمريضية ماهرة وغيرها من الخدمات المقدمة داخل المنزل.  الرعاية الصحية المنزلية:

 ات في المنزل. مقدمو الرعاية الذين يقدمون لك رعاية تمريضية ماهرة وغيرها من الخدم مقدمو الرعاية الصحية المنزلية:

هي رعاية لتقليل التعب الجسماني والعاطفي واالجتماعي والروحاني لعضو   مأوى رعاية المرضى الميؤوس من شفائهم:

 شهور أو أقل.  6يعاني من مرض مميت. تتوفر الرعاية التخفيفية عندما تكون فترة الحياة المتوقعة للعضو 
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 المستشفى ورعاية العيادات الخارجية من قبل األطباء والممرضات. مكان تحصل فيه على رعاية طبية داخل المستشفى:

 الدخول إلى المستشفى للعالج كمريض داخلي. اإلقامة في المستشفى: 

 رعاية طبية أو جراحية تُمنح في المستشفى دون أن تكون مريًضا مقيًما   رعاية العيادات الخارجية بالمستشفيات:

 في المستشفى.

( أو قبيلة هندية أو منظمة قبلية  IHSبرنامج رعاية صحية تديره دائرة الصحة الهندية ) (:IHCPصحية هندي )مقدم رعاية 

من قانون تحسين الرعاية الصحية الهندي   4( كما تم تعريف هذه المصطلحات في الجزء  I/T/Uأو منظمة هندية حضرية ) 

 (.U.S.C. 1603 25)الجزء 

 تضطر للبقاء طوال الليل في المستشفى أو مكان آخر لتلقي الرعاية الطبية التي تحتاج إليها. عندما رعاية المرضى الداخليين:

هو دواء عالجي أو منتج بيولوجي أو جهاز أكمل بنجاح المرحلة األولى من الفحص السريري الذي   العالج الخاضع للبحث:

م الموافقة عليه لالستخدام العام من قبل إدارة الغذاء والدواء  ، بيد أنه لم تت(FDAوافقت عليه إدارة الغذاء والدواء األمريكية )

 (. FDA، وال يزال قيد التحقيق في تحقيق سريري معتمد من إدارة الغذاء والدواء األمريكية )(FDAاألمريكية )

 رعاية في المرفق لفترة إقامة أطول من شهر الدخول إلى المستشفى.الرعاية طويلة المدى: 

تستخدم فقط أطباء وأخصائيين وعيادات وصيدليات ومستشفيات   Medi-Calخطة تابعة لبرنامج  الرعاية الُمدراة:خطة 

 هي خطة رعاية صحية ُمدارة.  Anthem المسجلين في هذه الخطة.Medi-Calمحددة لمتلقي الرعاية من برنامج 

 :Medi-Cal Rx خدمة المزايا الصيدالنية منMedi-Cal  يُطلق عليها“Medi-Cal Rx” هي خدمة تقدم المزايا ،

 . Medi-Calوالخدمات الصيدالنية، بما في ذلك األدوية الموصوفة طبيًا وبعض المستلزمات الطبية إلى كل المستفيدين من 

رعاية نموذجية تقدم جودة رعاية صحية أفضل، لتحسين اإلدارة الشخصية من األعضاء لرعايتهم وتقلل التكلفة   البيت الطبي:

 لتي يمكن تجنبها عبر الوقت.ا

وسيلة نقل عندما ال يمكنك الحصول على موعد طبي مشمول بالتغطية التأمينية و/أو إحضار الوصفات   :وسائل النقل الطبية

أقل تكلفة للنقل الطبي   Anthemالطبية بالسيارة أو الحافلة أو القطار أو التاكسي ووصفها لك مقدم الرعاية الخاص بك. تدفع 

 ألجل احتياجاتك الطبية عندما تحتاج لوسيلة نقل توصلك لموعدك.

