
معلومات مهمة في الداخل



هذه الصفحة تركت فارغة عمداً



CalOptima

كتيب األعضاء
ما تحتاج إلى معرفته بخصوص المزايا الخاصة بك

( DF/EOC )نموذج اإلفصاح ودليل التغطية المدمجين
2022 للعام

2022 يناير 1تاريخ السريان: 
Kaiser Foundation Health Plan, Inc.

منطقة جنوب كاليفورنيا



جدول المحتويات

جدول المحتويات
iجدول المحتويات....................................................................................................................... 

ixلغات وتنسيقات أخرى............................................................................................................... 
 ........................................................................................................ ixلغات أخرى
 ..................................................................................................... ixتنسيقات أخرى
 ........................................................................................... ixخدمات الترجمة الفورية

 ....................................................................................... Kaiser Permanente!1ا بك في مرحًب
 ..................................................................................................... 1كتيب األعضاء
2اتصل بنا............................................................................................................ 

 ....................................................................................................................... 3البدء كعضو . 1
 ..................................................................................... 3كيفية الحصول على المساعدة
 ................................................................ Kaiser Permanente3خدمات أعضاء 
 ................................................................ CalOptima3الحصول على المساعدة من 
 ..................................................................................... 4 االنتقاليMedi‑Calبرنامج 
 ............................................................................................ 4من يمكن تخصيصه لنا
 ............................................................................................ ID"(4"(بطاقات الهوية 

 ................................................................................................ 6بك حول الخطة الصحية الخاصة . 2
 .................................................................................. 6لمحة عامة حول الخطة الصحية
6بداية تغطيتك ونهايتها......................................................................................... 
 .................................................... 7دارةاعتبارات خاصة لألمريكيين الهنود في الرعاية الُم
7كيف تعمل خطتك.................................................................................................. 
 ............................................................................................ 8تغيير شبكات الموفرين
9طالب الجامعة الذين ينتقلون إلى مقاطعة جديدة أو خارج كاليفورنيا........................................... 
 ................................................... 9االلتحاق بالجامعة خارج منطقتك األصلية في كاليفورنيا
 .......................................................................... 9االلتحاق بالجامعة خارج كاليفورنيا

 ............................................................................................... 10استمرارية الرعاية
 ........................................... 10إكمال الخدمات المقدمة من مقدمي خدمات غير تابعين للخطة
 .......................................................................................... 10األعضاء الجدد
 ....................................................................................... 10األعضاء الحاليين
10األهلية.................................................................................................... 
 ................................................................................... 12المزيد من المعلومات
12التكاليف........................................................................................................... 

(. المكالمة TTY 711 )4000-464-800-1 على الرقم KPاتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى 
 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 7 ساعة في اليوم و24مجانية. نعمل 

kp.org)الصفحة  )باللغة اإلنجليزيةi



جدول المحتويات

اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
مجانية. نعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

الصفحة kp.orgii )باللغة اإلنجليزية(

 ........................................................................... 12التكاليف المترتبة على األعضاء
 ............................................ 12لألعضاء الذين لديهم رعاية طويلة األجل وحصة من التكلفة
13كيف يتم الدفع لموفر الرعاية............................................................................... 
 ................................................................................. 13الطلب منا دفع قيمة فاتورة

 .................................................................................................. 15كيفية الحصول على الرعاية . 3
 ........................................................................ 15الحصول على خدمات الرعاية الصحية
 ............................................................................... PCP"(16"(موفر الرعاية األولية 
 ........................................................................ 17اختيار األطباء والموفرين اآلخرين
 ........................................................................... IHA"(18"( التقييم الصحي األولي
 ............................................................................................ 18الرعاية الروتينية
 ............................................................................. Medi‑Cal19 شبكة موفري خدمات
 ............................................................................ 19مرفري الرعاية التابعين للشبكة
20موفرين خارج الشبكة ضمن المنطقة التي تسكن فيها..................................................... 
 ................................................................................. 20موفرين من خارج منطقتك
21األطباء....................................................................................................... 
22المستشفيات.................................................................................................. 
 ...................................................................................... 22أخصائيو صحة المرأة
 ........................................................................................ 22دليل موفري الرعاية
 ................................................................ 23الحصول على الرعاية في الوقت المناسب
 ................................................................................ 24خدمات الترجمة الفورية
24وقت السفر أو المسافة للحصول على الرعاية............................................................. 
25المواعيد........................................................................................................... 
 ............................................................................................ 25الوصول إلى موعدك
25إلغاء المواعيد وإعادة تحديدها................................................................................... 
 .............................................................................................................. 26 الدفع
27اإلحاالت.......................................................................................................... 
 .................................................................................. 28موافقة مسبقة )تصريح مسبق(
29اآلراء الثانية...................................................................................................... 
 ................................................................................................. 30الرعاية الحساسة
 ..................................................................................... 30رخدمات الموافقة للقّص
31الرعاية الحساسة للكبار..................................................................................... 
32االعتراض األخالقي............................................................................................. 
32الرعاية العاجلة................................................................................................... 
 .................................................................................................. 33الرعاية الطارئة
 ...................................................................................... 34الرعاية بعد استقرار الحالة
35خط المواعيد واالستشارات...................................................................................... 
 ............................................................................................... 35التوجيهات المسبقة



جدول المحتويات

اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
مجانية. نعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

الصفحة kp.orgiii )باللغة اإلنجليزية(

36التبرع باألعضاء واألنسجة...................................................................................... 
 ............................................................................................................... 37المزايا والخدمات . 4

 ................................................................... 37ما تشمله تغطية الخطة الصحية الخاصة بك
 ................................................. Kaiser Permanente40 التي يغطيها Medi‑Calمزايا 
 ............................................................. 40خدمات مرضى العيادات الخارجية )المتنقلة(
40تطعيمات البالغين........................................................................................ 
 ......................................................................................... 40رعاية الحساسية
40خدمات أطباء التخدير................................................................................... 
 ................................................................... 40خدمات العالج بتقويم العمود الفقري
41خدمات غسيل الكلى الدموي والصفاقي................................................................ 
41 العمليات الجراحية لمرضى العيادات الخارجية وغيرها من إجراءات مرضى العيادات الخارجية

 .......................................................................................... 41خدمات األطباء
 ............................................................................................ 41خدمات ثنائية
 ............................................................................ 41خدمات طب القدم )األرجل(
42المعالجات العالجية...................................................................................... 
 ............................................................................. 42رعاية األمومة وحديثي الوالدة
 ....................................................................... 42التثقيف حول الرضاعة الطبيعية
42مضخات الثدي والمستلزمات........................................................................... 
 ............................................................................ 42الرعاية أثناء الوالدة وبعدها
 .................................................................................... 42رعاية ما قبل الوالدة
 .................................................................................... 42خدمات مركز التوليد
 ............................................................. CNM"(43"( خدمات ممرضة قبالة معتمدة
 ........................................................................ LM"(43"( خدمات قابلة مرخصة
43فحوصات االضطرابات الجينية واستشاراتها.......................................................... 
 .................................................................................... 43رعاية حديثي الوالدة

 .............................................................
 The Postpartum Care Extension Program 

43(2022 أبريل 1)ساري المفعول حتى 

 ......................................................
 The Postpartum Care Extension Program 

43(2022 أبريل 1ً من )ساري المفعول اعتبارا
44خدمات الصحة عن بعد..................................................................................... 
 ...................................................................................... 44خدمات الصحة العقلية
 .................................................................................. 44تقييمات الصحة العقلية
 .. 44خدمات العيادات الخارجية لألعضاء الذين يعانون من حاالت صحية عقلية خفيفة إلى متوسطة
45خدمات الطوارئ............................................................................................ 
 ........... 45خدمات مرضى العيادات الداخلية والعيادات الخارجية الالزمة لعالج حالة طبية طارئة
 ................................................................................... 45خدمات نقل الطوارئ
 ............................................................................................. 45التثقيف الصحي



جدول المحتويات

اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
مجانية. نعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

الصفحة kp.orgiv )باللغة اإلنجليزية(

 ......................................................... 46الرعاية في مرحلة االحتضار والرعاية التلطيفية
 .......................................................................... 46الرعاية في مرحلة االحتضار
47الرعاية التلطيفية......................................................................................... 
48دخول المستشفى............................................................................................. 
48خدمات أطباء التخدير................................................................................... 
48خدمات الرعاية الداخلية بالمستشفيات.................................................................. 
48الخدمات الجراحية....................................................................................... 
48تسلسل سريع لجينوم كامل.............................................................................. 
 ....................................................................................... 48الخدمات االستقصائية

 ..................................................................
أدوية الوصفات الطبية والمستلزمات والمكمالت لمرضى العيادات الخارجية المشمولة 

Kaiser Permanente49بتغطية 
 ............................................................................... 49التغذية المعوية والوريدية
 ............................................................................... 49أدوية وأجهزة منع الحمل
49مستلزمات فحص السكري.............................................................................. 
 ........................................................ 49عناصر وصفات األدوية األخرى التي نغطيها
 ....................................................................................... 50حد اإلمداد اليومي
 .......... Kaiser Permanente50كتيب الوصفات لعناصر الوصفات الطبية المشمولة بتغطية 

 .................................................................................
قائمة األدوية المتعاقد عليها ألدوية مرضى العيادات الخارجية المشمولة بتغطية 

Medi‑Cal Rx51
 ............................................................................................... 51الصيدليات
 ...................................................................... Medicare51 من Dخطة الجزء 
52خدمات وأجهزة إعادة التأهيل والتأهيل )العالج(.......................................................... 
52الوخز باإلبر............................................................................................. 
 ..................................................................................... 52عالج السمع )سمع(
52عالج الصحة السلوكية.................................................................................. 
53إعادة تأهيل القلب........................................................................................ 
 ................................................................................. 53المعدات الطبية المعمرة
 ..................................................................................... 54المساعدات السمعية
 .............................................................................. 55الخدمات الصحية المنزلية
 ..................................................................... 55اللوازم والمعدات واألجهزة الطبية
56العالج الوظيفي.......................................................................................... 
 ....................................................................... 57تقويم العظام/األطراف الصناعية
57مستلزمات الفغر والمسالك البولية...................................................................... 
57العالج الطبيعي.......................................................................................... 
57إعادة التأهيل الرئوي.................................................................................... 
57خدمات مرافق التمريض المؤهلة....................................................................... 
 ............................................................................................. 58عالج النطق
58خدمات المتحولين جنسياً.................................................................................... 



جدول المحتويات

اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
مجانية. نعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

الصفحة kp.orgv )باللغة اإلنجليزية(

 .......................................................................................... 58التجارب السريرية
 ................................................................................ 59خدمات المختبرات واألشعة
59خدمات الرعاية الوقائية ورعاية الرفاه وإدارة األمراض المزمنة........................................ 
59الخدمات الوقائية......................................................................................... 
 .............................................. Diabetes Prevention Program )"DPP"(60
60الجراحات الترميمية......................................................................................... 
 ........................................................ 60خدمات فحص اضطرابات تعاطي المواد المخدرة
60خدمات البصر............................................................................................... 
 ............................................................................. 60فحوصات العيون الروتينية
 ......................................................................................... 61النظارات الطبية
61أجهزة ضعف البصر.................................................................................... 
 .............................................................................. 62العدسات الالصقة الخاصة
62خدمات النقل للمواقف غير الطارئة........................................................................ 
 ..................................................................... 62النقل الطبي للمواقف غير الطارئة
 .................................................................................... 62محددات النقل الطبي
 ........................................................ 63تكلفة النقل الطبي غير الطارئ على األعضاء
63النقل غير الطبي......................................................................................... 
 ............................................................................................ NMT63 حدود
64تكلفة النقل غير الطبي على األعضاء.................................................................. 
 ..................................... Kaiser Permanente64 المزايا والبرامج األخرى المشمولة بتغطية
 ............................................ MLTSS"(64"(الخدمات وأشكال الدعم طويلة األجل المدارة 
 ............................................................................................... 64تنسيق الرعاية
 ......................................................................... CCI"(64"( مبادرة الرعاية المنسقة
 ............................................................................... Cal MediConnect64
 ................... Medi‑Cal65  من )"MLTSS"(دارة الخدمات وأشكال الدعم طويلة األجل الُم
 ...................................................................................... 65إدارة الرعاية المعززة
 ..................................................................... 65 المشمولة بالتغطيةECMخدمات 
 ............................................................................. 65التكلفة التي يتحملها العضو
 .......................................................... CS"( Community Supports65"(برنامج 
 .................................................................................. 66زراعة األعضاء الرئيسية
 ............................................................... 2166زراعة األعضاء لألطفال دون سن 
 ............................................................. 66 وأكبر21زراعة األعضاء للبالغين بعمر 
 ......................................................... Whole Child Model )"WCM"(66برنامج 
 ................. Kaiser Permanente67 األخرى غير المشمولة بتغطية Medi‑Calبرامج وخدمات 
 ........................................................................................... Medi‑Cal Rx67
 ...................................... Medi‑Cal Rx68 لدى )"CDL"(قائمة األدوية المتعاقد عليها 
 ............................................................................ Medi‑Cal Rx68صيدليات 



جدول المحتويات

اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
مجانية. نعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

الصفحة kp.orgvi )باللغة اإلنجليزية(

 ...................................................................................... 68خدمات رعاية األسنان
69خدمات الصحة العقلية التخصصية......................................................................... 
 .................................................................... 69خدمات مرضى العيادات الخارجية
 ........................................................................................ 69الخدمات المنزلية
 .............................................................................. 70خدمات المرضى المقيمين
 ........................................................ 70 تعاطي المواد المخدرةjخدمات عالج اضطرابات
 .............................................................................. 70الصالة أو االستشفاء الروحي
 ............................................................ LEA"(70"(خدمات تقييم وكالة التربية المحلية 
 ..................................... 5136070 القسم CCR 22 كما هي محددة في البند LEAخدمات 
70الخدمات المخبرية المقدمة في إطار برنامج الوالية الختبار بروتين ألفا فيتوبروتين في مصل الدم... 
70الرعاية الصحية النهارية لطب األطفال.................................................................... 
 ... 5135171 و51185  القسمينCCR 22 خدمات إدارة الحاالت المستهدفة كما هو محدد في البند
 .................. Medi‑Cal71 أو Kaiser Permanenteخدمات ال يمكنك الحصول عليها من خالل 
 ............................................................................... 71بعض الفحوصات والخدمات
 ................................................................................... 71عناصر أو وسائل الراحة
71الخدمات التجميلية........................................................................................... 
72المستلزمات التي تستعمل لمرة واحدة...................................................................... 
 .......................................................................................... 72الخدمات التجريبية
72خدمات الخصوبة............................................................................................ 
 ................................................................ 72عالج تساقط الشعر أو المساعدة على نموه
72العناصر والخدمات التي ال تعد عناصر وخدمات رعاية صحية......................................... 
 ................................................................................................ 73عالج التدليك
 .................................................................................. 73خدمات الرعاية الشخصية
74عكس التعقيم................................................................................................. 
74عناصر وخدمات رعاية القدم الروتينية.................................................................... 
 ........................................... 74الخدمات غير المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية
 74الخدمات التي يقدمها أشخاص غير مرخصين.............................................................
 ............................................................... 74خدمات تتعلق بخدمة غير مشمولة بالتغطية
 74إدارة حاالت التسمم بالرصاص في مرحلة الطفولة التي تقدمها اإلدارات الصحية بالمقاطعة..........
...................................................................................  75تقييم التقنيات الجديدة والحالية

 ............................................................................................ 76والشباب الرعاية الدورية لألطفال . 5
.................................................................  76(21خدمات طب األطفال )األطفال دون سن 
 ......................................................... 77الفحوصات الدورية لصحة األطفال والرعاية الوقائية
78اختبارات تسمم الدم بالرصاص................................................................................. 

........................................ 78المساعدة في الحصول على خدمات رعاية األطفال والشباب الدورية
 لدى 

 ............................................................................................
FFS"( Medi‑Cal"(خدمات يمكنك الحصول عليها من خالل نظام الخدمة مقابل الرسوم 

78أو برامج أخرى



جدول المحتويات

اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
مجانية. نعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

الصفحة kp.orgvii )باللغة اإلنجليزية(

78الفحوصات الدورية لألسنان................................................................................ 
 ................................................................. 80خدمات اإلحالة التثقيفية الوقائية اإلضافية

 .................................................................................................... 81اإلبالغ عن المشاكل وحلها . 6
 .......................................................................................................... 81الشكاوى
 ....................................................................................................... 83االستئنافات
85ما يمكنك عمله إذا كنت غير موافق على قرار الطعن......................................................... 
85جلسات االستماع بالوالية........................................................................................ 
 ............................................................................... 86االحتيال والهدر وسوء االستخدام
 .................................................................................................... 87التحكيم الملزم
 ................................................................................................ 87نطاق التحكيم
88القواعد اإلجرائية............................................................................................ 
88كيفية المطالبة بإجراء تحكيم................................................................................ 
88تقديم طلب التحكيم........................................................................................... 
89رسوم رفع الدعوى.......................................................................................... 
 ............................................................................................... 89عدد المحكمين
 .............................................................................. 90أتعاب ومصروفات المحكمين
90التكاليف...................................................................................................... 
 .................................................................................................. 90أحكام عامة

 ......................................................................................................... 91الحقوق والمسؤوليات . 7
 ............................................................................................................ 91حقوقك
92مسؤولياتك........................................................................................................ 
 ............................................................................................... 92إشعار عدم التمييز
 ......................................................... Kaiser Permanente93 م إلىكيفية تقديم تظلُّ

 ........................................................  
كيفية تقديم تظلم إلى مكتب الحقوق المدنية التابع إلدارة خدمات الرعاية الصحية في 

94ط( فقMedi‑Cal)للمنتفعين منكاليفورنيا 
 ...... 94كيفية تقديم تظلم إلى مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية
 ......................................................................................... 94وسائل المشاركة كعضو
 ......................................................... CalOptima )"MAC"(95 لجنة توجيه أعضاء 
 ................................................................................... 95إشعار ممارسات الخصوصية
 ............................................................................................. 96إشعار حول القوانين
 ... 96 كمالذ أخير للدفع والتغطية الصحية األخرى والتعويض عن األضرار Medi‑Calإشعار بخصوص
 ................................................................................... 97إشعار حول السداد من التركة
97إشعار باتخاذ إجراء.............................................................................................. 
 .............................................................................. 97إشعار حول الظروف غير العادية
 ....................................................................................... 97إشعار حول إدارة مزاياك
98إشعار حول التغييرات في كتيب األعضاء هذا................................................................. 
 .................................................................. 98إشعار حول أتعاب وتكاليف المحاماة والدفاع



جدول المحتويات

اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
مجانية. نعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

الصفحة kp.orgviii )باللغة اإلنجليزية(

98إشعار بأن كتيب األعضاء هذا ملزم لألعضاء................................................................. 
 ...................................................................... ً 98 لنا ليست وكالCalOptima إشعار بأن
 .......................................................................................... 98إشعارات حول تغطيتك

 ............................................................................................ 99معرفتها أرقام وكلمات مهمة يجب . 8
 ................................................................................................ 99أرقام هاتف مهمة
99كلمات يجب معرفتها............................................................................................. 



اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
مجانية. نعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

الصفحة kp.orgix )باللغة اإلنجليزية(

لغات وتنسيقات أخرى

لغات وتنسيقات أخرى
لغات أخرى

الصحية بالخطة المتعلقة المواد من وغيره هذا األعضاء كتيب على الحصول إمكانك ب
اتصل مؤهلين. مترجمين من مكتوبة ترجمات نوفر عليك. تكلفة بدون أخرى لغات ب

كتيب اقرأ مجانية. المكالمة )TTY 711(.  4000-464-800-1الرقم على 
مثل الصحية للرعاية اللغوية المساعدة خدمات عن المزيد لمعرفة هذا األعضاء 

الكتابية.والترجمة الفورية الترجمة خدمات 

تنسيقات أخرى
والخط برايل طريقة مثل أخرى ات بتنسيقالمعلومات هذه على الحصول إمكانك ب

تكلفة بدون االستخدام سهلة إلكترونية وتنسيقات صوتي وملف نقطة  20بحجم الكبير 
مجانية.المكالمة )TTY 711(.  4000-464-800-1الرقم على اتصل عليك. 

خدمات الترجمة الفورية
عليك يتعين ال مؤهلين. فوريين مترجمين خالل من الفورية الترجمة خدمات وفر ن

استخدام على نشجع ال نحن فوري. كمترجم صديق أو العائلة أفراد أحد استخدام 
الفورية الترجمة خدمات تتوفر طارئة. حالة هناك تكن لم ما كمترجمين، القصر 

في ساعة  24مدار على المساعدة تتوفر عليك. تكلفة أي دون والثقافية واللغوية 
دليل على للحصول أو اللغوية المساعدة على للحصول األسبوع. في أيام  7واليوم 

)TTY 711(.  4000-464-800-1على الرقم اتصل بلغة مختلفة، هذا األعضاء 
.نيةمجا لمةلمكاا



Language Assistance 

Services 

English: Language assistance 

is available at no cost to you, 

24 hours a day, 7 days a week. 

You can request interpreter 

services, materials translated 

into your language, or in 

alternative formats. You can 

also request auxiliary aids and 

devices at our facilities.  

Just call us at 1-800-464-4000, 

24 hours a day, 7 days a week 

(closed holidays). TTY users 

call 711. 

:Arabic    مجانًا على مدار الساعة كافة  متوفرة لك  خدمات الترجمة الفورية

أيام األسبوع. بإمكانك طلب خدمة الترجمة الفورية أو ترجمة وثائق للغتك أو  

ما    يمكنك أيضاً طلب مساعدات إضافية وأجهزة في مرافقنا.   أخرى. لصيغ  

على مدار الساعة    4000-464-800-1  عليك سوى االتصال بنا على الرقم 

لمستخدمي خدمة الهاتف النصي  كافة أيام األسبوع )مغلق أيام العطالت(.  

 (. 711الرقم )     يرجي االتصال على 

Armenian: Ձեզ կարող է անվճար օգնություն 

տրամադրվել լեզվի հարցում` օրը 24 ժամ, 

շաբաթը 7 օր: Դուք կարող եք պահանջել 

բանավոր թարգմանչի ծառայություններ, Ձեր 

լեզվով թարգմանված կամ այլընտրանքային 

ձևաչափով պատրաստված նյութեր: Դուք նաև 

կարող եք խնդրել օժանդակ օգնություններ և 

սարքեր մեր հաստատություններում: 

Պարզապես զանգահարեք մեզ 1-800-464-4000 

հեռախոսահամարով` օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր 

(տոն օրերին փակ է): TTY-ից օգտվողները պետք 

է զանգահարեն 711:  

Chinese: 您每週 7天，每天 24小時均可獲得免費語

言協助。您可以申請口譯服務、要求將資料翻譯成您

所用語言或轉換為其他格式。您還可以在我們的場所 

內申請使用輔助工具和設備。我們每週 7天，每天 24

小時均歡迎您打電話 1-800-757-7585 前來聯絡（節假

日休息）。聽障及語障專線 (TTY) 使用者請撥 711。 

:Farsi  بدون   روز هفته 7ساعت شبانروز و  24در زبانی خدمات

مترجم خدمات . شما می توانید برای استهزینه در اختیار شما اخذ 

به زبان شما و یا به صورتهای دیگر  مدارک ، ترجمهشفاهی

 شما همچن ین می توانید کمکها ی جانبی  و وسایل . .درخواست کنید

ساعت   24کافیست در   .کمکی برای محل اقامت خود درخواست کنید

روز هفته )به استثنای روزهای تعطیل( با ما به شماره   7شبانروز و 

با شماره  (TTYناشنوا ) کاربران تماس بگیرید. 1-800-464-4000

 .تماس بگیرند 711

Hindi: बिना किसी लागत िे दभुाबिया सेवाएँ, कदन िे 24 घंटे, 

सप्ताह िे सातों कदन उपलब्ध हैं। आप एि दभुाबिये िी सेवाओं 

िे बलए, बिना किसी लागत िे सामबियों िो अपनी भािा में 

अनुवाद िरवाने िे बलए, या वैिबपपि प्रारूपों िे बलए अनुरोध 

िर सिते हैं। आप हमारे सुबवधा-स्थलों में सहायि साधनों और 

उपिरणों िे बलए भी अनुरोध िर सिते हैं। िस िेवल हमें  

1-800-464-4000 पर, कदन िे 24 घंटे, सप्ताह िे सातों कदन 

(छुट्टियों वाले कदन िंद रहता ह)ै िॉल िरें। TTY उपयोगिताा 

711 पर िॉल िरें। 

Hmong: Muaj kec pab txhais lus pub dawb rau koj,  

24 teev ib hnub twg, 7 hnub ib lim tiam twg. Koj thov 

tau cov kev pab txhais lus, muab cov ntaub ntawv 

txhais ua koj hom lus, los yog ua lwm hom. Koj kuj 

thov tau lwm yam kev pab thiab khoom siv hauv peb tej 

tsev hauj lwm. Tsuas hu rau 1-800-464-4000, 24 teev ib 

hnub twg, 7 hnub ib lim tiam twg (cov hnub caiv kaw). 

Cov neeg siv TTY hu 711. 

Japanese: 当院では、言語支援を無料で、年中無休、

終日ご利用いただけます。通訳サービス、日本語に

翻訳された資料、あるいは資料を別の書式でも依頼

できます。補助サービスや当施設の機器について

もご相談いただけます。お気軽に 1-800-464-4000  

までお電話ください（祭日を除き年中無休）。 

TTYユーザーは 711にお電話ください。 



Khmer: ជំនួយភាសា គឺឥតគិតថ្លៃថ្លៃដល់អ្នកឡ ើយ  
24 ឡ ៉ោងកនុងមួយថ្លៃ 7 ថ្លៃកនុងមួយសប្តា ហ៍។ 
អ្នកអាចឡសនើសំុឡសវាអ្នកបកប្របឯកសារប្ដលប្តនបក 
ប្របឡៅជាភាសាប្មែរ ឬជាទំរង់ជំនួសឡសេងៗឡទៀត។ 
អ្នកក៏អាចឡសនើសំុឧបករណ៍និងបរកិ្ខា រជំនួយទំនាក់ទំនង
សរ ប់អ្នកពិក្ខរឡៅទីតំងរបស់ឡយើងសងប្ដរ។ 
រាន់ប្តទូរស័ពទមកឡយើង តមឡលម 1-800-464-4000 
ប្តន 24 ឡ ៉ោងកនុងមួយថ្លៃ 7 ថ្លៃកនុងមួយសប្តា ហ៍ 
(បិទថ្លៃបុណយ)។ អ្នកឡរបើ TTY ឡៅឡលម 711។ 
Korean: 요일 및 시간에 관계없이 언어지원 

서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 귀하는 

통역 서비스,귀하의 언어로 번역된 자료 또는 대체 

형식의 자료를 요청할 수 있습니다. 또한 저희 

시설에서 보조기구 및 기기를 요청하실 수 

있습니다. 요일 및 시간에 관계없이 

1-800-464-4000번으로 전화하십시오 (공휴일휴무). 

TTY 사용자번호 711. 

Laotian: ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອດ້ານພາສາມີໃຫ້ໂດຍບ ່ ເສັຽຄ່າ

ແກ່ທ່ານ, ຕະຫ ອດ 24 ຊ ່ ວໂມງ, 7 ວັນຕ ່ ອາທິດ. ທ່ານ 
ສາມາດຮ້ອງຂ ຮັບບ ລິການນາຍພາສາ, ໃຫ້ແປເອກະ
ສານເປັນພາສາຂອງທ່ານ, ຫ ຼື  ໃນຮູບແບບອຼື່ ນ.  
ທ່ານສາມາດຂໍອຸປະກອນຊ່ວຍເສີມ ແລະ ອຸປະກອນ 
ຕ່າງໆໃນສະຖານບໍລິການຂອງພວກເຮົາໄດ້.ພຽງແຕ່ໂທ 
ຫາພວກເຮ າທ່ີ 1-800-464-4000, ຕະຫ ອດ 24 ຊ ່ ວໂມງ, 7 
ວັນຕ ່ ອາທິດ (ປິດວັນພັກຕ່າງໆ). ຜູ້ໃຊ້ສາຍ TTY ໂທ 
711. 

Mien: Mbenc nzoih liouh wang-henh tengx nzie faan 

waac bun muangx maiv zuqc cuotv zinh nyaanh meih, 

yietc hnoi mbenc maaih 24 norm ziangh hoc, yietc 

norm liv baaiz mbenc maaih 7 hnoi. Meih se haih tov 

heuc tengx lorx faan waac mienh tengx faan waac bun 

muangx, dorh nyungc horngh jaa-sic mingh faan benx 

meih nyei waac, a'fai liouh ginv longc benx haaix hoc 

sou-guv daan yaac duqv. Meih corc haih tov longc 

benx wuotc ginc jaa-dorngx tengx aengx caux jaa-sic 

nzie bun yiem njiec zorc goux baengc zingh gorn  

zangc. Kungx douc waac mingh lorx taux yie mbuo 

yiem njiec naaiv 1-800-464-4000, yietc hnoi mbenc 

maaih 24 norm ziangh hoc, yietc norm liv baaiz mbenc 

maaih 7 hnoi. (hnoi-gec se guon gorn zangc oc).  

TTY nyei mienh nor douc waac lorx 711. 

Navajo: Doo bik’é asíníłáágóó saad bee ata’ hane’ bee 

áká e’elyeed nich’į’ ąą’át’é, t’áá áłahjį’ jí֖i֖go dóó 

tł’ée’go áádóó tsosts’íjí ąą’át’é. Ata’ hane’ yídííkił, 

naaltsoos t’áá Diné bizaad bee bik’i’ ashchíigo, éí 

doodago hane’ bee didííts’ííłígíí yídííkił. Hane’ bee 

bik’i’ di’díítííłígíí dóó bee hane’ didííts’ííłígíí 

bína’ídíłkidgo yídííkił. Kojį́ hodiilnih 1-800-464-4000, 

t’áá áłahjį’, jí֖i֖go dóó tł’ée’go áádóó tsosts’íjí ąą’át’é. 

(Dahodílzingóne’ doo nida’anish dago éí da’deelkaal). 

TTY chodayooł’ínígíí kojį́ dahalne’ 711. 

Punjabi: ਬਿਨਾਂ ਬਿਸੀ ਲਾਗਤ ਦ,ੇ ਬਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫਤੇ ਦੇ  
7 ਬਦਨ, ਦੁਭਾਸੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਹੁਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਿ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਬਵੱਚ 
ਅਨੁਵਾਦ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਬਿਸ ੇਵੱਖ ਫਾਰਮੈਟ ਬਵੱਚ ਪਰਾਪਤ 
ਿਰਨ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬੁਵਧਾਵਾਂ ਬਵੱਚ 
ਵੀ ਸਹਾਇਿ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਿਰਣਾਂ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਂ। 
ਿਸ ਬਸਰਫ਼ ਸਾਨ ੰ  1-800-464-4000 ਤੇ, ਬਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫ਼ਤੇ 
ਦੇ 7 ਬਦਨ (ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਦਨ ਿੰਦ ਰਬਹੰਦਾ ਹ)ੈ ਫ਼ਨੋ ਿਰੋ। TTY 
ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਿਰਨ ਵਾਲੇ 711 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਿਰਨ। 
Russian: Мы бесплатно обеспечиваем Вас услугами 

перевода 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Вы можете 

воспользоваться помощью устного переводчика, 

запросить перевод материалов на свой язык или 

запросить их в одном из альтернативных форматов. 

Мы также можем помочь вам с вспомогательными 

средствами и альтернативными форматами. Просто 

позвоните нам по телефону 1-800-464-4000, который 

доступен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (кроме 

праздничных дней). Пользователи линии TTY могут 

звонить по номеру 711.  

Spanish: Tenemos disponible asistencia en su idioma 

sin ningún costo para usted 24 horas al día, 7 días a la 

semana. Puede solicitar los servicios de un intérprete, 

que los materiales se traduzcan a su idioma o en 

formatos alternativos. También puede solicitar recursos 

para discapacidades en nuestros centros de atención. 

Solo llame al 1-800-788-0616, 24 horas al día, 7 días a 

la semana (excepto los días festivos). Los usuarios de 

TTY, deben llamar al 711. 

Tagalog: May magagamit na tulong sa wika nang wala 

kang babayaran, 24 na oras bawat araw, 7 araw bawat 

linggo.  Maaari kang humingi ng mga serbisyo ng 

tagasalin sa wika, mga babasahin na isinalin sa iyong 

wika o sa mga alternatibong format. Maaari ka ring 

humiling ng mga karagdagang tulong at device sa 

aming mga pasilidad. Tawagan lamang kami sa  

1-800-464-4000, 24 na oras bawat araw, 7 araw bawat 

linggo (sarado sa mga pista opisyal). Ang mga 

gumagamit ng TTY ay maaaring tumawag sa 711. 



Thai: มบีรกิารชว่ยเหลอืดา้นภาษาฟรตีลอด 24 ช ัว่โมง

7 วนัต่อสปัดาห ์คณุสามารถ ขอใชบ้รกิารลา่ม 

แปลเอกสารเป็นภาษาของคณุ หรอืในรปูแบบอืน่ได ้

คณุสามารถขออปุกรณแ์ละเคร ือ่งมอืชว่ยเหลอืไดท้ีศ่นูยบ์รกิาร

ใหค้วามชว่ยเหลอืของเรา โดยโทรหา เราที ่1-800-464-4000

ตลอด 24 ช ัว่โมง 7 วนัต่อสปัดาห ์(ยกเวน้วนัหยุดราชการ)

ผูใ้ช ้TTY ใหโ้ทร 711 

Ukrainian: Послуги перекладача надаються 

безкоштовно, цілодобово, 7 днів на тиждень. Ви 

можете зробити запит на послуги усного 

перекладача, отримання матеріалів у перекладі 

мовою, якою володієте, або в альтернативних 

форматах. Також ви можете зробити запит на 

отримання допоміжних засобів і пристроїв у 

закладах нашої мережі компаній. Просто 

зателефонуйте нам за номером 1-800-464-4000.  

Ми працюємо цілодобово, 7 днів на тиждень  

(крім святкових днів). Номер для користувачів 

телетайпа: 711. 

Vietnamese: Dịch vụ thông dịch được cung cấp miễn 

phí cho quý vị 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần. Quý 

vị có thể yêu cầu dịch vụ thông dịch, tài liệu phiên dịch 

ra ngôn ngữ của quý vị hoặc tài liệu bằng nhiều hình 

thức khác. Quý vị cũng có thể yêu cầu các phương tiện 

trợ giúp và thiết bị bổ trợ tại các cơ sở của chúng tôi. 

Quý vị chỉ cần gọi cho chúng tôi tại số 1-800-464-4000, 

24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần (trừ các ngày lễ). 

Người dùng TTY xin gọi 711. 



اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
مجانية. نعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

الصفحة kp.org1 )باللغة اإلنجليزية(

!Kaiser Permanente مرحًبا بك في

ا بك في مرحًب
Kaiser Permanente!

. CalOptima كشبكة موفري الرعاية الصحية لك من خالل Kaiser Permanente لك على اختيار شكراً
 مع والية Medi‑CalCalOptima. وتعمل  هي خطة صحية مخصصة لألشخاص الذين لديهم CalOptima إن

  هي شبكة موفري Kaiser Permanenteكاليفورنيا لمساعدتك في الحصول على الرعاية الصحية التي تحتاجها. إن 
.CalOptimaالرعاية الصحية لك من خالل 

كتيب األعضاء
 بانتباه. سيساعدك هذا يخبرك دليل األعضاء هذا عن تغطيتك بموجب خطة الرعاية الصحية. يرجى قراءة الكتيب كامالً

Health Plan. إذا  حقوقك ومسؤولياتك كأحد أعضاء الكتيب على فهم مزاياك وخدماتك واستخدامها. كما ويشرح أيضا
كانت لديك احتياجات صحية خاصة، فاحرص على قراءة كل األجزاء التي تنطبق عليك.

ً

 بكلمات "نحن" أو "نا". تتم اإلشارة .Kaiser Foundation Health Plan, Incفي كتيب األعضاء هذا، يشار إلى 
 بعبارة "أنت". بعض العبارات المكتوبة بحروف كبيرة لها معنى خاص في الكتيب األعضاء هذا؛ يرجى إلى األعضاء أحيانا
 )"أرقام وكلمات مهمة يجب معرفتها"( للتعرف على الكلمات التي يجب عليك معرفتها.8الرجوع إلى الفصل 
ً

ً َ  بدليل التغطية ونموذج اإلفصاح المدمجين ف كتيب األعضاء هذا أيضاعرُي
)"Combined Evidence of Coverage and Disclosure Form, "EOC/DF(. وهو ملخص لقواعدنا 

. يتم تحديد تغطيتك الصحية بموجب عقدنا مع CalOptimaوسياساتنا ومبني على العقد المبرم بين الخطة الصحية 
CalOptimaلت نسخة من كتيب األعضاء مباشرة من . إذا تلقيت أو نزCalOptima فالرجاء التخلص من تلك ،

 حول الخدمات التي يمكنك الحصول النسخة واستخدام هذه النسخة. سيوفر لك كتيب األعضاء هذا المعلومات األكثر دقة
 وهذا الكتيب، فسيكون CalOptimaعليها من خاللنا. إذا كانت هناك اختالفات بين كتيب األعضاء الذي تلقيته من 

 8088-587-888-1 أو 8500-246-714-1هذا الكتيب هو الكتيب الذي سنستخدمه لمساعدتك. اتصل على الرقم 
 و إدارة خدمات الرعاية الصحية TTY 1-800-735-2929(CalOptima( لطلب نسخة من العقد الموقع بين 
)Department of Health Care Services, DHCS(.

ّ
ً

 4000-464-800-1يمكنك الحصول على نسخة أخرى من كتيب األعضاء بدون تكلفة عليك من خالل االتصال على الرقم 
)TTY 711( أو من خالل زيارة موقعنا اإللكتروني على kp.org/medi‑cal/documents )باللغة اإلنجليزية( 

ا أو لالطالع على كتيب األعضاء. كما بإمكانك طلب نسخة من سياساتنا وإجراءاتنا السريرية واإلدارية غير المسجلة مجان
طلب كيفية الوصول إلى هذه المعلومات على موقعنا اإللكتروني. لمعرفة المزيد عن إجراءاتنا السريرية واإلدارية، اتصل مع 

. )TTY 711(4000-464-800-1مركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على الرقم 

ً

http://kp.org/medi-cal/documents


اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
مجانية. نعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

الصفحة kp.org2 )باللغة اإلنجليزية(

!Kaiser Permanente مرحًبا بك في

اتصل بنا
 ساعة في 24. نعمل )TTY 711(4000-464-800-1 نحن هنا للمساعدة. إذا كانت لديك أي أسئلة، فاتصل على الرقم 

 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. المكالمة مجانية.7اليوم و

 )باللغة اإلنجليزية( في أي وقت أو زيارة قسم خدمات األعضاء في إحدى kp.orgبإمكانك كذلك زيارة موقعنا اإللكتروني 
)باللغة اإلنجليزية( للحصول على kp.org/facilities منشآت الخطة )راجع دليل المنشآت على موقعنا اإللكتروني 

العناوين(. للحصول على المزيد من المعلومات عن مقدمي الرعاية التابعين لنا والمواقع، اتصل مع مركز اتصال خدمة 
 )باللغة اإلنجليزية(.kp.org/facilitiesاألعضاء لدينا أو توجه إلى 

ً شكرا لك،
Kaiser Foundation Health Plan, Inc.

http://kp.org
http://kp.org/facilities
http://kp.org/facilities
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1 | البدء كعضو

اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
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kp.org )باللغة اإلنجليزية(

البدء كعضو . 1
كيفية الحصول على المساعدة

ا بالرعاية الصحية التي تتلقاها. إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف حول رعايتك الصحية، نريد أن نريدك أن تكون سعيًد
نسمع منك!

Kaiser Permanenteخدمات أعضاء 
 هنا لمساعدتك. بإمكاننا:Kaiser Permanenteإن خدمات أعضاء 

اإلجابة عن أسئلتك المتعلقة بالخدمات المشمولة بالتغطية من خاللنا •
 أو تغييره.)"Primary Care Provider, "PCP(مساعدتك على اختيار موفر الرعاية األولية • 

إرشادك إلى حيث يمكنك الحصول على الرعاية التي تحتاجها •
مساعدتك على الحصول على خدمات الترجمة الفورية إذا كنت ال تتحدث اإلنجليزية• 
مساعدتك على الحصول على المعلومات بلغات وتنسيقات أخرى• 

إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء كما يلي:
  باللغة اإلنجليزية • 

 لغة باستخدام خدمات الترجمة الفورية(150)وبأكثر من 
 1-800-464-4000

0616-788-800-1 باللغة اإلسبانية • 
 7585-757-800-1 اللهجات الصينية •

 •  TTY711

 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. المكالمة مجانية. يجب أن نتأكد من أن تنتظر أقل 7 ساعة في اليوم و24نعمل 
 )باللغة اإلنجليزية( kp.org دقائق عند االتصال بمركز اتصال خدمة األعضاء. بإمكانك زيارة موقعنا اإللكتروني 10من 

في أي وقت.

CalOptimaالحصول على المساعدة من 
 أو على الرقم المجاني على 8500-246-714-1، فاتصل بهم على الرقم CalOptimaإذا كانت لديك أسئلة حول 

، من االثنين إلى الجمعة من الساعة 711 االتصال على الرقم المجاني TTY. يمكن لمستخدمي 1-888-587-8088
ً )باللغة اإلنجليزية(.www.caloptima.orgا زيارة الموقع اإللكتروني . يمكنك أيض مساءا حتى 5:30صباح 8 ً ً

http://kp.org
http://www.caloptima.org


الصفحة 4

1 | البدء كعضو

اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
مجانية. نعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

kp.org )باللغة اإلنجليزية(

Medi‑Cal االنتقاليبرنامج 
 لألشخاص العاملين." من الممكن أن يكون بإمكانك الحصول على Medi‑Cal االنتقالي باسم "Medi‑Calويسمى برنامج 

:Medi‑Cal االنتقالي إذا توقفت عن الحصول على Medi‑Calبرنامج 
ألنك بدأت بالحصول على المزيد من المال• 
ألن عائلتك بدأت بالحصول على المزيد من دعم األطفال أو دعم الزوج/الزوجة• 

 االنتقالي إلى مكتب وزارة الصحة Medi‑Cal يمكنك توجيه أسئلة بخصوص التأهل للحصول على برنامج 
 والخدمات البشرية المحلي في مقاطعتك على الموقع 

 http://www.dhcs.ca.gov/services/medi‑cal/Pages/CountyOffices.aspx.)باللغة اإلنجليزية(

من يمكن تخصيصه لنا
 على الرقم CalOptimaنحن ال نسجل األعضاء مباشرة. لمعرفة المزيد حول كيفية طلب التخصيص لنا، فاتصل مع 

.)TTY 1-800-735-2929( 8088-587-888-1 أو 1-714-246-8500

("ID"بطاقات الهوية )
. يجب أن Kaiser Permanente (Identification, ID)كأحد أعضاء الخطة الصحية، ستحصل على بطاقة هوية 

 التي أرسلتها والية Benefits Identification Card, "BIC"( Medi‑Cal( على بطاقة تعريف مزايا تحصل أيضا
 CalOptima وبطاقة هويتك الصادرة عن Kaiser Permanenteكاليفورنيا إليك. يجب عليك إبراز بطاقة هوية 

 وهوية تحمل صورتك عند الحصول على أي خدمات رعاية صحية أو وصفات طبية. عليك Medi‑Cal BICوبطاقة هوية 
 لتعرف كيف BICKaiser Permanente وبطاقة هوية حمل كل البطاقات الصحية معك طوال الوقت. إليك نموذج من 

سيكون شكل بطاقتك:

ً

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


الصفحة 5

1 | البدء كعضو

اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
مجانية. نعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

kp.org )باللغة اإلنجليزية(

 خالل بضعة أسابيع من تخصيصك لنا أو إذا تلفت البطاقة الخاصة Kaiser Permanenteإذا لم تحصل على بطاقة هوية 
قت أو ضاعت، فعليك االتصال بمركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على الفور. وسنرسل لك بطاقة جديدة بدون ربك أو س

(.TTY 711 )4000-464-800-1تكلفة عليك. اتصل على الرقم 
ِ ُ



الصفحة 6

اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
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kp.org )باللغة اإلنجليزية(

2 | حول الخطة الصحية الخاصة بك

حول الخطة الصحية  . 2
بك الخاصة

لمحة عامة حول الخطة الصحية
Medi‑Cal ويعيشون في مقاطعة Orange. نحن نعمل مع  هي خطة صحية لألشخاص الذين لديهم CalOptimaإن 

والية كاليفورنيا لمساعدتك في الحصول على الرعاية الصحية التي تحتاجها.

ُ Kaiser Permanente هي شبكة موفري  و Medi‑Calدارة الخاصة بك من  هي خطة الرعاية المCalOptimaإن 
، فأنت تختار الحصول على رعايتك من Kaiser Permanente. عندما تختار CalOptimaالرعاية الصحية من خالل 

.Kaiser Permanenteخالل برنامج الرعاية الطبية الخاص بنا. يجب أن تحصل على معظم الخدمات من موفري شبكة 

 لمعرفة المزيد عن Kaiser Permanenteيمكنك التحدث مع أحد ممثلي خدمات األعضاء لدى 
Kaiser Permanente 4000-464-800-1 وكيف تستفيد منها. اتصل على الرقم )TTY 711(.

ً  إلى األعضاء من  بتقديم خدمات الرعاية الصحية مباشرةKaiser Permanenteتقوم 
خالل برنامج رعاية طبية متكامل. يعمل كل من الخطة الصحية ومستشفيات الخطة ومجموعة 

Southern California Permanente Medical Groupلتزويد األعضاء  الطبية )"المجموعة الطبية"( سويا 
برعاية ذات جودة عالية. يوفر لك برنامج الرعاية الطبية الخاص بنا الوصول إلى الخدمات المشمولة بالتغطية التي تحتاجها 

مثل الرعاية الروتينية والرعاية في المستشفى وخدمات المختبر ورعاية الطوارئ والرعاية العاجلة والمزايا األخرى 
ا رائعة لحماية صحتك والحفاظ عليها. لذلك، تقدم لك برامجنا للتوعية الصحية طرقالموصوفة في كتيب األعضاء هذا. إضافة

ً

ً ً

 أو على الرقم المجاني 8500-246-714-1، فيمكنك االتصال بهم على الرقم CalOptimaإذا كانت لديك أسئلة عن 
، من االثنين 2929-735-800-1 االتصال على الرقم المجاني على TTY. يمكن لمستخدمي 8088-587-888-1على 

 www.caloptima.orgا زيارة الموقع اإللكتروني . يمكنك أيض مساءا حتى 5:30 صباح8إلى الجمعة من الساعة 
اإلنجليزية(. )باللغة

ً ً ً

بداية تغطيتك ونهايتها
 خالل Kaiser Permanente، فسنرسل إليك بطاقة هوية عضو CalOptimaعندما يتم تخصيصك لنا من خالل 

)BIC(  وبطاقة الخاصة تعريف المنافع Kaiser Permanenteأسبوعين من تاريخ التخصيص. يرجى إبراز بطاقة هوية 
 عند الحصول على أي خدمات رعاية صحية أو وصفات طبية.CalOptimaبك وبطاقة هويتك الصادرة عن 

. إذا لم يتمكن مكتب المقاطعة المحلي الخاص بك من تجديد  إلى التجديد سنوياMedi‑Calسوف تحتاج تغطيتك المقدمة من 
. Medi‑Cal الخاصة بك باستخدام المصادر اإللكترونية، فسوف ترسل لك المقاطعة نموذج تجديد Medi‑Calتغطية 

ً

http://www.caloptima.org
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2 | حول الخطة الصحية الخاصة بك

قم بتعبئة هذا النموذج وإعادته إلى وكالة الخدمات اإلنسانية المحلي في مقاطعتك. يمكنك إعادة معلوماتك عبر اإلنترنت أو 
ً أو عبر الهاتف أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى إذا كانت متوفرة في مقاطعتك.شخصيا

 وشبكة موفرين أخرى تعمل مع Kaiser Permanenteيمكنك أن تطلب في أي وقت إنهاء تخصيصك إلى 
CalOptima  للمساعدة في اختيار شبكة موفرين جديدة، اتصل مع CalOptima 8500-246-714-1 على الرقم 

 االتصال على الرقم المجاني TTY. يمكن لمستخدمي 8088-587-888-1 أو على الرقم المجاني على 
ا زيارة الموقع . يمكنك أيض  مساءا حتى 5:30 صباح8، من االثنين إلى الجمعة من الساعة 1-800-735-2929

 )باللغة اإلنجليزية(.www.caloptima.orgاإللكتروني 
ً ً ً

 تخصيصك لشبكة موفرين مختلفة إذا حدث أي مما يلي:CalOptimaيمكننا أن نطلب من 
Kaiser Permanente أو أي شخص أو ممتلكات في منشأة الخطةإذا كان سلوكك يهدد سالمة موظفي • 
إذا قمت بالسرقة من موفر الشبكة أو مرافق الخطة• 
ا، مثل تقديم وصفة طبية غير صالحة أو السماح لشخص آخر باستخدام بطاقة هوية إذا قمت باالحتيال عمًد• 

Medi‑Cal أو Kaiser Permanente

ً . تخصيصك إلى شبكة موفرين مختلفة، فسيبلغونك خطياCalOptimaإذا أعادت 

ً : إذا أصبح أي مما يلي صحيحاCalOptima المقدمة من خالل Medi‑Calقد تنتهي أهليتك في 
CalOptimaرحلت إلى خارج منطقة خدمات  •

إذا دخلت الحبس أو السجن• 
Medi‑Calلم يعد لديك • 

، فقد تستمر أهليتك للحصول على تغطية Kaiser Permanente وتخصيصك إلى CalOptimaإذا انتهت أهليتك مع 
Medi‑Cal رسوم مقابل الخدمات )Fee‑for‑Service, "FFS"(ا مما إذا كنت ال تزال مشموال. إذا لم تكن متأكد 

 4000-464-800-1، فيرجى االتصال بمركز اتصال خدمة األعضاء على Medi‑Calبالتغطية من قبلنا للحصول على 
)TTY 711(.

ً ً

ُاعتبارات خاصة لألمريكيين الهنود في الرعاية المدارة
، كما يجوز لهم ترك خطة الرعاية الصحية Medi‑Calدارة تابعة إلى يحق لألمريكيين الهنود أال ينضموا إلى خطة رعاية ُم

( في أي وقت "FFS" رسوم مقابل الخدمة )Medi‑Cal والعودة إلى خطة Medi‑Calدارة الخاصة بهم التابعة إلى الم
وألي سبب كان.

ُ

إذا كنت أمريكي هندي، فيحق لك الحصول على خدمات الرعاية الصحية في موفر رعاية الصحة الهندية 
)Indian Health Care Provider, "IHCP"( ويمكنك كذلك البقاء مع .CalOptima أو إلغاء التسجيل فيها أثناء 

الحصول على خدمات الرعاية الصحية من هذه المواقع. لمزيد من المعلومات بخصوص التسجيل وإلغاء التسجيل، اتصل مع 
CalOptima 8088-587-888-1 أو 8500-246-714-1 على الرقم )TTY 1-800-735-2929(.

كيف تعمل خطتك
ُ دارة بالتعاقد مع وزارة خدمات الرعاية الصحية لوالية كاليفورنيا  هي خطة رعاية صحية مCalOptimaإن 

)California Department of Health Care Services, "DHCS"( تابعة إلى Medi‑Cal .
.CalOptima  هي شبكة موفري رعايتك الصحية من خالل Kaiser Permanente إن

http://www.caloptima.org
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ً  إلى األعضاء من خالل برنامج رعاية طبية متكامل. تقديم خدمات الرعاية الصحية مباشرة بKaiser Permanenteتقوم 
يوفر لك برنامج الرعاية الطبية الخاص بنا الوصول إلى الخدمات المشمولة بالتغطية التي تحتاجها مثل الرعاية الروتينية 

والرعاية في المستشفى وخدمات المختبر ورعاية الطوارئ والرعاية العاجلة والمزايا األخرى الموصوفة في كتيب األعضاء 
ًا رائعة لحماية صحتك والحفاظ عليها. لذلك، تقدم لك برامجنا للتوعية الصحية طرقهذا. إضافة ً

ً

قد تختلف سياسات المزايا والعمليات الخاصة بكيفية الحصول على الخدمات المشمولة بالتغطية بين شبكات موفري 
CalOptima إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات عن كيفية تغيير شبكات الموفرين، يرجى االتصال بخدمات .
 8088-587-888-1 أو 8500-246-714-1 على الرقم CalOptima األعضاء لدى 

(TTY 1-800-735-2929 من االثنين إلى الجمعة، من الساعة ،)صباحا حتى 5:30 مساء8 .

ً  للحصول على بعض الخدمات ، فقد تكون مؤهالKaiser Permanente من خالل Medi‑Calأثناء عضويتك في 
. وتشمل هذه الخدمات األدوية الموصوفة لمرضى العيادات الخارجية FFS Medi‑Calاإلضافية المقدمة من خالل 

Medi‑Cal Rx. هنالك واألدوية التي ال تستلزم وصفة طبية وبعض اإلمدادات الطبية والمكمالت المتوفرة من خالل برنامج 
 )"المزايا والخدمات"(.FFS Medi‑Cal4 في الفصل وصف للخدمات التي يمكنك الحصول عليها من خالل 

ً ا . بإمكانك أيض)TTY 711( 4000-464-800-1لمعرفة المزيد، اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء على الرقم 
.)باللغة اإلنجليزية( kp.orgاالطالع على معلومات خدمات األعضاء على اإلنترنت عبر الموقع 

. 8088-587-888-1 أو الرقم المجاني على 8500-246-714-1، اتصل بهم على الرقم CalOptimaللتعرف على 
ا  صباح8، من االثنين إلى الجمعة من الساعة 2929-735-800-1 االتصال على الرقم المجاني TTYيمكن لمستخدمي 

 )باللغة اإلنجليزية(.www.caloptima.orgا زيارة الموقع اإللكتروني . يمكنك أيض مساءحتى 5:30

تغيير شبكات الموفرين

ً
ً ً

ً ً ً

ً

 مختلفة في أي وقت. اتصل Kaiser PermanenteCalOptima والتغيير إلى شبكة موفرين تابعة إلى يمكنك ترك 
 TTY. يمكن لمستخدمي 8088-587-888-1 أو الرقم المجاني 8500-246-714-1 على الرقم CalOptimaمع 

ا زيارة . يمكنك أيضا حتى 5:30 مساء صباح8، من االثنين إلى الجمعة من الساعة 711االتصال على الرقم المجاني 
 )باللغة اإلنجليزية(. أخبرهم أنك تريد تغيير شبكات الموفرين. لن يحدث www.caloptima.orgالموقعاإللكتروني 

 بوقت بدء تخصيص الموفر الجديد. حتى ذلك الحين، يجب أن تحصل على CalOptimaهذا التغيير على الفور. ستخبرك 
.Kaiser Permanenteالخدمات من 

قد تختلف سياسات المزايا والعمليات الخاصة بكيفية الحصول على الخدمات المشمولة بالتغطية بين شبكات موفري 
CalOptima إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات عن كيفية تغيير شبكات الموفرين، يرجى االتصال بخدمات .
 8088-587-888-1 أو 8500-246-714-1 على الرقم CalOptima األعضاء لدى 

(TTY 1-800-735-2929 من االثنين إلى الجمعة، من الساعة ،)صباحا وحتى 5:30 مساء8 .

 التابعة لنا في وقت أسرع من ذلك، فبإمكانك مطالبة Kaiser Permanenteإذا كنت ترغب في ترك خطة 
CalOptima بتخصيص معجل )سريع( لك. إذا كانت أسباب طلبك تتوافق وقواعد التخصيص المستعجل، فستتسلم رسالة 

تعلمك بإعادة تخصيصك.

http://kp.org
http://www.caloptima.org
http://www.caloptima.org
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طالب الجامعة الذين ينتقلون إلى مقاطعة جديدة أو خارج كاليفورنيا
إذا انتقلت إلى مقاطعة جديدة في كاليفورنيا خارج المنطقة التي تسكن فيها للذهاب إلى الجامعة، فلن نغطي إال رعاية الطوارئ 

Medi‑Cal في كل أنحاء والرعاية العاجلة في مقاطعتك الجديدة. تتوفر الرعاية الطارئة والرعاية العاجلة للمسجلين في 
الوالية بغض النظر عن المقاطعة التي يقطنون فيها. تكون الرعاية الروتينية والوقائية مشمولة بالتغطية فقط في المنطقة التي 

تسكن فيها.

االلتحاق بالجامعة خارج منطقتك األصلية في كاليفورنيا
 وتنوي االلتحاق بالجامعة في مقاطعة أخرى في كاليفورنيا، فال يتوجب عليك تقديم طلب إلى Medi‑Cal في إذا كنت مسجالً

Medi‑Cal.في تلك المقاطعة. عندما تترك المنزل بشكل مؤقت لاللتحاق بالجامعة، سيكون لديك خيارين 

يمكنك القيام بأي مما يلي:
ا لاللتحاق بالجامعة وزود المكتب أبلغ مكتب الخدمات االجتماعية المحلي في مقاطعتك بأنك سترحل مؤقًت• 

بعنوانك في المقاطعة الجديدة.ستعمل المقاطعة عندها على تحديث سجالت الحالة بالعنوان الجديد ورمز 
المقاطعة في قاعدة بيانات الوالية. استخدم هذا الخيار إذا كنت ترغب بالحصول على الرعاية الروتينية 

دارة الخاصة بك التابعة إلى أو الوقائية في مقاطعتك الجديدة. قد تضطر إلى تغيير خطة الرعاية الم
Medi‑Cal لطرح أسئلة إضافية والحيلولة دون تأخير تسجيلك في خطة صحية جديدة، عليك االتصال مع .

Health Care Options 4263-430-800-1 على الرقم )TTY 1-800-430-7077( للحصول 
على المساعدة في التسجيل.

ُ

أو
 •ً ا لاللتحاق بالجامعة في مقاطعة أخرى خارج دارة عند انتقالك مؤقتاختيار عدم تغيير خطة الرعاية الصحية الُم

منطقتك األصلية. من الممكن أن يكون بمقدورك فقط الحصول على رعاية غرفة طوارئ أو الرعاية العاجلة 
في المقاطعة الجديدة. للحصول على الرعاية الصحية الروتينية أو الوقائية، ستحتاج إلى استخدام شبكة موفري 

Kaiser Permanente كيفية الحصول 3 في المنطقة التي تسكن فيها. لمعرفة المزيد، توجه إلى الفصل"( 
على الرعاية"( للحصول على معلومات حول الرعاية الطارئة والرعاية العاجلة.

االلتحاق بالجامعة خارج كاليفورنيا
ً Medi‑Cal،  لاللتحاق بالجامعة في والية أخرى وكنت تريد االحتفاظ بتغطيتك من خالل إذا كنت ستغادر كاليفورنيا مؤقتا

Medi‑Cal بتغطية الرعاية ، ستقوم فاتصل بموظف األهلية المسؤول عن حالتك في مكتب مقاطعتك المحلية. ما دمت مؤهال
 بتغطية الرعاية الطارئة التي تتطلب دخول المستشفى  أيضاMedi‑Calالطارئة والرعاية العاجلة في والية أخرى. ستقوم 

. إذا كنت تريد الحصول على Medi‑Calفي كندا والمكسيك، إذا كانت الخدمة معتمدة وكان الطبيب والمستشفى يلبيان قواعد 
Medicaid في تلك الوالية. إذا الرعاية الروتينية أو الوقائية في والية أخرى، فسوف تحتاج إلى تقديم طلب للحصول على 

 في كاليفورنيا ولن ندفع Medi‑Cal للحصول على  في والية أخرى، فلن تبقى مؤهالMedicaidسجلت للحصول على 
 أدوية الوصفات الطبية من العيادات الخارجية خارج كاليفورنيا، باستثناء Medi‑Cal Rxمقابل رعايتك الصحية. ال يغطي 

عطى لك كجزء من رعاية الطوارئ المغطاة أو الرعاية العاجلة المغطاة.الوصفات الطبية التي ت

ً
ً

ً

ُ
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استمرارية الرعاية
إكمال الخدمات المقدمة من مقدمي خدمات غير تابعين للخطة

األعضاء الجدد
ً ، فربما يمكنك Kaiser Permanente وكنت تحصل على الرعاية من موفرين ليسوا ضمن شبكة  جديداإذا كنت عضواً

ا أو أكثر في حاالت محددة. إذا كانت حالتك الصحية تندرج ضمن إحدى الحاالت المدرجة  شهر12متابعة مراجعتهم لغاية 
أدناه تحت عنوان "األهلية"، فيمكنك طلب االستمرار بالحصول على الرعاية من ذلك الموفر.

ً

األعضاء الحاليين

، فقد تتمكن من مواصلة تلقي الخدمات من Kaiser Permanenteإذا توقف موفر الرعاية الخاص بك عن العمل مع 
موفر الرعاية هذا. وهذا شكل آخر من أشكال استمرارية الرعاية.

ً ً ا على األقل من تاريخ االنتهاء  يوم60 قبل  خطياإذا أضفت إلى مجموعة موفرين ينتهي عقدها معنا، فسوف نمنحك إشعاراً
  على األقل قبل أن ننهي عقدا يوما60 قبل  خطيا إشعارا)أو في أقرب وقت ممكن في حدود المعقول(. وسنعطيك أيضا

ا على االستمرار في مراجعة مقدم الرعاية في مجموعة  من مكان سكنك. قد تكون قادر ميال15مع مستشفى ضمن مسافة 
ا أو أكثر في حاالت معينة. إذا كانت حالتك الطبية تندرج  شهر12مقدمي الرعاية تلك أو في ذلك المستشفى لمدة تصل إلى 

ضمن إحدى الحاالت الواردة أدناه تحت عنوان "األهلية"، فيمكنك أن تطلب مواصلة الرعاية مع مجموعة مقدمي الرعاية 
المستشفى. أو

ً ً ً ً ً
ً ً
ً

األهلية

يصف هذا القسم الحاالت الطبية التي يمكنك طلب استمرارية الرعاية لها. هناك معايير إضافية يجب تحقيقها حتى نتمكن 
من الموافقة على طلبك. تلك المعايير اإلضافية مدرجة الحقا في هذا القسم. إذا وافقنا على طلبك إلكمال الخدمات المشمولة 

بالتغطية، فسنغطي الخدمات المدرجة أدناه. بالنسبة لألعضاء الجدد، تتم تغطية الخدمات المعتمدة لمدة تصل إلى 12 شهرا من 
تاريخ التسجيل، ما لم يتم تحديد خالف ذلك أدناه.

ً
ً

 الخدمات المشمولة بالتغطية لحين انتهاء الحالة الحادةالحاالت الحادة.• 
( مرور 1 الخدمات المشمولة بالتغطية حتى الموعد األقرب من )الحاالت المرضية المزمنة الخطيرة.• 

( اليوم األول بعد إتمام أحد مسارات العالج، حيث يصبح بعدها 2ا على تاريخ انتهاء عقد الموفر؛ أو )شهر 12
Kaiser Permanente من اآلمن أن يتم نقل الرعاية الخاصة بك إلى موفر تابع للشبكة، حسب ما تحدده 

بعد النقاش مع العضو وموفر الرعاية غير التابع للشبكة وباالتساق مع الممارسات المهنية الجيدة. الحاالت 
المزمنة الخطيرة هي الحاالت المرضية أو الطبية الخطيرة األخرى، إذا كانت الحالة تتصف بأي مما يلي:

ً

إذا كانت مستمرة دون الحصول على عالج كامل •

ا على مدار فترة طويلة من الوقتإذا كانت تزداد سوًء• 

 •ً ا للحفاظ على خفة حدة الحالة أو منع تدهورهاا مستمرإذا كانت تتطلب عالًج
 الخدمات المغطاة أثناء حملك ولمدة تصل إلى عام بعد والدتكرعاية األمومة.• 
 •ً . الخدمات  أثناء الحمل أو بعد الوالدة مباشرةالخدمات المقدمة للنساء اللواتي يعانين من حالة صحة عقلية

ا من تشخيص المرض العقلي أو من نهاية الحمل، أيهما  شهر12المشمولة بالتغطية لمدة تصل إلى 
االحق يحدث

ً
ً
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 الخدمات المغطاة طوال فترة المرض. األمراض العضال هي األمراض التي ال يمكن األمراض العضال.• 
عالجها أو القضاء عليها ومن المحتمل أن تؤدي إلى الوفاة في غضون عام واحد أو أقل في معظم الحاالت

 •ً ا على  شهر12( مرور 1 نغطي هذه الخدمات حتى يحدث األقرب من ) أعوام.3رعاية األطفال دون سن 
( حتى مرور ثالث سنوات على والدة الطفل2تاريخ انتهاء عقد موفر الخدمات؛ أو )

ا من مسار العالج.إجراء عملية جراحية أو القيام بأي إجراء آخر باعتباره جزًء• 

 •ً ، فيجب أن يقوم الموفر بالتوصية وتوثيق أن العملية أو اإلجراء يجب إجراؤه خالل  جديداإذا كنت عضواً
ا من تاريخ سريان التغطية. يوم180 ً

، فيجب أن يوصي الموفر ويوثق أن Kaiser Permanenteإذا انتهى عقد الموفر الخاص بك مع • 
Kaiser Permanente  من تاريخ نهاية العقد بين  يوما180العملية أو اإلجراء يجب أن يحدث خالل 

و الموفر
ً

 بموجب أشكال الدعم والخدمات ءويلة األجل المدارة تحصل على رعاية طويلة األجل• 
)Managed Long‑term Services and Supports, "MLTSS"(.

ا إلكمال تغطية الخدمات، يجب استيفاء جميع الشروط الواردة أدناه:لتكن مستحًق
Medi‑Cal في تاريخ تلقيك الخدمةسريان تغطيتك من خالل • 
بالنسبة لألعضاء الجدد، أن تكون تغطية خطتك السابقة لخدمات الموفر قد انتهت أو ستنتهي عندما تصبح • 

تغطيتك معنا سارية المفعول
تتلقى خدمات بخصوص إحدى الحاالت الواردة أعاله من مقدم خدمات غير تابع للخطة من تاريخ سريان • 

ا، أو من مقدم خدمات تابع للخطة تم إنهاء التعاقد معه من تاريخ إنهاء التعاقد مع ا جديدالتغطية إذا كنت عضو
مقدم الخدمات

ً ً

بالنسبة لألعضاء الجدد، عندما سجلت في الخطة الصحية، لم يكن لديك الخيار لالستمرار مع خطتك الصحية • 
السابقة أو اختيار خطة أخرى )بما في ذلك خيار غير تابع للشبكة( يمكن أن تغطي خدمات موفرك الحالي غير 

التابع للشبكة
بالنسبة لألعضاء الجدد، يجب أن تكون لديك عالقة حالية مع المزود الذي تطلب االستمرار في مراجعته.• 

 •ً ا، فإن العالقة الحالية  عام21بالنسبة لخدمات عالج الصحة السلوكية لألطفال الذين تقل أعمارهم عن 
دارة من تعني أنك قد راجعت موفر الرعاية في األشهر الستة السابقة لتسجيلك في خطة رعاية م

Medi‑Cal
ُ

 شهر في 12بالنسبة لجميع الخدمات األخرى، تعني العالقة الحالية أنك قد راجعت موفر الرعاية خالل آخر • 
زيارة غير طارئة

قبول الموفر لشروط وأحكام العقد االعتيادية الخاصة بنا• 
 وأن تكون مشمولة بالتغطية بموجب كتيب األعضاء إذا حصلت عليها من أن تكون الخدمات ضرورية طبياً• 

موفر تابع للشبكة
 •ً ً ( من تاريخ سريان تغطيتك إذا كنت  )أو بالسرعة الممكنة منطقيا يوما30أن يكون طلبك إلتمام الخدمات خالل 

ً أو من تاريخ إنهاء عقد الموفر التابع للخطة جديداعضوا ً

 مخاوف موثقة بشأن جودة الرعاية مع مقدم الخدمة غير التابع للخطةKaiser Permanenteليس لدى • 

 إكمال الخدمات المشمولة بالتغطية من موفرين غير تابعين للشبكة إذا كان أي مما Kaiser Permanente تغطي ال
ً:صحيحا يلي
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Medi‑Cal المدارةالخدمات غير مشمولة بتغطية رعاية • 
 وعندها ستكون بحاجة إلى العثور على Kaiser Permanenteلن يعمل موفر الرعاية الخاص بك مع • 

موفر جديد
Medi‑Cal، والمعدات الطبية المعمرة، لسنا مطالبين بتوفير استمرارية الرعاية للخدمات التي ال تغطيها • 

والنقل، والخدمات المساعدة األخرى ومقدمي الخدمات المستثنين.

المزيد من المعلومات

للمزيد من المعلومات حول هذا البند، أو لطلب الخدمات أو نسخة من سياسة "إكمال الخدمات المشمولة بالتغطية" الخاصة 
(. يمكن لمركز TTY 711 )4000-464-800-1رجى االتصال بمركز اتصال خدمة األعضاء التابع لنا على الرقم بنا، ي

 للحصول على خدمات من مزود خدمة خارج الشبكة.ا إخبارك إذا كنت مؤهالاتصال خدمة األعضاء لدينا أيض
ُ

ً ً

التكاليف
التكاليف المترتبة على األعضاء

 CalOptimaيتوجب على أعضاء ال . Medi‑Cal التابعة لنا األشخاص الذين يتأهلون للحصول على CalOptimaتخدم 
الدفع مقابل الخدمات المشمولة بالتغطية التي يتلقونها من موفرين تابعين للشبكة. للحصول على قائمة بالخدمات المشمولة 

 )"المزايا والخدمات"(.4بالتغطية، راجع الفصل 

إذا حصلت على خدمات من موفرين غير تابعين للشبكة، فقد ال تكون مشمولة بالتغطية إذا كنت لم تحصل على موافقة مسبقة 
)تصريح مسبق(. في الحاالت التي تكون فيها الخدمات غير مشمولة بالتغطية، فقد يتوجب عليك الدفع مقابل الخدمات.

يمكنك مراجعة موفرين غير تابعين للشبكة بخصوص بعض الخدمات الحساسة بدون الحصول على موافقة مسبقة. 
 )"كيفية الحصول 3للحصول على معلومات بخصوص الخدمات الحساسة، توجه إلى عنوان "الرعاية الحساسة" في الفصل 

الرعاية"(. على

 إلى الحصول على موافقة مسبقة لخدمات الرعاية الطارئة حتى إذا راجعت موفرين غير تابعين للشبكة. إذا لست بحاجٍة
لن Kaiser Permanente كنت خارج الواليات المتحدة في بلد غير كندا أو المكسيك وتحتاج إلى رعاية طارئة فإن 

رعايتك. تغطي

عندما تكون داخل الواليات المتحدة، فإننا نغطي خدمات الرعاية العاجلة. إذا كنت في المنطقة التي تسكن فيها يجب أن 
تحصل على موافقة مسبقة للحصول على الرعاية العاجلة من موفر غير تابع للشبكة. ال تحتاج إلى موافقة مسبقة للحصول 

 مشمولة ليستعلى الرعاية العاجلة إذا كنت خارج منطقتك. إذا كنت خارج الواليات المتحدة، فإن خدمات الرعاية العاجلة 
 في Kaiser Permanenteبالتغطية، وسيتوجب عليك الدفع مقابل رعايتك. إن المنطقة التي تسكن فيها هي منطقة 

كاليفورنيا. جنوب

لألعضاء الذين لديهم رعاية طويلة األجل وحصة من التكلفة
قد يتوجب عليك دفع حصة مشاركة كل شهر مقابل خدمات رعايتك طويلة األجل. يعتمد مقدار مشاركتك في الدفع على دخلك 

ومواردك. في كل شهر، ستقوم بدفع الفواتير الطبية الخاصة بك، بما في ذلك وال يقتصر على فواتير خدمات الدعم طويلة 
"( إلى أن يعادل المبلغ المدفوع حصتك في التكاليف. بعد ذلك، ستصبح رعايتك طويلة األجل MLTSSاألجل المدارة )"
 على CalOptima لذلك الشهر. لمزيد من المعلومات عن المشاركة في الدفع، اتصل مع CalOptimaمغطاة من قبل 
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 االتصال على الرقم TTY. يمكن لمستخدمي 8088-587-888-1 أو على الرقم المجاني 8500-246-714-1الرقم 
. إلى 5:30 مساء صباحا8، من اإلثنين إلى الجمعة، من الساعة 711المجاني  ً ً

كيف يتم الدفع لموفر الرعاية
 لموفري الرعاية الصحية بالطرق اآلتية:Kaiser Permanenteتدفع 

الضريبة على الرؤوس• 

ندفع مبلغ معين لبعض الموفرين كل شهر لقاء كل عضو. وتسمى هذه الدفعة بالضريبة على الرؤوس. • 
نحن نعمل مع الموفرين لتحديد مقدار الدفع

FFSدفعات • 

 ومن ثم يرسلون فواتير إلينا مقابل الخدمات التي Medi‑Calيقدم بعض الموفرين خدمات إلى أعضاء • 
. نحن نعمل مع الموفرين لتحديد مقدار الدفع مقابل كل خدمةFFSقدموها. وتسمى هذه دفعة 

 )باللغة اإلنجليزية( أو اتصل kp.orgلمعرفة المزيد حول كيف نقوم بالدفع للموفرين، تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 
)TTY 711(. 4000-464-800-1بالرقم 

الطلب منا دفع قيمة فاتورة
الخدمات المشمولة بالتغطية هي الخدمات التي نكون مسؤولين عن الدفع مقابلها. إذا وصلتك فاتورة مقابل خدمة 

 1-800-464-4000 على الرقم مشمولة بالتغطية، فال تدفع الفاتورة. اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدينا فورا
.)TTY 711(

ً

Medi‑Cal Rx ا، فاتصل بخدمة عمالء إذا حصلت على فاتورة من صيدلية لدواء أو لوازم أو مكمالت موصوفة طبًي
 االتصال TTY أيام في األسبوع. يمكن لمستخدمي 7 ساعة في اليوم، 24، على مدار 2273-977-800-1على الرقم 
Medi‑Cal Rx ا زيارة موقع . يمكنك أيض مساء5 إلى  صباحا8، من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 711على الرقم 

)باللغة اإلنجليزية(./https://medi‑calrx.dhcs.ca.gov/home اإللكتروني للحصول على معلومات على 
ً ً ً

ً  إذا كنت تدفع مقابل خدمة تعتقد أنه يجب أن نقوم نحن بتغطيتها، فيمكنك تقديم مطالبة. استخدم نموذج مطالبة وأخبرنا خطيا
( لطلب نموذج مطالبة. سنراجع مطالبتك للنظر TTY 711 )4000-464-800-1سبب اضطرارك للدفع. اتصل بالرقم 

فيما إذا كان يمكنك استعادة أموالك أم ال.

لتقديم مطالبة بالدفع أو استرداد األموال، يجب أن تفعل ما يلي:
عليك إرسال نموذج مطالبة مكتمل في أسرع وقت ممكن. يمكنك الحصول على نموذج مطالبة عبر اإلنترنت • 

بالطرق التالية:

 )باللغة اإلنجليزية(kp.orgعلى موقعنا اإللكتروني على • 

 من أي مكتب من مكاتب خدمات األعضاء في إحدى منشآت الخطة ومن الموفرين التابعين شخصياً• 
 kp.org/facilitiesللخطة. يمكنك العثور على مواقع المنشآت على موقعنا اإللكتروني على 

اإلنجليزية( )باللغة

 أو 4000-464-800-1من خالل االتصال على مركز اتصال خدمات األعضاء لدينا على الرقم • 
)TTY 711(

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
http://kp.org
http://kp.org/facilities
http://kp.org
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سوف نسعد بمساعدتك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إلكمال نموذج المطالبة.

إذا كنت قد قمت بالدفع مقابل خدمات، يجب أن تقوم بإرفاق أي فواتير وإيصاالت من الموفر غير التابع للشبكة مع نموذج 
المطالبة الخاص بك. إذا كنت تريدنا أن ندفع مقابل خدمات الموفر غير التابع للشبكة، يجب أن تدرج أي فواتير من موفر 

 على أي فواتير من الموفر غير التابع للشبكة، حصلت الحقا الرعاية غير التابع للشبكة مع نموذج المطالبة الخاص بك. إذا
( للحصول على مساعدةTTY 711 )400-464-800-1رجى االتصال بمركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على الرقم ي

ً
ُ

يجب أن ترسل إلينا نموذج المطالبة المكتمل في أقرب وقت ممكن بعد حصولك على الرعاية.

يجب إرسال نموذج المطالبة المكتمل وأي فواتير أو إيصاالت عبر البريد إلى:

Kaiser Permanente 
Claims Administration ‑ SCAL 

P.O. Box 7004 
Downey, CA 90242‑7004



الصفحة 15

اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
مجانية. نعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

kp.org )باللغة اإلنجليزية(

3 | كيفية الحصول على الرعاية

كيفية الحصول على الرعاية . 3
الحصول على خدمات الرعاية الصحية

الرجاء قراءة المعلومات التالية للتعرف على األشخاص أو مجموعة الموفرين التي يمكنك الحصول على الرعاية الصحية 
من خاللها.

تنطبق معلومات التغطية في كتيب األعضاء هذا عندما تكون تحصل على خدمات الرعاية الصحية في المنطقة التي تسكن 
 التي تسكن فيها. إن المنطقة التي تسكن فيها هي Kaiser Permanenteفيها. إن المنطقة التي تسكن فيها هي منطقة 

Identification, ID( هويتك منطقة جنوب والية كاليفورنيا وهي محددة على غالف كتيب األعضاء هذا وعلى بطاقتك )
 األخرى، فانت مشمول Kaiser Permanente. إذا قمت بزيارة أحد مناطق Kaiser Permanenteالصادرة عن 

 على هذه الخدمات لك. للحصول على المزيد بالتغطية فقط في حاالت الرعاية الطارئة أو الرعاية العاجلة إال إذا وافقنا مسبقا
من المعلومات عن كيفية العثور على موفرين تابعين للشبكة في المنطقة التي تسكن فيها، فيمكنك التوجه إلى قوائم موفري 

 )باللغة اإلنجليزية( أو اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على الرقم kp.org/facilitiesالرعاية على الرابط 
4000-464-800-1 )TTY 711(.

ً

 على يمكنك البدء في الحصول على خدمات الرعاية الصحية من تاريخ تخصيصك لنا. هذا ملخص لقواعدنا وسياساتنا بناًء
. CalOptima و .Kaiser Foundation Health Plan, Incالعقد الموقع بين 

 وبطاقة CalOptima وبطاقة الهوية الصادرة عن )Kaiser Permanente )IDا على حمل بطاقة هوية احرص دوًم
Medi‑Cal وأية بطاقات تأمين أخرى  الصادرة عن )"Benefits Idendtification Card, "BIC(تعريف المزايا 

 أو بطاقة BIC الخاصة بك.)Kaiser Permanente )IDمعك. ال تسمح ألي شخص آخر باستخدام بطاقات هوية 

ا لتزويدك برعاية ذات جودة عالية. نحن نقدم الخدمات ألعضائنا من خالل شبكة الموفرين التابعين لنا. فهم يعملون مًع
 كشبكة موفري رعاية لك، فإنك تختار الحصول على رعايتك من خالل برنامج Kaiser Permanenteعندما تختار 

الرعاية الطبية الخاص بنا. لمعرفة مواقع الموفرين التابعين لشبكتنا، تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني على الرابط 
kp.org/facilities باللغة اإلنجليزية(. لمزيد من المعلومات، اتصل مع مركز اتصال خدمة األعضاء على الرقم( 
1-800-464-4000)TTY 711( 

 تابع لشبكة الموفرين التابعة )"Primary Care Provider, "PCP(يجب أن يختار األعضاء الجدد موفر رعاية أولية 
 من الوقت الذي يتم فيه  يوما30. يجب أن تختار موفر رعاية أولية PCP خالل CalOptimaلنا وفي منطقة خدمات 

 PCP نفسه أو مجموعة PCPا لك. بإمكانك اختيار تخصيصك كعضو لدينا. إذا لم تقم باختيار PCP لك، فسنختار واحد
.Kaiser Permanenteمختلفين لجميع أفراد األسرة المخصصين إلى 

ً
ً

 جديد، يمكنك البحث في دليل موفري الخدمات PCPإذا كان لديك طبيب تود اإلبقاء عليه، أو كنت ترغب في العثور على 
(Provider Directory فالدليل يحتوي على قائمة بكل .)PCP في شبكة Kaiser Permanente ويشتمل .

دليل موفري الخدمات على معلومات أخرى لمساعدتك على االختيار. إذا كنت بحاجة إلى دليل موفري الرعاية، فاتصل 
(. بإمكانك االطالع على دليل موفري الرعاية الذي يمكن البحث فيه على TTY 711 )4000-464-800-1بالرقم 

 )باللغة اإلنجليزية(. يمكنك تنزيل نسخة من دليل موفري الرعاية من kp.org/facilitiesشبكة اإلنترنت عبر الموقع 

http://kp.org/facilities
http://kp.org/facilities
http://kp.org/facilities
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kp.org/Medi‑Cal/documents باللغة اإلنجليزية(. للحصول على المزيد من المعلومات، اتصل بمركز اتصال( 
.)TTY 711( 40001-464-800-خدمة األعضاء لدينا على الرقم 

PCP ، يجب على Kaiser Permanenteإذا كان ال يمكنك الحصول على الرعاية التي تحتاجها من موفر تابع لشبكة 
Southern California Permanente Medical Group على الخاص بك أن يطلب موافقة المجموعة الطبية 

إرسالك إلى موفر خارج الشبكة. وتسمى هذه باإلحالة إلى خارج الشبكة. لست بحاجة إلى موافقة للذهاب إلى موفر خارج 
ًا في هذا الفصل.الشبكة من أجل الحصول على الخدمات الحساسة المذكورة تحت العنوان "الرعاية الحساسة" الحق

PCP ودليل موفري الرعاية وشبكة الموفرين.اقرأ باقي هذا الفصل لمعرفة المزيد حول 

دار مزايا الصيدلية اآلن من خالل برنامج الرسوم مقابل الخدمات ُت
)Fee‑For‑Service, "FFS"( لدى Medi‑Cal Rx لمعرفة المزيد، اقرأ قسم "المزايا .

.4" في الفصل Kaiser Permanenteوالبرامج األخرى التي تغطيها 

)"PCP"(موفر الرعاية األولية 
ً .Kaiser Permanenteا من التخصيص إلى  يوم30 خالل PCPيجب أن تختار 

لمساعدتك في العثور على ما هو صحيح بالنسبة لك، يمكنك تصفح ملفات األطباء لدينا والموجودة على اإلنترنت 
kp.org/facilities باللغة اإلنجليزية(. يمكنك معرفة أي أطباء يستقبلون مرضى جدد وأن تختار من يتطابق مع( 

احتياجاتك.

 مما يلي:PCPيستطيع البالغون اختيار 
طب البالغين/الطب الباطني• 
طب األسرة:• 
 الذين تعتبرهم مجموعة )Obstetrics/Gynecology, OB/GYN(أخصائيو األمراض النسائية والوالدة • 

Southern California Permanente Medical Group المجموعة الطبية"( على أنهم"( PCP

PCP ، يمكنك اختيار طبيب من طب األطفال/البالغين أو من طب األسرة لكي يكونوا 18بالنسبة لألطفال لغاية عمر 
لهم. يمكن أن يختار كل فرد مشمول بالتغطية من أفراد العائلة طبيب شخصي خاص به. حسب نوع الموفر، قد تتمكن من 

Medicare و . إذا كنت ضمن كل من Kaiser Permanenteاختيار PCP واحد لألسرة بأكملها ممن هم أعضاء في 
Medi‑Cal أو إذا كانت لديك تغطية صحية تأمينية فال يتوجب عليك اختيار PCP.

ً  ا ا اختيار الحصول على الرعاية الصحية األساسية من مركز صحي معتمد فيدرالييمكنك أيًض
)Federally Qualified Health Center, "FQHC"(  أو موفر رعاية صحية هندي 

)Indian Health Care Provider, "IHCP"( أو عيادة صحية ريفية )Rural Health Clinic,"RHC"( ضمن 
ً. متوفراPCP واحد لألسرة بأكملها ما دام PCPشبكتنا. حسب نوع الموفر، قد تتمكن من اختيار 

 ضمن شبكة الموفرين IHCP الخاص بهم حتى لو لم يكن PCP لكي يكون IHCPمالحظة: يحق لألمريكيين الهنود اختيار 
التابعين لنا.

ً ا من التخصيص، فسوف نختار PCP لك. يوم30وإذا لم تختر PCP خالل 

http://kp.org/Medi-Cal/documents
http://kp.org/facilities
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 في أي وقت وألي سبب. يمكنك تغيير طبيبك عبر اإلنترنت Kaiser Permanenteيمكنك التغيير إلى طبيب آخر ضمن 
 )باللغة اإلنجليزية( أو يمكنك االتصال بمركز اتصال خدمة األعضاء على الرقم kp.org في أي وقت على 

1-800-464-4000 )TTY 711(.

 الخاص بك بما يلي:PCPسيقوم 
معرفة تاريخك الصحي واحتياجاتك الصحية• 
االحتفاظ بسجالتك الصحية• 
تقديم الرعاية الصحية الوقائية واالعتيادية التي تحتاجها• 
إحالتك )إرسالك( إلى أخصائي إذا كنت بحاجة إلى واحد• 

. يتضمن Medi‑CalKaiser Permanente للبحث عن PCP ضمن شبكة يمكنك االطالع على دليل موفري رعاية 
 لتوفير خدمات Kaiser Permanente تضم موفرين الرعاية الذين يعملون مع Medi‑Cal قائمةدليل موفري خدمات 

Medi‑Cal المشمولة بالتغطية.
ً

 )باللغة kp.org/facilities عبر اإلنترنت على Kaiser Permanenteيمكنك العثور على دليل موفري خدمات 
  طلب إرسال دليل موفري الخدمات بالبريد إليك من خالل االتصال على الرقم اإلنجليزية(. أو يمكنك أيضا

1-800-464-4000 )TTY 711(.
ً

اختيار األطباء والموفرين اآلخرين
PCP الخاص بك.أنت األدرى باحتياجات رعايتك الصحية؛ لذا من األفضل أن تقوم باختيار 

 واحد حتى يتمكن من معرفة احتياجاتك من الرعاية الصحية. ومع ذلك، إذا كنت تود التغيير PCPمن األفضل أن تبقى مع 
، على Kaiser Permanente من شبكة موفري PCP جديد، يمكنك القيام بذلك في أي وقت. يجب أن تختار PCPإلى 

أن يكون يستقبل مرضى جدد.

4000-464-800-1 الخاص بك، اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء على الرقم PCPلمعرفة كيفية اختيار أو تغيير 
)TTY 711(

 
.

 ال يستقبل مرضى جدد، أو ترك شبكتنا، أو ال يقدم رعاية صحية PCP الخاص بك إذا كان PCPيمكن أن نطلب منك تغيير 
 أن تعيد تخصيصك إلى شبكة موفري رعاية مختلفة إذا كنت CalOptima من لمرضى في عمرك. يمكن أن نطلب أيضا

 بإعادة CalOptima الخاص بك، أو إذا فقدت أو تأخرت على المواعيد. إذا قامت PCPال تستطيع التأقلم أو التعامل مع 
.تخصيصك إلى شبكة موفري رعاية مختلفة، فسوف يخبرونك خطيا

ً

ً

:PCPبعض األشياء التي يجب عليك التفكير فيها عند اختيار 
هل يقدم PCP الرعاية لألطفال؟• 
 في منشأة تابعة لخطة أحب التعامل معها؟PCPهل يعمل • 
هل مكتب PCP قريب من منزلي أو عملي أو مدرسة أطفالي؟• 
هل يتحدث الطبيب لغتي؟• 
 تناسب جدول عملي؟PCPهل ساعات عمل • 

http://kp.org
http://kp.org/facilities
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)"IHA"(التقييم الصحي األولي 
ً ً  من أجل إجراء تقييم  يوما120 الخاص بك الجديد خالل أول PCPا، أن تقوم بزيارة ا جديدنحن ننصحك، بصفتك عضًو

. والهدف من IHA هو مساعدة PCP الخاص بك على معرفة )"Initial Health Assessment, "IHA(صحي أولي 
PCP الخاص بك بعض األسئلة حول تاريخك الصحي أو قد يطلب منك ملء تاريخ رعايتك الصحية واحتياجاتك. قد يسألك 

ا حول استشارات وصفوف التثقيف الصحي التي قد تساعدك. الخاص بك أيضPCPاستبيان. وسيخبرك  ً

Kaiser Permanente ID  وبطاقة هوية CalOptima الخاصة بك وبطاقة هويتك الصادرة عن BICوأحضر معك 
ا وبطاقة هويتك التي تحمل صورتك إلى موعدك. ومن الجيد أن تحضر قائمة بأدويتك وأسئلتك معك في زيارتك. كن مستعد

 الخاص بك حول احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بك وأية مخاوف.PCPللتحدث إلى 
ً

 الخاص بك إذا كنت ستتأخر عن الموعد أو تعذر عليك حضوره.PCPاحرص على االتصال بمكتب 

. )TTY 711(4000-464-800-1، فاتصل مركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على IHAإذا كانت لديك أسئلة حول 

الرعاية الروتينية
ً  الرفاه أو رعاية الرفاه. وهي سمى أيضاالرعاية الروتينية هي رعاية صحية منتظمة. وهي تتضمن الرعاية الوقائية التي ُت

تساعدك على البقاء بصحة جيدة وحمايتك من اإلصابة بالمرض. تتضمن الرعاية الوقائية الفحوصات المنتظمة والتثقيف 
الصحي واالستشارات. يستطيع األطفال الحصول على الخدمات الوقائية الملحة مثل فحصوات الكشف المبكر للسمع والبصر 

Bright Futures. باإلضافة وتقييمات عمليات النمو والعديد من الخدمات األخرى التي توصي بها إرشادات أطباء األطفال 
 بتغطية Kaiser Permanenteا. تقوم ا الرعاية عندما تكون مريضإلى الرعاية الوقائية، تشمل الرعاية الروتينية أيض

الرعاية الروتينية التي تحصل عليها من موفرين الرعاية داخل الشبكة.
ً ً

 الخاص بك بما يلي:PCPسيقوم 
تزويدك بالرعاية الروتينية بالكامل، بما في ذلك الفحوصات االعتيادية وحقن التطعيم والعالج والوصفات • 

الطبية والمشورة الطبية
االحتفاظ بسجالتك الصحية• 
إحالتك )إرسالك( إلى أخصائيين، إذا دعت الحاجة• 
طلب إجراء تصوير باألشعة السينية أو تصوير الثدي الشعاعي أو الفحوصات المخبرية إذا كنت بحاجة إليها• 

( لتحديد موعد TTY 711 )2273-574-833-1عندما تحتاج إلى الحصول على رعاية روتينية، يمكنك االتصال بالرقم 
)باللغة  kp.orgأو يمكنك تحديد موعد عبر اإلنترنت. لطلب تحديد موعد عبر اإلنترنت، توجه إلى موقعنا اإللكتروني على 

.اإلنجليزية(

 أو توجه إلى أقرب مستشفى.911لرعاية الحاالت الطارئة، اتصل بالرقم 

 )"المزايا 4لمعرفة المزيد حول الرعاية والخدمات الصحية التي نقوم بتغطيتها وتلك التي ال نقوم بتغطيتها، اقرأ الفصل 
 )"الرعاية الروتينية لألطفال والشباب"( في كتيب األعضاء هذا.5والخدمات"( والفصل 

يمكن لجميع التابعين للشبكة استخدام وسائل المساعدة والخدمات للتواصل مع األعضاء ومقدمي 
ا التواصل معك بلغة أو تنسيق آخر. أخبر موفرالرعاية الرعاية من ذوي اإلعاقة. يمكنهم أيًض

الخاص بك أو اتصل بنا إلخبارنا بما تحتاجه.

http://kp.org
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Medi‑Calشبكة موفري خدمات 
 هي مجموعة األطباء والمستشفيات وموفري الرعاية اآلخرين الذين يعملون مع Medi‑Calإن شبكة موفري رعاية 

Kaiser Permanente لتقديم خدمات Medi‑Cal.المشمولة بالتغطية ألعضائنا 

. حينما تختار CalOptima هي شبكة موفري رعايتك الصحية من خالل Kaiser Permanenteإن 
Kaiser Permanente فإنك تختار الحصول على الرعاية من خالل برنامج الرعاية الطبية الخاص بنا. يجب أن تحصل 

على معظم الخدمات من الموفرين التابعين لشبكتنا.