الرعاية المطلوبة طبيًا هي خدمات مهمة تكون معقولة وتحمي الحياة. هذه الرعاية مطلوبة  الزمة طبيًا )أو ضرورة طبية(:

م الحاد من خالل عالج األمراض أو التعب أو اإلصابة.  لحماية المرضى من المرض الخطير أو اإلعاقة. تقلل هذه الرعاية األل

الرعاية المطلوبة طبيًا للمساعدة وحل مشكالت   Medi-Calسنة، تشمل الخدمات الالزمة طبيًا من  21لألعضاء أقل من سن 

من العنوان   1396d (r)حالة بدنية أو عقلية، بما في ذلك اضطرابات استخدام المواد المخدرة، على النحو الوارد في القسم  

 من قانون الواليات المتحدة. 42

عاًما أو أكثر، وبعض األشخاص  65برنامج التأمين الصحي الفيدرالي لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  :Medicare برنامج

ب  األصغر سنًا ذوي اإلعاقة، واألشخاص الذين يعانون من مرض كلوي في نهاية المرحلة )الفشل الكلوي الدائم الذي يتطل

 (.ESRDغسيل الكلى أو عملية زرع، تسمى أحيانًا 

 ويحق له تلقي الخدمات المشمولة بالتغطية. Anthemمسجل لدى  Medi-Calأي عضو مؤهل لخطة   العضو:

 األفراد المرخصون الذين يقدمون خدمات رعاية عقلية وسلوكية للمرضى.  مقدم خدمات الصحة العقلية:
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عد وأثناء الوالدة، بما في ذلك رعاية تنظيم األسرة لألم والرعاية الفورية لحديثي الوالدة،  رعاية ما قبل وب خدمات القابلة:

 (.LM( وقابالت مرخصات )CNMمقدمة من قبل ممرضات معتمدات لدى )

   Anthemمجموعة من األطباء أو العيادات أو المستشفيات وغيرها من مقدمي الرعاية المتعاقدين مع  الشبكة:

 ية. لتقديم الرعا

 .“مقدم رعاية مشارك”االنتقال إلى  مقدم رعاية تابع للشبكة )أو مقدم رعاية داخل الشبكة(:

  Anthem. خدمة ال تغطيها الخدمات غير المشمولة بالتغطية:

وهي معتمدة من  Medi-Calهي وسيلة نقل تعتمدها عندما تنتقل من وإلى الموعد لتلقي الخدمات المغطاة من  نقل غير طبي:

 مقدم الخدمة الخاص بك وعند إحضار الوصفات الطبية والمستلزمات الطبية.

 . Anthemمقدم الخدمة الذي تتبعه ليس تابعًا لشبكة  مقدم الرعاية غير المشارك:

( إلى تأمين صحي خاص ومسددي خدمة خالف  OHCتشير التغطية الصحية األخرى )  (:OHCتغطية صحية أخرى )

Medi-Cal  وقد تشمل الخدمات الخطط التكميلية الطبية وخطط رعاية األسنان واإلبصار والصيدلة و/ أو الخطط . 

 (. Dو C)الجزء  Medicareالتكميلية لـ. 

ة مثبتة خارجيًا على الجسم لدعم أو تصحيح جزء مصاب من الجسم أو  جهاز يستخدم كدعامة أو دعام أجهزة تقويم العظام:

 جزء مصاب بشدة، وهو ضروري طبيًا للشفاء الطبي للعضو. 

 الخدمات التي يكون فيها العضو في أي مكان خارج منطقة الخدمة.  خدمات خارج المنطقة:

 Anthem.هو مقدم رعاية ال يكون جزًءا من شبكة  مقدم رعاية غير تابع للشبكة:

 عندما ال تضطر للبقاء طوال الليل في المستشفى أو مكان آخر لتلقي الرعاية الطبية التي تحتاج إليها. العيادات الخارجية: 

 خدمات العيادة الخارجية لألعضاء المصابين بحاالت عقلية خفيفة أو  خدمات الصحة العقلية بالعيادات الخارجية: 

 متوسطة بما في ذلك:

 لصحة العقلية الفردية أو الجماعية )العالج النفسي(تقييم وعالج ا ▪

 الفحص النفسي عندما يكون مطلوبًا سريريًا لتشخيص حالة متعلقة بالصحة  ▪

 خدمات العيادة الخارجية ألغراض مراقبة العالج الدوائي  ▪

 االستشارات النفسية. ▪

 معامل العيادات الخارجية ولوازمها ومكمالتها  ▪

ة لتقليل التعب الجسماني والعاطفي واالجتماعي والروحاني لعضو يعاني من مرض خطير. هي رعاي الرعاية التخفيفية:

 شهور أو أقل.  6الرعاية التخفيفية ال تتطلب أن تكون فترة الحياة المتوقعة 

لتقديم الخدمات لألعضاء في الوقت الذي يتلقى فيه العضو الرعاية.   Anthemمستشفى مشارك متعاقد مع  مستشفى مشارك:

تكون الخدمات المشمولة بالتغطية التي قد تقدمها بعض المستشفيات المشاركة لألعضاء مقيدة بمراجعة االستخدام من  

Anthem  وسياسات ضمان الجودة أو عقدAnthem .مع المستشفى 
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طبيب أو مستشفى أو غيرهما من العاملين في الرعاية الصحية أو مرفق صحي   مشارك(:مقدم رعاية مشارك )أو طبيب 

لتقديم الخدمات المشمولة في التغطية في الوقت الذي    Anthemمرخص، بما في ذلك مرافق الرعاية شبه الحادة المتعاقدة مع 

 يتلقى فيه أحد األعضاء الرعاية. 

مرخص بموجب قانون الوالية لممارسة الطب أو تقويم العظام، باستثناء الخدمات التي يقدمها شخص  خدمات األطباء:

 الخدمات التي يقدمها األطباء خالل قبول دخولك للمستشفى والتي يُدفع مقابلها في فاتورة المستشفى.

 . “خطة الرعاية الُمدارة”انتقل إلى  الخطة:

حالة الطبية الطارئة المقدمة بعد استقرار حالة العضو للحفاظ  الخدمات المغطاة ذات الصلة بال خدمات ما بعد استقرار الحالة:

على حالته المستقرة. تتم تغطية خدمات الرعاية ما بعد استقرار الحالة والسداد مقابلها قد يلزم الحصول على موافقة مسبقة  

 للمستشفيات خارج الشبكة. 

الرعاية األولية الخاص بك أو مقدمو الرعاية   يجب أن يحصل مقدم خدمات الموافقة المسبقة )أو التصريح المسبق(:

فقط على الخدمات التي تحتاج  Anthemقبل أن تحصل على خدمات معينة. ستوافق   Anthemاآلخرون على موافقة من 

تعتقد أنه يمكنك الحصول   Anthemعلى خدمات من مقدمي الرعاية غير المشاركين إذا كانت  Anthemإليها. لن توافق 

اإلحالة ال تمثل موافقة. عليك الحصول على   Anthem. ماثلة أو أكثر مالئمة عبر مقدمي الرعاية التابعة لـ على خدمات م

 . Anthemالموافقة من 

 التغطية لألدوية التي يصفها مقدم رعاية.  التغطية التأمينية للعقاقير الموصوفة طبيًا:

 ود مرخص ليتم االستغناء عنه.دواء يتطلب قانونيًا أمًرا من مزالعقاقير الموصوفة طبيًا: 

 .“الرعاية الروتينية”انتقل إلى  الرعاية األولية:

مقدم الرعاية المرخص الذي تتعامل معه في غالبية خدمات الرعاية الصحية الخاصة بك.  (:PCPمقدم خدمات الرعاية األولية )

يساعدك مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك في الحصول على الرعاية التي تحتاج إليها. ينبغي اعتماد بعض احتياجات الرعاية  