يمكنك مراجعة موفرين غير تابعين للشبكة بدون الحصول على إحالة أو موافقة مسبقة للحصول على الخدمات الطارئة أو 
 مراجعة موفر غير تابع للشبكة للحصول على الرعاية العاجلة عندما للحصول على خدمات تخطيط األسرة. يمكنك أيضا

تكون في منطقة ال نعمل فيها. يجب عليك الحصول على إحالة أو موافقة مسبقة لكافة الخدمات األخرى التي تحصل عليها من 
خارج الشبكة أو لن تتم تغطيتها.

ً

IHCP"( لكي يكون PCP الخاص بهم حتى لو لم مالحظة: يحق لألمريكيين الهنود اختيار موفري رعاية صحية هندي )"
 ضمن شبكة الموفرين.IHCPيكن 

 أو المستشفى أو موفر آخر، اعتراض أخالقي على تزويدك بخدمة مشمولة بالتغطية، مثل تنظيم األسرة أو PCPإذا كان لدى 
ا االتصال اإلجهاض، يمكنهم مساعدتك في العثور على موفر آخر تابع للشبكة يقدم لك الخدمات التي تحتاج إليها. يمكنك أيض

( لطلب المساعدة في العثور على موفر آخر TTY 711 )4000-464-800-1بمركز اتصال خدمة األعضاء على الرقم 
 في هذا الفصل.تابع للشبكة. للمزيد عن االعتراض األخالقي، اقرأ قسم "االعتراض األخالقي" الحقا

ً

ً

مرفري الرعاية التابعين للشبكة
 من أجل الحصول على معظم احتياجاتك من الرعاية الصحية. Kaiser Permanenteستستخدم الموفرين في شبكة 

ا أخصائيين ومستشفيات وموفرين PCP الخاص بك. ستستخدم أيضستحصل على الرعاية الروتينية والرعاية الوقائية من 
.Kaiser Permanenteآخرين في شبكة 

ً

لدينا على الرقم للحصول على المزيد من المعلومات عن الموفرين التابعين للشبكة، اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء 
1-800-464-4000( TTY 711يمكنك أيضا .) العثور على دليل موفري Kaiser Permanente ومواقعهم 

 )باللغة اإلنجليزية(. يمكنك تنزيل نسخة من دليل موفري الرعاية من kp.org/facilitiesعبر اإلنترنت على 
kp.org/Medi‑Cal/documents.)باللغة اإلنجليزية( 

ً

Medi‑Cal Rx على Medi‑Cal Rx المتعاقد عليها، اتصل بخدمة عمالء للحصول على نسخة من قائمة أدوية 
 االتصال TTY أيام في األسبوع. يمكن لمستخدمي 7 ساعة في اليوم، 24، على مدار 2273-977-800-1الرقم 

، من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 711 أو االتصال على الرقم 5 والضغط على 2273-977-800-1على الرقم 
 اإللكتروني للحصول على معلومات على Medi‑Cal Rxا زيارة موقع . يمكنك أيض مساء5 إلى  صباحا8

https://medi‑calrx.dhcs.ca.gov/home/.)باللغة اإلنجليزية( 
ً ً ً

 أو توجه إلى أقرب مستشفى.911لرعاية الحاالت الطارئة، اتصل بالرقم 

باستثناء حاالت الرعاية الطارئة والرعاية العاجلة خارج منطقتك أو الرعاية الحساسة يجب عليك الحصول على تصريح 
. إذا لم Kaiser Permanente قبل أن تقوم بمراجعة موفر رعاية من خارج شبكة Kaiser Permanenteمسبق من 

تحصل على التصريح المسبق وقمت بمراجعة موفر رعاية خارج الشبكة للحصول على رعاية ليست رعاية طارئة أو رعاية 
عاجلة خارج منطقتك أو رعاية حساسة فقد يتوجب عليك الدفع مقابل هذه الخدمات التي تحصل عليها من موفر رعاية خارج 

http://kp.org/facilities
http://kp.org/Medi-Cal/documents
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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 وموقعهم خارج المنطقة التي تسكن Kaiser Permanenteشبكة الرعاية الخاصة بنا. يعتبر موفري الرعاية التابعون إلى 
فيها موفري رعاية غير تابعين للشبكة.

موفرين خارج الشبكة ضمن المنطقة التي تسكن فيها
.Kaiser Permanenteالموفرون خارج الشبكة هم هؤالء الذين ليس لديهم اتفاقية عمل مع 

يجب أن نعطيك موافقة قبل أن تراجع موفر رعاية غير تابع للشبكة ضمن المنطقة التي تسكن فيها باستثناء الحاالت التالية:
الرعاية الطارئة• 
الرعاية الحساسة• 

للحصول على الرعاية العاجلة ضمن المنطقة التي تسكن فيها، يجب عليك مراجعة أحد الموفرين التابعين إلى شبكة 
Kaiser Permanenteإلى الحصول على موافقة مسبقة للحصول على الرعاية العاجلة من موفر تابع . لست بحاجة 

الشبكة. إلى
ٍ

يجب أن تحصل على موافقة للحصول على الرعاية العاجلة من موفر غير تابع للشبكة يكون ضمن المنطقة التي تسكن فيها. 
إذا لم تحصل على موافقة مسبقة فقد تدفع مقابل الحصول على الرعاية العاجلة من موفر غير تابع للشبكة ضمن المنطقة التي 

تسكن فيها. للمزيد من المعلومات عن خدمات الرعاية الطارئة والرعاية العاجلة والرعاية الحساسة توجه إلى تلك العناوين في 
هذا الفصل.

ً IHCP خارج شبكة الموفرين بدون الحصول على إحالة.، فيمكنك الحصول على الرعاية من  هنديامالحظة: إذا كنت أمريكياً

 فسوف Kaiser Permanente مشمولة بالتغطية وغير متوفرة ضمن شبكة إذا كنت بحاجة إلى خدمات ضرورية طبياً
نوافق ونقوم بإحالتك إلى موفر رعاية خارج الشبكة للحصول على هذه الخدمات. إذا أعطيناك إحالة إلى موفر غير تابع 

للشبكة، فسوف ندفع مقابل رعايتك.

 كجزء من زيارتك للرعاية العاجلة. إذا حصلت على األدوية كجزء من زيارتك، قد يعطيك موفر الرعاية العاجلة دواًء
فسنغطي األدوية كجزء من الرعاية العاجلة المغطاة. إذا أعطاك موفر الرعاية العاجلة وصفة طبية ألخذها إلى الصيدلية، 

Medi‑Cal Rx، انتقل . لمزيد من المعلومات حول Medi‑Cal Rxفسيتم تغطية األدوية الموصوفة لك من خالل برنامج 
" Kaiser Permanente األخرى والخدمات التي ال تغطيها Medi‑Cal" في قسم "برامج Medi‑Cal Rxإلى عنوان "
.4في الفصل 

إذا كنت بحاجة إلى خدمات رعاية صحية لحالة طبية مؤهلة للحصول على 
California Children’s Services )CCS( ولم يكن لدينا أخصائي مختص في CCS ضمن الشبكة يمكنه تقديم 

الرعاية التي تحتاجها، فقد تتمكن من الذهاب إلى مقدم رعاية من خارج موفري الشبكة دون أي تكلفة عليك. لمعرفة المزيد 
، اقرأ فصل المزايا والخدمات في هذا الكتيب.CCSحول برنامج 

PCP الخاص بك أو اتصل بمركز اتصال خدمة إذا كنت بحاجة إلى المساعدة بخصوص خدمات خارج الشبكة، تحدث مع 
.)TTY 711(4000-464-800-1 األعضاء لدينا على الرقم 

موفرين من خارج منطقتك
تكون الرعاية الروتينية بما في ذلك الرعاية الوقائية غير مشمولة بالتغطية خارج المنطقة التي تسكن فيها.
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 رعاية طارئة أو رعاية عاجلة فاتصل على الرقم ليستإذا كنت خارج المنطقة التي تسكن فيها وكنت بحاجة إلى رعاية 
1-833-574-2273( TTY 711 وتحدث إلى أخصائي رعاية صحية مرخص على مدار )أيام 7 ساعة في اليوم و 24 

في األسبوع.

 كجزء من زيارتك للرعاية العاجلة. إذا حصلت على األدوية كجزء من زيارتك، قد يعطيك موفر الرعاية العاجلة دواًء
فسنغطي األدوية كجزء من الرعاية العاجلة المغطاة. إذا أعطاك موفر الرعاية العاجلة وصفة طبية ألخذها إلى الصيدلية، 

Medi‑Cal Rx، انتقل . لمزيد من المعلومات حول Medi‑Cal Rxفسيتم تغطية األدوية الموصوفة لك من خالل برنامج 
" Kaiser Permanente األخرى والخدمات التي ال تغطيها Medi‑Cal" في قسم "برامج Medi‑Cal Rxإلى عنوان "
.4في الفصل 

 بتغطية الرعاية Kaiser Permanente أو توجه إلى أقرب مستشفى. تقوم 911لرعاية الحاالت الطارئة، اتصل بالرقم 
ا إلى كندا أو المكسيك وبحاجة إلى رعاية الطوارئ التي تتطلب دخول في المستشفى، الطارئة خارج الشبكة. إذا كنت مسافر

ا خارج كندا أو المكسيك وبحاجة إلى الرعاية ا دولي بتغطية رعايتك. إذا كنت مسافرKaiser Permanenteفستقوم 
 نقوم بتغطية رعايتك.فلنالطارئة 

ً
ً ً

إذا كنت تدفع مقابل الرعاية الطارئة التي تتطلب دخول المستشفى في كندا أو المكسيك، يمكنك أن تطلب منا أن نعيد لك ما 
دفعته. قدم نموذج مطالبة وسوف نراجع طلبك. لمزيد من المعلومات عن تقديم مطالبة، راجع قسم "اطلب منا دفع فاتورة" في 

.2الفصل 

إذا كنت في والية أخرى، بما في ذلك أراضي الواليات المتحدة )ساموا األمريكية وغوام وجزر ماريانا الشمالية وبورتوريكو 
Medicaid )برنامج وجزر فيرجن األمريكية(، فأنت مشمول بالرعاية الطارئة. ال تقبل جميع المستشفيات واألطباء برنامج 

 في الواليات األخرى(. إذا كنت بحاجة إلى رعاية طارئة خارج كاليفورنيا، Medi‑Calطلق عليه Medicaid هو ما ي
Medi‑Cal Kaiser Permanente وأنك عضو في فأخبر المستشفى أو طبيب غرفة الطوارئ بأسرع ما يمكن أن لديك 

. أخبر المستشفى واألطباء بإرسال فاتورة لنا. إذا Kaiser Permanenteاطلب من المستشفى عمل نسخ من بطاقة هوية 
تلقيت فاتورة للخدمات التي تلقيتها في والية أخرى، فاتصل بنا على الفور. سنعمل مع المستشفى و/أو الطبيب لترتيب دفع 

تكاليف رعايتك.

ُ

ً  خارج الواليات المتحدة وكنت بحاجة  خدمات الرعاية العاجلة خارج الواليات المتحدة. إذا كنت مسافراMedi‑Calال تغطي 
 لن تدفع مقابل رعايتك.Medi‑Calإلى رعاية عاجلة، فإن 

إذا كنت خارج كاليفورنيا ولديك حاجة طارئة لصرف أدوية العيادات الخارجية الموصوفة، فيرجى مطالبة الصيدلية باالتصال 
 أيام في األسبوع.7 ساعة في اليوم، 24، على مدار 2273-977-800-1 على الرقم Medi‑Cal Rxبخدمة عمالء 

IHCP غير التابعة للشبكة.مالحظة: يحق لألمريكيين الهنود الحصول على الخدمات من 

إذا كانت لديك أي أسئلة حول الخدمات المتوفرة من خالل موفري الرعاية غير التابعين للشبكة أو خارج المنطقة التي تسكن 
.)TTY 711( 4000-464-800-1فيها، فاتصل مع مركز خدمات األعضاء على الرقم 

األطباء
 بالقرب منك، يمكنك البحث PCP الخاص بك من شبكة الموفرين لدينا. للعثور على )PCP(ستختار موفر الرعاية األولية 
 )باللغة اإلنجليزية(. يمكنك تنزيل نسخة من دليل الموفرين الخاص بنا kp.org/facilitiesعلى موقعنا اإللكتروني على 

 )باللغة اإلنجليزية(، كما يمكنك االتصال بمركز اتصال خدمة األعضاء على kp.org/Medi‑Cal/documentsمن 
)TTY 711(4000-464-800-1 الرقم 

 الذي تريده يمكنه استقبال مرضى جدد.PCPا إذا أردت التحقق من أن ينبغي عليك أن تتصل أيًض

http://kp.org/facilities
http://kp.org/Medi-Cal/documents


الصفحة 22

اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
مجانية. نعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

kp.org )باللغة اإلنجليزية(

3 | كيفية الحصول على الرعاية

ً ً
ُ

، وكان ذلك الطبيب ليس ضمن شبكة الموفرين Kaiser Permanente قبل عضويتك في  معيناإذا كنت قد راجعت طبيبا
طلق عليه استمرارية الرعاية. يمكنك قراءة المزيد حول التابعين لنا فقد تتمكن من االحتفاظ به لفترة محدودة. وهذا ما ي

 في كتيب األعضاء هذا. لمعرفة المزيد، اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء على الرقم 2استمرارية الرعاية في الفصل 
 1-800-464-4000)TTY 711(.

. Kaiser Permanente الخاص بك بإحالتك إلى أخصائي داخل شبكة PCPإذا كنت بحاجة إلى أخصائي، فسيقوم 
ا في هذا ال يحتاج بعض األخصائيين إلى إحالة. لمزيد من المعلومات حول اإلحاالت، انتقل إلى العنوان "اإلحاالت" الحق

.3 الفصل
ً

ا لك. أنت األدرى باحتياجات رعايتك الصحية، لذا من األفضل أن تقوم تذكر، إذا لم تقم باختيار PCP، فسنختار واحًد
 أو إذا كانت لديك تغطية صحية تأمينية فال يتوجب عليك MedicareMedi‑Cal و باالختيار. إذا كنت ضمن كل من 

.PCPاختيار 

ّ د من أن PCP هذا . تأكKaiser Permanente من شبكة PCPإذا كنت تريد تغيير PCP الخاص بك، يجب أن تختار 
 kp.org مختلف، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني على الرابط PCPيستقبل مرضى جدد. لمعرفة كيفية اختيار أو تبديل 

.)TTY 711( 4000-464-800-1)باللغة اإلنجليزية( أو اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء على الرقم 

المستشفيات
 أو توجه إلى أقرب مستشفى.911لرعاية الحاالت الطارئة، اتصل بالرقم 

 الخاص بك أي مستشفى تذهب إليه. PCPإذا لم تكن الحالة طارئة وكنت بحاجة إلى رعاية في المستشفى، فسيقرر 
سيتوجب عليك الذهاب إلى مستشفى داخل شبكتنا. للعثور على مستشفيات شبكتنا، يمكنك البحث على موقعنا اإللكتروني 

ا االتصال بمركز اتصال خدمة األعضاء على الرقم  )باللغة اإلنجليزية(. يمكنك أيضkp.org/facilitiesعلى 
 1-800-464-4000)TTY 711(.

ً

أخصائيو صحة المرأة
 من أجل الرعاية المشمولة بالتغطية Kaiser Permanenteيمكنك مراجعة أخصائي في صحة المرأة تابع لشبكة 

 إلى إحالة من PCP الخاص بك للحصول والالزمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية االعتيادية والوقائية للمرأة. ولست بحاجة
 4000-464-800-1على هذه الخدمات. للمساعدة في العثور على أخصائي في صحة المرأة، يمكنك االتصال بالرقم 

(TTY 711يمكنك أيضا .) 2273-574-833-1 االتصال على الرقم( TTY 711 والتحدث إلى أخصائي رعاية صحية )
 أيام في األسبوع.7 ساعة في اليوم و24مرخص على مدار 

ٍ

ً

دليل موفري الرعاية
 )"دليل موفري الخدمات"( الموفرين الذين Kaiser Permanente Medi‑Calيدرج دليل موفري خدمات 
. والشبكة هي مجموعة الموفرين الذين يعملون مع Kaiser Permanente Medi‑Calيشاركون في شبكة موفري 
Kaiser Permanente .
 األنواع التالية من الموفرين الموجودين في شبكتنا:Kaiser Permanente Medi‑Calيدرج دليل موفري الرعاية 

موفري تخطيط األسرة• 
 •ً  )"FQHCs"(، حيثما تكون متوفرةالمراكز الصحية المؤهلة فيديرالياً
خدمات الصحة النفسية لمرضى العيادات الخارجية• 

http://kp.org
http://kp.org/facilities
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الخدمات طويلة األجل المدارة وأشكال الدعم طويلة األجل • 
)Managed long‑term services and supports, "MLTSS"(

، حيثما تكون متوفرة)"Freestanding Birth Centers, "FBC(مراكز الوالدة المستقلة • 
المستشفيات• 
)"IHCP"(مقدمو الرعاية الصحية الهندية • 
الممرضين الممارسين والممرضات القابالت• 
 •PCP
الصيدليات• 
مساعدو األطباء• 
عيادات الصحة الريفية )"RHC"(، حيثما تكون متوفرًة• 
األخصائيون• 

 وتخصصاتهم وعناويهم Kaiser Permanenteيتضمن دليل موفري الرعاية أسماء وعناوين الموفرين التابعين إلى 
وأرقام هواتفهم وساعات العمل واللغات التي يتحدثونها. ويخبرك بما إذا كان الموفر يستقبل المرضى الجدد أم ال. ويعطي 

 مستوى الوصول المادي إلى المبنى مثل مواقف السيارات والمنحدرات والدرج لذي له درابزين والحمامات ذات أيضا
األبواب الواسعة والمقابض. إذا كنت تريد معلومات حول تعليم الطبيب وتدريبه وشهادة البورد، يرجى االتصال بمركز 

.)TTY 711(4000-464-800-1 اتصال خدمة األعضاء على 

ً

)باللغة اإلنجليزية(.  kp.org/facilitiesبإمكانك االطالع على دليل موفري الرعاية على شبكة اإلنترنت عبر الموقع 
)باللغة اإلنجليزية( إذا كنت بحاجة إلى نسخة مطبوعة من . kp.org/medi‑cal/documentsيمكنك تنزيل نسخة من 

.)TTY 711( 4000-464-800-1دليل موفري الرعاية، فاتصل بالرقم 

Medi‑Cal Rx على  في دليل صيدليات Medi‑Cal Rxيمكنك العثور على قائمة بالصيدليات التي تعمل مع 
https://medi‑calrx.dhcs.ca.gov/home/ا العثور على صيدلية مشاركة  )باللغة اإلنجليزية(. يمكنك أيض

 ساعة 24، على مدار 2273-977-800-1 على الرقم Medi‑Cal Rxبالقرب منك عن طريق االتصال بخدمة عمالء 
 أو االتصال 5 والضغط على 2273-977-800-1 االتصال بالرقم TTY أيام في األسبوع. يمكن لمستخدمي 7في اليوم، 

. مساء5ا حتى الساعة  صباح8، من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 711على

ً

ً ً

ً

الحصول على الرعاية في الوقت المناسب
ا ضمن األطر الزمنية المذكورة أدناه.يجب أن يعرض عليك موفر الرعاية موعد

يجب تحديد موعد خاللنوع الموعد

مواعيد الرعاية العاجلة التي ال تتطلب الحصول على موافقة مسبقة 
)تصريح مسبق(

48 ساعة

مواعيد الرعاية العاجلة التي تتطلب الحصول على موافقة مسبقة 
)تصريح مسبق(

96 ساعة

10 أيام عملمواعيد الرعاية األساسية غير العاجلة )الروتينية(

http://kp.org/facilities
http://kp.org/medi-cal/documents
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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يجب تحديد موعد خاللنوع الموعد

15 يوم عملمواعيد الرعاية التخصصية غير العاجلة )الروتينية(

مواعيد رعاية غير عاجلة )روتينية( من موفر رعاية صحية عقلية 
)ليس بطبيب(

10 أيام عمل

لتشخيص )داعمة( جانبية خدمات أجل من )روتينية( عاجلة غير مواعيد 
أو عالج إصابة أو مرض أو حالة صحية أخرى

15 يوم عمل

وقت االنتظار على الهاتف من أجل خدمات األعضاء أثناء ساعات 
العمل العادية

10 دقائق

ُ

ً

ً ً

ُ

Kaiser Permanente موفري أحد إلى الذهاب أو مواعيدك جدول مع أكثر يتناسب الحق لموعد االنتظار فضل تكنت إذا 
من اختيارك، فسنحترم تفضيالتك. في بعض األحيان، ال يمثل االنتظار لفترة أطول للحصول على الرعاية مشكلة. قد يمنحك 

ا بصحتك. تجب اإلشارة في سجلك إلى أن وقت االنتظار موفر الرعاية الخاص بك وقت انتظار أطول إذا لم يكن ذلك ضار
الطويل لن يضر بصحتك.

ال تنطبق المعايير الخاصة بتوافر المواعيد على خدمات الرعاية الوقائية. قد ينصحك طبيبك بجدول زمني محدد للخدمات 
ا على الرعاية الدورية الخاصة بمتابعة الحاالت المستمرة أو ا على احتياجاتك. ال تنطبق المعايير أيضالوقائية، اعتماد

اإلحاالت الدائمة لألخصائيين.

خدمات الترجمة الفورية

رجى إعالمنا إذا كنت بحاجة إلى خدمات ترجمة فورية عندما تتصل بنا أو عندما تحصل على خدمات مشمولة بالتغطية، ي
بذلك. تتوفر خدمات الترجمة الفورية بما في ذلك لغة اإلشارة أثناء جميع ساعات العمل من بدون تكلفة من أجلك. نحن ال 

نشجع بشدة على استخدام القاصرين أو أفراد األسرة كمترجمين فوريين. لمزيد من المعلومات حول خدمات الترجمة الفورية 
.)TTY 711(4000-464-800-1 رجى االتصال بمركز اتصال خدمة األعضاء التابع لنا على الرقم التي نقدمها، ي ُ

 خارج شبكة Medi‑Cal Rxإذا كنت بحاجة إلى خدمات مترجم فوري، بما في ذلك لغة اإلشارة، في صيدلية 
Kaiser Permanente فاتصل بخدمة عمالء ،Medi‑Cal Rx على مدار 2273-977-800-1 على الرقم ،

، من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 711 االتصال بالرقم TTY أيام في األسبوع. يمكن لمستخدمي 7ساعة في اليوم،  24
. مساء5ا حتى الساعة  صباح8 ً ً

وقت السفر أو المسافة للحصول على الرعاية
 اتباع معايير وقت السفر والمسافة للحصول على الرعاية. تساعد تلك المعايير في Kaiser Permanenteيجب على 

ا عن المكان الذي تعيش فيه. التأكد من قدرتك على الحصول على الرعاية دون االضطرار إلى السفر لفترة طويلة أو بعيدة جد
ا على المقاطعة التي تعيش فيها.تختلف معايير وقت السفر والمسافة اعتماد

ً
ً

ً

ً

ا عن المكان الذي تعيش فيه، اتصل بمركز إذا كنت بحاجة للحصول على رعاية من أخصائي وكان موفر الرعاية هذا بعيد
. يمكنهم مساعدتك في العثور على موفر رعاية )TTY 711( 4000-464-800-1اتصال خدمة األعضاء لدينا على 

يقع في مكان أقرب إليك. إذا لم نتمكن من إيجاد رعاية لك من موفر أقرب إليك، فيمكنك أن تطلب منا أن نرتب لك وسيلة 
ا عن المكان الذي تعيش فيه.مواصالت لمراجعة موفر حتى إذا كان هذا الموفر بعيد
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ً
ً

ا إذا لم تتمكن من الوصول إلى هذا األخصائي ضمن معايير وقت السفر والمسافة الخاصة بمقاطعتك، بغض يعتبر المكان بعيد
 في الرمز البريدي الخاص بك.النظر عن أي معيار وصول بديل قد يكون نافذا

 2273-977-800-1 على الرقم Medi‑Cal Rxإذا كنت بحاجة إلى مساعدة مع موفري الصيدليات، فيرجى االتصال مع 
(.TTY 2273-977-800-1 والضغط 5 أو 711)

المواعيد
عندما تحتاج إلى رعاية صحية:

اتصل مع PCP الخاص بك• 
 )الموجود على بطاقة هوية Kaiser Permanenteا برقم سجلك الطبي في كن جاهًز• 

Kaiser Permanente IDالخاصة بك( عندما تتصل 
اترك رسالة باسمك ورقم هاتفك إن كانت العيادة مغلقة• 
 وبطاقة هوية CalOptimaأحضر معك في موعدك بطاقة BIC وبطاقة الهوية الصادرة عن • 

Kaiser Permanente.الخاصة بك وهوية تحمل صورتك 
اطلب الحصول على النقل إلى موعدك، إذا كانت هناك حاجة لذلك• 
اطلب الحصول على خدمات المساعدة اللغوية أو الترجمة الفورية، إذا كانت هناك حاجة لذلك• 
ا ببضع دقائق لتسجيل الدخول، وتعبئة النماذج واإلجابة احضر في الموعد المحدد لموعدك، الوصول مبكًر• 

على أي أسئلة قد تكون لدى موفر الرعاية الخاص بك
ااتصل في الحال إذا تعذر عليك االلتزام بموعدك أو كنت ستأتي متأخًر• 
اجعل أسئلتك ومعلومات أدويتك جاهزة في حال احتجت إليها.• 

 أو توجه إلى أقرب مستشفى.911إذا كان لديك حالة طارئة، اتصل بالرقم 

الوصول إلى موعدك
إذا لم يكن لديك وسيلة للوصول من وإلى خدمات الرعاية الصحية والمواعيد الخاصة بك، فيمكننا المساعدة في ترتيب النقل 

لك. تتوفر مساعدة النقل للخدمات والمواعيد التي ال تتعلق برعاية الطوارئ وقد تتمكن من الحصول على توصيلة دون 
 للطوارئ. إذا كانت لديك حالة طبية طارئة، فاتصل على ليستأي تكلفة عليك. هذه الخدمة، والتي تسمى النقل الطبي، 

.911 الرقم

 )"المزايا والخدمات"( للحصول على مزيد من المعلومات.4انتقل إلى قسم "خدمات النقل للمواقف غير الطارئة" في الفصل 

إلغاء المواعيد وإعادة تحديدها
 ساعة )يوم 24إذا لم تتمكن من االلتزام بموعدك، فاتصل بمكتب الموفر على الفور. يطلب منك معظم األطباء االتصال قبل 

عمل واحد( من موعدك إذا كنت ستقوم بإلغاء الموعد. إذا فاتتك مواعيد متكررة، فقد ال يرغب طبيبك في رؤيتك كمريض 
اآلن. بعد
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الدفع
 يتوجب عليك الدفع لقاء الخدمات المشمولة بالتغطية. في أغلب الحاالت، لن تحصل على فاتورة من الموفر. يجب عليك ال

 وبطاقة الهوية الخاصة بمزايا CalOptima وبطاقة هويتك الصادرة عن Kaiser Permanenteإبراز بطاقة هوية 
Medi‑Cal (BIC) عند الحصول على أي خدمات رعاية صحية أو وصفات طبية. ستخبر بطاقة الهوية الخاصة بك طبيبك 

 منا أو بيان )"Explanation of Benefits, "EOB(إلى أين يجب إرسال الفاتورة. يمكن أن تحصل على شرح المزايا 
فواتير.  والبياناتEOBعد من موفر. وال ي ُ

. )TTY 711(4000-464-800-1 إذا وصلتك فاتورة بالفعل، اتصل بمركز اتصاالت خدمة األعضاء لدينا على الرقم 
 عن الدفع ألي موفر عن أي مبلغ مستحق على أخبرنا بالمبلغ المدفوع وتاريخ الخدمة وسبب الفاتورة. لست مسؤوال

Kaiser Permanente.مقابل أي خدمة مشمولة بالتغطية 
ً

Medi‑Cal Rx على ا، فاتصل بخدمة عمالء إذا حصلت على فاتورة من صيدلية لدواء أو لوازم أو مكمالت موصوفة طبًي
 االتصال بالرقم TTY أيام في األسبوع. يمكن لمستخدمي 7 ساعة في اليوم، 24، على مدار 2273-977-800-1الرقم 
Medi‑Cal Rx للحصول على ا زيارة موقع . يمكنك أيض مساء5ا حتى  صباح8، من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 711

 )باللغة اإلنجليزية(. يجب أن تحصل على موافقة /https://medi‑calrx.dhcs.ca.gov/homeمعلومات على 
مسبقة )تصريح مسبق( قبل أن تراجع موفر غير تابع إلى الشبكة، إال عندما تحتاج:

ً ً ً

الرعاية الطارئة• 
الرعاية العاجلة خارج المنطقة التي تسكن فيها• 

يجب أن تحصل على موافقة مسبقة للحصول على الرعاية العاجلة من موفر غير تابع للشبكة في المنطقة • 
التي تسكن فيها.

الرعاية الحساسة• 

إذا لم تحصل على موافقة مسبقة، فقد يتوجب عليك الدفع مقابل الرعاية التي تحصل عليها من موفري رعاية غير تابعين 
للشبكة. للمزيد من المعلومات عن خدمات الرعاية الطارئة والرعاية العاجلة والرعاية الحساسة توجه إلى تلك العناوين في 

الفصل. هذا

 وغير متوفرة ضمن شبكة Medi‑Cal مشمولة بالتغطية من قبل إذا كنت بحاجة إلى خدمات ضرورية طبياً
Kaiser Permanente.فسوف نوافق ونقوم بإحالتك إلى موفر رعاية خارج الشبكة للحصول على هذه الخدمات 

ً ِ ا تعبئة نموذج ب منك دفع دفعة مشتركة رغم اعتقادك بأنه ال يتعين عليك ذلك، يمكنك أيضلإذا حصلت على فاتورة أو ُط
مطالبة. ستحتاج إلى أن تخبرنا كتابة بسبب اضطرارك إلى السداد مقابل العنصر أو الخدمة. سنقرأ مطالبتك ونقرر ما إذا 

 )باللغة kp.orgكان بإمكانك استعادة مالك. يمكنك الحصول على نموذج مطالبة عبر اإلنترنت من خالل الموقع اإللكتروني 
(. سوف TTY 711 )4000-464-800-1ا االتصال بمركز اتصال خدمة األعضاء على الرقم اإلنجليزية(. يمكنك أيض

نسعد بمساعدتك إذا كنت بحاجة إلى مساعدة إلكمال نموذج المطالبة.
ً

إذا تلقيت خدمات في نظام شؤون المحاربين القدامى أو خدمات غير مغطاة أو غير مصرح بها تم تلقيها خارج كاليفورنيا، فقد 
ً عن الدفع.تكون مسؤوال

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
http://kp.org
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اإلحاالت
ا. واألخصائي طبيب حصل على تعليم إضافي في أحد مجاالت سيعطيك طبيبك إحالة إلرسالك إلى أخصائي إذا احتجت واحًد

الطب. سيعمل طبيبك معك الختيار أخصائي. يمكن أن تساعدك عيادة طبيبك لتحديد موعد للذهاب إلى األخصائي.

تشمل أمثلة األخصائيين الذين يحتاجون إلى إحالة ما يلي:
اإلقامة في المستشفى عندما ال تكون جزء من رعاية الطوارئ• 
العمليات الجراحية• 
أمراض العظام• 
أمراض القلب• 
األورام• 
األمراض الجلدية• 
العالجات الطبيعية والوظيفية وعالج النطق• 
اإلقامة في األنواع التالية من المرافق:• 

مرفق تمريض مؤهل• 

مرفق رعاية الحاالت دون الحادة• 

مرفق رعاية حاالت األطفال دون الحادة• 

الرعاية في منشأة رعاية متوسطة• 
المعالجات المتخصصة• 

 الخاص بك بإحالتك قبل أن تتمكن من الحصول على الرعاية من موفري خدمات PCP أن يقوم يجب أيضاً
المعتمدين. التوحد

إذا كانت لديك مشكلة صحية تحتاج إلى رعاية طبية خاصة لوقت طويل، فقد تحتاج إلى إحالة دائمة. ويعني ذلك أنك يمكن أن 
تذهب إلى األخصائي ذاته أكثر من مرة من دون الحصول على إحالة في كل مرة.

، Kaiser Permanenteإذا كانت لديك مشكلة في الحصول على إحالة دائمة أو كنت تريد نسخة من سياسة اإلحالة لدى 
.)TTY 711(4000-464-800-1 فاتصل على الرقم 

لست بحاجة إلى إحالة في األمور اآلتية:
PCPزيارات • 
أطباء التخصص العام في طب البالغين وطب األسرة وطب األطفال• 
أخصائيي فحص البصريات• 
خدمات الصحة العقلية للحاالت الخفيفة إلى المعتدلة بما في ذلك تقييمات الصحة العقلية المبدئية• 
)"OB/GYN"(مراجعات طب النساء والتوليد • 
الرعاية العاجلة• 
الخدمات الحساسة للبالغين مثل رعاية ضحايا االعتداءات الجنسية• 
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الرعاية الطارئة• 
 خدمات تنظيم األسرة )لمعرفة المزيد، اتصل بمكتب معلومات تنظيم األسرة وخدمة اإلحاالت على الرقم• 

1-800-942-1054)
ا فأكثر( عام12) )HIV(اختبار فيروس نقص المناعة البشرية واستشاراته •  ً
 •ً ا فأكثر( عام12ا )خدمات العدوى المنقولة جنسًي
 غير  IHCPوRHC  و FQHC الحصول على إحالة لدى خدمات تقويم العمود الفقري )قد يكون مطلوبا• 

تابع للشبكة(
ً

ا الحصول على بعض خدمات الصحة العقلية لمرضى العيادات الخارجية وخدمات الرعاية الحساسة يمكن للقصر أيًض
وخدمات عالج اضطرابات تعاطي المواد المخدرة دون موافقة والديهم. إن خدمات عالج اضطراب استخدام المواد المخدرة 

غير مشمولة بالتغطية بموجب كتيب األعضاء هذا. وهي مشمولة بالتغطية من خالل خطط الصحة العقلية في المقاطعة.

ليست كافة خدمات الصحة العقلية لمرضى العيادات الخارجية مشمولة بالتغطية بموجب كتيب األعضاء هذا. راجع العنوان 
 للمزيد من المعلومات بخصوص الخدمات المشمولة بالتغطية.4"خدمات الصحة العقلية" في الفصل 

وعلى الرغم من أن اإلحالة أو الموافقة المسبقة غير إلزاميتين لتلقي أغلب الرعاية من هؤالء الموفرين، فقد تحتاج للحصول 
على إحالة في الحاالت التالية:

قد يتوجب على الموفر الحصول على موافقة مسبقة من أجل بعض الخدمات• 
وقد يتوجب على الموفر تحويلك إلى أخصائي ذي خبرة سريرية تتعلق بمرضك أو حالتك• 

)NO‑BUTTS  )800‑662‑8887‑800هل أنت مستعد لإلقالع عن التدخين؟ اتصل على الرقم 
 )باللغة اإلنجليزية(.www.nobutts.orgلتعرف كيف تقوم بذلك. أو توجه إلى 

موافقة مسبقة )تصريح مسبق(
 الخاص بك أو األخصائي إلى طلب اإلذن من  PCPبالنسبة لبعض أنواع الرعاية، سيحتاج 

Southern California Permanente Medical Group في جنوب كاليفورنيا قبل أن تحصل 
على الرعاية. ويسمى ذلك تصريح مسبق أو موافقة مسبقة أو موافقة سابقة. ويعني ذلك أنه يجب على 

Southern California Permanente Medical Groupا. التأكد من أن الرعاية الزمة أو ضرورية طبي ً

ً
ً

ً

ً

ا إذا كانت معقولة وضرورية لحماية حياتك، أو وقايتك من المرض الشديد أو اإلعاقة أو تخفيف تعد الرعاية الزمة طبي
ا، تشمل الخدمات  عام21ألم شديد بسبب مرض مشخص أو مرض أو إصابة. بالنسبة لألعضاء الذين تقل أعمارهم عن 

ا الرعاية الالزمة إلصالح أو المساعدة في تخفيف مرض أو حالة جسدية أو عقلية.الضرورية طبي

ا:فيما يلي أمثلة لخدمات تستلزم الحصول على موافقة مسبقة دائم
اخدمات الوخز باإلبر عندما تحتاج إلى أكثر من زيارتين شهرًي• 
)"Community Based Adult Services, "CBAS(خدمات البالغين المجتمعية • 
تخدير األسنان• 
المعدات الطبية المعمرة• 
الرعاية الصحية المنزلية• 

http://www.nobutts.org
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مستلزمات الفغر والمسالك البولية• 
األجهزة التعويضية والتقويمية• 
الخدمات غير المتاحة لدى موفري الشبكة• 
زراعة األعضاء• 
الخدمات خارج الشبكة، بما في ذلك اإلقامة في مستشفى بعد استقرار حالتك الصحية• 

 من قانون الصحة )h()1(1367.01تحتاج إلى موافقة مسبقة )تصريح مسبق( للحصول على بعض الخدمات. بموجب المادة 
 Southern California Permanente Medical Group، ستقرر )Health and Safety Code(والسالمة 

 Southern California Permanente Medical Group أيام عمل من حصول 5موافقات مسبقة روتينية خالل 
قرار. ا التخاذعلى المعلومات الالزمة منطقي ً

في حالة الطلبات التي يحدد فيها أحد الموفرين أو الشخص المناسب المكلف من جانب المجموعة الطبية أن اتباع اإلطار 
الزمني االعتيادي قد يهدد بشكل خطير حياتك أو صحتك أو قدرتك على الوصول إلى الكفاءة القصوى لوظيفة جسمانية ما أو 

 باتخاذ قرار مستعجل Southern California Permanente Medical Groupالحفاظ عليها أو استعادتها، ستقوم 
 ساعة بعد تلقي طلب 72ا بالسرعة التي تتطلبها حالتك الصحية وبما ال يزيد عن )سريع( بمنح التصريح. سنعطي إشعار

الحصول على الخدمات. تتم مراجعة طلبات الموافقة المسبقة )اإلذن المسبق( من قبل الطاقم الطبي أو الطبي، مثل األطباء 
والممرضات.

ً

 بالدفع إلى المراجعين لرفض تغطية أو خدمات. إذا لم توافق Kaiser Permanente تقوم  ال
Southern California Permanente Medical Group  على الطلب، فسوف نرسل رسالة إشعار باتخاذ بإجراء 

)Notice of Action, "NOA"( وستخبرك رسالة .NOA.بكيفية التقدم باستئناف إذا لم توافق على القرار المتخذ 

 تحتاج إلى المزيد من المعلومات أو Southern California Permanente Medical Groupسنتصل بك إذا كانت 
الوقت لمراجعة طلبك.

ا إلى موافقة مسبقة )تصريح مسبق( للحصول على الرعاية الطارئة، حتى وإن كانت من خارج الشبكة أو خارج ال تحتاج أبًد
المنطقة التي تسكن فيها. ال تحتاج إلى موافقة مسبقة للحصول على الرعاية العاجلة إذا كنت خارج منطقتك. وهذا يتضمن 

ا إلى موافقة مسبقة )تصريح مسبق( لغالبية أنواع الرعاية الحساسة. للحصول . ال تحتاج أبدالمخاض والوالدة إذا كنت حامال
على معلومات بخصوص الخدمات الحساسة، توجه إلى عنوان "الرعاية الحساسة" في هذا الفصل.

ً ً

للحصول على قائمة كاملة بالخدمات التي تتطلب الحصول على موافقة مسبقة والمعايير المستخدمة التخاذ قرارات منح 
 )باللغة اإلنجليزية( أو االتصال بمركز اتصال خدمة kp.org/UMالتصاريح، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني على 

.)TTY 711( 4000-464-800-1األعضاء على 

اآلراء الثانية
قد تود الحصول على رأي ثان حول الرعاية التي يقول الموفر الخاص بك إنك تحتاج إليها أو حول تشخيصك أو خطة 

ا من حاجتك إلى وصفة عالجية أو جراحة ما أو كنت قد حاولت ا إذا لم تكن متأكدا ثانيعالجك. على سبيل المثال، قد تود رأي
اتباع خطة عالجية ولم تفلح.

ً ً ً

 الخاص بك بإحالتك إلى موفر ضمن الشبكة من PCPللحصول على رأي ثان، اتصل مع PCP الخاص بك. يمكن أن يقوم 
ا االتصال مع مركز األخصائيين الطبيين المعتمدين والمناسبين لحالتك الطبية من أجل الحصول على رأي ثان. يمكنك أيض

( لمساعدتك على تحديد موعد مع موفر في الشبكة.TTY 711 )4000-464-800-1اتصال خدمة األعضاء على الرقم 
ً

http://kp.org/UM
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سندفع مقابل الرأي الثاني إذا قمت أنت أو الموفر الخاص بك في الشبكة بطلب ذلك وحصلت على الرأي الثاني من موفر آخر 
في الشبكة. ال تحتاج إلى إذن منا للحصول على رأي ثان من موفر تابع للشبكة.

إذا لم يكن هناك أخصائي طبي معتمد ومناسب لحالتك بين الموفرين ضمن الشبكة، فستساعدك خدمات األعضاء على ترتيب 
استشارة مع موفر من خارج الشبكة للحصول على رأي ثان. إذا قمنا بإحالتك إلى مزود من خارج الشبكة للحصول على 

 أيام عمل إذا تم اعتماد الموفر الذي اخترته من أجل الحصول 5رأي ثان، فسوف ندفع مقابل الرأي الثاني. سنخبرك خالل 
ا على صحتك بما في ذلك ا وخطيرا مباشرعلى رأي ثان. إذا كنت تعاني من مرض مزمن أو شديد أو خطير، أو تواجه تهديد

على سبيل المثال ال الحصر الموت أو فقدان األطراف أو عضو جسم رئيسي أو إحدى وظائف الجسد، فسنصدر قرار خالل 
ساعة. 72

ً ً ً

إذا رفضنا طلبك بشأن الرأي الثاني، يمكنك تقديم تظلم. لمعرفة المزيد حول التظلمات، توجه إلى عنوان "الشكاوى" في 
 )"اإلبالغ عن المشاكل وحلها"( في كتيب األعضاء هذا.6الفصل 

الرعاية الحساسة
ّخدمات الموافقة للقصر

ً ا أو أكبر: عام12يمكنك الحصول على الخدمات التالية فقط بدون إذن والديك أو ولي أمرك إذا كان عمرك 
خدمات الصحة العقلية لمرضى العيادات الخارجية لكل من:• 

االعتداءات الجنسية )ال يوجد حد أدنى للعمر( •

السفاح •

االعتداء الجسدي• 

اإلساءة لألطفال  •

عندما تكون لديك أفكار تتضمن إيذاء نفسك أو اآلخرين• 
)HIV/AIDS(الوقاية/الفحوصات/العالج من مرض نقص المناعة/األيدز • 
االوقاية من/فحص/عالج العدوى المنتقلة جنسًي• 
خدمات عالج اضطرابات تعاطي المواد المخدرة• 

إن عالج اضطراب استخدام المواد غير مشمول بالتغطية بموجب كتيب األعضاء هذا. يجب عليك  •
الحصول على الخدمات من خالل خطة الصحة العقلية في المقاطعة التي تسكن فيها. توجه إلى العنوان 

Medi‑Cal األخرى والخدمات "خدمات عالج اضطرابات تعاطي المواد المخدرة" تحت قسم "برامج 
" للحصول على مزيد من المعلومات.Kaiser Permanenteالتي ال تغطيها 

 يمكنك الذهاب إلى الطبيب من دون إذن من والديك أو الوصي على األنواع التالية من الرعاية:18إذا كنت دون سن 
اختبارات الحمل واالستشارة• 
تنظيم األسرة/ تحديد النسل )باستثناء التعقيم(• 
خدمات اإلجهاض• 
رعاية حاالت االعتداء الجنسي• 
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ً  ال يتوجب أن يكون الطبيب أو العيادة بالنسبة لفحص الحمل وتنظيم األسرة وخدمات تحديد النسل أو األمراض المنقولة جنسيا
Medi‑Cal ومراجعته بدون الحصول على . يمكنك اختيار أي موفر تابع إلى Kaiser Permanente من شبكة جزءا

 من موفري تنظيم األسرة  الحصول على خدمات ذات صلة باألمراض المنقولة جنسياإحالة أو تصريح مسبق. يمكنك أيضا
Medi‑Cal.التابعين إلى 

ً
ً ً

بالنسبة لخدمات القصر التي ال تكون خدمات صحة عقلية تخصصية، يمكنك مراجعة موفر تابع للشبكة بدون الحصول 
 إلى الحصول على موافقة مسبقة PCP الخاص بك تحويلك ولست بحاجةعلى إحالة وبدون تصرح مسبق. ال يتوجب على 

ا للحصول على خدمات موافقة القصر المشمولة بالتغطية بموجب كتيب األعضاء هذا. يستطيع القصر )تصريح مسبق( من
.)TTY 711( 2273-574-833-1التحدث إلى ممثل بشكل خاص عن مخاوفهم الصحية  من خالل االتصال  على الرقم 

ٍ
ّ

خدمات موافقة القصر التي تكون خدمات صحة عقلية تخصصية ليست مشمولة بالتغطية بموجب كتيب األعضاء هذا. تكون 
خدمات الصحة العقلية التخصصية مشمولة بالتغطية من خالل خطة الصحة العقلية في المقاطعة للمقاطعة التي تسكن فيها.