 أواًل، إال في الحاالت التالية: 

 كانت لديك حالة طارئة ▪

 ة لرعاية طبيب نساء/ توليدكنت بحاج ▪

 تحتاج إلى خدمات حساسة ▪

 كنِت بحاجة إلى خدمات تنظيم األُسرة/تحديد النسل. ▪

 يمكن أن يكون مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك أي مما يلي:

 ممارس عام ▪

 طبيب باطني  ▪

 طبيب أطفال  ▪

 طبيب العائلة الممارس ▪

 طبيب أمراض نساء والتوليد  ▪

 (IHCPلهندية )مقدم الرعاية الصحية ا ▪

 (FQHCالمركز الصحي المؤَهل على المستوى الفيدرالي ) ▪

 ( RHCعيادة صحية ريفية ) ▪
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 ممرضة ممارسة ▪

 مساعد طبيب  ▪

 عيادة ▪

يجب أن يحصل مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك أو مقدمو الرعاية اآلخرون على   موافقة مسبقة )موافقة مسبقة(: 

فقط على الخدمات التي تحتاج إليها. لن توافق   Anthemقبل أن تحصل على خدمات معينة. ستوافق    Anthemموافقة من  

Anthem    على خدمات من مقدمي الرعاية غير المشاركين إذا كانتAnthem   مكنك الحصول على خدمات مماثلة  تعتقد أنه ي

   Anthem.  اإلحالة ال تمثل موافقة. عليك الحصول على الموافقة من  Anthem. أو أكثر مالئمة عبر مقدمي الرعاية التابعة لـ 

 جهاز صناعي مرفق بالجسم لتعويض جزء مفقود من الجسم.  جهاز تقويم العظام:

 Anthem.قائمة بشبكة مقدمي الرعاية لدى  دليل مقدمي الرعاية:

اضطراب عقلي يشمل أعراًضا خطيرة أو شديدة بما يكفي للتسبب في خطر مباشر عليك   حالة طارئة متعلقة بالصحة النفسية: 

 رة توفير أو استخدام الطعام أو المأوى أو المالبس بسبب االضطراب العقلي.أو على اآلخرين أو عندما يتعذر عليك مباش 

الخدمات الصحية المستهدفة لدى السكان ككل. وتشمل هذه، على سبيل المثال، تحليل الوضع الصحي،   خدمات الصحة العامة:

ة البيئة والصرف الصحي، والتأهب  والمراقبة الصحية، وتعزيز الصحة، وخدمات الوقاية، ومكافحة األمراض المعدية، وحماي

 للكوارث واالستجابة لها، والصحة المهنية.

 طبيب مؤهل في مجال الممارسة المناسبة لعالج حالتك. مقدم رعاية مؤهل:

هي جراحات لتصحيح أو إصالح البنيات غير الطبيعية للجسم لتحسين وظيفة أو الحصول على مظهر  جراحة ترميمية:

ان. البنيات غير الطبيعية للجسم هي تلك التي يسببها عيب خلقي أو تشوهات النمو أو الصدمة أو  طبيعي على قدر اإلمك

 العدوى أو األورام أو المرض. 

عندما يقول مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك أن بإمكانك الحصول على الرعاية من مقدم رعاية مختلف.   اإلحالة:

 إحالة وموافقة مسبقة )تصريح مسبق(.بعض خدمات الرعاية المشمولة تتطلب 

الخدمات واألجهزة لمساعدة األشخاص ذوي اإلصابات أو اإلعاقات أو   الخدمات واألجهزة التأهيلية والتعويضية )العالج(:

 الحاالت المزمنة في اكتساب أو استعادة المهارات العقلية والبدنية.

لطبية والرعاية الوقائية، أو زيارات متعلقة بصحة األطفال، أو الرعايات  الخدمات الضرورية من الناحية ا الرعاية االعتيادية:

 على غرار رعاية المتابعة الروتينية. الهدف من الرعاية الروتينية هو الوقاية من المشكالت الصحية.