يمكن عدم تغطية الخدمات التي تحصل عليها من موفر غير تابع للشبكة إذا كانت ال تتعلق بالرعاية الحساسة. للمساعدة في 
 أو لطلب المساعدة في النقل لمراجعة موفر، Kaiser Permanente خارج شبكة Medi‑Calالعثور على موفر تابع إلى 

.)TTY 711(4000-464-800-1 فاتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على الرقم 

 2273-574-833-1بإمكان القصر التحدث إلى أحد الممثلين على انفراد حول مشاكلهم الصحية من خالل االتصال بالرقم 
(TTY 711 والتحدث إلى أخصائي رعاية صحية مرخص على مدار )أيام في األسبوع.7 ساعة في اليوم و24 

الرعاية الحساسة للكبار
ً PCP الخاص بك من أجل الرعاية الحساسة أو الخاصة. وإن كان األمر  وأكبر(، قد ال تود زيارة  عاما18ا )بصفتك بالًغ

كذلك، يمكنك اختيار أي طبيب أو عيادة للحصول على األنواع التالية من الرعاية:
تنظيم األسرة/ تحديد النسل )بما في ذلك خدمات التعقيم(• 
اختبارات الحمل واالستشارة• 
)HIV/AIDS(الوقاية/الفحوصات/العالج من مرض نقص المناعة/األيدز • 
االوقاية من/فحص/عالج العدوى المنتقلة جنسًي• 
رعاية حاالت االعتداء الجنسي• 
خدمات اإلجهاض لمرضى العيادات الخارجية• 

 ال يتوجب أن يكون الطبيب أو العيادة بالنسبة لفحص الحمل وتنظيم األسرة وخدمات تحديد النسل أو األمراض المنقولة جنسياً
Medi‑Cal ومراجعته بدون الحصول على . يمكنك اختيار أي موفر تابع إلى Kaiser Permanente من شبكة جزءا

، Kaiser Permanente خارج شبكة Medi‑Calإحالة أو تصريح مسبق. للمساعدة في العثور على موفر تابع إلى 
.)TTY 711(4000-464-800-1 اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على الرقم 

ً

بالنسبة لكافة الخدمات الحساسة األخرى للبالغين، يمكنك مراجعة موفر تابع للشبكة بدون الحصول على إحالة وبدون تصرح 
ا  إلى الحصول على موافقة مسبقة )تصريح مسبق( منمسبق. ال يتوجب على PCP الخاص بك إحالتك ولست بحاجة

للحصول على خدمات البالغين الحساسة المشمولة بالتغطية من طرفنا.
ّ ٍ

يمكن عدم تغطية الخدمات التي تحصل عليها من موفر غير تابع للشبكة إذا كانت ال تتعلق بالرعاية الحساسة. للمساعدة في 
العثور على طبيب أو عيادة يقدمان هذه الخدمات أو للحصول على مساعدة في النقل الى هذه الخدمات يمكنك االتصال مع 

الرقم  االتصال على . يمكنك أيضا)TTY 711(4000-464-800-1  مركز اتصال خدمة األعضاء على الرقم 
 أيام في األسبوع.7 ساعة في اليوم و24والتحدث إلى أخصائي رعاية صحية مرخص على مدار  1-833-574-2273

ً
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االعتراض األخالقي
 تقديم عدميوجد لدى بعض الموفرين اعتراض أخالقي على بعض الخدمات المشمولة بالتغطية. ويعني هذا أن لهم الحق في 

ا. إذا كان لدى الموفر الخاص بك اعتراض أخالقي، بعض الخدمات المشمولة بالتغطية إذا كانوا يعترضون عليها أخالقي
 معك للعثور على Kaiser Permanenteا أن تعمل فسيساعدك في العثور على موفر آخر للخدمات الالزمة. يمكن أيض

موفر. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في الحصول على إحالة إلى موفر مختلف، فاتصل مع مركز اتصال خدمة األعضاء على 
.)TTY 711(4000-464-800-1 الرقم 

ً
ً

ال تقدم بعض المستشفيات ومقدمي الخدمات اآلخرين خدمة واحدة أو أكثر من الخدمات التالية التي قد يتم تغطيتها بموجب 
عقد خطتك والتي قد تحتاجها أنت أو أحد أفراد أسرتك:

تنظيم األسرة• 
خدمات منع الحمل بما في ذلك وسائل منع الحمل الطارئة• 
التعقيم بما في ذلك ربط األنابيب أثناء المخاض والوالدة• 
عالج العقم• 
اإلجهاض• 

ينبغي أن تحصل على مزيد من المعلومات قبل التسجيل. اتصل بالطبيب المرتقب أو المجموعة الطبية أو جمعية الممارسين 
 للتأكد )TTY 711(4000-464-800-1 المستقلين أو العيادة أو اتصل مع مركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على الرقم 

من إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية التي تحتاجها.

هذه الخدمات متاحة لك ويجب أن نتأكد من أنك أو أحد أفراد أسرتك تراجع مقدم رعاية أو ادخلت الى المستشفى الذي سيؤدي 
الخدمات المغطاة. إذا كانت لديك أية أسئلة أو كنت بحاجة إلى مساعدة في العثور على موفر رعاية، فاتصل بمركز اتصال 

(TTY 711) 4000-464-800-1خدمة األعضاء لدينا على الرقم 

الرعاية العاجلة
ً  للحياة. وهي للخدمات التي تحتاج إليها للوقاية من ضرر بالغ  للحاالت الطارئة أو التي تشكل تهديداليستالرعاية العاجلة 

. معظم مواعيد الرعاية العاجلة ال يؤثر على صحتك بسبب مرض مفاجئ أو إصابة أو تفاقم لحالة صحية تعاني منها أصال
 ساعة من طلبك للموعد. إذا كانت خدمات الرعاية العاجلة التي تحتاج 48تتطلب موافقة مسبقة )تصريح مسبق( وتتوفر خالل 

 ساعة من طلبك.96إليها تتطلب الحصول على موافقة مسبقة، فسيعرض عليك موعد خالل 

ً

قد تكون الرعاية العاجلة لحاالت برد أو التهاب في الحلق أو سخونة أو ألم في األذن أو التواء في العضالت أو خدمات 
( وتحدث إلى أخصائي رعاية صحية مرخص TTY 711 )2273-574-833-1األمومة. للرعاية العاجلة، اتصل بالرقم 

 أيام في األسبوع.7 ساعة في اليوم و24على مدار 

 يجب أن تحصل على خدمات الرعاية العاجلة من موفر تابع للشبكة عندما تكون ضمن المنطقة التي تسكن فيها. لست بحاجٍة
إلى الحصول على موافقة مسبقة )تصريح مسبق( للحصول على الرعاية العاجلة من موفرين تابعين للشبكة ضمن المنطقة 

التي تسكن فيها.

 إلى الحصول على موافقة مسبقة إذا كنت خارج المنطقة التي تسكن فيها، ولكن ضمن الواليات المتحدة، فلست بحاجٍة
 خدمات Medi‑Cal)تصريح مسبق( للحصول على الرعاية العاجلة. توجه إلى أقرب منشأة تقدم الرعاية العاجلة. ال تغطي 
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لن  خارج الواليات المتحدة وكنت بحاجة إلى رعاية عاجلة، فإننا الرعاية العاجلة خارج الواليات المتحدة. إذا كنت مسافرا
نقوم بتغطية رعايتك.

ً

 كجزء من زيارتك للرعاية العاجلة. إذا حصلت على األدوية كجزء من زيارتك، قد يعطيك موفر الرعاية العاجلة دواًء
فسنغطي األدوية كجزء من الرعاية العاجلة المغطاة. إذا أعطاك موفر الرعاية العاجلة وصفة طبية ألخذها إلى الصيدلية، 

Medi‑Cal Rx، انتقل . لمزيد من المعلومات حول Medi‑Cal Rxفسيتم تغطية األدوية الموصوفة لك من خالل برنامج 
" Kaiser Permanente األخرى والخدمات التي ال تغطيها Medi‑Cal" في قسم "برامج Medi‑Cal Rxإلى عنوان "
.4في الفصل 

إذا كانت رعايتك مسألة رعاية عاجلة للصحة العقلية، فاتصل بخطة الصحة العقلية بالمقاطعة على رقم الهاتف المجاني المتاح 
 أيام في األسبوع. لتحديد جميع أرقام الهواتف المجانية للمقاطعات عبر اإلنترنت، تفضل بزيارة 7 ساعة في اليوم و24

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx)باللغة اإلنجليزية( .

نحن ال نغطي رعاية المتابعة من موفرين من خارج الشبكة بعد أن ال تعود بحاجة إلى رعاية عاجلة، باستثناء مقابل المعدات 
الطبية طويلة األجل الخاضعة للتغطية. بعد االنتهاء من مسألة الرعاية العاجلة الخاصة بك، يجب عليك مراجعة موفر تابع 

للشبكة بخصوص أية رعاية متابعة قد تحتاج إليها. إذا كنت بحاجة إلى معدات طبية معمرة ذات صلة برعايتك العاجلة، فإن 
ّا.موفر الرعاية غير التابع للشبكة يجب أن يحصل على موافقة مسبقة )تصريح مسبق( من

الرعاية الطارئة
 أو توجه إلى أقرب مستشفى. ال يتوجب عليك الحصول على موافقة مسبقة منا 911لرعاية الحاالت الطارئة، اتصل بالرقم 

)تصريح مسبق( لتلقي الرعاية الطارئة. يحق لك استخدام أي مستشفى أو سياق آخر للحصول على الرعاية في الحاالت 
الطارئة بما يتضمن عندما تكون في كندا أو المكسيك. ال يتم تغطية رعاية الطوارئ والرعاية األخرى في البلدان األخرى.

تكون الرعاية الطارئة للحاالت الطبية الطارئة. وهي للمرض أو اإلصابة التي يمكن للشخص العادي )المنطقي( العاقل )وليس 
أخصائي الرعاية الصحية( والذي يتمتع بمعرفة متوسطة بأمور الصحة والطب، توقع إنك إن لم تحصل على الرعاية على 

الفور، فقد تكون صحتك )أو صحة جنينك( في خطر أو قد تصاب وظيفة من وظائف الجسم أو عضو في الجسم أو جزء في 
الجسم إصابة خطيرة. وتتضمن أمثلة الحاالت الصحية الطارئة وال تقتصر على ما يلي:

حالة الوالدة النشطة• 
كسر في العظم• 
ألم الصدر• 
جرعة زائدة من عقار• 
حاالت الصحة النفسية الطارئة مثل اكتئاب شديد أو أفكار انتحارية )مشمولة بالتغطية من خالل خطط الصحة • 

العقلية في المقاطعة(
نزيف شديد• 
حرق شديد• 
ألم شديد• 
صعوبة في التنفس• 
إغماء• 

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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  للحصول على الرعاية الروتينية التي ال تحتاج إليها على الفور.)Ememgency Room, ER(ال تذهب إلى الطوارئ 
ا مما إذا كانت تلك الحالة  الخاص بك واألدرى بحالتك. إذا لم تكن متأكدPCPينبغي أن تحصل على الرعاية الروتينية من 

( والتحدث TTY 711) 2273-574-833-1على الرقم  االتصال  الخاص بك. يمكنك أيضاPCPطارئة أم ال، فاتصل مع 
 أيام في األسبوع.7 ساعة في اليوم و24إلى أخصائي رعاية صحية مرخص على مدار 

ً
ً

ً ّ  لشبكة ه إلى أقرب قسم طوارئ )"ER"(، حتى وإن لم يكن تابعاا عن منطقتك، فتوجإذا كنت بحاجة إلى رعاية طارئة بعيًد
Kaiser Permanente إذا ذهبت إلى .ER فاطلب منهم االتصال معنا. ينبغي عليك أنت أو المستشفى التي استقبلك أن ،

ا خارج الواليات  ساعة بعد حصولك على الرعاية الطارئة. إذا كنت مسافر24 خالل Kaiser Permanenteتتصل مع 
 لن تغطي رعايتك.Kaiser Permanenteالمتحدة إلى بلد غير كندا أو المكسيك وتحتاج إلى رعاية طارئة فإن 

ً

. لست بحاجة إلى سؤال PCP الخاص بك أو 911إذا كنت بحاجة إلى نقل للحاالت الطارئة، فاتصل بالرقم 
Kaiser Permanenteقبل التوجه إلى  أوال ER. ً

إذا كنت بحاجة إلى رعاية في مستشفى خارج الشبكة بعد الحالة الطارئة )رعاية ما بعد استقرار الحالة(، فسيقوم المستشفى 
.Kaiser Permanenteباالتصال مع 

 ما لم تكن الحالة طارئة. ال تحصل على الرعاية الطارئة إال من أجل الطوارئ، وليس من أجل 911 بالرقم  ال تتصلتذكر:
 أو انطلق إلى أقرب 911رعاية روتينية أو مرض بسيط مثل البرد أو التهاب الحلق. في حاالت الطوارئ، اتصل بالرقم 

مستشفى.

الرعاية بعد استقرار الحالة
ً ( والتي تحصل عليها بعد أن يرى ERا في مستشفى )بما في ذلك عد رعاية ما بعد استقرار الحالة من الخدمات الالزمة طبيُت

 المعدات الطبية المعمرة . تتضمن رعاية ما بعد االستقرار أيضاالطبيب الذي يعالجك أن حالتك الطبية الطارئة مستقرة سريريا
)Durable Medical Equipment, "DME"(:فقط عند تلبية كافة الشروط التالية 

ً ً

 مشمولة بالتغطية بموجب كتيب األعضاء هذاDMEعندما تكون عناصر • 
 بعد أن تخرج من المستشفىDME بالنسبة لك الحصول على عنصر عندما يكون من الضروري طبياً• 
 ذات صلة بالرعاية الطارئة التي تلقيتها في المستشفى.DMEعندما تكون عناصر • 

للمزيد من المعلومات عن المعدات الطبية المعمرة المشمولة بالتغطية بموجب كتيب األعضاء هذا، توجه إلى عنوان "المعدات 
 )"المزايا والخدمات"( من كتيب األعضاء هذا.4الطبية المعمرة" في الفصل 

نقوم بتغطية رعاية ما بعد استقرار الحالة من موفر خارج الشبكة فقط إذا قدمنا موافقة مسبقة عليها، أو إذا كان األمر 
ا بموجب القانون الساري. يجب أن يحصل الموفر الذي يعالجك على إذن منا قبل أن نقوم بسداد تكاليف رعاية ما بعد الزم

الحالة. استقرار
ً

لطلب موافقة مسبقة على تلقيك رعاية ما بعد استقرار الحالة من موفر غير تابع للشبكة، يجب أن يتصل الموفر 
ا االتصال برقم الهاتف الموجود على ظهر بطاقة هوية . يمكنهم أيض)TTY 711( 8883-225-800-1بالرقم 

Kaiser Permanente.الخاصة بك. يجب أن يتصل الموفر بنا قبل أن تحصل على الخدمات 
ً

عندما يتصل الموفر، سنتحدث إلى الطبيب الذي يعالجك حول مشكلتك الصحية. وإذا قررنا أنك بحاجة إلى الحصول على 
رعاية ما بعد استقرار الحالة، فسوف نسمح بالخدمات المشمولة بالتغطية. في بعض الحاالت، قد نرتب لتقديم الرعاية من 

جانب موفر تابع للشبكة.
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إذا قررنا اللجوء إلى مستشفى، أو مركز تمريض مؤهل، أو موفر آخر من التابعين للشبكة من أجل تقديم الرعاية، فقد نسمح 
ا من أجل إيصالك إلى الموفر. قد يشمل ذلك خدمات النقل الخاصة التي ال نشملها عادة بالتغطية.بخدمات النقل المطلوبة طبي ً

ينبغي أن تسأل الموفر عن الرعاية )بما في ذلك أي انتقاالت( قد أذنا بها. فنحن ال نشمل بالتغطية إال الخدمات أو خدمات 
خدمات غير مشمولة بالتغطية وحصلت عليها، فقد ال نقوم بالسداد إلى الموفر مقابل  ا بها. إذا طلبتالنقل التي أعطينا إذن

الخدمات. تلك
ً

 ساعة في اليوم، كل يوم 24يمنحك خط المواعيد والمشورة معلومات ونصائح طبية مجانية على مدار 
.TTY(711  )2273-574-833-1من أيام السنة. اتصل على الرقم 

خط المواعيد واالستشارات
ً  معرفة نوع الرعاية التي تحتاج إليها. لدينا أخصائي رعاية صحية مرخصين يستطيعون مساعدتك يكون من الصعب أحيانا

 ساعة في اليوم، وسبعة أيام في األسبوع. يمكنك:24عبر الهاتف لمدة 
تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الذي يجيب على األسئلة الطبية، ويقدم نصائح الرعاية، ويساعدك على • 

تحديد ما إذا كان يجب عليك زيارة موفر الرعاية على الفور
الحصول على المساعدة في الحاالت الطبية مثل مرض السكري أو الربو، بما في ذلك المشورة بشأن نوع • 

ا لحالتكموفر الرعاية الذي قد يكون مناسب ً
الحصول على مساعدة بشأن ما يجب القيام به إذا كنت بحاجة إلى رعاية وتم إغالق المرفق التابع إلى الخطة • 

أو كنت خارج منطقتك األصلية

 2273-574-833-1يمكنك الوصول إلى أحد أخصائيي الرعاية الصحية المرخصين هؤالء عن طريق االتصال بالرقم 
(TTY 711.) عند االتصال سيطرح عليك شخص مدرب معني بخدمات الدعم أسئلة للمساعدة في الوصول إلى نتائج مجدية 

خالل مكالمتك.

التوجيهات المسبقة
التوجيه الصحي المسبق عبارة عن نموذج قانوني. يمكنك فيه إدراج ماهية الرعاية الصحية التي ترغب بها في حال تعذر 

 ترغب بها يمكنك أن تحدد اسم شخص ما، مثل زوج/الا. ويمكنك أن تدرج أي رعاية عليك التحدث أو اتخاذ قرار الحق
زوجة، التخاذ قرارات حول رعايتك الصحية إذا كنت ال تقدر.

ً

 بدون تكلفة عليك. يمكنك ايضا Kaiser Permanente Planيمكنك الحصول على نموذج التوجيه المسبق من مرافق 
أن تحصل على نموذج من الصيدليات والمستشفيات والمكاتب القانونية وعيادات األطباء. من الممكن أن يتوجب عليك الدفع 

 )اللغة kp.org تنزيل النموذج بدون تكلفة من موقعنا اإللكتروني على . يمكنك أيضامقابل النموذج إذا لم تحصل عليه منا
 الخاص بك، أو أي شخص تثق به مساعدتك على ملء النموذج.PCPاإلنجليزية(. يمكنك أن تطلب من أسرتك، أو 

ً ً

لديك الحق في أن يتم وضع توجيهك المسبق في سجالتك الطبية. لديك الحق في تغيير أو إلغاء توجيهك المسبق في أي وقت.

Kaiser Permanente لديك الحق في أن تعرف التغييرات التي تطرأ على قوانين التوجيهات المسبقة. ستخبرك 
ا بعد التغيير. للحصول على المزيد من  يوم90بخصوص التغييرات التي تطرأ على قانون الوالية خالل مدة ال تزيد عن 

.)TTY 711(4000-464-800-1 المعلومات، اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على الرقم 
ً

http://kp.org
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التبرع باألعضاء واألنسجة
ا باألعضاء أو األنسجة. إذا كان عمرك يتراوح بين يمكن ألي شخص المساعدة في إنقاذ األرواح بأن يصبح متبرًع

ا بموافقة خطية من أحد والديك أو الوصي عليك. يمكنك تغيير رأيك فيما يتعلق ا، يمكنك أن تصبح متبرع عام18و 15
PCP الخاص بك. بالتبرع باألعضاء في أي وقت. إذا أردت معرفة المزيد عن التبرع باألعضاء أو األنسجة، فتحدث إلى 

www.organdonor.gov ا زيارة موقع وزارة الصحة والخدمات البشرية في الواليات المتحدة عبر بإمكانك أيض
اإلنجليزية(. )باللغة

ً ً

ً

http://www.organdonor.gov
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المزايا والخدمات . 4
ما تشمله تغطية الخطة الصحية الخاصة بك

ية أ تتحمل ال ..Kaiser Foundation Health Plan, Inc ءعضاأ حدكأ لتغطيةبا لةلمشموا تكماخد لفصلا اهذ حشري
يم تقد يجب .اهذ ءعضاألا كتيب في لمبينةا عداللقو فقاو متقدو طبيا يةروضر متاد ما لتغطيةبا لةلمشموا تكماخد بلمقا تكلفة

لشبكة ا جرخا من يةعار فرمو من طبيا يةرولضرا تمالخدا بتغطية منقو قد .للشبكة بعتا يةعار فرمو لخال من تمالخدا لبيةغا
ية عالرا ءستثنابا لشبكةا جرخا من يةعالرا نتكا اذإ (مسبق يحتصر) مسبقة فقةامو منا تطلب نأ عليك يجب .تاللحاا بعض في
ة.لاجعالة ايرعالات دمخأو ة ارئطالة ايرعالأو ة اسسحال

ً ً
ً

ا إذا كانت معقولة وضرورية لحماية حياتك، أو وقايتك من المرض الشديد أو اإلعاقة أو تخفيف تعد الرعاية الزمة طبًي
ا، تشمل الخدمات  عام21ألم شديد بسبب مرض مشخص أو مرض أو إصابة. بالنسبة لألعضاء الذين تقل أعمارهم عن 

ا الرعاية الالزمة إلصالح أو المساعدة في تخفيف مرض أو حالة جسدية أو عقلية. يمكن لألعضاء الذين تقل الضرورية طبي
 )"رعاية األطفال والشباب الروتينية"( لمزيد من 5ا الحصول على مزايا وخدمات إضافية. اقرأ الفصل  عام21أعمارهم عن 

المعلومات.

ً
ً

ً

 4000-464-800-1للحصول على المزيد من المعلومات، اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على الرقم 
)TTY 711(.

. الخدمات الوحيدة التي يمكنك Kaiser Permanenteيجب عليك الحصول على معظم الخدمات من شبكة موفري 
الحصول عليها من موفرين غير تابعين للشبكة هي ما يلي:

الرعاية في إحدى منشآت الخدمات الصحية الهندية •
خدمات اإلسعاف الطارئة• 
خدمات الطوارئ ورعاية ما بعد استقرار الحالة• 
خدمات تنظيم األسرة• 
الرعاية العاجلة خارج المنطقة• 
اإلحاالت إلى موفرين خارج الشبكة• 
بعض أنواع الرعاية الحساسة• 

فيما يلي أمثلة على الخدمات التي نقوم بتغطيتها:
الخدمات المتنقلة )مرض العيادات الخارجية(• 
عدد محدود من األدوية واإلمدادات والمكمالت التي تصرف بوصفة طبية لمرضى العيادات الخارجية. تتم • 

تغطية معظم األدوية واإلمدادات والمكمالت التي تصرف بوصفة طبية لمرضى العيادات الخارجية في إطار 
Medi‑Cal  ضمن برنامج رسوم مقابل الخدمات لدى Medi‑Cal Rxبرنامج 

Whole Child Model  من بموجب برنامج CCSالخدمات المؤهلة لبرنامج • 
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خدمات الطوارئ، بما في ذلك خدمات اإلسعاف في حاالت الطوارئ• 
الرعاية في مرحلة االحتضار والرعاية التلطيفية• 
دخول المستشفى• 
الخدمات االستقصائية• 
خدمات المختبرات واألشعة مثل األشعة السينية• 
 الخدمات وأشكال الدعم طويلة األجل المدارة • 

)Managed long‑term services and supports, "MLTSS"(
رعاية األمومة وحديثي الوالدة• 
خدمات الصحة العقلية )للحاالت الخفيفة إلى المعتدلة، بما في ذلك تقييمات الصحة العقلية األولية(• 
)"Non‑Emergency Medical Transportation, "NEMT(النقل الطبي غير الطارئ • 
)"Non‑Medical Transportation, "NMT(النقل غير الطبي • 
خدمات طب األطفال• 
خدمات الرعاية الوقائية ورعاية الرفاه وإدارة األمراض المزمنة• 
خدمات وأجهزة إعادة التأهيل والتأهيل )العالج(• 
الجراحات الترميمية• 
خدمات فحص اضطرابات تعاطي المواد المخدرة• 
.Kaiser Permanenteعد من موفرين ضمن شبكة الحصول على خدمات الصحة عن ُب• 
خدمات البصر• 

اقرأ كل قسم من األقسام أدناه لمعرفة المزيد حول الخدمات التي يمكنك الحصول عليها.

 لشروط وأحكام وقيود واستثناءات العقد المبرم Kaiser Permanenteتخضع خدمات الرعاية الصحية المقدمة ألعضاء 
 وعلى النحو الموضح في كتيب األعضاء هذا CalOptima و .Kaiser Foundation Health Plan, Incبين 
تعديالته. وكل

قد تختلف سياسات المزايا والعمليات الخاصة بكيفية الحصول على الخدمات المشمولة بالتغطية بين شبكات موفري 
CalOptima إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات عن كيفية تغيير شبكات الموفرين، يرجى االتصال بخدمات .
 8088-587-888-1 أو 8500-246-714-1 على الرقم CalOptima األعضاء لدى 

)TTY 1-800-735-2929( صباحا وحتى 5:30 مساء8، من االثنين إلى الجمعة، من الساعة . ً
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ا هي الخدمات التي من شأنها )أو من المتوقع بشكل معقول أن( تمنع أو الخدمات الضرورية طبًي
تشخص أو تعالج أو تصحح أو تحسن ما يلي والتي يتم تقديمها بطريقة تتفق مع المعايير المقبولة 

للممارسة الطبية:
األلم والمعاناة• 
اآلثار الجسدية أو العقلية أو المعرفية أو التنموية لمرض أو إصابة أو إعاقة• 

 بالنسبة للفحص المبكر والدوري والتشخيص والعالج 
 ،)Early and Periodic Screening, Diagnostic and Treatment, EPSDT(

ا العالج الذي يقتصر على المراقبة فقط والخدمات التي من شأنها قد تشمل هذه الخدمات أيض
تصحيح أو تحسين العيوب واألمراض الجسدية والعقلية التي اكتشفتها خدمات الفحص.

ً

 ما يلي:ال تتضمن الخدمات الضرورية طبياً
العالجات التي لم يتم اختبارها أو التي ال تزال قيد االختبار• 
الخدمات أو العناصر التي لم يتم قبولها بشكل عام على أنها فعالة• 
خدمات خارج المسار الطبيعي وطول فترة العالج أو الخدمات التي ال تحتوي على • 

توجيهات سريرية
خدمات لراحة مقدم الرعاية أو مقدم الخدمة• 

ا، حتى لو كانت هذه سننسق مع البرامج األخرى لضمان حصولك على جميع الخدمات الضرورية طبًي
الخدمات مشمولة ببرنامج آخر وليس من قبلنا.

ا الخدمات المغطاة المعقولة والضرورية من أجل:تشمل الخدمات الضرورية طبًي
حماية الحياة• 
منع مرض خطير أو إعاقة كبيرة• 
تخفيف اآلالم الشديدة• 
تحقيق النمو والتطور المناسب للعمر• 
اكتساب القدرة الوظيفية والحفاظ عليها واستعادتها• 

ً ً ا جميع الخدمات المغطاة، المحددة أعاله، ا، تشمل الخدمات الضرورية طبي عام21بالنسبة لألعضاء الذين تقل أعمارهم عن 
وأي رعاية صحية ضرورية أخرى وخدمات التشخيص والعالج وغيرها من التدابير لتصحيح أو تحسين العيوب واألمراض 

الجسدية والعقلية والحاالت الصحية، على النحو المطلوب في مزايا فحص الكشف الدوري والمبكر والتشخيص والعالج 
)"EPSDT"(.الفدرالية 

 مجموعة واسعة من خدمات الوقاية والتشخيص والعالج للرضع ذوي الدخل المنخفض واألطفال والمراهقين EPSDTيوفر 
 أكثر قوة من الفوائد المقدمة للبالغين وهي مصممة لضمان حصول EPSDTا. تعد فائدة  عام21الذين تقل أعمارهم عن 

األطفال على االكتشاف المبكر والرعاية، بحيث يتم تجنب المشكالت الصحية أو تشخيصها وعالجها في أقرب وقت ممكن. 
 هو ضمان حصول األطفال على الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها عندما يحتاجون إليها ‑ EPSDTإن الهدف من 

الرعاية المناسبة للطفل المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب.

ً

ا، حتى لو كانت هذه الخدمات مشمولة سننسق مع البرامج األخرى لضمان حصولك على جميع الخدمات الضرورية طبًي
.Kaiser Permanenteببرنامج آخر وليس من قبل 
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Kaiser Permanente التي يغطيها Medi‑Calمزايا 
خدمات مرضى العيادات الخارجية )المتنقلة(

تطعيمات البالغين

 يمكنك الحصول على تطعيمات )حقن( البالغين من أحد الموفرين ضمن الشبكة بدون موافقة مسبقة )تصريح مسبق(. 
 نحن نغطي تكلفة تلك الحقن التي توصي بها اللجنة االستشارية الخاصة بممارسات التطعيم 

)Advisory Committee on Immunization Practices, "ACIP"( التابعة إلى مراكز السيطرة على األمراض 
 بما في ذلك الحقن التي تحتاجها عند )"Centers for Disease Control and Prevention, "CDC(والوقاية منها 

 )"رعاية األطفال والشباب الدورية"(.5السفر. للحصول على معلومات حول تطعيمات األطفال، توجه إلى الفصل 

. لمعرفة المزيد Medi‑Cal Rxا الحصول على بعض خدمات تطعيم الكبار )الحقن( في صيدلية من خالل يمكنك أيًض
، توجه إلى العنوان الموجود تحت قسم "البرامج والخدمات األخرى التي ال تغطيها Medi‑Cal Rxحول برنامج 

Kaiser Permanente4ا في هذا الفصل " الحق. ً

رعاية الحساسية

ا، بما في ذلك إزالة التحسس من الحساسية أو زيادة التحسس أو نحن نغطي اختبار وعالج الحساسية الالزمة طبًي
المناعي. العالج

خدمات أطباء التخدير

ا عندما تتلقى رعاية مرضى العيادات الخارجية. قد تشمل هذه الخدمات التخدير نقوم بتغطية خدمات التخدير الالزمة طبًي
إلجراءات طب األسنان عندما يقدمها طبيب التخدير الطبي.

بالنسبة إلجراءات األسنان، نقوم بتغطية الخدمات التالية عندما تصرح 
Southern California Permanente Medical Group:بها 

خدمات تسكين األلم داخل األوردة أو التخدير العام التي يقدمها أخصائي طبي• 
خدمات المنشآت الخاصة بتسكين األلم أو التخدير في مركز جراحي لمرضى العيادات الخارجية أو مركز • 

 أو عيادة أسنان أو سياق )"Federally Qualified Health Center, "FQHC(ا صحي معتمد فيدرالي
مستشفى

ً

ال نغطي الخدمات األخرى المتعلقة بالعناية باألسنان، مثل خدمات طبيب األسنان.

خدمات العالج بتقويم العمود الفقري

نقوم بتغطية خدمات تقويم العمود الفقري، ويقتصر ذلك على المعالجة للعمود الفقري بالعالج اليدوي. يمكنك الحصول على 
ما يصل إلى زيارتين في الشهر دون موافقة مسبقة. قد تتم الموافقة على زيارات إضافية عندما تكون ضرورية من الناحية 

الطبية.

American Specialty Healthي من موفرين تابعين إلى الشبكة خدمات تقويم العمود الفقر •
 لترتيب الحصول على خدمات تقويم العمود American Specialty Healthنحن نعمل مع الشبكة 

الفقري. للحصول على المزيد من المعلومات عن خدمات تقويم العمود الفقري، يرجى االتصال مع 
. الفئات )TTY 711(9133-678-800-1  على الرقم American Specialty Healthالشبكة 
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التالية من األعضاء مؤهلة للحصول على خدمات تقويم العمود الفقري من موفرين تابعين إلى الشبكة 
American Specialty Health

21األطفال دون سن • 
المرأة الحامل خالل فترة ما بعد الوالدة• 
المقيمون في منشأة تمريض مؤهلة أو منشأة رعاية متوسطة أو منشأة رعاية للحاالت تحت الحادة• 

 و مركز صحي ريفي FQHCي من خالل منشآت في المقاطعات و خدمات تقويم العمود الفقر •
)Rural Health Center, RHC(

 بتغطية خدمات تقويم العمود الفقري لألعضاء من كافة األعمار عندما يتم تلقيها في Medi‑Calقد تقوم 
FQHC أو RHC ضمن شبكة أقسام العيادات الخارجية في مستشفى المقاطعة، عيادات المقاطعة الخارجية، 

CalOptima قد تطلب .FQHCو RHC  الحصول على إحالة للحصول على الخدمات. ال تقدم جميع 
FQHCs أو RHC  خدمات العالج بتقويم العمود الفقري لمرضى العيادات الخارجية. مرافق المقاطعات أو 

 4000-464-800-1للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء على 
)TTY 711(.

خدمات غسيل الكلى الدموي والصفاقي
ا. نقوم كذلك بتغطية خدمات الغسيل الكلوي الدموي )غسيل الكلى نقوم بتغطية عالجات غسل الكلى الالزمة طبًي

المزمن( وخدمات غسيل الكلى الصفاقي. يجب أن تستوفي جميع المعايير الطبية الموضوعة بواسطة المجموعة الطبية 
Southern California Permanente Medical Group.وبواسطة المنشأة التي تقدم خدمة الغسيل الكلوي 

ال نشمل بالتغطية:
معدات للراحة أو الرفاهية أو معدات فاخرة ولوازم وميزات• 
أدوات غير طبية، مثل المولدات أو الملحقات لجعل أجهزة غسيل الكلى المنزلية محمولة للسفر• 

العمليات الجراحية لمرضى العيادات الخارجية وغيرها من إجراءات مرضى العيادات الخارجية
ا وغيرها من إجراءات مرضى العيادات الخارجية.نقوم بتغطية العمليات الجراحية لمرضى العيادات الخارجية الالزمة طبًي

خدمات األطباء
ا. قد يتم تقديم بعض الخدمات في هيئة موعد جماعي.نقوم بتغطية خدمات الطبيب الالزمة طبًي

خدمات ثنائية
PCP الخاص بك ، سنغطي خدمات الصحة السلوكية الثنائية التي يقدمها موفر الرعاية األولية 2022 يوليو 1ا من اعتباًر

 لطفلك. الخدمات الثنائية هي خدمات فحص واستشارة تركز على األسرة. يحددون احتياجات PCPأو موفر الرعاية األولية 
الصحة البدنية، والصحة العقلية، والمحددات االجتماعية ومخاوف الصحة في وقت مبكر ويقدمون اإلحاالت إلى موارد 

المجتمع حسب الحاجة.

خدمات طب القدم )األرجل(
نقوم بتغطية خدمات طب القدم كضرورة طبية للتشخيص والعالج الجراحي والميكانيكي واالستغاللي والكهربائي للقدم 

البشرية. وهذا يتضمن الكاحل واألوتار التي تدخل في القدم والعالج غير الجراحي للعضالت واألوتار للرجل والتي تتحكم 
بوظائف القدم.



الصفحة 42

اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
مجانية. نعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

kp.org )باللغة اإلنجليزية(

4 | المزايا والخدمات

المعالجات العالجية
ا، بما في ذلك:نقوم بتغطية المعالجات العالجية الالزمة طبًي

العالج الكيميائي• 
العالج اإلشعاعي• 
األدوية والمنتجات المعطاة هذه أدوية ومنتجات تتطلب آن يقوم مقدم رعاية صحية بإعطائها أو مراقبتها. نحن • 

ا إلرشادات كتيب الوصفات الخاص بنا. يجب نغطي هذه العناصر عندما يصفها لك موفر تابع للشبكة وفق
إعطاء العناصر ضمن إحدى المنشآت التابعة إلى خطة أو خالل زيارات منزلية ليتسنى شمولها بالتغطية. 

تتضمن األمثلة على األدوية التي يتم إعطاؤها ونغطيها وال تقتصر على ما يلي:

ً

دم كامل وخاليا الدم الحمراء والبالزما والصفائح الدموية •

أدوية العالج الكيميائي للسرطان •

األجسام المضادة للتحسس •

العقاقير والمنتجات التي يتم إعطاؤها بواسطة عالج وريدي أو حقنة• 

للحصول على المزيد من المعلومات عن كتيب الوصفات لدينا، توجه إلى العنوان "أدوية الوصفات الطبية والمستلزمات 
.4 في هذا الفصل " الحقاKaiser Permanenteوالمكمالت المشمولة بتغطية  ً

رعاية األمومة وحديثي الوالدة
التثقيف حول الرضاعة الطبيعية

نقوم بتغطية دعم شامل للرضاعة الطبيعية

مضخات الثدي والمستلزمات
سنوفر مضخة ثدي واحدة للبيع بالتجزئة في فترة الحمل ومجموعة واحدة من المستلزمات التي ستستخدمينها مع المضخة. 

 استخدام مضخة الثدي في المستشفى، فسنغطي إيجار أو شراء واحدة. إن مضخات الثدي التي إذا كان من الضروري طبيا
 ويجب أن تحصلي )"Durable Medical Equipment, "DME(تستخدم في المستشفيات تعتبر معدات طبية معمرة 

على موافقة مسبقة لكي تحصلي عليها. سنختار البائع ويجب أن تعيدي مضخة الثدي في المستشفى عندما ال تعود هناك 
إليها. حاجة

ً

الرعاية أثناء الوالدة وبعدها
نحن نغطي الخدمات في المستشفى ورعاية ما بعد الوالدة.

رعاية ما قبل الوالدة
نقوم بتغطية سلسلة من فحوصات رعاية ما قبل الوالدة.

خدمات مركز التوليد

Comprehensive Perinatal Services Program  نقوم بتغطية خدمات مراكز التوليد التي تكون من موفري 
)Comprehensive Perinatal Services Program, "CPSP"( المعتمدين من Medi‑Calُعد خدمات . ت
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 لرعاية األمومة في المستشفيات للنساء اللواتي يكون لديهن حمل منخفض الخطورة. إذا كنت تودين إنجاب مراكز التوليد بديالً
طفلك في أحد هذه المراكز وتريدين معرفة ما إذا كنت مؤهلة، فاسألي طبيبك.

)"Certified Nurse Midwife, "CNM(خدمات ممرضة قبالة معتمدة 
ا والتي تقدمها ممرضة قابلة معتمدة تتصرف ضمن نطاق ممارستها.نحن نغطي الخدمات الضرورية طبًي

)"Licensed Midwife, "LM(خدمات قابلة مرخصة 
ا والتي تقدمها ممرضة قابلة مرخصة تتصرف ضمن نطاق ممارستها.نحن نغطي الخدمات الضرورية طبًي

فحوصات االضطرابات الجينية واستشاراتها
نحن نغطي االختبارات التشخيصية واالستشارات المتعلقة باالضطرابات الوراثية الجنينية.

رعاية حديثي الوالدة
ً  وقت الوالدة، فإننا Medi‑Calا في . إذا كانت األم عضو2 إلى شهرين 0األطفال حديثو الوالدة هم أطفال من سن 

 لألم لحديثي الوالدة. من المهم تسجيل مولودك الجديد في Medi‑Calا في إطار تغطية نغطي الخدمات الضرورية طبي
Medi‑Cal حتى يتمكن المولود الجديد من الحصول على تغطية Medi‑Cal الخاصة به. لمزيد من المعلومات حول كيفية 

، اتصلي بمكتب المقاطعة.Medi‑Calتسجيل مولودك الجديد في 

ً

The Postpartum Care Extension Program (2022ل ريأب 1ى تحول عفمالاري )س
ً Medi‑Cal اللواتي  لتغطية عضوات  تمديدا)"Provisional Postpartum Care Extension )"PPCEيوفر 

يعانين من حالة صحية عقلية لمرحلة األمومة خالل الحمل أو الفترة الزمنية التي تلي الحمل.

PPCE نحن نغطي رعاية الصحة العقلية لمرحلة األمومة للنساء خالل الحمل ولغاية شهرين بعد نهاية الحمل. يقوم برنامج 
ً بعد التشخيص أو من نهاية الحمل، أيهما أبعد. شهرا12بتمديد تلك التغطية لغاية 

، يجب أن يقوم طبيبك بالتأكيد على تشخيص حالتك بأنك تعانين من حالة صحية عقلية لمرحلة PPCEللتأهل لبرنامج 
 من نهاية الحمل. اسألي طبيبك عن تلك الخدمات إذا كنت تعتقدين بأنك بحاجة إليها. إذا كان طبيبك  يوما150األمومة خالل 

، فيجب على طبيبك تعبئة النماذج وتقديمها نيابة عنك.PPCEيعتقد بأنك بحاجة للحصول على تلك الخدمات من 

.4للتعرف على خدمات الصحة العقلية التي نغطيها، توجهي إلى عنوان "خدمات الصحة العقلية" في هذا الفصل 

ً

The Postpartum Care Extension Program (2022  أبريل1ً من ي المفعول اعتبارا)سار
ً  خالل كال مرحلتي الحمل Medi‑Cal لتغطية عضوات  تمديداProvisional Postpartum Care Extensionيوفر 

وما بعد الحمل.

ً ا بعد نهاية  شهر12 لمدة تصل إلى Medi‑Cal بتمديد تغطية Provisional Postpartum Care Extensionيقوم 
الحمل بغض النظر عن الدخل أو الجنسية أو حالة الهجرة وال يلزم اتخاذ أي إجراء إضافي.
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خدمات الصحة عن بعد
إن خدمات الصحة عن بعد هي إحدى طرق تلقي الخدمات بدون الحاجة إلى التواجد في نفس الموقع المادي الذي يتواجد فيه 

موفر الرعاية. ويمكن أن تتضمن الصحة عن بعد إجراء حوار مباشر مع موفر الرعاية الخاص بك. وقد تتضمن خدمات 
 مشاركة معلومات مع الموفر الخاص بك بدون إجراء حوار مباشر. يمكنك الحصول على خدمات الصحة عن بعد أيضا

متعددة من خالل الصحة عن بعد. ومع ذلك، فقد ال تكون خدمات الصحة عن بعد متاحة لكافة الخدمات المشمولة بالتغطية. 
يمكنك االتصال مع موفر الرعاية الخاص بك لمعرفة أي أنواع الخدمات يمكن أن تكون متوفرة من خالل الصحة عن بعد. 

عد لخدمة معينة مناسب لك. لديك الحق إن من المهم أن تتفق أنت والموفر على أن استخدام خدمات الرعاية الصحية عن ب
عد حتى إذا وافق مقدم الخدمة على أنها  باستخدام الخدمات الصحية عن بفي الحصول على الخدمات الوجاهية ولست مطالبا

مناسبة لك.

ً

ُ
ُ ً

خدمات الصحة العقلية
تقييمات الصحة العقلية

ال تحتاج إلى إحالة أو موافقة مسبقة للحصول على تقييم الصحة العقلية األولي من موفر تابع للشبكة. قد تحصل على تقييم 
للصحة العقلية في أي وقت من موفر رعاية صحة نفسية مرخص على أن يكون تابع للشبكة. يمكنك البحث في قوائم موفري 

 )باللغة اإلنجليزية( للعثور على موفر رعاية صحة عقلية في شبكتنا أو اتصل kp.org/facilitiesالرعاية على اإلنترنت 
. إذا قرر موفر رعاية الصحة العقلية )TTY 711(4000-464-800-1 بمركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على الرقم 

، )"Specialty Mental Health Services, "SMHS(الخاص بك أنك بحاجة إلى خدمات صحة عقلية تخصصية 
فسيقوم طبيبك بإحالتك إلى خطة الصحة العقلية في المقاطعة للحصول على التقييم.

سنغطي خدمات الوقاية والفحص والتقييم والعالج لحاالت الصحة العقلية الخفيفة إلى المتوسطة التي قد يتم تقديمها لك قبل أن 
ا لصحتك العقلية.ا رسميتتلقى تشخيص ً ً

خدمات العيادات الخارجية لألعضاء الذين يعانون من حاالت صحية عقلية خفيفة إلى متوسطة

إذا قرر موفر رعاية الصحة العقلية أن لديك حالة صحية نفسية خفيفة أو متوسطة أو لديك إعاقة في األداء العقلي أو العاطفي 
أو السلوكي نحن نغطي خدمات الصحة النفسية لمرضى العيادات الخارجية التالية:

العالج والتقييم الفردي والجماعي للصحة العقلية )العالج النفسي(• 
االختبار النفسي عند الضرورة لتقييم الحالة الصحية العقلية• 
تنمية المهارات المعرفية لتحسين االنتباه والذاكرة وحل المشكالت• 
خدمات المرضى غير المقيمين لغرض مراقبة العالج باألدوية• 
االستشارة النفسية• 
خدمات المختبرات والتصوير اإلشعاعي المتعلقة بعالج حالتك الصحية العقلية )انظر "خدمات المختبرات • 

(4وتصوير األشعة" في هذا الفصل 

تتم تغطية معظم األدوية واإلمدادات والمكمالت المتعلقة بخدمات الصحة العقلية التي تصرف بوصفة طبية لمرضى 
Medi‑Cal Rx، توجه إلى عنوان . لمزيد من المعلومات حول Medi‑Cal Rxالعيادات الخارجية في إطار برنامج 

"Medi‑Cal Rx" في قسم "برامج Medi‑Cal األخرى والخدمات التي ال تغطيها Kaiser Permanente في هذا "
.4الفصل 

http://kp.org/facilities
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للحصول على المساعدة في العثور على المزيد من المعلومات حول خدمات الصحة العقلية التي تقدمها 
Kaiser Permanente 4000-464-800-1 ، يمكنك االتصال مع مركز خدمة األعضاء على الرقم)TTY 711(.

خدمات الطوارئ
خدمات مرضى العيادات الداخلية والعيادات الخارجية الالزمة لعالج حالة طبية طارئة

نحن نغطي جميع الخدمات الالزمة لعالج حاالت الطوارئ الطبية التي تحدث في الواليات المتحدة )بما في ذلك مناطق مثل 
بورتو ريك أو جزر فيرجن األمريكية إلخ( أو تتطلب دخول المستشفى في كندا أو المكسيك. وحالة الطوارئ الطبية عبارة 

 لدرجة أنه إن لم يحصل المريض على الرعاية عن حالة طبية يصحبها ألم شديد أو إصابة خطيرة. تكون الحالة خطيرة جدا
الطبية الفورية، يمكن ألي شخص عاقل )عقالني( عادي )ليس أخصائي رعاية صحية( ذي معرفة متوسطة بالصحة والطب 

أن يتوقع أن ينتج عنها أي مما يلي:

ً

خطورة بالغة على صحتك• 
ضرر خطير على الوظائف الجسدية• 
ضعف خطير في أي جهاز من أجهزة الجسم أو جزء منها• 
في حالة الحوامل في طور الوالدة النشط، أي الوالدة في توقيت عندما يمكن أن يحدث أي مما يلي:• 

ال يوجد وقت كاف للنقل اآلمن لك إلى مستشفى آخر قبل الوالدة• 

ا على صحتك أو سالمتك أو على صحة أو سالمة طفلك الذي لم يولد بعدقد يمثل النقل تهديًد• 

تتضمن خدمات الطوارئ المشمولة بالتغطية صرفية من أدوية الوصفات الطبية لمرض العيادات الخارجية تكفي لمدة 
ساعة إذا أعطاك صيدلي أو قسم الطوارئ في أحد المستشفيات الدواء كجزء من زيارتك إلى قسم الطوارئ. 72

إذا أعطاك موفر قسم الطوارئ بالمستشفى وصفة طبية يتعين عليك أخذها إلى صيدلية العيادة الخارجية لتعبئتها، فسيكون 
ا من ا طارئ عن تغطية تلك الوصفة الطبية. إذا أعطاك صيدلي في صيدلية العيادات الخارجية إمدادMedi‑Cal Rx مسؤوال

 وليس من قبلنا. إذا احتاجت الصيدلية إلى مساعدة Medi‑Cal Rxا تغطية هذه الوصفة الطبية بواسطة األدوية، فسيتم أيض
، 2273-977-800-1 على الرقم Medi‑Cal Rxفي إعداد الوصفة الطبية الخاصة بك، فيمكنهم االتصال بخدمة عمالء 

 أيام في األسبوع.7 ساعة في اليوم، و 24على مدار 

ً ً ً
ً

خدمات نقل الطوارئ

نقوم بتغطية خدمات اإلسعاف لمساعدتك على الوصول إلى أقرب مكان رعاية في حاالت الطوارئ. وذلك يعني أن حالتك 
خطيرة إلى الحد الذي يكون فيه استخدام طرق أخرى إليصالك إلى مكان رعاية يمكن أن يخاطر بصحتك أو حياتك. ال تتم 

تغطية أية خدمات خارج الواليات المتحدة باستثناء خدمات الطوارئ التي تتطلب منك دخول المستشفى في كندا أو المكسيك. 
إذا تلقيت خدمات اإلسعاف في حاالت الطوارئ في كندا والمكسيك ولم يتم إدخالك إلى المستشفى خالل فترة الرعاية هذه، فلن 

نغطي خدمات اإلسعاف الخاصة بك.

التثقيف الصحي
 أو غيرهم من مقدمي PCPنحن نغطي مجموعة متنوعة من استشارات التثقيف الصحي والبرامج والمواد التي يقدمها 

الرعاية خالل موعد أو زيارة.
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ا مجموعة متنوعة من استشارات وبرامج ومواد التوعية الصحية لمساعدتك على القيام بدور فعال نحن نشمل بالتغطية أيًض
في حماية صحتك وتحسينها، بما في ذلك برامج اإلقالع عن التدخين وإدارة اإلجهاد والضغط العصبي والحاالت المزمنة )مثل 

ا.السكري والربو(. هذه البرامج والمواد متاحة لك مجان ً

للحصول على المزيد من المعلومات حول استشارات التثقيف الصحي التي نقدمها وبرامجنا وموادنا يرجى االتصال بقسم 
 ا االتصال بمركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على الرقم التثقيف الصحي في مرفق الخطة المحلي لديك. يمكنك أيض

1-800-464-4000 )TTY 711( أو توجه إلى موقعنا اإللكتروني على kp.org.)باللغة اإلنجليزية( 
ً

الرعاية في مرحلة االحتضار والرعاية التلطيفية
الرعاية في مرحلة االحتضار

إن رعاية مرحلة االحتضار إحدى المزايا التي تخدم األعضاء المصابين بمرض ال يرجى شفاؤه. وهي تدخل يركز بشكل 
ً من العالج إلطالة أمد الحياة.رئيسي على إدارة األلم واألعراض بدال

استوفيت جميع الشروط التالية: ال نقوم بتغطية رعاية مرحلة االحتضار إال إذا
 إلى الموت وحدد أن المدة المتبقية لك على قيد الحياة قام طبيب من الشبكة بتشخيصك بمرض مفٍض• 

أو أقل أشهر 6
تقدم الخدمات في المنطقة التي تسكن فيها• 
تقدم الخدمات بواسطة وكالة مرخصة متخصصة في رعاية مرحلة االحتضار من ضمن موفري • 

بالشبكة الخدمات
يحدد طبيب تابع للشبكة أن الخدمات الزمة من أجل تلطيف مرضك العضال والسيطرة عليه وكذلك الحاالت • 

ذات الصلة

في حالة رعاية مرحلة االحتضار:
 •ً ا أو أكبر على الرعاية لتخفيف حدة األلم واألعراض  عام21يحصل البالغون الذين تصل أعمارهم إلى 

األخرى المصاحبة للمرض العضال، وليس لعالج المرض. ال يمكن حصول البالغين على كل من رعاية 
مرحلة االحتضار والرعاية التلطيفية في الوقت نفسه.

 •ً ا على الرعاية لتخفيف حدة األلم واألعراض األخرى المصاحبة للمرض  عام21يحصل األطفال دون سن 
العضال ويمكنهم اختيار استمرار الحصول على العالج لمرضهم

يمكنك تغيير اختيارك للحصول على الرعاية في مرحلة االحتضار في أي وقت. يجب أن يكون اختيارك لبدء الحصول على 
.Medi‑Calا مع قواعد ا ومتفقرعاية مرحلة االحتضار أو إيقافها كتابي ً ً

إذا استوفيت كل الشروط أعاله، نقوم بتغطية خدمات رعاية مرحلة االحتضار التالية:
خدمات أطباء الشبكة• 
الرعاية التمريضية الماهرة، بما في ذلك تقييم وإدارة حالة االحتياجات التمريضية، وعالج األلم والسيطرة على • 

األعراض، والدعم العاطفي لك وألسرتك، والتعليمات الموجهة إلى مقدمي الرعاية
العالج البدني والمهني وعالج النطق من أجل السيطرة على األعراض أو للمساعدة في الحفاظ على أنشطة • 

الحياة اليومية
العالج التنفسي• 
الخدمات االجتماعية الطبية• 

http://kp.org
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المساعد الصحي المنزلي والمساعدة في تناول الطعام واالستحمام وارتداء المالبس• 
أدوية للتحكم في األلم وللمساعدة في عالج األعراض األخرى لمرضك الذي ال يرجى شفاؤه.• 

 •ً ا إلرشادات كتيب الوصفات الخاص بناعطى وفقنحن نغطي األدوية التي يتم ُت

 •ً ا بخدمات رعاية المسنين المغطاة ا مباشرنحن نغطي عقاقير مرضى العيادات الخارجية التي ترتبط ارتباًط
. Kaiser Permanenteالخاصة بك. يجب أن تحصل على هذه األدوية من إحدى صيدليات شبكة 

ا. يوم30ا في أي فترة  يوم30بالنسبة لبعض األدوية، نقدم تغطية لإلمداد لمدة  ً ً

 األدوية التي تصرف بوصفة طبية لمرضى العيادات الخارجية والتي ال تشكل Medi‑Cal Rxيغطي • 
Medi‑Cal Rx، توجه إلى العنوان الموجود ا من رعاية المحتضرين. لمعرفة المزيد حول برنامج جزء

.4ا في هذا الفصل " الحقKaiser Permanenteتحت قسم "المزايا األخرى التي ال تغطيها 
ً

ً

المعدات الطبية المعمرة• 
الرعاية قصيرة األمد عند الحاجة إلراحة مقدمي الرعاية: الرعاية قصيرة األمد هي الرعاية الداخلية قصيرة • 

األمد والمحددة بمدة ال تزيد عن خمسة أيام متوالية في المرة الواحدة
االستشارة للمساعدة في حاالت الفقد• 
استشارات بخصوص النظام الغذائي• 

ا خدمات رعاية المحتضرين التالية فقط خالل فترات األزمات عندما تكون ضرورية من الناحية الطبية نحن نغطي أيًض
لتحقيق التخفيف أو إدارة األعراض الطبية الحادة:

 ساعة في اليوم عند الضرورة إلبقائك في المنزل24الرعاية التمريضية على أساس متواصل لمدة تصل إلى • 
الرعاية الداخلية قصيرة األمد عند مستوى ال يمكن توفيره في المنزل• 

الرعاية التلطيفية

 لهذه الخدمات. وتعمل Medi‑Calنقوم بتغطية الرعاية التلطيفية لألعضاء الذين يستوفون معايير التأهل الخاصة لبرنامج 
الرعاية التلطيفية على الحد من االنزعاجات البدنية والعاطفية واالجتماعية والروحانية لدى األعضاء المصابين بأمراض 

خطيرة. يمكن تقديم الرعاية التلطيفية في نفس الوقت مع الرعاية العالجية.

تشمل الرعاية التلطيفية ما يلي:
التخطيط المسبق للرعاية• 
تقييم الرعاية التلطيفية واالستشارة• 
تشمل خطة الرعاية، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي ، حسب الحاجة:• 

خدمات طبيب أو طب تقويم العظام• 

خدمات مساعد طبيب• 

خدمات ممرض مسجل• 

خدمات ممرض مهني مرخص أو ممرض ممارس• 

خدمات عامل اجتماعي• 

خدمات قسيس •
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تنسيق الرعاية• 

إدارة األلم واألعراض  •
الصحة النفسية والخدمات االجتماعية الطبية• 

ً ا أو أكثر الحصول على كل من الرعاية التلطيفية ورعاية مرحلة االحتضار في الوقت نفسه.  عام21ال يمكن للبالغين بعمر 
إذا كنت تتلقى الرعاية التلطيفية وتستوفي شروط التأهل للحصول على رعاية مرحلة االحتضار، يمكنك طلب التبديل إلى 

رعاية مرحلة االحتضار في أي وقت.

دخول المستشفى
خدمات أطباء التخدير

نحن نغطي خدمات أطباء التخدير أثناء فترات اإلقامة في المستشفى المشمولة بالتغطية. إن طبيب التخدير هو موفر رعاية 
م أثناء بعض اإلجراءات الطبية.ستخدمتخصص في تخدير المرضى. والتخدير هو نوع من الطب ي َ ُ

خدمات الرعاية الداخلية بالمستشفيات

ا عندما يتم إدخالك في مستشفى تابع للشبكة. تتضمن الخدمات خدمات نحن نغطي الرعاية الداخلية بالمستشفيات الالزمة طبًي
اإلقامة في الغرفة والطعام واألدوية والمعدات وخدمات التصوير اإلشعاعي والمختبرات وخدمات أخرى تقوم المستشفى 

. إذا أدخلت إلى مستشفى غير تابع للشبكة، فيجب أن تحصل على موافقة منا على الرعاية التي تتلقاها بعد بتقديمها عادة
استقرار حالتك. إذا لم تحصل على موافقة منا، فلن تتم تغطية إقامتك في المستشفى.

ً

الخدمات الجراحية

ا المجراة في مستشفى.نقوم بتغطية الجراحات الالزمة طبًي

تسلسل سريع لجينوم كامل

الفردي التسلسل ذلك في بما ، )"Rapid Whole Genome Sequencing, "rWGS(للجينوم الكامل السريع التسلسل 
Medi‑Cal والتسلسل الثالثي ألحد الوالدين أو الوالدين وطفلهما، والتسلسل السريع للغاية، هو ميزة مغطاة ألي عضو في 

rWGS هي طريقة ناشئة يبلغ من العمر سنة واحدة أو أقل و يتلقى خدمات المستشفى الداخلي في وحدة العناية المركزة. إن 
أقل.أو سنة واحدة أعمارهم لألطفال الذين تبلغ المركزة رعاية وحدة العناية على الوقت المناسب للتأثير في لتشخيص الحاالت 

الخدمات االستقصائية
الخدمات البحثية هي األدوية أو المعدات أو اإلجراءات أو الخدمات الطبية األخرى التي تتم دراستها على البشر لتحديد ما إذا 

كانت فعالة أو آمنة أم ال. ال نغطي الخدمات البحثية إال عندما يتم استيفاء جميع الشروط التالية:
لن يعالج العالج القياسي الحالة بشكل كاف• 
لن يمنع العالج القياسي اإلعاقة التدريجية أو الوفاة المبكرة• 
لدى موفر الخدمة سجل سالمة ونجاح قوي• 
ا من بروتوكول دراسة بحثيةالخدمة ليست جزًء• 
هناك توقع معقول بأن الخدمة سوف تطيل العمر بشكل كبير أو ستحافظ على أو تستعيد أداء أنشطة الحياة • 

اليومية
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 )"اإلبالغ عن 6تتطلب جميع الخدمات البحثية الحصول على الموافقة المسبقة. انظر "المراجعة الطبية المستقلة" في الفصل 
المشاكل وحلها"( للتعرف على المراجعة الطبية المستقلة لطلبات الخدمات االستقصائية.

. Medi‑Cal Rx وليس Kaiser Permanenteاألدوية التي يتم تغطيتها كجزء من خدمات اإلستقصاء مغطاة من قبل 
 لصرف الوصفات الطبية المتعلقة بالخدمات Kaiser Permanenteيجب أن تذهب إلى إحدى الصيدليات التابعة لشبكة 

االستقصائية لتتم تغطيتها.

أدوية الوصفات الطبية والمستلزمات والمكمالت لمرضى العيادات الخارجية المشمولة بتغطية 
Kaiser Permanente

 معظم أدوية الوصفات الطبية لمرضى العيادات الخارجية كخدمة من خالل برنامج الرسوم مقابل Medi‑Cal Rxيغطي 
Medi‑Cal Rx" الموجود تحت Medi‑Cal Rx، توجه إلى عنوان "Medi‑Cal. لمعرفة المزيد حول برنامج الخدمات 

.4ا في هذا الفصل " الحقMedi‑CalKaiser Permanente األخرى التي ال تغطيها قسم "برامج وخدمات  ً

هناك بعض األدوية والعناصر التي تستلزم وصفة طبية التي ال نزال نغطيها ألن قانون الوالية يتطلب منا تغطيتها. يصف هذا 
القسم األدوية والعناصر الطبية التي ال زلنا نغطيها بموجب قانون الوالية.

التغذية المعوية والوريدية

ستخدم طرق إيصال التغذية للجسم عندما تمنعك حالة الطبية من تناول الطعام بشكل طبيعي. نحن نغطي منتجات التغذية ُت
المعوية والحقن الوريدي عندما تشكل الضرورة الطبية.

أدوية وأجهزة منع الحمل

نحن نغطي أدوية وأجهزة منع الحمل عندما يصفها موفر تابع للشبكة. إذا تلقيت أدوية أو أجهزة لمنع الحمل من موفر خارج 
 دفع ثمن تلك العناصر. ال يتوجب عليك الدفع مقابل مواد منع الحمل Medi‑Cal Rxالشبكة فسوف يطلب الموفر من 

المشمولة بالتغطية.

مستلزمات فحص السكري

يتطلب قانون الوالية أن نغطي مستلزمات اختبار مرض السكري عندما يصفها موفر تابع إلى الشبكة. إذا حصلت على 
، فستطلب الصيدلية الخاصة بك من Kaiser Permanenteمستلزمات اختبار مرض السكري من صيدلية خارج شبكة 

Medi‑Cal Rx.دفع ثمن المستلزمات التي حصلت عليها 

عناصر وصفات األدوية األخرى التي نغطيها
ً  بتغطية العناصر التي يصفها من يلي من الموفرين من خارج الشبكة:نقوم أيضا

Southern California Permanente Medical Group األطباء من خارج الشبكة، إذا صرحت • 
ً بالتغطية كجزء من تلك اإلحالةبإحالة كتابية إلى الطبيب غير التابع للشبكة وكان العنصر مشموال

األطباء من خارج الشبكة، إذا كان العنصر ضمن خدمات الطوارئ المشمولة بالتغطية أو الرعاية العاجلة • 
المشمولة بالتغطية

قد يعطيك صيدلي من خارج الشبكة أو استقبال طوارئ في مستشفى خارج الشبكة إمدادات طوارئ تكفي • 
 ساعة72لما يصل إلى 
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Medi‑Cal Rx" الموجود تحت قسم "برامج وخدمات Medi‑Cal Rx، توجه إلى عنوان "لمعرفة المزيد حول برنامج 
.4ا في هذا الفصل " الحق Medi‑CalKaiser Permanente األخرى التي ال تغطيها ً

حد اإلمداد اليومي

يوجد حد بالنسبة لكمية دواء أو عنصر آخر يمكن صرفها في المرة الواحدة.

موانع الحمل الهرمونية •

يحدد الطبيب الذي يكتب الوصفة كمية دواء أو عنصر منع الحمل الواجب وصفها. ألغراض حدود تغطية 
ا أو  يوم100ا أو  يوم30ا لك لمدة اإلمداد اليومي، يحدد موفرو الشبكة ما هو اإلمداد الضروري طبي

ا. والحد األقصى لما يمكنك الحصول عليه من موانع الحمل الهرمونية في المرة الواحدة هو إمداد يوم 365
ا. يوم365لمدة 

ً ً ً
ً

ً

ىجميع العناصر األخر •

يحدد الطبيب أو طبيب األسنان مقدم الوصفة الطبية الكمية الالزم وصفها من الدواء أو اإلمداد أو المكمل. يقرر 
ً يوم100ا أو  يوم30ا لك لمدة أطباء الشبكة ما هو اإلمداد الضروري طبي ً

والحد األقصى لما يمكنك الحصول عليه من عنصر مشمول بالتغطية في المرة الواحدة يكون إما إمداد 
 يوم. ال يتم تغطية كميات األدوية أو العناصر 100 يوم في فترة 100ا أو إمداد  يوم30ا في فترة يوم 30

التي تتجاوز حد اإلمداد اليومي.
ً ً

ً ً ا إذا وجدت الصيدلية  يوم30ا في أي فترة  يوم30قد تقلل الصيدلية اإلمداد اليومي الذي يتم صرفه في إمداد 
أن هذا العنصر من عناصر اإلمداد المحدود في السوق أو ألدوية محددة )يمكن لصيدليتك التابعة للشبكة 

ا من هذه األدوية(.إخبارك بما إذا كان الدواء الذي تتناوله واحد ً

Kaiser Permanenteكتيب الوصفات لعناصر الوصفات الطبية المشمولة بتغطية 

ا التي تتطلب وصفة طبية وبعض العناصر المتوافرة من دون وصفة طبية نقوم بتغطية العناصر الالزمة طبًي
)Over The Counter, "OTC"( نحن نغطي هذه العناصر عند استالمها كجزء من إقامة مشمولة بالتغطية في .

ا بعض العناصر المطلوبة بموجب قانون الوالية المستشفى أو عندما تحصل عليها كجزء من زيارة طبية. نحن نغطي أيض
عند صرف هذه العناصر من صيدلية لمرضى العيادات الخارجية تابعة للشبكة. نقوم بتغطية العناصر الموصوفة بواسطة 

موفري الشبكة، داخل نطاق ترخيصهم وممارستهم، وبما يتوافق مع إرشادات كتيب األدوية الخاص بنا.

ً

يتضمن كتيب وصفات األدوية لدينا قائمة باألدوية التي وافقت عليها لجنة الخدمات الصيدالنية والعالجات لدينا 
ألعضائنا. تتكون لجنة الصيدلة والعالجات لدينا من مجموعة من أطباء تابعين إلى الشبكة وصيادلة يراجعون األدوية 
من أجل سالمتها وفعاليتها. تقرر لجنة الصيدلة والعالجات األدوية التي ستكون مدرجة في كتيب وصفات األدوية في 

Kaiser Permanenteتجتمع لجنة الصيدلة والعالجات كل ثالثة أشهر على األقل للنظر في اإلضافات والحذف بناء . 
على المعلومات الجديدة أو األدوية التي أصبحت متاحة.

ً

ا في الكتيب أو للحصول على نسخة من الكتيب، اتصل مع مركز اتصال خدمة األعضاء لدينا لمعرفة ما إذا كان الدواء مدرًج
.)TTY 711( 4000-464-800-1على الرقم 

مالحظة: ال تعني بالضرورة حقيقة وجود الدواء في القائمة أن طبيبك سيصفه لك من أجل حالة طبية معينة.
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Medi‑Cal Rxية المتعاقد عليها ألدوية مرضى العيادات الخارجية المشمولة بتغطية قائمة األدو

 الموجود تحت قسم "برامج وخدمات "Medi‑Cal Rx"Medi‑Cal Rx، توجه إلى عنوان لمعرفة المزيد حول برنامج 
.4ا في هذا الفصل " الحقMedi‑CalKaiser Permanente األخرى التي ال تغطيها  ً

الصيدليات

، أو يمكنك الذهاب Kaiser Permanenteيمكنك صرف الوصفات الطبية الخاصة بك في صيدلية تابعة إلى شبكة 
 الخاصة بك. إذا كانت الوصفة الطبية الخاصة Medi‑Cal RxMedi‑Cal للحصول على معظم وصفات إلى صيدلية 

ا من عالج استقصائي أو خدمات رعاية المحتضرين المغطاة، فيجب أن تحصل على وصفتك الطبية من إحدى بك جزء
.Kaiser Permanenteالصيدليات التابعة لشبكة 

ً

Kaiser Permanenteالحصول على الوصفات الطبية من صيدلية تابعة إلى  •

 )باللغة اإلنجليزية( kp.org/facilitiesيمكنك العثور على مواقع صيدلياتنا على موقعنا على اإلنترنت 
 لمعرفة مواقع وساعات عمل )TTY 711( 4000-464-800-1أو اتصل بخدمات األعضاء على الرقم 

صيدليات الشبكة في منطقتك.

م إلى الصيدلية وصفتك الطبية مع بطاقة هوية فور اختيار صيدلية تابعة للشبكة، خذ وصفتك الطبية إليها. قّد
Kaiser Permanenteد من أن الصيدلية تعلم كل شيء حول كل األدوية التي تتناولها وأي أنواع . تأك

حساسية لديك. إذا كانت لديك أي أسئلة حول وصفتك الطبية، فاحرص على سؤال الصيدلي.
ّ

ا أو الطلب عبر البريد أو الطلب عبر عند الحاجة إلى تكرار الدواء، يمكنك االتصال عبر الهاتف مقدًم
اإلنترنت. بعض الصيدليات القليلة ال توزع األدوية المكررة، كما ال يمكن إرسال جميع العناصر عبر البريد 

رجى الرجوع إلى صيدليتك إذا كان لديك سؤال حول ما إذا كان يمكن إرسال من خالل خدمة الطلب بالبريد. ي
الوصفة الطبية الخاصة بك بالبريد أو الحصول عليها من صيدلية تابعة للخطة. تخضع العناصر التي تتوفر من 

خالل خدمة الطلب بالبريد للتغيير في أي وقت وبدون إشعار.

ُ

Medi‑Cal Rxالحصول على الوصفات الطبية من صيدلية تابعة إلى  •

Medi‑Cal األخرى التي ال تغطيها Medi‑Cal Rx" في القسم "برامج وخدمات توجه إلى العنوان "
Kaiser Permanente خارج " لمعلومات عن كيفية العثور على صيدلية تابعة إلى Medi‑Cal Rx

.Kaiser Permanenteشبكة 

Medicare من Dخطة الجزء 
ً ً  فيها، فسيدفع خطة  أو مسجالMedicare من D لتغطية خطة الجزء Medi‑Cal ومؤهال على تغطية من إذا كنت حاصالً

 غير مشمول بتغطية Medi‑Cal. في بعض األحيان، قد يكون الدواء المشمول بتغطية  أوالMedicare من خالل Dالجزء 
، فقد يظل MedicareMedi‑Cal ال تغطي أحد األدوية المشمول بتغطية . إذا كانت Medicare من Dخطة الجزء 

 وتريد Medi‑CalKaiser Permanente Senior Advantage. إذا كنت أحد أعضاء  بتغطية هذا الدواء مشموال
. Senior Advantage من Medicare، فراجع إثبات تغطية Dمعرفة المزيد حول تغطية األدوية من خطة الجزء 

ا التعرف على كيفية تلقي المزيد من المساعدة في سداد مصروفاتك المدفوعة من الجيب.يمكنك أيض

ً

ً

ً

ُ رجى االتصال (، يD )بما في ذلك كيفية التسجيل في خطة الجزء Medicare من Dلمعرفة المزيد حول خطة الجزء 
ً  على رقم الهاتفMedicareا االتصال مع (. يمكنك أيضTTY 711 )0815-443-800-1بخدمات األعضاء على الرقم 

http://kp.org/facilities
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 أو زيارة موقعنا اإللكتروني )MEDICARE( 1-800-633-4227 ))TTY 1-877-486-2048‑800‑1المجاني 
 )باللغة اإلنجليزية(.www.medicare.govعلى 

خدمات وأجهزة إعادة التأهيل والتأهيل )العالج(
نحن نشمل بالتغطية خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الموضحة في هذا القسم إذا تحققت جميع المتطلبات التالية:

الخدمات ضرورية• 
أن تكون الخدمات لمعالجة حالة صحية• 
أن تكون الخدمات لمساعدتك في الحفاظ على المهارات واألداء الوظيفي للحياة اليومية أو تعلمهما أو تحسينهما• 
ا لك أن تتلقى أن تكون تتلقى الخدمات في منشأة تابعة للشبكة إال إذا حدد طبيب تابع للشبكة أنه من الالزم طبًي• 

الخدمات في مكان آخر

رالوخز باإلب

ا للوقاية من أو تغيير أو تخفيف إدراك ألم شديد ومستمر ومزمن وناجم عن نقوم بتغطية خدمات الوخز باإلبر الالزمة طبًي
حالة طبية معروفة. خدمات الوخز باإلبر لمرضى العيادات الخارجية ال تتطلب إحالة أو موافقة مسبقة.

تتم تغطية خدمات الوخز باإلبر عند الحصول عليها من خالل موفر تابع للشبكة أو موفر شبكة الخدمات الصحية األمريكية. 
American Specialty Health للحصول على المزيد من المعلومات عن خدمات وخز اإلبر، يرجى االتصال مع شبكة 

.)TTY 711( 9133-678-800-1األمريكية المتخصصة على الرقم 

عالج السمع )سمع(
ً .نحن نغطي الخدمات السمعية الضرورية طبيا

عالج الصحة السلوكية

 لألعضاء الذين تقل )"Behavioral Health Treatment, "BHT(نحن نغطي خدمات عالج الصحة السلوكية 
BHT  الفدرالية. يشمل )"EPSDT"(ا بموجب ميزة الفحص المبكر والدوري والتشخيص والعالج  عام21أعمارهم عن 

الخدمات وبرامج العالج مثل تحليل السلوك التطبيقي وبرامج التدخل السلوكية القائمة على األدلة والتي تعمل على تطوير أو 
 من العمر. عاما21استعادة األداء الوظيفي للفرد إلى أقصى حد ممكن لفرد دون سن 

ً

ً

 بتعليم المهارات باستخدام المالحظة السلوكية والتعزيز السلوكي أو من خالل تشجيع تعليم كل خطوة من BHTتقوم خدمات 
 التدخالت السلوكية BHT على أدلة موثوقة وليست تجريبية. تتضمن أمثلة خدمات BHTف. وتعتمد خدمات ستهدالسلوك الم

م التدخل السلوكي المعرفي والعالج السلوكي الشامل والتحليل السلوكي التطبيقي.وحز
َ ُ

َ

َ ُ َّ ُ ِ ً دة من عتمص وأن تكون مرخبل طبيب نفسي أو طبيب ما وأن يتم وصفها من ق ضرورية طبيBHTويجب أن تكون خدمات 
ّبع خطة العالج المعتمدة. وأن يتم توفيرها بطريقة تتSouthern California Permanente Medical Groupبل ق ِ

الخطة العالجية:
يجب أن يقوم موفر تابع للشبكة بوضعها على أن يكون موفر خدمات توحد مؤهل وتابع للشبكة وأن • 

بل موفر خدمات توحد مؤهل أو أخصائي خدمات توحد مؤهل أو مساعد مهني مؤهل يمكن إدارتها من ق
التوحد لخدمات

ِ

http://www.medicare.gov
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تكون لها أهداف فردية قابلة للقياس على مدى زمني معين، والتي يتم وضعها واعتمادها من قبل موفر خدمات • 
التوحد المؤهل للعضو الخاضع للعالج

تخضع للمراجعة مرة واحدة على األقل كل ستة أشهر من قبل موفر خدمات التوحد المؤهل وأن يتم تعديلها • 
ًكلما كان ذلك مالئما

 القائمة على األدلةBHTيضمن اتساق التدخالت مع تقنيات • 
يشمل تنسيق الرعاية الذي يشرك الوالدين أو مقدمي الرعاية، والمدرسة، وبرامج اإلعاقة التابعة للوالية، • 

وغيرها حسب االقتضاء
تتضمن تدريب ودعم ومشاركة الوالد/مقدم الرعاية• 
تصف حاالت الضعف الصحي السلوكي للعضو التي سيتم معالجتها ومعايير تقييم قياس الناتج المستخدمة • 

لقياس تحقيق أهداف السلوك
تتضمن نوع الخدمة، وعدد الساعات، ومشاركة الوالد الضرورية لتحقيق هدف وغايات الخطة، والتكرار الذي • 

يتم استخدامه لتقييم تقدم العضو وإعداد تقرير به
تستفيد من الممارسات القائمة على األدلة، مع التجارب السريرية مثبتة الفعالية في عالج االضطراب النمائي • 

واسع االنتشار أو التوحد

 ال تتضمن ما يلي:Medi‑Calتغطية 
 المقدمة في حالة عدم توقع استمرار الحصول على فائدة سريريةBHTخدمات • 
الخدمات التي تعد قصيرة األمد في المقام األول، أو خدمات الرعاية النهارية، أو الخدمات التعليمية• 
التعويض عن المشاركة األبوية في برنامج عالجي• 
 •ً اا أو ترفيهيالعالج عندما يكون الغرض مهنًي
( للمساعدة في أنشطة الحياة اليومية )مثل iخدمات الرعاية الوصائية التي يتم توفيرها بشكل رئيسي )• 

( للحفاظ على سالمة العضو iiاالستحمام وارتداء المالبس وتناول الطعام والحفاظ على النظافة الشخصية(، و)
( يمكن تقديمها من قبل األشخاص الذين ال يمتلكون المهارات المتخصصة أو التدريب iiiأو اآلخرين، و)

المتخصص
الخدمات، أو اللوازم، أو اإلجراءات التي تتم في بيئة غير تقليدية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر • 

المنتجعات، ونوادي السبا، والمخيمات
االخدمات المقدمة من قبل الوالد أو الوصي القانوني، أو الشخص المسؤول قانونًي• 

)TTY 711( 4000-464-800-1إذا كانت لديك أية أسئلة فاتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على الرقم 

إعادة تأهيل القلب

نحن نغطي خدمات إعادة تأهيل القلب لمرضى العيادات الداخلية والخارجية.

المعدات الطبية المعمرة

 العناصر التي تلبي المعايير التالية:)Durable Medical Equipment, DME(تتضمن المعدات الطبية المعمرة 
العناصر مخصصة لالستخدام المتكرر• 
يتم استخدام العنصر في المقام األول وبشكل متعارف عليه لخدمة غرض طبي• 
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العنصر يتمتع بمزايا فعالة بشكل عام فقط للفرد المصاب بمرض أو إصابة• 
العنصر مناسب لالستخدام في المنزل• 
)Activities of Daily Living, ADL(العناصر ضرورية لمساعدتك في أنشطة الحياة اليومية • 

تتطلب المعدات الطبية المعمرة موافقة مسبقة. نحن نغطي شراء أو استئجار اللوازم والمعدات الطبية والخدمات األخرى 
ا وحصلت على موافقة مسبقة عليها. تقتصر التغطية على بوجود وصفة طبية من الطبيب إذا كانت هذه األداة ضرورية طبي

عيد المعدات إلينا أو أن تدفع لنا العناصر األقل تكلفة والتي تلبي احتياجاتك الطبية بشكل كافي. نحن نختار البائع. يجب أن ت
سعر السوق العادل مقابل المعدات عندما نتوقف عن تغطيتها.

ً
ُ

 ما يلي:Medi‑Cal Planال تتضمن تغطية 
وسائل الراحة أو الرفاهية أو المعدات الفاخرة أو الميزات باستثناء مضخات الثدي من فئة البيع بالتجزئة كما • 

هو موضح تحت عنوان "مضخات الثدي ومستلزماتها" تحت عنوان "رعاية األمومة والمواليد" في هذا الفصل
العناصر غير المخصصة للحفاظ على األنشطة العادية للحياة اليومية مثل معدات التمارين )بما في ذلك • 

األجهزة التي تهدف إلى توفير دعم إضافي لألنشطة الترفيهية أو الرياضية(
 •ً ا عام21 لعضو يقل عمره عن معدات النظافة، إال عندما تكون ضرورية طبياً
عناصر غير طبية مثل حمامات الساونا أو المصاعد• 
تعديالت على منزلك أو سيارتك، باستثناء مصاعد السلم التي ال تتطلب تغييرات دائمة في منزلك. للحصول • 

، توجه إلى Community Supportsعلى معلومات حول التعديالت التي قد يتم تغطيتها في إطار برنامج 
.4ا في هذا الفصل هذا العنوان الحق ً

أجهزة فحص الدم أو موادأخرى بالجسم، باستثناء أجهزة مراقبة السكر في الدم ومستلزماتها. يتم تغطية أجهزة • 
قياس نسبة السكر في الدم، وأشرطة االختبار، والمشارط. راجع قسم "مستلزمات اختبار مرض السكري" الذي 

ً في هذا الفصل لمزيد من المعلومات.ورد سابقا
الشاشات اإللكترونية للقلب أو الرئتين باستثناء شاشات توقف التنفس عند الرضع• 
إصالح أو استبدال المعدات بسبب الفقدان أو السرقة أو سوء االستخدام إال عندما تكون ضرورة طبية لعضو • 

ا عام21يقل عمره عن  ً
 •ً ا ألغراض الرعاية الصحيةستخدم عمومالعناصر األخرى التي ال ُت

. CalOptimaمالحظة: قد تختلف الخدمات الخاضعة للحصول على تصريح مسبق )موافقة مسبقة( بين شبكات موفري 
إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات عن كيفية تغيير شبكات الموفرين، يرجى االتصال بخدمات األعضاء لدى 

CalOptima 8088-587-888-1 أو 8500-246-714-1 على الرقم )TTY 1-800-735-2929( من االثنين ،
. صباحا وحتى 5:30 مساء8إلى الجمعة، من الساعة  ً

المساعدات السمعية

نحن نغطي مساعدات السمع كما هي موضحة في هذا القسم إذا:
خضعت الختبار فقدان السمع• 
المساعدات السمعية ضرورية طبياً• 
حصلت على وصفة طبية من طبيبك• 
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تقتصر التغطية على المساعدات األقل تكلفة والتي تلبي احتياجاتك الطبية. وسوف نختار من يمدك بالمساعدات • 
السمعية. نحن نغطي مساعدة سمعية واحدة ما لم تكن هناك حاجة إلى مساعدة سمعية لكل أذن للحصول على 

نتائج أفضل بكثير مما يمكن الحصول عليه باستخدام مساعدة سمعية واحدة فقط.

، نغطي ما يلي لكل مساعدة سمعية مشمولة بالتغطية:Medi‑Calبموجب 
قوالب األذن الالزمة للتثبيت• 
مجموعة بطاريات قياسية واحدة• 
الزيارات التي تتم للتأكد من صحة عمل المساعدة بشكل سليم• 
زيارات لتنظيف مساعدة السمع الخاصة بك وتثبيتها• 
إصالح المساعدة السمعية الخاصة بك.• 

، سنغطي استبدال المساعدة السمعية إذا:Medi‑Calبموجب 
كان فقدان السمع لديك يصل إلى درجة ال تستطيع المساعدة السمعية تصحيحه• 
ا عن تقصير منك. أو في حالة فقد المساعدة السمعية أو سرقتها أو كسرها )وتعذر إصالحها(، ولم يكن هذا ناتًج• 

يجب أن تبلغنا بكيفية حدوث ذلك

 ما يلي:Medi‑Cal وأكبر، ال تتضمن تغطية 21بالنسبة للبالغين بعمر 
استبدال بطاريات المساعدة السمعية• 

الخدمات الصحية المنزلية

ً ا:ا ويصفها الطبيب وعندما يكون كل ما يلي صحيحنغطي الخدمات الصحية المقدمة في منزلك عندما تكون الزمة طبًي
أنت قعيد بالمنزل )في حالة حجزك بشكل كبير في منزلك أو في منزل أحد األصدقاء أو أحد أفراد األسرة(• 
تتطلب حالتك تلقي خدمات من ممرضة أو أخصائي عالج طبيعي أو أخصائي عالج مهني أو أخصائي • 

نطق عالج
يرى طبيب تابع للشبكة أنه من الممكن متابعة رعايتك والتحكم بها في منزلك• 
يرى طبيب تابع للشبكة أنه من الممكن تقديم الخدمات بطريقة آمنة وفعالة في منزلك• 
تحصل على الخدمات من موفري الشبكة• 

Medi‑Cal، مثل:تقتصر خدمات الصحة المنزلية على الخدمات التي تغطيها 
الرعاية التمريضية الماهرة لبعض الوقت• 
المساعد الصحي المنزلي لبعض الوقت• 
الخدمات االجتماعية الطبية• 
اللوازم الطبية• 

اللوازم والمعدات واألجهزة الطبية

ا التي يصفها الطبيب بما في ذلك األجهزة السمعية المزروعة. بعض المستلزمات الطبية نغطي اللوازم الطبية الضرورية طبًي
 وليس من خاللنا. يمكنك أن تطلب من الصيدلية الحصول على مزيد من Medi‑Cal Rxمشمولة بالتغطية من خالل 

Medi‑Cal Rx، توجه إلى العنوان Medi‑Cal Rx. لمعرفة المزيد حول برنامج المعلومات حول اإلمدادات التي يغطيها 
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ً Medi‑Cal Rx الموجود تحت قسم "المزايا والبرامج األخرى التي ال تغطيها Kaiser Permanenteا في هذا  الحق
.4الفصل 

 ما يلي:Medi‑Calال تتضمن تغطية 
األدوات المنزلية الشائعة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر• 

الشريط الالصق )جميع األنواع(• 

كحول المسح• 

مواد التجميل• 

كرات وأعواد القطن• 

أعواد قطن Q‑tips ومساحيق التغبير• 

مناديل مبللة• 

معطر ويتش هيزل• 
العالجات المنزلية الشائعة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:• 

البترول األبيض• 

زيوت ومستحضرات الجلد الجاف •

مزيج منتجات بودرة األطفال• 

عوامل مؤكسدة مثل بيروكسيد الهيدروجين• 

بيروكسيد الكارباميد وبورات الصوديوم •

الشامبو الذي ال يصرف بوصفة طبية• 
المستحضرات الموضعية التي تحتوي على مرهم البنزويك وحمض الساليسيليك وكريم حمض الساليسيليك • 

ومرهم أو سائل ومعجون أكسيد الزنك
األدوات األخرى غير المستخدمة بشكل عام في المقام األول للرعاية الصحية والتي يتم استخدامها بانتظام • 

وبشكل أساسي من قبل األشخاص الذين ال يحتاجون إليها بشكل طبي محدد

العالج الوظيفي

ا، بما في ذلك تقييم العالج الوظيفي وتخطيط العالج والعالج والخدمات نغطي خدمات العالج الوظيفي الضرورية طبًي
التعليمية واالستشارية.

. CalOptimaمالحظة: قد تختلف الخدمات الخاضعة للحصول على تصريح مسبق )موافقة مسبقة( بين شبكات موفري 
إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات عن كيفية تغيير شبكات الموفرين، يرجى االتصال بخدمات األعضاء لدى 

CalOptima 8088-587-888-1 أو 8500-246-714-1 على الرقم )TTY 1-800-735-2929( من االثنين ،
. صباحا وحتى 5:30 مساء8إلى الجمعة، من الساعة  ً
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تقويم العظام/األطراف الصناعية

نغطي األطراف الصناعية وأجهزة تقويم العظام في حالة تحقيق جميع الشروط التالية:
ا الستعادة طريقة عمل أحد أعضاء الجسم )لألطراف االصطناعية فقط(العناصر ضرورية طبًي• 
أن تكون العناصر موصوفة لك• 
ا لدعم أحد أعضاء الجسم )لتقويم العظام فقط(األدوات ضرورية طبًي• 
 لك للقيام بأنشطة الحياة اليوميةالعناصر ضرورية طبياً• 
يكون للعناصر معنى مهم على حالتك الصحية إجماالً• 

يجب الحصول على موافقة مسبقة على العنصر لك. ويتضمن هذا أجهزة السمع المزروعة وحماالت الصدر التعويضية/
استئصال الثدي والمالبس المهنية المضغوطة واألطراف االصطناعية الستعادة الوظيفة أو استبدال جزء من الجسم، أو لدعم 

. نحن  من المعدات الذي يلبي احتياجاتك الطبية بشكل كافجزء ضعيف أو مشوه. تقتصر التغطية على األدوات األقل تكلفة
نختار البائع.

ٍ ً

. CalOptimaمالحظة: قد تختلف الخدمات الخاضعة للحصول على تصريح مسبق )موافقة مسبقة( بين شبكات موفري 
إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات عن كيفية تغيير شبكات الموفرين، يرجى االتصال بخدمات األعضاء لدى 

CalOptima 8088-587-888-1 أو 8500-246-714-1 على الرقم )TTY 1-800-735-2929( من االثنين ،
. صباحا وحتى 5:30 مساء8إلى الجمعة، من الساعة  ً

مستلزمات الفغر والمسالك البولية

يجب الحصول على الموافقة المسبقة على لوازم الفتحات االصطناعية ولوازم المسالك البولية.

نحن نغطي أكياس االستومي والقسطرة البولية وأكياس التصريف ولوازم الري والمواد الالصقة. نحن ال نغطي اللوازم 
المخصصة ألغراض الراحة أو الرفاهية. وال نغطي أيضا ال تغطي المعدات الفاخرة أو الميزات.

. CalOptimaمالحظة: قد تختلف الخدمات الخاضعة للحصول على تصريح مسبق )موافقة مسبقة( بين شبكات موفري 
إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات عن كيفية تغيير شبكات الموفرين، يرجى االتصال بخدمات األعضاء لدى 

CalOptima 8088-587-888-1 أو 8500-246-714-1 على الرقم ).TTY 1-800-735-2929( من االثنين ،
. صباحا وحتى 5:30 مساء8إلى الجمعة، من الساعة  ً

العالج الطبيعي

ا بما في ذلك تقييم العالج الطبيعي وتخطيط العالج والعالج والخدمات التعليمية نغطي خدمات العالج الطبيعي الضرورية طبًي
واالستشارية واستخدام األدوية الموضعية.

إعادة التأهيل الرئوي

ًنغطي إعادة التأهيل الرئوي الضرورية طبيا والتي يصفها موفر رعاية تابع للشبكة.

خدمات مرافق التمريض المؤهلة

ٍ  من الرعاية. وتشمل ا إذا كنت تعاني من إعاقة وتحتاج إلى مستوى عالنغطي خدمات منشأة التمريض المؤهلة الالزمة طبًي
ّ ساعة في اليوم.24صة مع رعاية تمريضية مؤهلة على مدار رخهذه الخدمات اإلقامة في غرفة والطعام في منشأة م ُ
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عالج النطق

ا.نحن نغطي عالج النطق الضروري طبًي

ً خدمات المتحولين جنسيا
ً ً  أو عندما تفي الخدمات  )خدمات تأكيد النوع االجتماعي( عندما تكون ضرورية طبيانحن نغطي خدمات المتحولين جنسيا

بمعايير الجراحة الترميمية.

التجارب السريرية
نغطي الخدمات التي تتلقاها فيما يتعلق بتجربة سريرية إذا تحقق جميع ما يلي:

تكن متعلقة بتجربة سريرية كنا سنغطي الخدمات ما لم• 
 •ً ا لبروتوكول التجربة فيما يتعلق بعالج السرطان أو غيره ا للمشاركة في التجربة السريرية وفقإذا كنت مستحًق

 ما لم يتم التدخل في مسار الحالة(، من الحاالت التي تهدد الحياة )وهي حالة يكون احتمال الوفاة منها محتمال
وذلك على النحو المحدد بإحدى الطرق التالية:

ً

Kaiser Permanee هذا القراريتخذ موفر تابع لشبكة  •

أنت تزودنا بالمعلومات الطبية والعلمية المؤيدة لهذا القرار •
 في التجربة السريرية ووافق على Kaiser Permanenteإذا اشترك أي من موفري شبكة • 

مشاركتك في التجربة السريرية، يجب عليك المشاركة في التجربة السريرية من خالل موفر تابع لشبكة 
Kaiser Permanenteما لم تكن التجربة السريرية خارج الوالية التي تعيش بها 

التجربة السريرية هي تجربة سريرية معتمدة• 

 المتعلقة بمنع 4 أو المرحلة 3 أو المرحلة 2 أو المرحلة 1تعني "التجربة السريرية المعتمدة" التجربة السريرية في المرحلة 
أو اكتشاف أو عالج حالة من الحاالت المهددة للحياة. يجب أن تحقق التجربة السريرية أحد الشروط التالية:

يتم إجراء هذه الدراسة أو البحث بموجب طلب دواء جديد بحثي تمت مراجعته من قبل إدارة الغذاء • 
األمريكية والدواء

الدراسة أو البحث تجربة دوائية مستثناة من لزوم امتالك طلب دواء جديد بحثي• 
إذا كانت الدراسة أو البحث معتمدين أو ممولين من قبل واحد مما يلي على األقل:• 

المعاهد الوطنية للصحة •

مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها• 

وكالة أبحاث وجودة الرعاية الصحية •

MedicareMedicaid ومراكز خدمات  •

مجموعة تعاونية أو مركز تابع ألي من الكيانات المذكورة أعاله أو لوزارة الدفاع أو وزارة شؤون  •
المحاربين القدامى

هيئة أبحاث غير حكومية مؤهلة ومحددة في اإلرشادات الصادرة عن المعاهد الوطنية للصحة لمنح • 
المركز دعم
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وزارة شؤون المحاربين القدامى أو وزارة الدفاع أو وزارة الطاقة ولكن فقط إذا تمت مراجعة الدراسة  •
أو البحث واعتماده من خالل نظام مراجعة أقران يقرر وزير الصحة والخدمات اإلنسانية في الواليات 

( أنه مماثل لنظام مراجعة األقران للدراسات والبحوث المتبع 1المتحدة استيفاءه لجميع الشروط التالية: )
( أنه يضمن مراجعة غير متحيزة ألعلى المعايير العلمية على يد 2لدى المعاهد الوطنية للصحة و)

أشخاص مؤهلين ليست لديهم مصلحة في نتيجة المراجعة

نحن ال نغطي الخدمات التي يتم تقديمها فقط بهدف جمع البيانات وتحليلها.