مركز صحي في منطقة ليس بها الكثير من مقدمي الرعاية الصحية. يمكنك الحصول على   (:RHCعيادة صحية ريفية )

 الرعاية األولية أو الوقائية في إحدى العيادات الصحية الريفية.

الخدمات المرتبطة بالصحة العقلية أو السلوكية، والصحة الجنسية واإلنجابية، وتنظيم األسرة، واألمراض  الخدمات الحساسة:

لة عن طريق االتصال الجنسي، وفيروس نقص المناعة البشرية/ اإليدز، واالعتداء الجنسي واإلجهاض، واضطراب المنقو

 تعاطي المخدرات، ورعاية التأكيد على النوع االجتماعي، وعنف الرفيق الحميمي. 

 مرض أو حالة مرضية ينبغي عالجها وقد تؤدي إلى الوفاة.   المرض الخطير:

 ،Alameda، Alpine، Amadorيتضمن ذلك مقاطعات Anthem. قة الجغرافية التي تخدمهاالمنط منطقة الخدمة:

Butte، Calaveras، Colusa، Contra Costa، El Dorado، Fresno، Glenn، Inyo، Kings، Madera، 
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Mariposa، Mono، Nevada، Placer، Plumas، Sacramento، San Benito، San Francisco، 

Santa Clara، Sierra، Sutter، Tehama، Tulare، Tuolumne وYuba . 

الخدمات المشمولة المقدمة من ممرضات مرخصات وفنيين و/أو معالجين خالل فترة اإلقامة في   رعاية التمريض الماهرة:

 مرفق تمريض ماهر أو في دور رعاية العضو. 

ساعة في اليوم قد ال يقدمها سوى أخصائيو   24مكان يقدم رعاية تمريضية على مدار  مرفق الرعاية التمريضية الماهرة:

 الصحة المدربون. 

طبيب يعالج أنواع معينة من مشاكل الرعاية الصحية. على سبيل المثال، يعالج جّراح العظام   األخصائي )أو طبيب مختص(:

أغلب الحاالت سوف   العظام المكسورة، ويعالج أخصائي الحساسية أنواع الحساسية. وطبيب القلب يعالج مشاكل القلب. في

 تحتاج إلى قرار إحالة من مقدم خدمات الرعاية األولية الخاص بك لزيارة طبيب مختص.

الخدمات المقدمة لألعضاء الذين لديهم احتياجات خدمات الصحة العقلية ذات مستوى  خدمات الصحة العقلية المتخصصة:

 اإلعاقة األعلى من المتوسط إلى المعتدل.

حالة طبية ال يمكن التراجع عنها وستتسبب على األرجح في الوفاة في غضون عام واحد أو أقل إذا اتبع   األمراض المميتة:

 المرض مجراه الطبيعي.

بسبب إصابة يكون طرفًا آخر مسؤواًل  Medi-Calعندما تُقدم المزايا أو ستُقدم إلى أحد أعضاء  التعويض عن األضرار:

 صحية القيمة المعقولة للمزايا المقدمة للعضو عن تلك اإلصابة. عنها، تسترد إدارة خدمات الرعاية ال

تقييم صحتك من قبل طبيب أو ممرضة تم تدريبهما على إجراء الفحص لغرض تحديد   خدمات التقييم الثانوي )أو الكشف(:

 الحاجة الملحة للرعاية الخاصة بك.

الخدمات المقدمة لعالج مرض أو إصابة أو حالة غير طارئة تتطلب رعاية طبية.  الرعاية العاجلة )أو الخدمات العاجلة(:

يمكنك الحصول على رعاية عاجلة من مقدم لخدمات الرعاية من خارج الشبكة إذا كان مقدمو خدمات الرعاية التابعون للشبكة  

 غير متاحين مؤقتًا أو ال يمكن الوصول إليهم. 