ً ً  بوصفة طبية لمرضى العيادات الخارجية والتي ا أو مكمال أو إمدادإذا كانت الخدمة المتعلقة بتجربة سريرية تتضمن دواًء
 بطريقة أخرى، فلن نقوم بتغطيتها. سيتعين عليك أنت أو مقدم الرعاية طلب تغطية Medi‑Cal Rxمن الممكن أن يغطيها 

.Medi‑Cal Rxلعنصر الوصفة الطبية من برنامج 

خدمات المختبرات واألشعة
نغطي خدمات المختبرات واألشعة السينية لمرضى العيادات الداخلية ومرضى العيادات الخارجية عند الضرورة الطبية. يتم 

 )"Computed Tomography, "CT(تغطية إجراءات التصوير اإلشعاعي المتقدمة مثل التصوير الطبقي المحوري 
 والتصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني )"Magnetic Resonance Imaging, "MRI(والرنين المغناطيسي 

)Positron Emission Tomography, "PET"(.المختلفة على أساس الضرورة الطبية 

خدمات الرعاية الوقائية ورعاية الرفاه وإدارة األمراض المزمنة
الخدمات الوقائية

 نغطي الخدمات الوقائية التالية:
بل اللجنة االستشارية لممارسات التطعيماللقاحات الموصى بها من ِق• 
خدمات تنظيم األسرة• 
 الصادرة عن األكاديمية األمريكية لطب األطفالBright Futuresتوصيات • 
الخدمات الوقائية للنساء، أوصى بها معهد الطب وإدارة موارد الخدمات الصحية والكلية األمريكية ألطباء • 

النساء والتوليد
خدمات اإلقالع عن التدخين• 
توصيات الخدمات الوقائية "أ" و"ب" من فرقة الخدمات الوقائية األمريكية• 

يتم توفير خدمات تنظيم األسرة لألعضاء الذين في سن اإلنجاب لتمكينهم من تحديد عدد األطفال والمباعدة بينهم. وتشمل هذه 
. يمكنك كعضو اختيار طبيب يقع بالقرب منك FDAالخدمات جميع طرق تحديد النسل المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء 

وسيقدم لك الخدمات التي تحتاجها.

 لدى )Obstetrics/Gynecology, OB/GYN( وأخصائيي النساء والتوليد PCPيوفر كل من موفر الرعاية األولية 
Kaiser Permanenteا اختيار طبيب أو عيادة  خدمات تنظيم األسرة. وفيما يخص خدمات تنظيم األسرة، يمكنك أيض

 بدون الحاجة إلى الحصول على إحالة أو موافقة مسبقة. سوف ندفع لهذا الطبيب Kaiser Permanenteغير مرتبط مع 
عليها. أو العيادة مقابل خدمات تنظيم األسرة التي تحصل

ً

.5مالحظة: لمزيد من المعلومات حول الخدمات الوقائية لألطفال، توجه إلى قسم "خدمات طب األطفال" في هذا الفصل 
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Diabetes Prevention Program )"DPP"(

 برنامج قائم على األدلة لتغيير أسلوب الحياة وقد تم تصميمه لمنع )"Diabetes Prevention Program )"DPPإن 
 بين األفراد المصابين بمقدمات السكري. يدوم البرنامج لمدة عام واحد. ويمكن 2أو تأخير ظهور مرض السكري من النوع 

أن يستمر لمدة سنة ثانية لألعضاء المؤهلين. يستخدم البرنامج أشكال دعم وتقنيات أسلوب الحياة المعتمدة، بما في ذلك على 
سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

ب من األقرانتوفير مدّر• 
تعليم المراقبة الذاتية وحل المشكالت؛• 
تقديم التشجيع والتعليقات؛• 
توفير المواد المعلوماتية لدعم األهداف و• 
تتبع التقييمات االعتيادية للمساعدة في إنجاز األهداف• 

 شروط التأهل للبرنامج. اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على DPPيجب أن يستوفي األعضاء المهتمون ببرنامج 
 للحصول على المزيد من المعلومات حول البرنامج وشروط التأهل.)TTY 711( 4000-464-800-1الرقم 

الجراحات الترميمية
نحن نغطي:

العمليات الجراحية عندما تكون هناك مشكلة في أحد أعضاء جسمك. يمكن أن تكون هذه المشكلة ناتجة عن • 
عيب خلقي، أو خلل في النمو أو صدمة أو عدوى أو أورام أو مرض أو إصابة. نغطي الجراحة لتصحيح أو 

إصالح بنية غير طبيعية من الجسم إليجاد مظهر طبيعي إلى المدى الممكن.
بعد االستئصال الضروري طبيا للثدي بالكامل أو لجزء منه، نوفر تغطية للجراحات الترميمية للثدي • 

والجراحات الترميمية للثدي اآلخر للحصول على شكل مماثل. نغطي الخدمات الخاصة باألورام الناتجة بعد 
استئصال الغدد الليمفاوية

ً

ال نغطي الجراحات التي ينتج عنها تغيير بسيط فقط في المظهر.

خدمات فحص اضطرابات تعاطي المواد المخدرة
نحن نغطي خدمات الفحص واالستشارة لتعاطي الكحول واستخدام العقاقير بشكل غير قانوني. ال نقوم بتغطية خدمات عالج 

اضطرابات استخدام المواد المخدرة

للحصول على مزيد من المعلومات خدمات عالج تعاطي المواد المخدرة توجه إلى العنوان "خدمات عالج اضطرابات تعاطي 
 " الحقاKaiser Permanente األخرى والخدمات التي ال تغطيها Medi‑Calالمواد المخدرة" تحت قسم "مزايا وبرامج 

في هذا الفصل.
ً

خدمات البصر
فحوصات العيون الروتينية

ً ً .ا. تتم تغطية فحوصات العين اإلضافية إذا كانت ضرورية طبيا شهر24نحن نغطي فحص العين الروتيني مرة كل 
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النظارات الطبية

نحن نشمل بالتغطية ما يلي:

نظارات طبية كاملة )إطار وعدسات( •
ً ا إذا كانت لديك وصفة طبية تقدر بـ 0.75 ديوبتر  شهر24نغطي زوج كامل من النظارات الطبية كل 

األقل. على

عدسات النظارات الطبية •
سنطلب لك نظارات جديدة أو بديلة من بائع عدسات النظارات في إدارة خدمات الرعاية الصحية 

)Department of Health Care Services, DHCS( إذا لم يتمكن موفر .DHCS من تزويدك 
بالعدسات التي تحتاج إليها، فسوف نرتب ليتم إعداد عدساتك في مختبر بصريات آخر. لن تضطر إلى دفع 

 ال يمكنه صنع عدسات النظارات الخاصة DHCSمبلغ إضافي إذا اضطررنا إلى اتخاذ الترتيبات ألن بائع 
بك.

Medi‑Cal فقد تضطر إلى دفع مبلغ إضافي مقابل إذا كنت تريد عدسات النظارات أو ميزات التي ال تغطيها 
تلك الترقيات.

إطارات النظارات الطبية •

، فيجب أن 80$ أو أقل. إذا اخترت إطارات تتجاوز تكلفتها 80$نغطي إطارات جديدة أو بديلة تبلغ قيمتها 
.80$تدفع الفارق بين تكلفة اإلطارات ومبلغ 

اً شهر24استبدال النظارات خالل مدة  •

0.50 ديوبتر أو فقدت نظاراتك أو نغطي ثمن نظارة طبية بديلة إذا تغيرت وصفتك الطبية بما ال يقل عن 
رت )وال يمكن إصالحها( ولم يكن خطأ من جانبك. يجب أن تبلغنا بكيفية فقد النظارة الخاصة بك ست أو كرقس

( إذا مضت مدة أقل 80$أو سرقتها أو كسرها. تكون اإلطارات المستبدلة بنفس نمط اإلطارات القديمة )حتى 
ا على حصولك على النظارات شهر24من 

ِ ُ َ ُ

ً

أجهزة ضعف البصر

 بتغطية أجهزة قصر النظر عند تلبية الشروط التالية:Medi‑Calتقوم 
 •ً ا للمجال ألي عين إلى  أو أسوأ في العين األفضل أو أن هناك حد20/60أفضل حدة بصرية مصححة هي 

درجات أو أقل من نقطة التثبيت. 10
الحالة التي تتسبب بقصر النظر مزمنة وال يمكن تخفيفها عن طريق العالج أو الجراحة.• 
تكون الحالة الجسدية والعقلية للمتلقي بحيث يكون هناك توقع معقول بأن المساعدة ستستخدم لتحسين القيام • 

بالوظائف اليومية للمتلقي.

Medi‑Cal أجهزة التكبير تقتصر التغطية على المساعدات األقل تكلفة والتي تلبي احتياجاتك الطبية. ال تشمل تغطية 
اإللكترونية واألجهزة التي ال تتضمن عدسة لالستخدام مع العين.
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العدسات الالصقة الخاصة
ً

ً

 ارتداء العدسات الالصقة فسنغطي إذا كانت لديك حالة طبية يقرر فيها طبيب الشبكة أو طبيب العيون أنه من الضروري طبيا
العدسات الالصقة. تشمل الحاالت الطبية المؤهلة للعدسات الالصقة الخاصة على سبيل المثال ال الحصر األنيريديا وأفاكيا 

والقرنية المخروطية.

ا في حالة فقد عدساتك الالصقة أو سرقتها. يجب أن تبلغنا بكيفية فقدان عدساتك سنقوم باستبدال العدسات الالصقة الالزمة طبي
الالصقة أو سرقتها.

. إذا كنت ترغب في الحصول على CalOptimaمالحظة: قد تختلف سياسات استبدال العدسات بين شبكات موفري 
 على الرقم CalOptima معلومات عن كيفية تغيير شبكات الموفرين، يرجى االتصال بخدمات األعضاء لدى 

   8، من االثنين إلى الجمعة، من الساعة )TTY 1-800-735-2929.( 8088-587-888-1 أو 1-714-246-8500
.صباحا وحتى 5:30 مساء ً

ً

خدمات النقل للمواقف غير الطارئة
.4ا في هذا الفصل للحصول على معلومات حول خدمات النقل في حاالت الطوارئ، راجع عنوان "خدمات الطوارئ" سابق

النقل الطبي للمواقف غير الطارئة

يحق لك الحصول على وسيلة نقل طبية في غير الحاالت الطارئة إذا كانت لديك احتياجات طبية ال تسمح لك باستخدام 
 الخاصة بك. يمكن توفير النقل الطبي لخدمات Medi‑Calسيارة أو حافلة أو قطار أو سيارة أجرة للوصول إلى مواعيد 

Medi‑Cal مثل المواعيد الطبية وطب األسنان والصحة العقلية وتعاطي المخدرات والمواعيد الصيدلية. سيقرر طبيبك نوع ،
النقل الصحيح لتلبية احتياجاتك. يمكن أن يكون النقل الطبي عبارة عن سيارة إسعاف أو عربة مجهزة لنقل المرضى أو عربة 

لنقل المرضى بالكرسي المتحرك أو وسيلة نقل جوية.

يجب استخدام النقل الطبي عندما:
 •ً  استخدام باص أو سيارة أو عربة النقل للوصول إلى موعدك. أو طبياال يمكنك جسدياً
تحتاج إلى مساعدة من السائق في الطريق من وإلى منزلك أو سيارتك أو مكان عالجك بسبب عجز جسدي • 

عقلي أو
اسبقبل طبيب الشبكة والحصول على اإلذن ميتم طلب ذلك من ق• 

إذا قرر طبيبك أنك بحاجة إلى وسيلة نقل طبية، فسوف يصفها لك. سوف نتصل بك لتحديد موعد النقل الخاص بك.

ً ُ ِ

ً ً

محددات النقل الطبي

في الحاالت غير الطارئة، نغطي تكاليف النقل الطبي األقل تكلفة الحتياجاتك الطبية إلى أقرب موفر حيث يتوفر موعد. وهذا 
ا نقلك بواسطة شاحنة مجهزة لنقل المرضى بالكرسي المتحرك ا أو طبييعني، على سبيل المثال، أنه إذا كان من الممكن جسدي

فإننا لن ندفع مقابل استخدام سيارة إسعاف. ال يحق لك استخدام النقل الجوي إال إذا كانت حالتك الطبية تجعل استخدام أي شكل 
من أشكال النقل البري غير ممكن.

. إذا كانت الخدمة مغطاة من قبل Medi‑Calولن يتم توفير خدمات النقل الطبي إذا كانت الخدمة غير مشمولة بتغطية 
Medi‑Cal ولكن ليس من قبلنا، فال يزال بإمكاننا مساعدتك في ترتيب النقل الطبي. إذا كنت بحاجة إلى وسيلة نقل طبية ،

خارج منطقتك األصلية أو للذهاب إلى موفر الرعاية خارج الشبكة، فسنغطي النقل الطبي فقط إذا كنا قد صرحنا لك بذلك.
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تكلفة النقل الطبي غير الطارئ على األعضاء

ح بخدمة النقل.صرفرض أي تكلفة عندما نال ت

النقل غير الطبي

 الخاصة بك الحصول على توصيلة إلى مواعيدك أو إلى الصيدلية للحصول على خدمات Medi‑Calتشمل مزايا 
Medi‑Calعندما تكون: المشمولة بالتغطية. يمكنك الحصول على توصيلة مجانا 

ِّ ُ ُ

ً

Medi‑Cal إلى ومن موعد للحصول على خدمة مشمولة بالتغطية من قبل منتقالً• 
استالم أدوية الوصفات الطبية والمستلزمات الطبية• 

 باستخدام السيارة أو سيارة األجرة أو الحافلة أو غيرها من الوسائل العامة/الخاصة Kaiser Permanenteتسمح لك 
 األقل تكلفة والذي NMT. ونحن نسمح بنوع Medi‑Calللوصول إلى موعدك الطبي للحصول على خدمات طبية تغطيها 

، يمكننا تعويضك عن مشاويرك في سيارة خاصة قمت بترتيبها. ويجب أن نوافق على ذلك قبل يلبي احتياجاتك الطبية. أحيانا
حصولك على التوصيلة. يجب أن تخبرنا لماذا ال يمكنك استخدام توصيلة بالطرق األخرى مثل الحافلة. لن نقوم بتعويضك 

عن استخدام وسيط النقل أو تذاكر الحافالت أو قسائم سيارات األجرة أو تذاكر القطار. لطلب ترخيص واالطالع على المعايير 
. )TTY 711( 6230-299-844-1المستخدمة التخاذ قرارات الترخيص، اتصل مع موفر خدمات النقل لدينا على الرقم 

ا اإلجابة عن أي أسئلة حول التعويض عن األميال.بإمكان الممثل أيض

 قبل )TTY 711( 6230-299-844-1 على الرقم Kaiser Permanenteيرجى االتصال بموفر خدمة نقل تابع إلى 
ثالثة أيام عمل )من االثنين إلى الجمعة( على األقل من موعدك أو اتصل بأسرع وقت ممكن عندما يكون لديك موعد عاجل. 

ا معك عند االتصال:يرجى أن يكون كل ما يلي جاهز

ً

ً

ً

 الخاصة بكKaiser Permanenteبطاقة هوية • 
تاريخ مواعيدك الطبية ووقتها• 
عنوان المكان الذي يلزم أخذك منه وعنوان المكان الذي ستذهب إليه• 
معلومات عما إذا كنت ستحتاج إلى رحلة عودة• 
إذا كان شخص ما سوف سيسافر معك )على سبيل المثال، والد/وصي قانوني أو مقدم رعاية(• 

.NMT المحلي لطلب خدمات IHCملحوظة: يمكن األمريكيين الهنود االتصال مع 

NMTحدود 

نغطي تكاليف النقل غير الطبي األقل تكلفة الحتياجاتك إلى أقرب موفر الى منزلك حيث يتوفر موعد. ال يمكن لألعضاء 
القيادة بأنفسهم أو يتم تعويضهم مباشرة.

 في حالة:NMTال ينطبق 
الحاجة الطبية إلى سيارة إسعاف أو عربة مجهزة لنقل المرضى أو عربة لنقل المرضى بالكرسي المتحرك أو • 

 لالنتقال إلى مكان حيث تحصل على خدمة مشمولة بالتغطية من خالل NEMTأي وسيلة أخرى من وسائل 
Medi‑Cal.

تحتاج إلى مساعدة من السائق إلى ومن المنزل أو السيارة أو مكان العالج بسبب حالة جسدية أو طبية• 
أنت على كرسي متحرك وال يمكنك التحرك داخل السيارة أو الخروج منها دون مساعدة من السائق• 
Medi‑Calالخدمة غير مشمولة بتغطية • 



الصفحة 64

اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
مجانية. نعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

kp.org )باللغة اإلنجليزية(

4 | المزايا والخدمات

تكلفة النقل غير الطبي على األعضاء

ال توجد تكلفة عندما نقوم بترتيب وسيلة نقل غير طبية.

Kaiser Permanenteالمزايا والبرامج األخرى المشمولة بتغطية 
)"MLTSS"(الخدمات وأشكال الدعم طويلة األجل المدارة 

 تلك لألعضاء المؤهلين:MLTSSنحن نقوم بتغطية مزايا الخدمات التالية 
رعاية مؤهلة طويلة األجل في مرفق رعاية مؤهل، أو مرفق رعاية متوسط، أو مرفق رعاية دون الحادة • 

لفترات اإلقامة  التي تزيد عن شهر منذ الدخول والشهر الذي يليه.
)"Community‑Based Adult Services, "CBAS(خدمات الكبار المجتمعية • 
)"In‑home supports and services, "IHSS(خدمات الرعاية الشخصية/الدعم والخدمات المنزلية • 

IHSS، فسوف تحصل على تلك الخدمات من المقاطعة.إذا كنت مؤهل للحصول على  •

 الخاص بك أو اتصل مع إدارة رعاية PCPللحصول على معلومات عن تلك الخدمات ومن المؤهلين، فتحدث إلى 
Kaiser Permanent 9619-551-866-1 على الرقم )TTY 711( إلى  صباحا8 من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة 

.  مساء6
ً

ً

تنسيق الرعاية
نحن نقدم خدمات لمساعدتك على تنسيق احتياجات الرعاية الصحية الخاصة بك دون أي تكلفة عليك. سنقوم بالتنسيق مع 

، حتى إذا كانت هذه Medi‑Calا التي يغطيها البرامج األخرى لضمان حصولك على جميع الخدمات الضرورية طبي
الخدمات مغطاة ببرنامج آخر وليس نحن. إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن صحتك أو صحة طفلك، فاتصل مركز اتصال 

.)TTY 711( 4000-464-800-1خدمة األعضاء لدينا على 

ً

)"CCI"(مبادرة الرعاية المنسقة 
 على تحسين تنسيق الرعاية )Coordinated Care Initiative, CCI(تعمل مبادرة كاليفورنيا للرعاية المنسقة 

(. وتتكون من جزأين رئيسيين: MedicaidMedicare و لألشخاص المؤهلين )األشخاص المؤهلين لكل من 
Cal MediConnect والخدمات وأشكال الدعم طويلة األجل المدارة من Medi‑Cal.

Cal MediConnect
 إلى تحسين تنسيق الرعاية لألشخاص مزدوجي األهلية. ويتيح لهم التسجيل في خطة Cal MediConnectيهدف برنامج 

 منفصلة. كما تهدف إلى تقديم رعاية عالية Medicare و Medi‑Cal من امتالك خطط واحدة إلدارة جميع مزاياهم، بدال
الجودة تساعد الناس على البقاء بصحة جيدة وفي منازلهم ألطول فترة ممكنة.

ً

 ما يلي:Cal MediConnectتغطي خطط 
ا من أجلكشبكة من مقدمي الرعاية يعملون مًع• 
منسق رعاية شخصية يتأكد من حصولك على الرعاية والدعم اللذين تحتاجهما• 
مراجعة مخصصة الحتياجاتك الصحية وخطة الرعاية الخاصة بك• 
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Medi‑Cal من )"MLTSS"(دارة ُالخدمات وأشكال الدعم طويلة األجل الم 
 أو كبار السن أو األشخاص ذوي اإلعاقة  MedicareMedi‑Cal و يجب على األفراد مزدوجي األهلية للحصول على 

(Persons with Disabilities, SPD) المسجلين في Medi‑Calدارة من  فقط االنضمام إلى خطة رعاية صحية م
Cal‑ لتلقي مزايا MediMedi‑Cal الخاصة بهم، بما في ذلك مزايا MLTSS المتكاملة . و Medicare

ُ

.)TTY 711( 4000-464-800-1، اتصل على الرقم CCIلمعرفة المزيد حو 

إدارة الرعاية المعززة
 لألعضاء ذوي االحتياجات )"Enhanced Care Management, "ECM(نغطي خدمات إدارة الرعاية المحسنة 

 هي ميزة توفر خدمات تنسيق رعاية إضافية لمساعدتك في الحصول على الرعاية التي تحتاجها ECMالمعقدة للغاية. إن 
 في تنسيق الرعاية األولية، ECMللبقاء بصحة جيدة. تنسق الرعاية التي تحصل عليها من أطباء مختلفين. تساعد 

ورعاية الحاالت الحادة، والصحة السلوكية، والخدمات التنموية، وصحة الفم، والخدمات المجتمعية وأشكال الدعم طويلة 
، واإلحالة إلى الموارد المجتمعية المتاحة.)"Long‑term Services and Supports, "LTSS(األجل

ً ً  االتصال بنا أو  المتوفرة لك. يمكنك أيضاECM، فقد يتم التواصل معك بشأن خدمات ECM للحصول على الإذا كنت مؤه
.ECMالتحدث إلى طبيبك أو موظفي العيادة لمعرفة فيما إذا كان بإمكانك الحصول على خدمات 

 المشمولة بالتغطيةECMخدمات 
ً ، فستحصل على فريق خاص برعايتك، بما في ذلك منسق رعاية. سيتحدث ECM للحصول على خدمات الإذا كنت مؤه

منسق الرعاية الخاص بك إليك وإلى أطبائك، ومقدمي خدمات الصحة العقلية، واالختصاصيين، والصيادلة، ومديري 
ا لتوفير الرعاية التي تحتاج إليها. يمكن الحاالت، ومقدمي الخدمات االجتماعية، وغيرهم للتأكد من أن الجميع يعملون مع

ا مساعدتك في العثور على الخدمات األخرى في مجتمعك وتقديم الطلبات للحصول عليها. لمنسق الرعاية الخاص بك أيض
 ما يلي:ECMيتضمن 

ً
ً

التوعية والمشاركة• 
التقييم الشامل وإدارة لرعاية• 
التنسيق المعزز للرعاية• 
تعزيز الصحة• 
رعاية انتقالية شاملة• 
خدمات دعم األعضاء والعائالت• 
التنسيق واإلحالة إلى المساعدات المجتمعية واالجتماعية• 

 هي الخيار الصحيح بالنسبة إليك، فتحدث إلى طبيبك.ECMلمرعفة فيما إذا كانت 

التكلفة التي يتحملها العضو

.ECMطلب دفع أي رسوم مقابل خدمات لن ُي

CS"( Community Supports"(برنامج 
ا لك بموجب خطة الرعاية الفردية الخاصة بك. الدعم المجتمعي عبارة عن خدمات أو إعدادات قد يكون الدعم المجتمعي متاًح

Medi‑Cal التابعة للوالية. دعم المجتمع اختياري لألعضاء؛ بديلة مناسبة وفعالة من حيث التكلفة لتلك التي تغطيها خطة 
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، فقد تساعدك خدمة الدعم المجتمعي على العيش بشكل أكثر استقاللية. ال تحل وسائل ال يشترط عليك قبولها. إذا كنت مؤهالً
. ال تتوفر خدمات الدعم المجتمعي في كافة المناطق. Medi‑Calالدعم المجتمعي محل المزايا التي تحصل عليها بالفعل من 

ال يتأهل كافة األعضاء للحصول على أشكال الدعم المجتمعي. للتأهل، يجب أن تستوفي معايير محددة.

 4000-464-800-1لمزيد من المعلومات حول الدعم المجتمعي، اتصل مركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على 
)TTY 711(.

زراعة األعضاء الرئيسية
21زراعة األعضاء لألطفال دون سن 

ً  للحصول على  إذا كان الطفل مؤهالWhole Child Modelسيتم تقييم األطفال الذين لألهلية بموجب برنامج 
Whole Child Model برنامج، فسوف نغطي. التكاليف المرتبطة بعملية الزراعة بموجب برنامج WCM إذا لم يكن .

 . لمزيد من Medi‑Cal، فسنغطي عملية الزراعة كجزء من Whole Child Model للحصول على برنامج الطفل مؤهال
.4 في هذا الفصل ، فتوجه إلى ذلك العنوان الحقاWhole Child Modelالمعلومات عن برنامج 

ً
ً

 وأكبر21زراعة األعضاء للبالغين بعمر 

إذا قرر طبيبك أنك قد تحتاج إلى عملية زراعة أعضاء رئيسية، فسنحيلك إلى مركز زراعة أعضاء مؤهل للتقييم. إذا أكد 
مركز الزراعة أن عملية الزراعة ضرورية وآمنة لحالتك الطبية، فسنغطي عملية الزراعة والخدمات ذات الصلة.

تشمل عمليات زراعة األعضاء الرئيسية التي نغطيها، على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
نخاع العظم• 

القلب •
القلب/الرئة• 
الكلى• 
الكلى/البنكرياس• 

الكبد• 
الكبد/األمعاء الدقيقة• 
الرئة• 
األمعاء الدقيقة• 

)"Whole Child Model )"WCMبرنامج 
 ومؤهلين CCS لألطفال والشباب الذين لديهم )"California Children’s Services )"CCS برنامج WCMيتضمن 

 هو برنامج تابع للوالية يعالج األطفال CCS. إن Medi‑Cal ضمن الرعاية المدارة من Medi‑Calللحصول  على 
ا والذين يعانون من حاالت صحية معينة أو أمراض أو مشاكل صحية مزمنة والذين يحققون  عام21الذين تقل أعمارهم عن 
 أو PCP الخاص بك يعتقد بأن طفلك لديه حالة مؤهلة من خالل CalOptima. إذا كانت CCSمتطلبات قواعد برنامج 

CCS فسيتم إحالة طفلك إلى برنامج ،CCS في المقاطعة لتقييم أهليته. إذا كان القرار بأن طفلك مؤهل، فسيحصل على 
.Kaiser PermanenteWCM في برنامج  و CalOptima الخاصة به من خالل CCSرعاية 

ً

ً ا أو التي تحتاج إلى  معظم الحاالت الصحية التي تعيق جسديCCS جميع الحاالت الصحية. يغطي برنامج CCSال يغطي 
، على سبيل CCSالعالج باألدوية أو الجراحة أو إعادة التأهيل )إعادة التأهيل(. تتضمن أمثلة الحاالت المؤهلة للحصول على 

المثال ال الحصر، ما يلي:
مرض قلب خلقي• 
السرطانات• 
األورام• 

الهيموفيليا• 
فقر الدم المنجلي• 
مشاكل الغدة الدرقية• 
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داء السكري• 
مشاكل الكلى المزمنة الخطيرة• 
مرض الكبد• 
أمراض معوية• 
الشفة األرنبية / الحنك المشقوق• 
السنسنة المشقوقة• 
فقدان السمع• 
إعتام عدسة العين• 
الشلل الدماغي• 

نوبات تحت ظروف معينة• 
التهاب المفاصل الروماتويدي• 
ضمور العضالت• 
األيدز• 
إصابات شديدة في الرأس أو الدماغ أو النخاع • 

الشوكي
حروق شديدة• 
أسنان ملتوية بشدة• 

ً . نحن ال نقرر األهلية CCS للحصول على خدمات  في المقاطعة ما إذا كان طفلك مؤهالCCSسيقرر موظفو برنامج 
 الذين يعملون CCS للحصول على هذا النوع من الرعاية، فإن مقدمي خدمات . إذا كان طفلك مؤهالCCSللحصول على 

.CCS سوف يعالجون طفلك من الحالة الصحية المؤهلة إلى Kaiser Permanente و CalOptimaمع 
ً

ا على الحصول على وسائل النقل والوجبات والسكن والتكاليف األخرى مثل ومواقف السيارات ورسوم المرور قد تكون قادًر
 CCSوإلخ إذا كنت أنت أو عائلتك بحاجة إلى مساعدة للحصول على موعد طبي متعلق بحالة صحية مؤهلة للحصول على 

وال يوجد أي مورد آخر متاح. يجب عليك االتصال بنا قبل أن تدفع من جيبك مقابل النقل ألننا نغطي وسائل النقل غير الطبي 
في حاالت الطوارئ كما هو موضح في المزايا والخدمات. ومع ذلك، إذا دفعت من جيبك، فقد تتمكن من الحصول على 

ا  يوم60ا. إذا قررنا أن النقل ضروري، فيجب أن نوافق ونعوضك خالل تعويض منا إذا دفعت مصاريف النقل الالزمة مقدم
ا من تقديم اإليصاالت والوثائق المطلوبة لنفقات النقل.تقويمي

ً ً
ً

 األخرى غير المشمولة بتغطية Medi‑Calبرامج وخدمات 
Kaiser Permanente

ً ا بتغطية الخدمات ولكن ال يزال بإمكانك الحصول عليها من خالل  أحيانKaiser Permanenteال تقوم 
 أخرى. هذا القسم يدرج بعض Medi‑Cal أو من خالل برامج Fee‑For‑Service, FFSMedi‑Cal( لدى )

Medi‑Cal على تلك الخدمات. لمعرفة المزيد، اتصل بموظف األهلية في مقاطعتك أو الرقم المجاني لبرنامج 
 )اإلنجليزية واإلسبانية(. سنقوم بالتنسيق مع البرامج األخرى لضمان حصولك على جميع الخدمات 1-800-541-5555

، حتى إذا كانت هذه الخدمات غير مشمولة بتغطيتنا.Medi‑Calا التي يغطيها الضرورية طبي ً

Medi‑Cal Rx
 معظم أدوية الوصفات الطبية لمرضى العيادات الخارجية كخدمة من خالل برنامج الرسوم Medi‑Cal Rxيغطي 

ا Medi‑Cal Rx، يجب أن يكون العنصر مدرجMedi‑Cal. لكي يتم تغطيتها بواسطة  لدى FFSمقابل الخدمات 
ا لك من قبل ا مسبق أو يجب أن يكون معتمد)"Medi‑Cal Contract Drug List, "CDL(في قائمة أدوية تعاقد 

Medi‑Cal Rxا في . يمكن لموفرك إخبارك ما إذا كان الدواء موجودMedi‑Cal Rx CDL.

ً
ً ً

ً
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Medi‑Cal Rx لدى )"CDL"(قائمة األدوية المتعاقد عليها 

. يمكن Medi‑CalMedi‑Cal Rx هي قائمة األدوية التي ال تتطلب موافقة مسبقة من قائمة األدوية المتعاقد عليها لدى 
.Medi‑Cal Rx CDLا في لموفرك إخبارك ما إذا كان الدواء موجود ً

Medi‑Cal Rx ، قد تحتاج إلى عنصر غير موجود في قائمة األدوية المتعاقد عليها. في مثل هذه الحاالت، سيحتاج أحياناً
 بمراجعة الطلب من Medi‑Cal Rx قبل أن تتمكن الصيدلية من إعطائها لك. سيقوم إلى الموافقة على هذه العناصر أوال

 ساعة.24موفر الرعاية الخاص بك واتخاذ قرار خالل 
ً

 ساعة إذا رأوا أنك 72قد يعطيك صيدلي أو استقبال طوارئ في مستشفى إمدادات طوارئ تكفي لما يصل إلى • 
 مقابل اإلمدادات الطبية الطارئة التي تقدمها صيدلية العيادات الخارجية.Medi‑Cal Rxبحاجة إليها سيدفع 

 ال لطلب غير طارئ. إذا قالوا ال، سيرسلون لك رسالة إلخبارك بالسبب. وسيقولون Medi‑Cal Rxقد يقول • 
 )"اإلبالغ عن المشكالت وحلها"( 6لك ما هي الخيارات المتاحة لك. راجع قسم "الشكاوى" في الفصل 

للحصول على مزيد من المعلومات.

لمعرفة فيما إذا كان دواء ما موجود على قائمة األدوية المتعاقد عليها أو للحصول على نسخة من قائمة األدوية 
، 2273-977-800-1 على الرقم Medi‑Cal Rx، اتصل بخدمة عمالء Medi‑Cal Rxالمتعاقد عليها لدى 

، من اإلثنين 711 االتصال على الرقم TTY أيام في األسبوع. يمكن لمستخدمي 7 ساعة في اليوم، 24على مدار 
Medi‑Cal Rx اإللكتروني على ا زيارة موقع . يمكنك أيض مساء5 إلى  صباحا8إلى الجمعة من الساعة 

https://www.Medi‑CalRx.dhcs.ca.gov/home/.)باللغة اإلنجليزية( 
ً ً ً

Medi‑Cal Rxصيدليات 

إذا كنت تصرف وصفة طبية أو تعيد صرفها، يجب أن تحصل على األدوية الموصوفة لك من صيدلية تعمل مع 
Medi‑Cal Rx تعمل جميع صيدليات العيادات الخارجية في .Kaiser Permanente في منطقتك األصلية 

 في دليل صيدليات Medi‑Cal Rx. يمكنك العثور على قائمة بالصيدليات التي تعمل مع Medi‑Cal Rxمع 
Medi‑Cal Rxعلى  https://www.Medi‑CalRx.dhcs.ca.gov/home/ا .)باللغة اإلنجليزية(. يمكنك أيض

 أيام في األسبوع. يمكن 7 ساعة و24 على مدار 2273-977-800-1 على الرقم Medi‑Cal Rxاالتصال بخدمة عمالء 
. مساء5ا حتى الساعة  صباح8، من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 711 االتصال بالرقم TTYلمستخدمي 

ً

ً ً

ا إلى الصيدلية نيابة عنك. أعط الصيدلية فور اختيار صيدلية تابعة للشبكة، خذ وصفتك الطبية إليها. قد يرسلها موفرك أيًض
Medi‑Cal  الصادرة عن )"Benefits Identification Card, "BIC(وصفتك الطبية مع بطاقة تعريف المزايا 

د من أن الصيدلية تعلم كل شيء حول كل األدوية التي تتناولها وأي  الخاصة بك. تأكKaiser Permanenteوبطاقة هوية 
أنواع حساسية لديك. إذا كانت لديك أي أسئلة حول وصفتك الطبية، فاحرص على سؤال الصيدلي.

ّ

يمكنك الحصول على مساعدة النقل منا للوصول إلى الصيدلية الستالم الوصفة الطبية الخاصة بك. للحصول على مزيد من 
.4 في هذا الفصل المعلومات، انتقل إلى قسم "خدمات النقل للمواقف غير الطارئة" الموجود سابقا ً

خدمات رعاية األسنان
 بعض خدمات رعاية األسنان، بما في ذلك:Medi‑Calتغطي 

صحة األسنان التشخيصية والوقائية )مثل الفحوصات واألشعة السينية وتنظيف األسنان(• 
خدمات الطوارئ للسيطرة على األلم• 
خلع األسنان• 

https://www.medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
https://www.medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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الحشوات• 
عالج قنوات الجذور )أمامية/خلفية(• 
/المختبر(التيجان )جاهزة مسبقاً• 
التنظيف وتخطيط الجذور• 
صيانة اللثة• 
أطقم األسنان الجزئية والكاملة• 
تقويم األسنان لألطفال المؤهلين• 
الفلورايد الموضعي• 

 على الرقم Denti‑Calإذا كانت لديك أسئلة أو احتجت معرفة المزيد حول خدمات األسنان، فاتصل بـ 
1-800-322-6384 )TTY 1-800-735-2922(اإللكتروني على ا زيارة موقع . بإمكانك أيض Denti‑Cal

denti‑cal.ca.gov.)باللغة اإلنجليزية( 
ً

مالحظة: تتم تغطية خدمات التخدير لبعض إجراءات األسنان بموجب شروط كتيب األعضاء هذا. راجع عنوان "خدمات 
 هذا )"المزايا والخدمات"( لمعرفة المزيد 4أطباء التخدير" تحت "رعاية مرضى العيادات الخارجية" في الفصل 

المعلومات. من

خدمات الصحة العقلية التخصصية
. Medi‑Cal ألعضاء )"SMHS"(تقوم خطط رعاية الصحة العقلية في المقاطعة بتقديم خدمات الصحة العقلية التخصصية 

تتضمن خدمات الصحة العقلية المتخصصة ما يلي:

خدمات مرضى العيادات الخارجية:
خدمات الصحة العقلية )التقييمات، ووضع الخطة، والعالج، وإعادة التأهيل، والمشارك في العالج(• 
خدمات الدعم الدوائي• 
الخدمات المكثفة العالجية اليومية• 
خدمات إعادة التأهيل اليومية• 
خدمات التدخل السريع وقت األزمات• 
خدمات دعم االستقرار في األزمات• 
خدمات إدارة الحالة المستهدفة• 
الخدمات السلوكية العالجية• 
(21 )للمنتفعين حتى سن )"ICC"(تنسيق العناية المكثفة • 
(21 )للمنتفعين حتى سن )"IHBS"(خدمات منزلية مكثفة • 
(21 )للمنتفعين حتى سن )"TFC"(رعاية التبني العالجية • 

الخدمات المنزلية:
خدمات عالج البالغين المنزلية• 
خدمات عالج األزمات المنزلية• 

http://denti-cal.ca.gov
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خدمات المرضى المقيمين:
خدمات المرض النفسي الحاد للمرضى المقيمين في المستشفيات• 
خدمات المرض النفسي المتخصصة للمرضى المقيمين في المستشفيات• 
خدمات المنشآت الصحية النفسية• 

للتعرف أكثر على خدمات الصحة العقلية التخصصية التي تقدمها خطة الصحة العقلية في المقاطعة، 
يمكنك االتصال بالمقاطعة. لتحديد جميع أرقام الهواتف المجانية للمقاطعات عبر اإلنترنت، تفضل بزيارة 

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx.)باللغة اإلنجليزية( 

خدمات عالج اضطراباتj تعاطي المواد المخدرة
Medi‑Cal الذين يستوفون قواعد توفر المقاطعة خدمات اضطراب تعاطي المواد المخدرة ألعضاء 

الضرورة الطبية. تتم إحالة األعضاء الذين تم تحديدهم لخدمات عالج اضطراب تعاطي المواد المخدرة 
إلى قسم المقاطعة لتلقي العالج. إليجاد جميع أرقام هواتف المقاطعات عبر اإلنترنت، تفضل بزيارة 
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx.)باللغة اإلنجليزية( 

الصالة أو االستشفاء الروحي
 قانون لوائح كاليفورنيا 22تتوفر خدمات الصالة أو االستشفاء الروحي كما هي محددة في البند 

)California Code of Regulations, CCR( من خالل 51312 القسم FFS لدى Medi‑Cal يرجى االتصال .
بالمقاطعة للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى هذه الخدمات.

)"LEA"(خدمات تقييم وكالة التربية المحلية 
 كما هو محدد في البند )Local Education Agency, LEA( غير مسؤولة عن تغطية خدمات تقييم Health Planإن 

CCR 22 51360 القسم)b( عند تقديمها إلى عضو مؤهل لخدمات LEA بموجب البند CCR 22 51190.1 القسم.

51360 القسم CCR 22خدمات LEA كما هي محددة في البند 
ً ا لخطة التعليم الفردي  المقدمة وفقHealth PlanLEA غير مسؤولة عن تغطية خدمات تغطية خدمات إن 

)Individualized Education Plan, IEP( وما 56340 كما هو محدد في قانون التعليم، القسم 
 كما هو )Individualized Family Service Plan, IFSP(يليه. أو خطة خدمة األسرة الفردية 
 المقدمة بموجب خطة الصحة والدعم الفردية LEA أو خدمات 95020موضح في القانون الحكومي القسم 

)Individualized Health and Support Plan, IHSP( كما هو موضح في البند ، CCR 22 51360 القسم.

الخدمات المخبرية المقدمة في إطار برنامج الوالية الختبار بروتين ألفا فيتوبروتين في مصل الدم
Medi‑Cal. لدى FFSتتم تغطية الخدمات في إطار برنامج الوالية الختبار بروتين ألفا فيتوبروتين المصل من خالل 

الرعاية الصحية النهارية لطب األطفال
. يرجى االتصال بالمقاطعة Medi‑Cal لدى FFSتكون تغطية خدمات الرعاية الصحية النهارية لألطفال من خالل 

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى هذه الخدمات.

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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51351 و51185 القسمين CCR 22خدمات إدارة الحاالت المستهدفة كما هو محدد في البند 
 لدى FFS من خالل 51351 و 51185 القسمين CCR 22خدمات إدارة الحاالت المستهدفة كما هو محدد في البند 

Medi‑Cal.يرجى االتصال بالمقاطعة للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية الوصول إلى هذه الخدمات .

 أو Kaiser Permanenteخدمات ال يمكنك الحصول عليها من خالل 
Medi‑Cal

. اقرأ كل من األقسام أدناه لمعرفة المزيد أو اتصل بالرقم Medi‑Calيصف هذا القسم الخدمات التي لن نغطيها نحن وال 
1-800-464-4000 )TTY 711(.

بعض الفحوصات والخدمات
 الفحوصات والخدمات المطلوبة:Medi‑Calال تشمل تغطية 
للحصول على وظيفة أو لالستمرار بها• 
للحصول على تأمين• 
للحصول على أي نوع من الترخيص• 
اإلفراج المشروط أو وقف العقوبة بموجب أمر من المحكمة أو إذا كانت من أجل• 

ا.ال يسري هذا االستثناء إذا اكتشف الطبيب التابع للشبكة أن الخدمات الزمة طبًي

عناصر أو وسائل الراحة
 معدات الراحة والرفاهية و المعدات الفاخرة أو الميزات. وهذه تتضمن العناصر المخصصة Medi‑Calوال تشمل تغطية 

فقط لراحة عضو أو أسرة عضو أو موفر رعاية صحية لعضو. ال ينطبق هذا االستثناء على مضخات الثدي التي تباع 
ا على العناصر المعتمدة لك بموجب برنامج دعم بالتجزئة والتي يتم توفيرها للنساء بعد الحمل. ال ينطبق هذا االستثناء أيض

.4ا في هذا الفصل المجتمع. لمزيد من المعلومات حول وسائل دعم المجتمع، انتقل إلى هذا العنوان سابق
ً

ً

الخدمات التجميلية
الخدمات الهادفة إلى تغيير مظهرك )تشمل إجراء عمليات جراحية لألجزاء العادية من الجسم لتغيير مظهرك(. ال ينطبق هذا 

االستثناء على األجهزة التعويضية المشمولة بالتغطية:
الغرسات الخصوية التي يتم زراعتها كجزء من الجراحة الترميمية المشمولة بالتغطية• 
الثدي االصطناعي الالزم بعد عملية استئصال الثدي أو استئصال الكتلة الورمية• 
األجهزة التعويضية الستبدال عضو خارجي بالوجه كامل أو جزء منه• 



الصفحة 72

اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
مجانية. نعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

kp.org )باللغة اإلنجليزية(

4 | المزايا والخدمات

المستلزمات التي تستعمل لمرة واحدة
 المستلزمات التي تستخدم لمرة واحدة التالية لالستخدام المنزلي: األربطة والشاش واألشرطة Medi‑Calال تشمل تغطية 

والمطهرات وضمادات الجروح واألربطة المطاطة. ال ينطق هذا االستثناء على المستلزمات التي تستخدم لمرة واحدة التي يتم 
 )"المزايا والخدمات"( من كتيب األعضاء هذا:4توفيرها كجزء من المزايا التالية الموضحة في الفصل 

عالج غسيل الكلى/الغسيل الكلوى الدموي• 
المعدات الطبية المعمرة• 
الرعاية الصحية المنزلية• 
الرعاية في مرحلة االحتضار والرعاية التلطيفية• 
اللوازم والمعدات واألجهزة الطبية• 
أدوية الوصفات الطبية• 

الخدمات التجريبية
الخدمات التجريبية هي األدوية أو المعدات أو اإلجراءات أو الخدمات التي يجري اختبارها في مختبر أو على الحيوانات 

 الخدمات التجريبية:Medi‑Calولكنها ليست جاهزة لالختبار على البشر. ال تشمل تغطية 

خدمات الخصوبة
 خدمات الخصوبة للمساعدة على الحمل بما في ذلك خدمات العقم والتلقيح االصطناعي و خدمات Medi‑Calال تشمل تغطية 

Medi‑Cal خدمات الحفاظ على الخصوبة.تكنولوجيا اإلنجاب المساعدة. ال يغطي 

عالج تساقط الشعر أو المساعدة على نموه
 األدوات والخدمات للترويج أو الوقاية أو غير ذلك من أشكال تساقط الشعر أو نمو الشعر.Medi‑Calال تشمل تغطية 

العناصر والخدمات التي ال تعد عناصر وخدمات رعاية صحية
 العناصر التي ليست عناصر أو خدمات رعاية صحية ما لم تتم الموافقة عليها لك بموجب Medi‑Calال تشمل تغطية 

 أو تمت الموافقة عليها لك بموجب المعدات الطبية المعمرة. على سبيل المثال، Community Supportsبرنامج 
نغطي: ال

تعليم اآلداب واإلتيكيت• 
خدمات التعليم والدعم التي تهدف إلى تنمية مهارات التخطيط مثل تخطيط األنشطة اليومية وتخطيط • 

المشروعات أو المهام
العناصر والخدمات التي تهدف إلى زيادة المعرفة أو المهارات األكاديمية• 
خدمات التعليم والدعم التي تهدف إلى زيادة الذكاء• 
التدريب األكاديمي أو تدريس المهارات مثل قواعد اللغة والرياضيات وإدارة الوقت• 
 كنت تعاني من عسر القراءة أم التعليمك كيفية القراءة، سواًء• 
االختبار التربوي• 
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تعليم الفنون أو الرقص أو ركوب الخيل أو الموسيقى أو اللعب أو السباحة، إال أن هذا االستثناء بخصوص • 
ا من خطة عالج الصحة السلوكية ويتم شملها بالتغطية "تعليم اللعب" ال ينطبق على الخدمات التي تعد جزء

 )"المزايا والخدمات"(4ضمن "عالج الصحة السلوكية" في الفصل 
ً

تعليم المهارات الخاصة بالعمل أو ألغراض مهنية• 
التدريب المهني أو تعليم المهارات المهنية• 
دورات النمو المهني• 
التدريب على وظيفة محددة أو استشارات التوظيف• 
تعديالت على منزلك أو سيارتك، ما لم تكن تغييرات مؤقتة تم تحديدها على أنها ضرورية من الناحية الطبية • 

أو تمت الموافقة عليها من أجلك بموجب الدعم المجتمعي
العالج المائي والعالجات المائية األخرى. ال ينطبق استثناء العالج المائي والعالجات المائية األخرى على • 

ا من خطة عالج طبيعي ويتم شملها بالتغطية كجزء من المزايا التالية في خدمات العالج التي تعد جزء
 )"المزايا والخدمات"(:4 الفصل

ً

الرعاية الصحية المنزلية •

الرعاية في مرحلة االحتضار والرعاية التلطيفية• 

خدمات التأهيل وإعادة التأهيل• 

خدمات مرافق التمريض المؤهلة •

عالج التدليك
ً ا من خطة عالج  عالج التدليك. ال ينطبق هذا االستثناء على خدمات العالج التي تعد جزءMedi‑Calال تشمل تغطية 

 )"المزايا والخدمات"( من كتيب األعضاء هذا:4الصحة السلوكية والمغطاة تحت الفوائد التالية في الفصل 
الرعاية الصحية المنزلية• 
الرعاية في مرحلة االحتضار والرعاية التلطيفية• 
خدمات التأهيل وإعادة التأهيل• 
خدمات مرافق التمريض المؤهلة• 

خدمات الرعاية الشخصية
ً ا، مثل المساعدة في أنشطة الحياة اليومية )مثل: المشي  الخدمات غير الضرورية طبيMedi‑Calال تشمل تغطية 

والجلوس والنهوض من السرير واالستحمام وارتداء المالبس والتغذية واستخدام المرحاض وتناول األدوية(. ال يسري هذا 
االستثناء على المساعدة في أنشطة الحياة اليومية التي يتم توفيرها كجزء من التغطية الموصوفة والمشمولة بالتغطية ضمن 

التالية: األقسام
الرعاية في مرحلة االحتضار والرعاية التلطيفية• 
)"MLTSS"(الخدمات وأشكال الدعم طويلة األجل المدارة • 
التمريض المؤهل/رعاية مرفق متوسط/تحت األلم الشديد• 
برنامج الخدمات البديلة• 
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عكس التعقيم
 خدمات لعكس تحديد النسل الجراحي الطوعي.Medi‑Calال تشمل تغطية 

عناصر وخدمات رعاية القدم الروتينية
ً ا. عناصر وخدمات رعاية القدم غير الضرورية طبيMedi‑Calال تشمل تغطية 

الخدمات غير المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية
 األدوية والمكمالت الغذائية واالختبارات واللقاحات واألجهزة والمواد المشعة Medi‑Calال تشمل تغطية 

وأي خدمات أخرى تتطلب بموجب القانون الحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية 
)Food and Drug Administration, "FDA"( من أجل بيعها في الواليات المتحدة ولكن لم تتم الموافقة عليها من قبل 

FDA:ال ينطبق هذا االستثناء على المواقف التالية .
تغطية خدمات الطوارئ التي يتم الحصول عليها في كندا أو المكسيك• 
 من كتيب األعضاء هذا4الخدمات المشمولة تحت عنوان "تجارب السرطان السريرية" في الفصل • 
 من كتيب األعضاء هذا4الخدمات المقدمة كجزء من خدمات التحقيق المغطاة كما هو موضح في الفصل • 

الخدمات التي يقدمها أشخاص غير مرخصين
 الخدمات التي يتم تنفيذها بأمان وفعالية من قبل األشخاص الذين ال يحتاجون إلى تراخيص Medi‑Calال تشمل تغطية 

أو شهادات من الدولة لتقديم خدمات الرعاية الصحية وحيث ال تتطلب حالة العضو توفير الخدمات بواسطة مقدم رعاية 
مرخص. صحية

ال ينطبق هذا االستثناء على الخدمات المشمولة تحت عنوان "عالجات الصحية السلوكية" تحت عنوان "خدمات إعادة التأهيل 
ا على العناصر المعتمدة لك بموجب برنامج  من كتيب األعضاء هذا. ال ينطبق هذا االستثناء أيض4والتأهيل" في الفصل 

Community Supports.
ً

خدمات تتعلق بخدمة غير مشمولة بالتغطية
عند عدم تغطية الخدمة، يتم استثناء جميع الخدمات المتعلقة بالخدمة غير المغطاة. ال ينطبق هذا االستثناء على عالج 

. فعلى سبيل المثال، Medi‑Calالمضاعفات التي تنجم عن الخدمات غير المشمولة، في حالة تغطية هذه المضاعفات من قبل 
إذا كان لديك جراحة تجميلية غير مغطاة، فلن نغطي الخدمات التي تحصل عليها للتحضير للجراحة أو لرعاية المتابعة. 

ا من مضاعفات تهدد الحياة مثل إصابة خطيرة فلن ينطبق هذا االستثناء وسنغطي الخدمات الالزمة لعالج إذا عانيت الحق
.Medi‑Calالمضاعفات طالما أن الخدمات مشمولة من قبل 

ً

إدارة حاالت التسمم بالرصاص في مرحلة الطفولة التي تقدمها اإلدارات الصحية بالمقاطعة.
يرجى االتصال بمقاطعتك للحصول على مزيد من المعلومات حول خدمات إدارة حاالت التسمم بالرصاص.
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تقييم التقنيات الجديدة والحالية
 بتطبيق عملية صارمة لمراقبة وتقييم األدلة السريرية على التقنيات الطبية الجديدة التي تمثل Kaiser Permanenteتقوم 

عالجات واختبارات. يقرر أطباء الشبكة ما إذا كانت التقنيات الطبية الجديدة، التي أثبتت سالمتها وفاعليتها في الدراسات 
ا لمرضاهم أم ال.السريرية المنشورة والخاضعة لمراجعة األقران، مناسبة طبي ً
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الرعاية الدورية  . 5
والشباب لألطفال

ً ا الحصول على خدمات صحية خاصة بمجرد  عام21يمكن لألعضاء من األطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 
. وهذا يضمن حصولهم على الخدمات الوقائية المناسبة، وطب األسنان، والصحة Kaiser Permanenteتخصيصهم إلى 

العقلية والنمائية والتخصصية. يشرح هذا الفصل هذه الخدمات.

21(خدمات طب األطفال )األطفال دون سن 
ً ً ا لعالج أو ا للرعاية الالزمة. تشمل القائمة التالية الخدمات الضرورية طبي عام21يتم تغطية األعضاء الذين تقل أعمارهم عن 

تحسين العيوب والتشخيصات الجسدية أو العقلية. تشمل الخدمات المشمولة بالتغطية، على سبيل المثال ال الحصر، ما يلي:
زيارات رعاية الطفل وفحوصات المراهقين • 

)زيارات مهمة يحتاجها األطفال(
المطاعيم )الحقن(• 
خدمات الصحة العقلية للحاالت الخفيفة إلى • 

متوسطة )خدمات الصحة العقلية التخصصية 
مشمولة بالتغطية من خالل المقاطعة(

 •
 

خدمات السمع )التي يغطيها 
 Whole Child Model program
لألطفال المؤهلين. سوف نغطي خدمات 

ا التي ال تغطيها السمع الضرورية طبي
)Whole Child Model program

ً

الفحوصات المخبرية، بما في ذلك اختبارات • 
تسمم الدم بالرصاص

التثقيف الصحي والوقائي• 
خدمات البصر• 
خدمات طب األسنان )التي تغطيها الرعاية • 

دارة لألسنان من خالل برنامج الرسوم الم
[Fee‑for‑Services] مقابل الخدمات 

)Medi‑Cal Dental

ُ

وتسمى هذه الخدمات خدمات برنامج الفحص والتشخيص والعالج المبكر والدوري 
)Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment, EPSDT( خدمات .EPSDT التي 

 ألطباء األطفال لمساعدتك أنت أو طفلك على البقاء بصحة جيدة يتم تغطيتها دون Bright Futuresتوصي بها توجيهات 
أي تكلفة عليك.
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الفحوصات الدورية لصحة األطفال والرعاية الوقائية
ا، وخدمات االستشارة تشمل الرعاية الوقائية الفحوصات الطبية المنتظمة لمساعدة طبيبك في العثور على المشاكل مبكًر

للكشف عن األمراض أو األمراض أو الحاالت الطبية قبل أن تسبب مشاكل. تساعدك الفحوصات المنتظمة أنت أو طبيب 
طفلك في البحث عن أي مشاكل. يمكن أن تشمل المشاكل الطبية، واألسنان، والرؤية، والسمع، والصحة العقلية، وأي من 

اضطرابات تعاطي المخدرات )العقاقير(. نغطي الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن المشاكل )بما في ذلك تقييم مستوى 
الرصاص في الدم( في أي وقت تحتاج إليها، حتى إذا كانت ليست ضمن فحصك الطبي الشامل المنتظم.

تشمل الرعاية الوقائية الحقن التي تحتاجها أنت أو طفلك. يجب أن نتأكد من حصول كافة األطفال المسجلين على الحقن التي 
يحتاجون إليها في وقت أي زيارة رعاية صحية. تتوفر خدمات الرعاية الوقائية والفحوصات بدون تكلفة وبدون موافقة مسبقة 

)تصريح مسبق(.

يجب أن يخضع طفلك للفحوصات في هذه األعمار:
 أيام بعد الوالدة4‑2• 
 شهر1• 

 شهرين2 •
 أشهر4• 
 أشهر6• 
 أشهر9• 

 •ً  شهرا12
 •ً  شهرا15
 •ً ا شهر18
 •ً  شهرا24
 •ً  شهرا30
 سنة20 سنوات إلى 3مرة في السنة من سن • 

تشمل الفحوصات الصحية الدورية للطفل ما يلي:
السيرة المرضية بالكامل والفحص البدني من الرأس إلى أخمص القدمين• 
 الدوري التابع لألكاديمية األمريكية Bright Futuresالمطاعيم المناسبة للفئة العمرية )تتبع كاليفورنيا جدول • 

لطب األطفال(
الفحوصات المخبرية، بما في ذلك اختبارات تسمم الدم بالرصاص• 
التثقيف الصحي• 
فحص البصر والسمع• 
فحص صحة الفم• 
تقييم الصحة السلوكية• 

عند اكتشاف مشكلة جسدية أو مشكلة تتعلق بالصحة العقلية أثناء الفحص أو االختبار، فقد تكون هناك رعاية يمكنها إصالح 
 ونحن مسؤولين عن الدفع مقابل الرعاية، عندها سنقوم بتغطية الرعاية المشكلة أو مساعدتها. إذا كانت الرعاية ضرورية طبيا

بدون تكلفة عليك. تشمل هذه الخدمات ما يلي:
ً

الرعاية التي يقدمها األطباء والممرضين الممارسين والمستشفيات• 
الحقن التي تحافظ عليك بصحة جيدة• 
العالجات الطبيعية وعالج النطق/اللغة والعالجات الوظيفية• 
خدمات الصحة المنزلية والتي يمكن أن تكون معدات أو إمدادات أو أجهزة طبية• 
عالج مشاكل البصر بما في ذلك النظارات الطبية• 
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عالج مشاكل السمع، بما في ذلك المساعدات السمعية عندما ال تكون مشمولة بتغطية • 
Whole Child Model

عالج الصحة السلوكية الضطراب طيف التوحد واإلعاقات التطورية األخرى• 
إدارة الحاالت والتثقيف الصحي• 
الجراحات الترميمية، والتي تكون عمليات جراحية لتصحيح أو إصالح تراكيب غير طبيعية في الجسم ناتجة • 

أو تشوهات في النمو أو صدمات أو عدوى أو أورام أو أمراض لتحسين وظيفة أو إيجاد  عن عيوب خلقية
مظهر طبيعي.

اختبارات تسمم الدم بالرصاص
 لفحص التسمم بالرصاص في الدم في عمر Kaiser Permanenteيجب أن يخضع جميع األطفال المخصصين إلى 

ا إذا لم يتم اختبارهم قبل ذلك. شهر72 و 36ا أو الذين تتراوح أعمارهم بين  شهر24و  12 ً ً

المساعدة في الحصول على خدمات رعاية األطفال والشباب الدورية
ً ا وعائالتهم في الحصول على الخدمات التي يحتاجونها. يستطيع منسق  عام21سنساعد األعضاء الذين تقل أعمارهم عن 

 القيام بما يلي:Kaiser Permanenteالرعاية التابع إلى 
يخبرك عن الخدمات المتاحة• 
ساعد في العثور على موفرين تابعين إلى الشبكة أو موفرين من خارج الشبكة، عند الحاجة• 
المساعدة في تحديد المواعيد• 
ترتيب النقل الطبي والنقل غير الطبي حتى يتمكن األطفال من الوصول إلى مواعيدهم• 
، على سبيل المثال ال الحصر:FFS Medi‑Calالمساعدة في تنسيق الرعاية للخدمات من خالل • 

خدمات العالج والتأهيل الضطرابات الصحة العقلية وتعاطي المواد المخدرة •

عالج مشاكل األسنان والتي يمكن أن تكون تقويم األسنان• 

)"FFS"( خدمات يمكنك الحصول عليها من خالل نظام الخدمة مقابل الرسوم 
 أو برامج أخرىMedi‑Calلدى 

الفحوصات الدورية لألسنان
المحافظة على لثة طفلك نظيفة عن طريق مسح اللثة بلطف بقطعة قماش كل يوم. عند حوالي أربعة إلى ستة أشهر، يبدأ 

"التسنين" عندما تبدأ أسنان الطفل بالظهور. يجب عليك تحديد موعد ألول زيارة أسنان لطفلك بمجرد ظهور أسنانه األولى أو 
بحلول عيد ميالده األول، أيهما أقرب.

 هي خدمات مجانية أو منخفضة التكلفة لكل من:Medi‑Calخدمات طب األسنان التالية من 

4 إلى 1الرضع من عمر 
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زيارة األسنان األولى للرضيع• 
فحص األسنان األول للرضيع• 
(3 أشهر من الوالدة حتى سن 3 أشهر؛ كل 6فحوصات األسنان )كل • 
األشعة السينية• 
 أشهر(6تنظيف األسنان )كل • 
 أشهر(6ورنيش الفلورايد )كل • 
الحشوات• 
خلع األسنان• 
خدمات الطوارئ• 
خدمات العيادات الخارجية• 
ا(التخدير )إذا كان ضروري طبًي• 

5‑12األطفال بعمر 
 أشهر(6فحوصات األسنان )كل • 
األشعة السينية• 
 أشهر(6ورنيش الفلورايد )كل • 
 أشهر(6تنظيف األسنان )كل • 
مانعات التسرب المولي• 
الحشوات• 
سحب العصب• 
خدمات الطوارئ• 
خدمات العيادات الخارجية• 
ا(التخدير )إذا كان ضروري طبًي• 

13‑17األطفال بعمر 
 أشهر(6فحوصات األسنان )كل • 
األشعة السينية• 
 أشهر(6ورنيش الفلورايد )كل • 
 أشهر(6تنظيف األسنان )كل • 
تقويم األسنان )التقويم( للمؤهلين• 
الحشوات• 
التيجان• 
سحب العصب• 
خلع األسنان• 
خدمات الطوارئ• 
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خدمات العيادات الخارجية• 
ا(التخدير )إذا كان ضروري طبًي• 

Medi‑Cal Dental Program إذا كانت لديك أسئلة أو احتجت معرفة المزيد حول خدمات األسنان، فاتصل مع برنامج 
ا زيارة موقع برنامج . يمكنك أيض)TTY/TDD 2922-735-800-1 أو 711( 6384-322-800-1على الرقم 

Medi‑Cal Dental Program اإللكتروني على https://smilecalifornia.org/.)باللغة اإلنجليزية( 
ً

خدمات اإلحالة التثقيفية الوقائية اإلضافية
ا من أن طفلك يواجه صعوبة في المشاركة والتعلم في المدرسة، فتحدث إلى طبيب الرعاية األولية لطفلك أو إذا كنت قلًق

المعلمين أو اإلداريين في المدرسة. باإلضافة إلى المزايا الطبية التي نغطيها، هناك خدمات يجب أن تقدمها المدرسة لمساعدة 
طفلك على التعلم وعدم التخلف عن الطالب اآلخرين.

تتضمن أمثلة الخدمات التي قد يتم تقديمها لمساعدة طفلك على التعلم ما يلي:
خدمات النطق واللغة• 
خدمات نفسية• 
العالج الطبيعي• 
العالج الوظيفي• 
التكنولوجيا المساعدة• 
خدمات عامل اجتماعي• 
خدمات استشارية• 
خدمات التمريض المدرسي• 
النقل إلى المدرسة ومنها• 

ا إلى جنب مع األطباء والمعلمين لطفلك، يمكنك يتم توفير هذه الخدمات ودفع تكاليفها من قبل وزارة التعليم في كاليفورنيا. جنًب
وضع خطة مخصصة من شأنها أن تساعد طفلك بشكل أفضل.

https://smilecalifornia.org/
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اإلبالغ عن المشاكل وحلها . 6
:Kaiser Permanenteهناك نوعان من المشاكل التي قد تواجهها مع 

 أو موفر أو مشكلة Kaiser Permanente( هي تلك الحالة عندما تحدث لك مشكلة مع التظلم )أو الشكوى •
بخصوص الرعاية الصحية أو العالج الذي حصلت عليه من موفر

عندما ال توافق على قرارنا بعدم تغطية خدماتك أو تغييرهاالطعن يحدث • 

ً   إلعالمنا بمشكلتك. ويمكنك أيضاKaiser Permanenteيمكنك استخدام عملية  التظلمات والطعون الموجودة لدى 
 أو 8500-246-714-1. اتصل مع على الرقم Kaiser Permanente من  بدالCalOptima االتصال مع 

1-888-587-8088 ).TTY 1-800-735-2929( إلى 5:30 مساء صباحا8، من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة  
 من CalOptima أو Kaiser Permanenteلتخبرهم عن مشكلتك. وال يحرمك استخدام عملية التظلم الموجودة لدى 

 بأي تمييز ضدك أو انتقام منك بسبب تقديم CalOptima أو Kaiser Permanenteأي من حقوقك القانونية. لن تقوم 
شكوى إلينا. عن طريق إعالمنا بالمشكلة التي تواجهها، تساعدنا في تحسين مستوى الرعاية التي نقدمها لكل األعضاء. 

ً
ً ً

 التابع إلدارة خدمات الرعاية الصحية في كاليفورنيا Medi‑Calيستطيع محقق شكاوى الرعاية المدارة من 
)Department of Health Care Services, "DHCS"(ا. ويمكنه المساعدة إذا واجهت مشكالت في  المساعدة أيض

Medi‑Cal إلى االنضمام إلى خطة صحية أو تغييرها أو تركها، كما يمكنه المساعدة إذا انتقلت وكنت تواجه صعوبة في نقل 
، من االثنين إلى الجمعة ومن الساعة 8609-452-888-1مقاطعتك الجديدة. ويمكنك االتصال بمحقق الشكاوى على الرقم 

. مساء5ا حتى  صباح8

ً

ً ً

. في حالة عدم التأكد Medi‑Calا تقديم تظلم إلى مكتب األهلية في المقاطعة بخصوص أهليتك للحصول على يمكنك أيًض
 4000-464-800-1من الجهة التي يمكنك تقديم التظلم إليها، يمكنك االتصال مع مركز اتصال خدمة األعضاء بالرقم 

)TTY 711(.

 على الرقم Medi‑Calلإلبالغ عن وجود معلومات غير صحيحة بخصوص تأمينك الصحي اإلضافي، يرجى االتصال مع 
.ا وحتى 5:00 مساء من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 8:00 صباح1-800-541-5555 ً ً

الشكاوى
الشكوى )أو التظلم( هي عندما تواجهك مشكلة مع أو تشعر بعدم رضا عن الخدمات التي تتلقاها من 

Kaiser Permanente.أو أحد الموفرين. وال يوجد حد زمني لتقديم الشكوى 

إذا كانت لديك شكوى بشأن األدوية الموصوفة لمرضى العيادات الخارجية التي حصلت عليها من خالل 
 أو من خالل التوجه إلى . يمكنك تقديم شكوى إما خطياMedi‑Cal RxMedi‑Cal Rx، فأرسل شكواك إلى 

www.Medi‑CalRx.dhcs.ca.gov باللغة اإلنجليزية( أو بواسطة الهاتف من خالل االتصال بخدمة عمالء( 
Medi‑Cal Rx أيام أ أسبوع. يمكن لمستخدمي 7 ساعة في اليوم، 24، على مدار 2273-977-800-1 على الرقم 

TTY مساء5ا حتى الساعة  صباح8، من االثنين إلى الجمعة، من الساعة 711 االتصال بالرقم .

ً

ً ً

http://www.medi-calrx.dhcs.ca.gov/
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اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
مجانية. نعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

kp.org )باللغة اإلنجليزية(

6 | اإلبالغ عن المشاكل وحلها

 لعملية التظلم لدينا يمكن لألعضاء إرسال شكاوى حول مزايا Medi‑Cal Rxال تخضع الشكاوى المتعلقة بمزايا صيدلية 
 )2273-977-800-1 عن طريق االتصال بالرقم Medi‑Cal Rxصيدلية 
أو 711

TTY 2273-977-800 والضغط على 5 
 )باللغة اإلنجليزية(. www.Medi‑CalRx.dhcs.ca.gov( أو التوجه إلى 

 في أي وقت عن CalOptima أو Kaiser Permanenteبالنسبة لكافة المسائل األخرى، يمكن تقديم شكوى من خالل 
ً أو عبر اإلنترنت. أو شخصياطريق الهاتف أو خطيا ً

 عبر الهاتف:• 

على الرقم Kaiser Permanente  يمكنك االتصال مع خدمات األعضاء لدى • 
1-800-464-4000 )TTY 711( أيام في األسبوع )باستثناء 7 ساعة في اليوم و24 على مدار 

م لنا رقم سجلك الطبي واسمك وسبب شكواكالعطالت مغلق(. قد ّ

 أو 8500-246-714-1 على الرقم CalOptima اتصل مع خدمات األعضاء لدى • 
1-888-587-8088 )TTY 1-800-735-2929(  صباحا8، من اإلثنين إلى الجمعة، من الساعة  

 واسمك وسبب شكواك.CalOptima. أعطهم بطاقة هويتك الصادرة عن  مساءإلى 5:30
ً

ً
 بالبريد:• 

 4000-464-800-1 على الرقم Kaiser Permanenteاتصل مع خدمات األعضاء لدى • 
)TTY 711( وطلب إرسال نموذج إليك. وسيكون هناك كذلك نماذج شكاوى في عيادة طبيبك. قم بتعبئة 

د من تضمين اسمك ورقم سجلك الطبي وسبب شكواك. أخبرنا بما حدث النموذج عند استالمك له. تأك
وكيف يمكننا مساعدتك. أرسل النموذج عبر البريد إلى مكتب خدمة األعضاء في إحدى منشآت شبكة 

Kaiser Permanente انظر( kp.org/facilities)لمعرفة المواقع(  )باللغة اإلنجليزية

ّ

 أو 8500-246-714-1 على الرقم CalOptima اتصل مع خدمات األعضاء لدى • 
1-888-587-8088 )TTY 1-800-735-2929( واطلب منهم إرسال النموذج إليك. عندما تحصل ،

على النموذج، قم بتعبئته. تأكد من ذكر اسمك ورقم تعريف خطتك الصحية وسبب شكواك.أخبرهم بما 
 حدث وكيف يمكنهم مساعدتك.أرسل النموذج إلى:

CalOptima Member Services 
505 City Parkway 

West Orange, CA 92868
ًشخصيا: • 

امأل نموذج شكوى أو طلب/مطالبة مزايا من أحد مكاتب خدمات األعضاء في إحدى منشآت الخطة• 

 في العنوان التالي CalOptima قم بتعبئة النموذج في مكتب  •
505 City Parkway West, Orange, CA 92868

عبر اإلنترنت: • 

)باللغة اإلنجليزية( kp.orgاستخدم النموذج اإللكتروني المتاح على موقعنا اإللكتروني  •

 )باللغة اإلنجليزية(www.caloptima.org اإللكتروني CalOptimaتفضل بزيارة موقع • 

. اتصل بمركز يمكننا مساعدتك إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في تقديم شكواك. يمكننا أن نقدم لك خدمات لغوية مجاناً
 الحصول على المساعدة من  . يمكنك أيضا)TTY 711( 4000-464-800-1اتصاالت خدمة األعضاء لدينا على الرقم 

CalOptimaأن يقدموا لك خدمات لغوية مجانية.. يمكنهم أيضا 
ً

ً

http://www.medi-calrx.dhcs.ca.gov/
http://kp.org/facilities
http://kp.org
http://www.caloptima.org


الصفحة 83

اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
مجانية. نعمل 24 ساعة في اليوم و7 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 

kp.org )باللغة اإلنجليزية(

6 | اإلبالغ عن المشاكل وحلها

 لحل المشكلة.لمعرفة المزيد عن Kaiser Permanente، فسوف يعملون معك ومع CalOptimaإذا قدمت شكواك إلى 
 أو 8500-246-714-1 على الرقم CalOptima، اتصل مع CalOptima عملية تقديم التظلم الموجودة لدى 

1-888-587-8088 )TTY 1-800-735-2929(.

ً ا، سنرسل لك رسالة أخرى تخبرك  يوم30 أيام من تقديم الشكوى، سنرسل لك رسالة تعلمك بأننا استلمناها. وخالل 5خالل 
، فسوف يردون خالل نفس األطر الزمنية. إذا اتصلت بنا بشأن CalOptimaبكيفية حل مشكلتك. إذا قدمت الشكوى إلى 

شكوى ال تتعلق بتغطية الرعاية الصحية أو الضرورة الطبية أو العالج التجريبي أو االستقصائي، وتم حل شكواك بحلول 
.نهاية يوم العمل التالي، فقد ال تتلقى رسالة ً

ّ ا ألن الوقت  بإصدار قرار سريع منKaiser PermanenteCalOptima أو أذا اردت أنت أو أراد طبيبك أن تقوم 
الذي يستغرقه حل شكواك سيضع حياتك أو صحتك أو قدرتك على العمل في خطر، يمكنك أن تطلب مراجعة مستعجلة 

 أو )TTY 711( 4000-464-800-1)سريعة(. لطلب مراجعة عاجلة، اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء على الرقم 
CalOptima 8088-587-888-1 أو 8500-246-714-1 على الرقم ).TTY 1-800-735-2929( في غضون .

ا بشأن كيفية تعاملنا مع شكواك وما إذا كنا سنقوم بتعجيل  قرارCalOptima ساعة من تلقي شكواك، سنتخذ نحن أو 72
ا. يوم30 أننا لن نقوم بتعجيل شكواك، فسنعلمك أننا سنحل شكواك خالل CalOptimaشكواك. إذا قررنا نحن أو 

ً
ً

االستئنافات
ّ ً ً  لمراجعة CalOptima أو Kaiser Permanenteه إلى ا من الشكاوى. والطعن طلب موجا مختلفعد الطعن نوعُي

 )"Notice of Action, "NOA(وتغيير قرار اتخذناه بشأن تغطية خدمة مطلوبة. إذا أرسلنا لك رسالة إشعار بإجراء 
نخبرك فيها بأننا نرفض أو نؤخر أو نغير أو ننهي خدمة وكنت ال توافق على قرارنا، يمكنك تقديم طعن. يمكن أن يقوم 

PCPا بتقديم طعن بالنيابة عنك بموجب إذن خطي منك. الخاص بك أو موفر آخر أيض ً

ً ً  التي استلمتها. إذا قررنا تقليل أو تعليق أو إيقاف خدمة NOAا من تاريخ ا تقويمي يوم60يجب عليك تقديم االستئناف خالل 
)الخدمات( تحصل عليها اآلن، يمكنك االستمرار في الحصول على هذه الخدمة )الخدمات( أثناء انتظار البت في االستئناف. 

. لتلقي المساعدات المدفوعة المعلقة، يجب أن تطلب )Aid Paid Pending(طلق على هذا المساعدات المدفوعة المعلقة وي
ا.  أو قبل التاريخ الذي قلنا فيه أن خدمتك )خدماتك( ستتوقف، أيهما يأتي الحقNOA أيام من تاريخ 10ا خالل منا استئناف

عندما تطلب استئناف في ظل هذه الظروف، فإن الخدمة )الخدمات( ستستمر. قد نطلب منك دفع تكلفة الخدمات إذا كان القرار 
النهائي يرفض الخدمة أو يغيرها.

ُ
ً ً

، فيمكنك طلب جلسة استماع بالوالية. ويوجد لدى إدارة الخدمات Medi‑Cal Rxإذا كنت تريد استئناف قرار اتخذه 
. هذه Medi‑Cal Rxاالجتماعية في كاليفورنيا عملية جلسات استماع بالوالية إذا كنت تريد تقديم استئناف بخصوص قرار 

 بمراجعة العملية مختلفة عن عملية االستئناف التي تستخدمها لمزاياك األخرى. خالل جلسة االستماع بالوالية، يقوم قاض
DHCS.Medi‑Cal للتأكد من أن القرارات تنسجم مع سياسة صيدلية طلبك بوجود رأي سريري من صيادلة 

ٍ

 Kaiser PermanenteCalOptima أو بالنسبة لكافة المسائل األخرى، يمكنك تقديم استئناف في أي وقت من خالل 
ا أو عبر اإلنترنت:ا أو شخصيعبر الهاتف أو كتابي ً ً

 عبر الهاتف:• 

 4000-464-800-1 الرقم Kaiser Permanente علىاتصل مع خدمات األعضاء لدى  •
)TTY 711( قد7 ساعة في اليوم و24 على مدار .)م لنا رقم  أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق

سجلك الطبي واسمك والخدمة التي تقدم استئناف بخصوصها
ّ
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 أو 8500-246-714-1 على الرقم CalOptima اتصل مع خدمات األعضاء لدى  •
1-888-587-8088 )TTY 1-800-735-2929( صباحا8، من اإلثنين إلى الجمعة، من الساعة  

 واسمك والخدمة التي قدمت التظلم CalOptima. أعطهم بطاقة هويتك الصادرة عن  مساءإلى 5:30
بخصوصها. سيرسلون إليك نموذج لتعبئته للتأكد من أنك طلبت تظلم.

ً
ً

 بالبريد:• 

 4000-464-800-1 على الرقم Kaiser Permanenteاتصل مع خدمات األعضاء لدى  •
(TTY 711وطلب إرسال نموذج إليك. وستكون هناك أيض ) ا نماذج طعن في عيادة طبيبك. قم

د من تضمين اسمك ورقم سجلك الطبي والخدمة التي تقدم الطعن بتعبئة النموذج عند استالمك له. تأك
بخصوصها. أرسل النموذج عبر البريد إلى مكتب خدمة األعضاء في إحدى المنشآت التابعة لخطة 

Kaiser Permanente انظر( kp.org/facilities ]باللغة اإلنجليزية[)لمعرفة المواقع 

ً
ّ

 أو 8500-246-714-1 على الرقم CalOptima اتصل مع خدمات األعضاء لدى  •
1-888-587-8088 )TTY 1-800-735-2929( واطلب منهم إرسال النموذج إليك. عندما تحصل ،

على النموذج، قم بتعبئته. تأكد من ذكر اسمك ورقم تعريف خطتك الصحية وسبب شكواك.أخبرهم بما 
 حدث وكيف يمكنهم مساعدتك.أرسل النموذج إلى:

CalOptima Member Services 
505 City Parkway 

West Orange, CA 92868
 ا:شخصًي• 

امأل نموذج استئناف في أحد مكاتب خدمات األعضاء بإحدى منشآت الخطة• 

 في العنوان التالي CalOptima قم بتعبئة النموذج في مكتب  •
505 City Parkway West, Orange, CA 92868

 عبر اإلنترنت:• 

)باللغة اإلنجليزية( kp.orgاستخدم النموذج اإللكتروني المتاح على موقعنا اإللكتروني  •

 )باللغة اإلنجليزية(www.caloptima.org اإللكتروني CalOptimaتفضل بزيارة موقع  •

يمكننا مساعدتك إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في تقديم استئناف أو بخصوص المساعدة المدفوعة المعلقة. يمكننا أن نقدم لك 
  يمكنك أيضا)TTY 711( 4000-464-800-1. اتصل مع مركز اتصال خدمة األعضاء على الرقم خدمات لغوية مجانا

 8088-587-888-1 أو 8500-246-714-1 من خالل االتصال على الرقم CalOptimaالحصول على المساعدة من 
)TTY 1-800-735-2929(مجانية.  أن يقدموا لك خدمات لغوية يمكنهم أيضا

ً ً

ً

 لحل المشكلة.لمعرفة المزيد عن Kaiser Permanente، فسوف يعملون معك ومع CalOptimaإذا قدمت شكواك إلى 
 أو 8500-246-714-1 على الرقم CalOptima، اتصل مع CalOptima عملية تقديم التظلم الموجودة لدى 

1-888-587-8088 )TTY 1-800-735-2929(.

ً ا، سنخبرك بقرار  يوم30 أيام من استالم االستئناف الخاص بك، سنرسل لك رسالة تعلمك بأننا حصلنا عليه. خالل 5خالل 
. إذا )"Notice of Appeal Resolution, "NAR(االستئناف الخاص بنا ونرسل إليك خطاب إشعار قرار االستئناف 

 30، فسيردون خالل نفس األطر الزمنية. إذا لم نخبرك بقرار االستئناف الخاص بنا خالل CalOptimaقدمت استئنافك إلى 
ا، يمكنك طلب عقد جلسة استماع بالوالية.يوم ً

http://kp.org/facilities
http://kp.org
http://www.caloptima.org


الصفحة 85

اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى KP على الرقم TTY 711( 1-800-464-4000(. المكالمة 
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kp.org )باللغة اإلنجليزية(

6 | اإلبالغ عن المشاكل وحلها

 بإصدار قرار سريع ألن الوقت الذي Kaiser PermanenteCalOptima أو أذا أردت أنت أو أراد طبيبك أن تقوم 
يستغرقه حل االستئناف الخاص بك سيضع حياتك أو صحتك أو قدرتك على العمل في خطر، يمكنك أن تطلب مراجعة 

. أو )TTY 711( 4000-464-800-1مستعجلة )سريعة(. لطلب مراجعة عاجلة، اتصل بنا على الرقم على الرقم 
. )TTY 1-800-735-2929( 8088-587-888-1 أو 8500-256-714-1 على الرقم CalOptimaاتصل مع 

 ساعة من تلقي االستئناف الخاص بك بخصوص فيما إذا كنا سنقوم بتسريع 72ا خالل  قرارCalOptimaوسنتخذ نحن أو 
االستئناف.

ً

ما يمكنك عمله إذا كنت غير موافق على قرار الطعن
Medi‑Cal Rx. يمكنك  مع الشكاوى واالستئنافات المتعلقة بمزايا صيدلية Kaiser Permanenteال تتعامل 

 2273-977-800 عن طريق االتصال بالرقم Medi‑Cal Rxإرسال شكاوى واستئنافات حول مزايا صيدلية 
Medi‑Cal Rx (. إذا كنت ال توافق على قرار يتعلق بمزايا صيدلية )TTY 2273-977-800 والضغط على 5 أو 711
الخاصة بك، فيمكنك أن تطلب جلسة استماع بالوالية. 

ً ً  تخبرك بقرارنا وقد مضى ا رسالةا وتلقيت رسالة منا تخبرك بأننا لم نغير قرارنا، أو أنك لم تتلق أبدإذا قدمت استئناًف
 بمراجعة حالتك. لن تضطر . سيقوم قاض)"CDSS"( من إدارة الخدمات االجتماعية جلسة استماعا، فيمكنك طلب يوم 30

إلى الدفع مقابل جلسة االستماع. ستزودك األقسام أدناه بمزيد من المعلومات حول كيفية طلب جلسة استماع.
ٍ ً

جلسات االستماع بالوالية
ٍ  على حل . سيساعدك قاض)"CDSS"(جلسة االستماع بالوالية هي لقاء مع أشخاص من دائرة الخدمات االجتماعية 

 وما زلت Kaiser Permanente إلى مشكلتك. يحق لك طلب جلسة استماع بالوالية فقط إذا كنت قد قدمت بالفعل استئنافا
ا. يوم30ا بشأن استئنافك بعد مرور  عن القرار أو إذا كنت لم تتلق قرارغير راض

ً
ً ً ٍ

ً ا من تاريخ اإلشعار بقرار االستئناف. يستطيع PCP الخاص  يوم120يجب عليك طلب إجراء جلسة استماع بالوالية خالل 
بك طلب جلسة استماع بالوالية بموجب موافقة خطية منك. ومع ذلك، إذا قدمنا لك مساعدة مدفوعة معلقة أثناء االستئناف، 
وتريد استمرارها حتى يتم اتخاذ قرار بشأن جلسة استماع الوالية الخاصة بك، فيجب عليك طلب جلسة استماع في الوالية 

 أو قبل التاريخ الذي قلنا فيه أن خدمتك )خدماتك( ستتوقف، أيهما )"NAR"( أيام من إشعار حقوق االستئناف 10خالل 
ا. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة للتأكد من استمرار المساعدة المدفوعة المعلقة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن جلسة يأتي الحق

. يستطيع )TTY 711( 4000-464-800-1استماع الوالية الخاصة بك، فاتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء على 
PCP.الخاص بك طلب جلسة استماع بالوالية بموجب موافقة خطية منك 

ً

، يمكنك طلب جلسة في بعض األحيان يمكنك طلب جلسة استماع في الوالية دون استكمال عملية االستئناف الخاصة بنا. مثالً
استماع في الوالية دون الحاجة إلى إكمال عملية االستئناف الخاصة بنا، إذا لم نبلغك بشكل صحيح أو في الوقت المحدد بشأن 

ُسمى هذا االستنفاد المعتبر. فيما يلي بعض األمثلة لالستنفاد المعتبر:خدمتك )خدماتك(. وي
 هذا بلغتك المفضلة.)"NOA"(لم تنفر لك رسالة إشعار باتخاذ اإلجراء • 
 يؤثر في أي من حقوقك.ارتكبنا خطأً• 
.NOAلم نقم بإعطائك رسالة • 
 التي أرسلناها.NARارتكبنا خطأ في رسالة • 
 •ً ا. يوم30لم نقرر استئنافك خالل 
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 ساعة.72قررنا أن قضيتك كانت عاجلة، لكننا لم نرد على استئنافك خالل • 

بإمكانك طلب جلسة استماع بالوالية عبر الهاتف أو البريد.
 5253-952-800-1  على الرقمCDSS اتصل بوحدة االستجابة العامة في عبر الهاتف:• 

(TTY 1-800-952-8349).
 •ّ م مع إشعار قرار االستئناف الخاص بك. أرسله إلى العنوان أدناه: قم بتعبئة النموذج المقدبالبريد:

California Department of Social Services 
State Hearings Division 

P.O. Box 944243, MS 09‑17‑37 
Sacramento, CA 94244‑2430

. اتصل إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في طلب جلسة استماع بالوالية، يمكننا مساعدتك. يمكننا أن نقدم لك خدمات لغوية مجانا
.)TTY 711(4000-464-800-1 بمركز اتصاالت خدمة األعضاء لدينا على الرقم 

ً

ً ا حتى يفصل  يوم90ستقوم خالل جلسة االستماع بإعطاء رأيك. وسنقوم بإعطاء رأينا. وقد يستغرق األمر ما يصل إلى 
القاضي في مسألتك. وعلينا اتباع قرار القاضي.

 باتخاذ قرار سريع ألن الوقت الذي سيستغرقه عقد جلسة استماع بالوالية سيعرض حياتك CDSSإذا كنت ترغب في قيام 
 وطلب جلسة استماع CDSS الخاص بك االتصال مع PCPأو صحتك أو قدرتك على العمل للخطر، فيمكنك أنت أو 

 أيام عمل من تاريخ تلقي طلبك من 3 باتخاذ قرار في موعد ال يتجاوز CDSSبالوالية مستعجلة )سريعة(. يجب أن تقوم 
Kaiser Permanente و CalOptima.

االحتيال والهدر وسوء االستخدام
 يمارس االحتيال أو الهدر أو اإلساءة فمن حقك Medi‑Calإذا شككت بأن موفر الرعاية أو الشخص الذي يحصل على 
 أو إرسال شكوى عبر اإلنترنت على 6222-822-800-1اإلبالغ عن ذلك عن طريق االتصال بالرقم المجاني السري 

https://www.dhcs.ca.gov .)باللغة اإلنجليزية(

يشمل االحتيال والهدر وسوء االستخدام من جانب الموفر ما يلي:
تزوير السجالت الطبية• 
اوصف أدوية أكثر من الالزم طبًي• 
اإعطاء خدمات رعاية طبية أكثر من الالزم طبًي• 
إعداد فواتير لخدمات لم يتم منحها• 
إعداد فواتير لخدمات متخصصة في حين لم يقم ذلك المتخصص بالخدمة• 
تقديم أدوات وخدمات مجانية أو مخفضة لألعضاء في محاولة للتأثير على العضو الختيار مزود معين• 
تغيير طبيب الرعاية األولية للعضو بدون علم العضو• 

يشمل االحتيال والهدر وسوء االستخدام من مستفيد بالمزايا ما يلي، ولكن ليس على سبيل الحصر:
Medi‑Cal  إقراض أو بيع أو إعطاء بطاقة هوية الخطة الصحية أو بطاقة هوية مزايا • 

)Benefits Identification Card, BIC(لشخص آخر 

https://www.dhcs.ca.gov
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الحصول على نفس العالجات أو األدوية أو ما يشابهها من أكثر من موفر واحد• 
الذهاب إلى قسم طوارئ في حين أن الحالة ليست طارئة• 
استخدام رقم الضمان االجتماعي أو بطاقة هوية الخطة الصحية التابعة لشخص آخر• 
أخذ توصيالت النقل الطبي والنقل غير الطبي للخدمات غير المتعلقة بالرعاية الصحية أو للخدمات التي ال • 

، أو عندما ال يكون لديك موعد طبي أو وصفات طبية الستالمهاMedi‑Calتغطيها 

ن اسم وعنوان ورقم هوية الشخص الذي ارتكب االحتيال أو الهدر لإلبالغ عن االحتيال أو الهدر أو سوء االستخدام، دّو
أو سوء االستخدام. قم بتوفير أكبر قدر ممكن من المعلومات عن هذا الشخص، مثل رقم الهاتف أو التخصص إذا كان من 

الموفرين. قم بتوفير تواريخ األحداث وملخص لما حدث بالضبط.

 إذا الحظت مؤشرات على سوء تصرف محتمل، فاتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على الرقم 
1-800-464-4000 )TTY 711( 7 ساعة في اليوم و 24 على مدار)أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق .

التحكيم الملزم
التحكيم الملزم هو طريقة لحل المشاكل من خالل طرف خارجي محايد. يستمع الطرف الخارجي لكال طرفي المشكلة ويتخذ 

ا لكال الطرفين. يتنازل كال الطرفان عن الحق لهيئة محلفين أو محكمة. سوف نستخدم التحكيم الملزم لتسوية لزما مقرار
فحسب.ا لنا الدعاوى القديمة ملزماستخدام التحكيم الملزم لهذه الدعاوى التي نقدمها قبل تاريخ سريان كتيب األعضاء هذا. يعد 

ً ُ ً
ً

نطاق التحكيم
يجب أن تستخدم التحكيم الملزم إذا كانت الدعوى متعلقة بكتيب األعضاء هذا أو بعضويتك لدينا بشرط استيفاء جميع 

التالية: الشروط
إذا كانت الدعوى تتعلق بما يلي:• 

الممارسات الخاطئة )دعوى بأن الخدمات أو العناصر الطبية غير ضرورية أو غير مصرح بها أو تم  •
(؛ أوتقديمها بطريقة غير سليمة، أو بإهمال، أو بشكل غير واف ٍ

توفير الخدمات أو العناصر؛ أو •

مسؤولية المنشآت• 
إذا كانت الدعوى مقدمة من:• 

جانبك ضدنا؛ أو• 

من جانبا ضدك• 
ال يمنع القانون الحاكم استخدام التحكيم الملزم لتسوية الدعوى• 
تتعذر تسوية الدعوى من خالل محكمة مطالبات صغيرة• 

تنبيه:
ال يلزم استخدام التحكيم الملزم للدعاوى التي يمكن تسويتها من خالل جلسة استماع حكومية• 
ال يمكنك استخدام التحكيم الملزم إذا كنت قد حصلت على قرار بشأن الدعوى من خالل جلسة استماع حكومية• 
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في قسم "التحكيم الملزم" هذا فحسب، تشير كلمة "أنت" إلى الطرف الذي يطلب إجراء التحكيم الملزم:
أنت )عضو(• 
وريثك أو قريبك أو أي شخص تحدد اسمه للتصرف نيابة عنك• 
شخص يدعي بحقه في التزام ما بسبب عالقتك معنا• 

لب إجراء التحكيم الملزم ضده:في قسم "التحكيم الملزم" هذا فحسب، تشير كلمة "نحن" ومشتقاتها إلى الطرف الذي ُط
 •Kaiser Foundation Health Plan, Inc. )"KFHP"(
 •Kaiser Foundation Hospitals )"KFH"(
 •Southern California Permanente Medical Group )"SCPMG"(
 •The Permanente Medical Group, Inc. )"TPMG"(
 •The Permanente Federation, LLC
 •The Permanente Company, LLC
TPMG أو SCPMGأي طبيب تابع إلى • 
أي شخص أو مؤسسة متعاقدة مع أي من هذه األطراف التي تطلب استخدام التحكيم الملزم• 
أي موظف أو وكيل لدى أي من هذه األطراف• 

القواعد اإلجرائية
يتم إجراء التحكيم الملزم باستخدام القواعد اإلجرائية:

 واللجنة Kaiser Permanenteتم وضع القواعد اإلجرائية بواسطة مكتب المدير المستقل مع مشاركة من • 
االستشارية للتحكيم

يمكنك الحصول على نسخة من القواعد اإلجرائية من خالل االتصال بمركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على • 
 )TTY 711(4000-464-800-1الرقم 

كيفية المطالبة بإجراء تحكيم
لطلب إجراء تحكيم ملزم، عليك تقديم طلب رسمي )طلب التحكيم(، والذي يشمل:

وصفك للدعوى المرفوعة ضدنا• 
كم األضرار التي تطالب بالتعويض عنها• 
كان هناك محام  األسماء والعناوين وأرقام الهاتف الخاصة بجميع األطراف المشتركين في إقامة الدعوى. إذا• 

ألي من هذه األطراف، يجب تضمين اسم هذا المحامي وعنوانه ورقم هاتفه
أسماء األطراف التي تقيم هذه الدعوى ضدهم• 

يجب تضمين جميع الدعاوى الناتجة عن نفس الحادث في طلب واحد.

تقديم طلب التحكيم
The Permanente Federation, LLC  أو TPMG أو SCPMG أو KFH أو KFHPإذا كنت ترفع دعوى ضد 

، فأرسل طلب التحكيم إلى:The Permanente Company, LLCأو 
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Kaiser Permanente 
Legal Department 

1950 Franklin St., 17th Floor 
Oakland, CA 94612

ا لما يشترطه قانون اإلجراءات المدنية بكاليفورنيا الخاص بإقامة إذا كنت ترفع دعوى ضد أي طرف آخر، يجب أن تبلغه وفًق
دعاوى مدنية.

نصبح مطالبين بالحضور إلى المحكمة عند تلقي طلب التحكيم.

رسوم رفع الدعوى
عدم مقدرتك على دفع   والتي يتم التنازل عنها في حالة150$تشمل تكاليف التحكيم الملزم رسوم رفع الدعوى التي تقدر بـ 

حصتك من التكاليف.

وتكون رسوم رفع الدعوى مستحقة الدفع لصالح "حساب التحكيم"، وتكون هي نفس القيمة، بغض النظر عن عدد الدعاوى 
المقدمة في طلبك أو عدد األطراف المذكورة. إن رسوم التقديم غير مستردة.

ا على دفع حصتك من تكاليف التحكيم الملزم، يمكنك مطالبة مكتب المدير المستقل بالتنازل عن هذه التكاليف. إذا لم تكن قادًر
 وترسله إلى:)Fee Waiver Form(للقيام بذلك، يجب أن تعبئ نموذج التنازل عن الرسوم 

مكتب المدير المستقل؛• 
واألطراف التي تقيم هذه الدعوى ضدهم• 

نموذج التنازل عن الرسوم:
يخبرك بكيفية اتخاذ مكتب المدير المستقل لقرار التنازل عن الرسوم أم ال• 
يخبرك بالرسوم التي يمكن التنازل عنها• 

يمكنك الحصول على نسخة من نموذج التنازل عن الرسوم من خالل االتصال بمركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على الرقم 
 1-800-464-4000)TTY 711(.

عدد المحكمين
يتم سماع بعض القضايا بواسطة محكم واحد يتفق عليه الطرفان )محكم محايد(. في حاالت أخرى قد يكون هناك أكثر من 

محكم. قد يؤثر عدد المحكمين على ما إذا كنا سندفع تكاليف المحكم المحايد.

ً .  مقابل أضرار يتم النظر فيها من قبل محكم واحد. يجب أن يبقى المحكم محايدا200,000$الحاالت التي تطالب بمبلغ لغاية 
يمكن أن يتفق الطرفان على أن يكون هناك ثالثة محكمين التخاذ قرار في القضية. يجب أن يكون االتفاق على تعيين أكثر من 

. ال يستطيع المحكم محكم بعد تقديم طلب تحكيم. عندما يكون هناك ثالثة محكمين، يمثل محكم كل طرف ويكون الثالث محايدا
200,000$.)المحكمون( منح أكثر من 

ً

 مقابل أضرار يتم النظر فيها من قبل ثالثة محكمين. عندما يكون هناك ثالثة 200,000$الحاالت التي تطالب بمبلغ أكبر من 
. يستطيع كل طرف التنازل عن حقه في أن محكمين، يكون هناك محكم يمثل كل طرف النزاع والمحكم الثالث يكون محايدا

يكون له محكم يمثله. يستطيع طرف النزاع االتفاق على أن يقوم محكم واحد محايد باالستماع إلى القضية. يجب أن يكون 
االتفاق على تعيين محكم واحد محايد بعد تقديم طلب تحكيم.

ً
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أتعاب ومصروفات المحكمين
سوف ندفع أتعاب المحكم المحايد في بعض الحاالت. للتعرف على الحاالت التي ندفع فيها األتعاب، راجع القواعد اإلجرائية. 

يمكنك الحصول على نسخة من القواعد اإلجرائية من خالل االتصال بمركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على الرقم 
1-800-464-4000 )TTY 711( في جميع الحاالت األخرى، يتم تقسيم هذه األتعاب بالتساوي على كال الطرفين. إذا .

اختار الطرفان محكمين طرفين، فسوف يتحمل كل طرف أتعاب محكم الطرف الخاص به.

التكاليف
ا للحد الذي يسمح به القانون، يجب على كل طرف دفع التكاليف الخاصة به الناتجة عن باستثناء ما هو مبين أعاله ووفًق

التحكيم الملزم، بغض النظر عن النتيجة، مثل أتعاب المحامين، وأتعاب الشهود، وغيرها من التكاليف.

أحكام عامة
ال يمكنك طلب التحكيم الملزم إذا كانت الدعوى ال تفي بقانون التقادم المسقط لهذه الدعوى في الدعاوى المدنية.

سيتم رفض دعواك إذا حدث أي مما يلي:
ا للقواعد اإلجرائيةلم تتصرف فيها بقدر معقول من العناية وفًق• 
لم تنعقد جلسة االستماع ومرت فترة أكبر من خمس سنوات بعد أقرب األحداث التالية:• 

تاريخ تقديمك لطلب التحكيم؛ أو• 

تاريخ قيامك برفع دعوى مدنية حول نفس الحادث• 

ا لكي يحدث ذلك.يمكن رفض الدعوى ألسباب أخرى بواسطة المحكم المحايد. يجب أن يكون السبب المقبول موضًح

رف.طال ذاهاب يغي فوى دعالذه هي فم كحدار إصد ايحمالم كحمللوز جياع، متاالسة سلجلراف األطد أحور ضحدم عة الحي ف

 عن اإلصابات الطبيةالطبية  يسري قانون والية كاليفورنيا لتعديل التعويض
)California Medical Injury Compensation Reform Act( على الدعاوى حسب ما يسمح )وأي تعديالت( 

القانون، مثل: به
الحق في تقديم أدلة على استحقاق أي مبلغ تأميني أو إعانة عجز• 
القيود على المبالغ المالية التي يمكنك استردادها عن الخسائر غير االقتصادية• 
الحق في الحصول على تعويض عن األضرار المستقبلية التي تحدث في المدفوعات الدورية• 

ا طالما أنها ال تتعارض مع هذا القسم:تخضع التحكيمات لقسم "التحكيم الملزم". تسري هذه المعايير أيًض
)Federal Arbitration Act( من قانون التحكيم الفيدرالي 2الفقرة • 
قانون اإلجراءات المدنية بكاليفورنيا• 
القواعد اإلجرائية• 
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الحقوق والمسؤوليات . 7
، لديك بعض الحقوق والمسؤوليات. سيشرح هذا الفصل هذه الحقوق Kaiser Permanenteا في بصفتك عضًو

.Kaiser Permanenteا إشعارات قانونية والتي هي من حقك كعضو في والمسؤوليات. كما يتضمن هذا الفصل أيض ً

حقوقك
:Kaiser Permanenteا في فيما يلي حقوقك بصفتك عضًو

المعاملة باحترام وكرامة مع إيالء االعتبار الواجب لحقك في الخصوصية والحاجة إلى الحفاظ على سرية • 
معلوماتك الطبية

توفير معلومات حول الخطة وخدماتها بما في ذلك الخدمات المشمولة بالتغطية والموفرين التابعين للشبكة • 
وحقوق العضو ومسؤولياته

تقديم توصيات حول سياسة حقوق ومسؤوليات األعضاء• 
التمكن من اختيار موفر رعاية أولية من داخل شبكتنا• 
التمكن من الوصول السريع إلى موفرين تابعين للشبكة• 
المشاركة في اتخاذ القرار فيما يخص رعايتك الصحية، بما في ذلك الحق في رفض المعالجة• 
معرفة أسماء األشخاص الذين يقدمون الرعاية الخاصة بك ونوعية التدريب الذي حصلوا عليه• 
الحصول على الرعاية في مكان يتسم باألمان والسالمة والنظافة وسهولة الوصول إليه• 
 من طبيب في الشبكة في أي وقتالحصول على رأي ثاٍن• 
ا أو كتابة، إزاء المؤسسة أو الرعاية التي حصلت عليهاالتعبير عن التظلمات، سواء شفهًي• 
الحصول على تنسيق الرعاية• 
طلب استئناف لقرارات بمنع أو إرجاء أو حد الخدمات أو المزايا• 
الحصول على خدمات الترجمة الفورية بلغتك مجاناً• 
الحصول على مساعدة قانونية مجانية من مكتب المساعدة القانونية المحلي أو أي مجموعات أخرى• 
صياغة التوجيهات المسبقة• 
طلب جلسة استماع بالوالية في حال رفض إحدى المزايا أو الخدمات. يمكنك طلب جلسة استماع بالوالية إذا • 

ا طلب جلسة استماع بالوالية إذا لم ا عن القرار. يمكنك أيض لدينا ولم تكن راضيكنت قد قدمت بالفعل طعنا
ا بشأن الطعن الذي قدمته إلينا. وهذا يتضمن معلومات حول الظروف التي  يوم30تحصل على قرار خالل 

يكون من الممكن بموجبها إجراء جلسة استماع مستعجلة

ً ً ً
ً

سخ من سجالتك الطبية أو تعديلها االطالع، وإذا كان األمر مالئم من الناحية القانونية، الحصول على ُن• 
تصحيحها أو

رالحصول على خدمات الموافقة للقّص• 
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تلقي مواد إعالمية مكتوبة لألعضاء بتنسيقات أخرى مثل لغة برايل، والطباعة بخط كبير، وملفات صوتية • 
 وعند الطلب وخالل وقت مناسب للتنسيق المطلوب وبما يتوافق مع المادة وإلكترونية قابلة لالستخدام مجانا

14182 )b()12( من قانون الرفاه والمؤسسات )Welfare and Institutions Code, W&I(
ً

التحرر من أي تقييد أو إقصاء مستخدم كوسيلة من وسائل اإلكراه أو التأديب أو المالءمة أو االنتقام• 
مناقشة صريحة للمعلومات حول خيارات وبدائل العالج المتاحة والمقدمة بأسلوب مالئم لحالتك ومقدرتك على • 

الفهم بغض النظر عن التكلفة أو التغطية
الحصول على نسخة من سجالتك الطبية وطلب تعديلها أو تصحيحها، كما هو موضح في قانون اللوائح • 

164.524164.526 و البند § Code of Federal Regulations, CFR(45(الفيدرالية 
، أو Kaiser Permanenteحرية ممارسة هذه الحقوق من دون أن تؤثر بالسلب على كيفية معاملتك من • 

الموفرين، أو الوالية
ا، الحصول على خدمات تنظيم األسرة، ومراكز الوالدة المستقلة وخدمات المراكز الصحية المعتمدة فيدرالًي• 

ا، ومقدمو الرعاية الصحية الهندية، وخدمات القبالة ومراكز الخدمات الريفية وخدمات العدوى المنقولة جنسي
وخدمات الطوارئ خارج شبكتنا بما يتوافق مع القانون الفيدرالي

ً

مسؤولياتك
 المسؤوليات التالية:Kaiser Permanenteيتحمل أعضاء 
قراءة كتيب األعضاء للتعرف على التغطية الخاصة بك وكيفية الحصول على الخدمات• 
 على نحو سليم. إحضار بطاقة هوية )Identification, ID(استخدام بطاقات الهوية • 

Kaiser Permanente وهوية تحمل الصورة، وبطاقة ،Medi‑Calعند الحضور للحصول على الرعاية 
الحفاظ على المواعيد• 
 بحالتك الصحية وتاريخك الصحيPCPإخبار • 
 الخاص بكPCPاتباع برنامج الرعاية الذي اتفقت عليه مع • 
إدراك تأثير نمط حياتك على صحتك• 
احترام األطباء التابعين للشبكة وطاقم الرعاية الصحية واألعضاء اآلخرين• 
Medi‑Calدفع مقابل الخدمات غير المشمولة بتغطية • 
حل المشاكل باستخدام الطرق الموضحة في كتيب األعضاء هذا• 
إبالغنا إذا تم إدخالك إلى مستشفى خارج الشبكة• 

إشعار عدم التمييز
 قوانين الحقوق المدنية الفدرالية والوالئية.Kaiser Permanenteالتمييز مخالف للقانون. تتبع 

 بشكل مخالف للقانون وال تستثني الناس وال تعاملهم بشكل مختلف بسبب العمر أو العرق Kaiser Permanenteال تميز 
أو االنتماء إلى مجموعة إثنية أو اللون أو األصل القومي أو الخلفية الثقافية أو النسب أو الدين أو الجنس أو الهوية الجنسية أو 
التعبير عن الجنس أو التوجه الجنسي أو الحالة االجتماعية أو اإلعاقة الجسدية أو العقلية أو الحالة الطبية أو مصدر الدفع أو 

المعلومات الجينية أو المواطنة أو اللغة األساسية أو حالة الهجرة.
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 الخدمات التالية:Kaiser Permanenteتقدم 
مساعدات وخدمات بدون تكلفة لذوي اإلعاقة لمساعدتهم على التواصل معنا بفعالية، مثل:• 

مترجمي لغة إشارة مؤهلين• 

معلومات مكتوبة بتنسيقات أخرى )برايل، وخط كبير، وتنسيق صوتي، وتنسيقات إلكترونية سهل التعامل • 
معها، وتنسيقات أخرى(

خدمات لغوية بدون تكلفة لألشخاص المتحدثين غير اإلنجليزية، مثل:• 

مترجمين شفويين مؤهلين• 

معلومات مكتوبة بلغات أخرى• 

 4000-464-800-1إذا كنت بحاجة إلى تلك الخدمات، فاتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على الرقم 
)TTY 711( إذا ال يمكنك التحدث أو 7 ساعة في اليوم و 24، على مدار .)أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق 

.711رجى االتصال على الرقم السماع بشكل جيد، ي ُ

عند الطلب، يمكن توفير هذا المستند لك بطريقة برايل ، بخط كبير، كاسيت صوتي ، أو إلكتروني. للحصول على نسخة بأحد 
هذه التنسيقات البديلة، أو تنسيق آخر، اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء واطلب التنسيق الذي تحتاجه.

Kaiser Permanenteكيفية تقديم تظلم إلى  ُّ

 إذا كنت تعتقد أننا قد أخفقنا في تقديم هذه الخدمات أو قمنا Kaiser Permanenteيمكنك تقديم تظلم ضد التمييز إلى 
 أو شهادة )Evidence of Coverage(بالتمييز بشكل غير قانوني بطريقة أخرى. يرجى الرجوع إلى إثبات التغطية 

ا التحدث مع أحد ممثلي خدمات األعضاء حول الخيارات  للتفاصيل. يمكنك أيض)Certificate of Insurance(التأمين 
التي تنطبق عليك. يرجى االتصال بخدمات األعضاء إذا كنت بحاجة إلى المساعدة في تقديم تظلم.

ً

يمكنك التقدم بتظلم بخصوص التمييز من خالل إحدى الطرق التالية:
 ساعة 24 على مدار )TTY 711( 4000-464-800-1 اتصل بخدمات األعضاء على الرقم عبر الهاتف:• 

 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(7في اليوم و
 واطلب إرسال نموذج إليك.)TTY 711( 4000-464-800-1 اتصل بنا على الرقم عبر البريد:• 
 •ً  امأل نموذج شكوى أو نموذج طلب/مطالبة مزايا لدى مكتب خدمات األعضاء في أحد مرافق الشبكة :شخصيا

)باللغة  kp.org/facilities الخاص بك على الموقع )Provider Directory()انتقل إلى دليل الموفرين 
اإلنجليزية( لالطالع على العناوين(

 )باللغة اإلنجليزية(kp.org استخدم النموذج اإللكتروني المتاح على موقعنا اإللكتروني عبر اإلنترنت:• 

 مباشرة على العناوين أدناه:Kaiser Permanenteا التواصل مع منسقي الحقوق المدنية في مؤسسة ويمكنك أيًض

Attn: Kaiser Permanente Civil Rights Coordinator 
Member Relations Grievance Operations 

P.O. Box 939001 
San Diego CA 92193

http://kp.org/facilities
http://kp.org
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 كيفية تقديم تظلم إلى مكتب الحقوق المدنية التابع إلدارة خدمات الرعاية الصحية في كاليفورنيا 
 فقط(Medi‑Cal)للمنتفعين من 

ا تقديم شكوى تتعلق بالحقوق المدنية إلى مكتب الحقوق المدنية التابع إلدارة خدمات الرعاية الصحية في والية يمكنك أيًض
ً أو عبر الهاتف أو عبر البريد اإللكتروني:كاليفورنيا كتابة

)TTY 711( 7370-440-916 للحقوق المدنية على الرقم DHCS: اتصل بمكتب عبر الهاتف• 
ً عبر البريد: قم بتعبئة نموذج شكوى أو أرسل رسالة إلى:• 

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

 نماذج الشكوى متاحة على:
http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx )باللغة اإلنجليزية(

 •ً ً  )باللغة اإلنجليزية(CivilRights@dhcs.ca.gov ا إلىا إلكترونيأرسل بريدعبر اإلنترنت: 

كيفية تقديم تظلم إلى مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األمريكية
يمكنك تقديم شكوى ضد التمييز إلى وزارة الصحة األمريكية ومكتب الخدمات اإلنسانية للحقوق المدنية. يمكنك تقديم طعن 

ا أو عبر اإلنترنت:عبر الهاتف أو كتابي ً
 )TTY 711 أو 7697-537-800-1(1019-368-800-1 اتصل بالرقم عبر الهاتف:• 
 •ً  إلى:امأل نموذج شكوى أو أرسل رسالةعن طريق البريد: 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201

 توجد نماذج الشكاوى على:
http:www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html)باللغة اإلنجليزية( 

 قم بزيارة بوابة شكاوى مكتب الحقوق المدنية على: عبر اإلنترنت:• 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp )باللغة اإلنجليزية(

وسائل المشاركة كعضو
 CalOptima اجتماعات لمناقشة اإلجراءات الجيدة وكيف تستطيع CalOptima أن تسمع منك. تعقد CalOptimaتريد 

أن تتحسن. األعضاء مدعوون للحضور احضر أحد هذه االجتماعات!

http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx
mailto:CivilRights@dhcs.ca.gov
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/cp
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)"CalOptima )"MAC لجنة توجيه أعضاء 
 بعقد اجتماعات لمناقشة اإلدراءات الجيدة وكيف تستطيع CalOptima أن تسمع منك. كل عام، تقوم CalOptimaتريد 

CalOptima.أن تتحسن. األعضاء مدعوون للحضور. احضر أحد هذه االجتماعات 

. تتكون )Member Advisory Committee, MAC( مجموعة تسمى لجنة توجيه األعضاء CalOptimaلدى 
 وممثلين عن المجتمع ومحامين وموظفين من وكالة الخدمات االجتماعية ووكالة CalOptimaهذه المجموعة من أعضاء 

 وتحدد المشكالت التي يواجهها األعضاء في CalOptimaالرعاية الصحية. تتحدث المجموعة عن كيفية تحسين سياسات 
.CalOptimaالحصول على خدمة الرعاية الصحية، وتقدم تقاريرها إلى مجلس إدارة

 8500-246-714-1 على الرقم CalOptima ا من هذه المجموعة، فاتصل مع إذا كنت ترغب في أن تكون جزًء
 االتصال على الرقم المجاني TTY. يمكن لمستخدمي 8088-587-888-1 أو على الرقم المجاني على 

ا زيارة الموقع . يمكنك أيض مساءا حتى الساعة 5:30 صباح8، من االثنين إلى الجمعة من الساعة 1-800-735-2929
 )باللغة اإلنجليزية(.www.caloptima.orgاإللكتروني 

ً ً ً

إشعار ممارسات الخصوصية
 الخاصة بحماية سرية سجالتك الطبية وسوف يتم KAISER PERMANENTEإنه بيان يوضح سياسات وإجراءات 

تزويدك به عند الطلب.

 .)"Protected Health Information, "PHI( لمحميةا لصحيةا تكمامعلو صيةخصو Kaiser Permanente تحمي
فة معر تمامعلو بك صةلخاا PHIد عُتك. بة اصخال PHI صيةخصو يةحما معهم قدلمتعاا ينفرلموا جميع على طنشتر نناأ كما

بل مقا فعلدا وأ هاتتلقا لتيا لصحيةا يةعالرا تماخد وأ لصحيةا لتكبحا تتعلق (نيةولكترإ وأ بةمكتو وأ يةشفو) شخصي بشكل
.بك صةلخاا لصحيةا يةعالرا

ّ

ّ ثها وأن تطلب منا قائمة  الخاصة بك أو تصحح أخطاءها أو تحدPHIا أن تطلع على وتستلم نسخة من يجوز لك عموًم
 الخاصة بك. يمكنك طلب توصيل مراسلة سرية إلى موقع غير عنوانك المعتاد أو عبر PHIبعمليات الكشف المحددة عن 

وسائل توصيل غير الوسائل المعتادة.

 الخاصة بك للرعاية أو البحوث الصحية أو الدفع أو عمليات الرعاية PHIيجوز لنا استخدام أو منح اآلخرين إمكانية استخدام 
 الخاصة بك إلى PHIا، منح ا، قانونالصحية، مثل أغراض البحث أو قياس مستوى جودة الرعاية والخدمات. ويجوز لنا أيض

الحكومة أو تقديمها في اإلجراءات القانونية.
ً ً

 الخاصة بك أو نفصح عنها ألي غرض آخر بدون الحصول على ترخيص كتابي منك )أو أي شخص PHIلن نستخدم 
تحدده أنت للتصرف نيابة عنك(، باستثناء ما هو محدد في إشعار ممارسات الخصوصية )انظر أدناه( وقواعد خصوصية 

Medi‑Cal ال يتوجب عليك تفويض هذا االستخدام اآلخر بخصوص .PHI.الخاصة بك 

 إذا رأيت أي شخص يستخدم معلوماتك بطريقة غير مناسبة، فاتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدينا على الرقم 
1-800-464-4000 )TTY 711( أو بمكتب مسؤول الخصوصية التابع إلدارة كاليفورنيا لخدمات الرعاية الصحية على 

ا مراسلة إدارة كاليفورنيا لخدمات . يمكنك أيض)TTY 1‑877‑735‑2929( 1 واختر الخيار 0602-866-866-1الرقم 
.privacyofficer@dhcs.ca.govالرعاية الصحية عبر البريد اإللكتروني 

ً

وما هذا إال ملخص موجز لبعض ممارسات الخصوصية الرئيسية الخاصة بنا. يتوفر إشعار ممارسات الخصوصية لدينا 
 الخاصة بك وسيتم تزويدك به عند PHIوالذي يقدم معلومات إضافية حول ممارسات الخصوصية لدينا وحقوقك بخصوص 

. )TTY 711( 4000-464-800-1الطلب. للحصول على نسخة، اتصل بمركز اتصاالت خدمة األعضاء لدينا على الرقم 

http://www.caloptima.org
mailto:privacyofficer@dhcs.ca.gov
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 kp.org أو على موقعنا اإللكتروني Kaiser Permanenteا العثور على اإلشعار في أحد منشآت ويمكنك أيًض
اإلنجليزية(. )باللغة

إشعار حول القوانين
هناك العديد من القوانين التي تنطبق على كتيب األعضاء هذا. وقد تؤثر هذه القوانين على حقوقك ومسؤولياتك حتى إذا لم يتم 
تضمين هذه القوانين أو شرحها في كتيب األعضاء هذا. إن القوانين الرئيسية التي تنطبق على كتيب األعضاء هذا هي قوانين 

ا قوانين فيدرالية وقوانين والية أخرى.Medi‑Cal. وقد تسري أيضالوالية والقوانين الفيدرالية المتعلقة ببرنامج  ً

 كمالذ أخير للدفع والتغطية الصحية األخرى Medi‑Calإشعار بخصوص 
والتعويض عن األضرار

Kaiser Permanente  مقابل الخدمات التي قدمتها أو رتبتها في بعض األحيان، يكون على شخص آخر القيام بالدفع أوالً
 بحادث سيارة أو إذا حدثت لك إصابة في العمل، يجب أن يقوم التأمين أو تعويض لك. فعلى سبيل المثال، إذا كنت طرفا

.العمال بالدفع أوال
ٌ ً

ً

ويكون لدائرة خدمات الرعاية الصحية بوالية كاليفورنيا الحق والمسؤولية في التحصيل مقابل الخدمات التي تغطيها 
 هي الدافع األول لها.Medi‑CalMedi‑Cal والتي ال تكون 

 بالقوانين واللوائح الخاصة بالوالية والفيدرالية المتعلقة بالمسؤولية القانونية لألطراف األخرى Medi‑Calيلتزم برنامج 
 جميع التدابير المعقولة لضمان أن يكون برنامج Kaiser Permanenteعن خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين. ستتخذ 

Medi‑Cal.هو آخر مالذ للدفع 

 سداد بعض الخدمات التي Medicare، يجب أن تبلغنا. قد يلزم برنامج Medicare للحصول على خدمات إذا كنت مؤهالً
Medi‑Cal في النهاية.ا ما يدفع تحصل عليها من خاللنا. دائم ً

ً  مقدمة )"Other Health Coverage, "OHC(ا على تغطية صحية أخرى  أيضMedi‑Calقد يحصل أعضاء 
 قبل استخدام الخدمات OHCا. بموجب القانون، يجب على األعضاء استنفاد جميع الخدمات التي تقدمها لهم مجان

 مدفوعة من OHC بدون تكلفة أو OHC. إذا لم تتقدم بطلب للحصول أو الحفاظ على Medi‑Calمن خالل 
 و/ و أهليتك. تتطلب القوانين الفيدرالية وقوانين الوالية من Medi‑Calقبل الوالية، فسيتم رفض أو إيقاف مزايا 

 اإلبالغ عن التأمين الصحي الخاص. لإلبالغ عن التأمين الصحي الخاص أو تغييره، توجه إلى Medi‑Calأعضاء 
http://dhcs.ca.gov/mymedi‑calا االتصال مع  )باللغة اإلنجليزية(. يمكنك أيضCalOptima على 

 DHCSأو اتصل مع  .)TTY 1‑800‑735‑2929( 8088-587-888-1 أو 8500-246-714-1الرقم 
(. من خارج كاليفورنيا، اتصل على الرقم TTY 7077-430-800-1 أو 711 )5555-541-800-1على الرقم 

Medi‑Cal مزايا تتلقى هذا، وبسبب الفور، على OHC على تحصل التي التغييرات عن تبلغ لم إذا . 1-916-636-1980
.DHCS لها، فقد تضطر إلى السداد إلى لست مؤهال

ً

ً

ً

DHCS إذا تعرضت إلى إصابة، وكان هناك طرف آخر مسؤول عن إصابتك، فيجب عليك أو على ممثلك القانوني إبالغ 
ا من تقديم دعوى قانونية أو مطالبة. قم بتقديم بالغك عبر اإلنترنت إلى: يوم30خالل  ً

 •Personal Injury Program على http://dhcs.ca.gov/PI)باللغة اإلنجليزية( 
 •Workers Compensation Recovery Program على  http://dhcs.ca.gov/WC

اإلنجليزية( )باللغة

http://kp.org
http://dhcs.ca.gov/mymedi-cal
http://dhcs.ca.gov/PI
http://dhcs.ca.gov/WC
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.9891-445-916-1لمعرفة المزيد اتصل على الرقم 

إشعار حول السداد من التركة
Medi‑Cal المتوفين من المبالغ  إلى الحصول على السداد من تركة بعض أعضاء Medi‑Calيجب أن يسعى برنامج 

المدفوعة، بما في ذلك أقساط الرعاية المدارة وخدمات مرافق التمريض والخدمات المنزلية والمجتمعية والخدمات المتعلقة 
. إذا لم يترك 55 المتوفى عند أو بعد عيد ميالد العضو Medi‑Caبالمستشفيات واألدوية ذات الصلة المقدمة إلى عضو 

ا عند وفاته، فلن يكون هناك شيء مستحق.ا أو كان ال يملك شيئالعضو المتوفى عقار ً ً

 أو توجه إلى اإلنترنت على 0590-650-)916(لمعرفة المزيد عن السداد من التركة، فاتصل على الرقم 
http://dhcs.ca.gov/er.باللغة اإلنجليزية(. يمكنك أيضا الحصول على استشارة قانونية( 

إشعار باتخاذ إجراء
 في أي وقت نرفض فيه أو )Notice of Action, NOA( رسالة إشعار بإجراء Kaiser Permanenteسترسل لك 

ا تقديم طعن. انظر قسم ا لخدمات الرعاية الصحية. إذا كنت ال توافق على قرارنا، يمكنك دائمنؤجل أو ننهي أو نعدل طلب
 سيبلغك NOA لالطالع على معلومات مهمة بشأن تقديم االستئناف الخاص بك. عندما نرسل إليك 6االستئنافات في الفصل 

بكافة الحقوق المتاحة لك إذا كنت ال توافق على القرار الذي اتخذناه.

ً ً

إشعار حول الظروف غير العادية
ً بحسن نية لتزويدك ا فسوف نبذل جهدالكبرى، تقديم الرعاية واإلعداد لها، مثل الكوارث على من قدرتنا يحد شيء ما إذا حدث 

بالرعاية التي تحتاجها من الموفرين والمنشآت المتاحة التابعة للشبكة. إذا كنت تعاني من حالة طبية طارئة، فاذهب إلى أقرب 
مستشفى. لديك تغطية لخدمات الطوارئ كما هو موضح في قسم "خدمات الطوارئ".

إشعار حول إدارة مزاياك
يجب أن تقوم بتعبئة أي نماذج نطالبك بملئها في نطاق مسار العمل العادي. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن نضع معايير 

)سياسات وإجراءات( لتحسين تزويدنا لك بالخدمات.

 بشروط كتيب األعضاء هذا لك أو ألي شخص آخر، فلسنا ملزمين بعمل ذلك لك أو ألي شخص آخر إذا طرحنا استثناًء
المستقبل. في

إذا لم نقم بتطبيق جزء من كتيب األعضاء هذا، فهذا ال يعني أننا نتنازل عن شروط كتيب األعضاء هذا. يحق لنا تطبيق 
شروط كتيب األعضاء هذا في أي وقت.

http://dhcs.ca.gov/er
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إشعار حول التغييرات في كتيب األعضاء هذا
ً ا ، إجراء تغييرات على كتيب األعضاء هذا في أي وقت. وسوف نبلغك كتابيCalOptimaيمكننا، بعد الحصول على موافقة 

ا من حدوثها. يوم30بأي تغييرات قبل  ً

إشعار حول أتعاب وتكاليف المحاماة والدفاع
 أو Southern California Permanente Medical Groupفي أي نزاع بينك وبيننا، أو 

Kaiser Foundation Hospitals يتحمل كل طرف الرسوم والتكاليف الخاصة به. ويشمل هذا أتعاب ،
والدفاع. المحاماة

إشعار بأن كتيب األعضاء هذا ملزم لألعضاء
 من خالل Kaiser Permanenteتعد شروط كتيب األعضاء هذا ملزمة لك عند اختيارك التخصيص إلى 

CalOptima.

ً  لنا ليست وكالCalOptimaإشعار بأن 
.Kaiser Foundation Health Plan, Inc ليست  وكيل أو ممثل لـ CalOptimaإن 

إشعارات حول تغطيتك
قد نرسل إليك تحديثات حول تغطية الرعاية الصحية الخاصة بك. وسوف نرسل هذه التحديثات إلى أحدث عنوان لك لدينا. 

رحلت أو أصبح لديك عنوان جديد، فأخبرنا بعنوانك الجديد في أقرب وقت ممكن من خالل االتصال بمركز اتصال  إذا
 عن CalOptima، أخبر موظف األهلية بالمقاطعة و . أيضا)TTY 711( 4000-464-800-1خدمة األعضاء على 

الجديد. عنوانك
ً
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أرقام وكلمات مهمة  . 8
معرفتها يجب

أرقام هاتف مهمة
:Kaiser Permanenteخدمات أعضاء • 

   باللغة اإلنجليزية  • 
 لغة باستخدام خدمات الترجمة الفورية(150)وبأكثر من 

1-800-464-4000

0616-788-800-1  باللغة اإلسبانية •   

7585-757-800-1 اللهجات الصينية• 

 •TTY 711
 )TTY 711(8883-225-800-1 ترخيص لرعاية ما بعد استقرار الحالة• 
 )TTY 711(2273-574-833-1  على الرقم Kaiser Permanenteمواعيد واستشارات • 
 •CalOptima 1-714-246-8500 8088-587-888-1 أو (TTY 1‑800‑735‑2929)
 •Medi‑Cal Rx  1-800-977-2273

)TTY 711(  

كلمات يجب معرفتها
 هي الفترة الزمنية التي تمر خاللها المرأة بأطوار الوالدة الثالثة وال يمكن نقلها بأمان إلى مستشفى آخر في حالة والدة نشطة:

الوقت المناسب قبل حصول الوالدة أو أن النقل قد يضر بصحة وسالمة المرأة أو الجنين.

 حالة طبية مفاجئة تتطلب عناية طبية سريعة وال تدوم لفترة طويلة.حادة:

َّ . ).United States Code, U.S.C( من قانون الواليات المتحدة 25ف في البند  أحد األفراد، معر األمريكيون الهنود:
 42 أو .C.F.R 136.12ا لقانون ا، وفق أو من تم تحديد أهليته، باعتباره هندي)f( 1679)b(1603 و .)c(1603األقسام 

البند الخامس من قانون تحسين الرعاية الصحية الهندي، لتلقي خدمات الرعاية الصحية من موفري الرعاية الصحية الهنود 
 )خدمات الصحة الهندية أو قبيلة هندية أو منظمة قبلية أو منظمة هندية حضرية ‑ 

 )[Indian Tribe, Tribal Organization, or Urban Indian Organization, "I/T/U "]
أو من خالل اإلحالة بموجب عقود الخدمات الصحية.

ً ً
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 مراجعة وتغيير قرار تم اتخاذه بخصوص تغطية Kaiser Permanente طلب أحد األعضاء من االستئناف:
مطلوبة. خدمة

 خدمات الرعاية الصحية واألدوية المشمولة بالتغطية بموجب هذه الخطة الصحية.المزايا:

طريقة لحل المشاكل من خالل طرف خارجي محايد. بالنسبة للمشكالت التي يتم حلها عن طريق التحكيم التحكيم الملزم: 
ا لكليهما. يتنازل كال الطرفان عن الحق لهيئة محلفين لزما مالملزم، يسمع الطرف الخارجي لطرفي المشكلة ويتخذ قرار

محكمة. أو
ً ُ ً

California Children’s Services )"CCS"(: برنامج تابع إلى Medi‑Cal يقدم خدمات لألطفال حتى سن 
ا والذين يعانون من أمراض ومشكالت صحية معينة.عام 21 ً

California Health and Disability Prevention )"CHDP"( : برنامج صحة عام يقوم بالدفع لموفري
خدمات الرعاية الصحية العامة والخاصة إلجراء تقييمات صحية مبكرة للكشف عن أو الوقاية من األمراض واإلعاقات لدى 

األطفال والشباب. ويساعد البرنامج األطفال والشباب المؤهلين للحصول على رعاية صحية منتظمة. يمكن لموفر الرعاية 
.CHDP الخاص بك توفير خدمات )Primary Care Provider, PCP(األولية 

CalOptima: خطة رعايتك المدارة من Medi‑Cal إن .Kaiser Permanente هي شبكة مرفري الرعاية لك من 
.CalOptimaخالل 

 مقاطعة أورانج.:CalOptimaمنطقة خدمات 

 الممرضون المسجلون أوالممرضات المهنيين المرخصين أو األخصائيين االجتماعيين أو غيرهم من الموظفين مدير الحالة:
المعينين الذين يمكنهم مساعدتك في فهم المشاكل الصحية الرئيسية وترتيب الرعاية مع الموفرين الخاصين بك.

هي شخص مرخص يعمل كممرضة مسجلة : )"Certified Nurse Midwife, "CNM(قابلة ممرضة معتمدة 
وقابلة ممرضة مسجلة من قبل هيئة كاليفورنيا للتمريض المسجل. يمكن للممرضة التي تكون قابلة معتمدة حضور حاالت 

الطبيعية. الوالدة

موفر رعاية يعالج العمود الفقري بطريقة يدويةأخصائي تقويم العمود الفقري: 

ً ا أو تتفاقم بمرور الزمن أو يجب معالجتها حتى ال  مرض أو مشكلة طبية أخرى ال يمكن شفاؤها تمامحالة مزمنة:
ا.سوء تزداد ً

ً ً ً ً ا ا فيدراليا معتمدا صحي. وقد تكون مركز)PCP(هي منشأة يمكن لألعضاء اختيارها كموفر رعاية أولية العيادة: 
)Federally Qualified Health Center, FQHC(  أو عيادة مجتمعية أو عيادة صحية ريفية 

)Rural Health Clinic, RHC(.أو عيادة صحية هندية أو غيرها من منشآت الرعاية األساسية 

 خدمات مرضى العيادات :)"Community‑based adult services, "CBAS(خدمات البالغين المجتمعية 
الخارجية في المنشآت للرعاية التمريضية المؤهلة والخدمات االجتماعية والعالجات والرعاية الشخصية وتدريب ودعم العائلة 

م الرعاية وخدمات التغذية والنقل وخدمات أخرى لألعضاء المؤهلين.ومقد َِ

 أو الموفر أو جودة الرعاية Kaiser Permanenteالتعبير الشفهي أو الخطي من العضو عن عدم الرضا عن الشكوى: 
أو جودة الخدمات المقدمة. إن الشكوى هي نفس التظلم.
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 من موفري الرعاية Medi‑Cal قدرة أحد أعضاء خطة ما على استمرارية حصوله على خدمات استمرارية الرعاية:
Kaiser Permanente ا دون انقطاع في الخدمة إذا وافق كل من موفر الرعاية و شهر12الحاليين لديه لمدة تصل إلى 

على ذلك.
ً

 والتي قد يطلب طبيبك منها األدوية Medi‑Cal Rxقائمة األدوية المعتمدة لدى : )"CDL"(قائمة األدوية المتعاقد عليها 
المغطاة التي تحتاجها.

Medi‑Cal أو  هي عملية تحديد أي تغطية تأمينية ):)"Coordination of Benefits, "COB(تنسيق المزايا 
Medicare أو تأمين تجاري أو غير ذلك( تتحمل مسؤولية العالج األولي والدفع تجاه األعضاء الذين يكون لديهم أكثر من 

نوع من أنواع تغطية التأمين الصحي.

 وكالة محلية تنشئها :)"County Organized Health System, "COHS(النظام الصحي المنظم في المقاطعة 
 إذا كنت تلبي قواعد التسجيل.  في COHS. أنت مسجل تلقائياMedi‑Calهيئة مشرفين في المقاطعة للتعاقد مع برنامج 

.COHSيختار المتلقين المسجلين موفري الرعاية من بين كافة موفري 
ً

ً  باإلضافة إلى ما تقوم شركة التأمين بدفعه. دفعة تؤديها في وقت الخدمة عامةمشاركة في الدفع:

 والخاضعة لشروط Kaiser Permanente خدمات الرعاية الصحية المقدمة ألعضاء الخدمات المشمولة بالتغطية:
 وعلى النحو الموضح في كتيب األعضاء هذا وتعديالته.Medi‑Calوأحكام وقيود واستثناءات عقد 

DHCS : إدارة خدمات الرعاية الصحية بوالية كاليفورنيا. وهي مكتب الوالية الذي يشرف على برنامج.Medi‑Cal

ُ DMHC :دارة بوالية كاليفورنيا. وهي مكتب الوالية الذي يشرف على برامج الرعاية إدارة الرعاية الصحية الم
المدارة. الصحية

ً ا والتي طلبها  المعدات الضرورية طبي:)"Durable Medical Equipment, "DME(المعدات الطبية المعمرة 
 هذه. يجب أال تزيد تكلفة اإليجار عن تكلفة الشراء. وتتم تغطية DMEالطبيب أو موفر آخر. ونقرر نحن استئجار أو شراء 

تكلفة إصالح المعدات الطبية.

 الفحص المبكر والدوري والتشخيص والعالج 
)Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment, )"EPSDT"(: هي EPSDT إن 

 لمساعدتهم على البقاء بصحة جيدة. يجب أن يحصل األعضاء Medi‑Cal21 تحت سن إحدى المزايا المتاحة ألعضاء 
على الفحوصات الطبية الشاملة الصحيحة ألعمارهم وفحوصات الكشف المبكر المالئمة للعثور على المشاكل الصحية وعالج 

ً باإلضافة إلى أي عالج للعناية أو المساعدة في الحاالت التي قد توجد في الفحوصات.األمراض مبكرا

 حالة طبية أو عقلية ذات أعراض شديدة مثل حالة والدة نشطة )توجه إلى التعريف أعاله( أو األلم الحالة الطبية الطارئة:
الشديد بحيث يمكن لشخص عاقل ذي معرفة عادية ومعقولة بالصحة والطب أن يعتقد بشكل منطقي أن عدم الحصول على 

رعاية طبية فورية قد يؤدي إلى:
تعريض صحتك أو صحة الجنين إلى خطر شديد• 
التسبب في ضعف في إحدى وظائف الجسم• 
التسبب في عدم عمل جزء من الجسم أو أحد أعضائه بشكل صحيح• 
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فحص يؤديه طبيب )أو موظف تحت إشراف الطبيب حسبما يسمح به القانون( لمعرفة ما إذا رعاية قسم الطوارئ: 
 الستقرار وضعك السريري في حدود كانت هناك حالة طبية طارئة. وتكون هناك حاجة إلى الخدمات الضرورية طبيا

المنشأة. قدرات
ً

 النقل بواسطة سيارة إسعاف أو مركبة طوارئ إلى قسم طوارئ لتلقي رعاية طبية طارئة.النقل الطبي الطارئ:

 الشخص العضو في خطة صحية والذي يحصل على خدمات من خالل الخطة.ل:المسّج

مريض له عالقة حالية بموفر رعاية وقد راجع ذلك الموفر خالل فترة زمنية محددة تحددها الخطة.مريض مؤكد: 

Medi‑Cal في  من خالل برنامج Kaiser Permanente الخدمات غير المشمولة بتغطية الخدمات المستثناة:
كاليفورنيا؛ خدمات غير مغطاة.

األدوية أو المعدات أو اإلجراءات أو الخدمات التي هي في مرحلة االختبار مع المختبر و/أو الدراسات على العالج التجريبي: 
الحيوانات قبل اختبارها على البشر. ال تخضع الخدمات التجريبية لفحص سريري.

 خدمات منع الحمل أو تأخيره.خدمات تنظيم األسرة:

مركز صحي يقع في : )"Federally Qualified Health Center, "FQHC(ا المركز الصحي المعتمد فيدرالًي
منطقة ليس فيها العديد من موفري الرعاية الصحية. ويمكنك الحصول على الرعاية األساسية والرعاية الوقائية من مركز 

ا )FQHC(.صحي معتمد فيدرالي ً

ً  الخاصة بك الخدمات ولكن Medi‑Cal ال تغطي خطة أحيانا: )"Fee‑For‑Service, "FFS(الرسوم مقابل الخدمة 
 من FFS، مثل العديد من خدمات الصيدليات من خالل Medi‑Cal لدى FFSال يزال بإمكانك الحصول عليها من خالل 

Medi‑Cal Rx.خالل 

 الرعاية الطبية المنتظمة التي يقوم بها الطبيب للتحقق من تقدم حالة المريض بعد دخول المستشفى أو أثناء رعاية المتابعة:
مسار عالج.

 قائمة باألدوية أو العناصر التي تستوفي معايير معينة وتم اعتمادها لألعضاء.كتيب الوصفات:

ّ د يقوم به شخص بهدف الخداع أو التحريف والذي يعلم بأن الخداع قد يؤدي إلى حصوله أو شخص آخر  فعل متعماالحتيال:
على مزايا غير مؤهل لها.

هي مرافق صحية يتم التخطيط لحصول : )"Freestanding Birth Centers, "FBC(مراكز الوالدة المستقلة 
 عن مسكن المرأة الحامل وتكون مرخصة أو معتمدة من قبل الوالية لتقديم خدمات ما قبل الوالدة والمخاض الوالدة فيها بعيدا

والوالدة أو رعاية ما بعد الوالدة وخدمات اإلسعاف األخرى المشمولة في الخطة. هذه المرافق ليست مستشفيات.
ً

 أو الموفر أو جودة الرعاية أو Kaiser Permanenteالتعبير الشفهي أو الخطي من العضو عن عدم الرضا عن التظلم: 
ً على التظلم.جودة الخدمات المقدمة. تعتبر الشكوى مثاال

 خدمات الرعاية الصحية التي تساعدك في الحفاظ على المهارات واألداء الوظيفي الالزم للحياة خدمات وأجهزة التأهيل:
اليومية أو تعلمهما أو تحسينهما.
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األطباء والمتخصصون مثل الجراحين أو األطباء الذين يعالجون السرطان أو األطباء الذين يعالجون موفرو الرعاية الصحية: 
 أو يتبعون شبكتنا. يجب أن يحصل موفرو شبكتنا Kaiser Permanente خاصة من الجسم والذين يعملون مع أجزاء

على ترخيص للممارسة في كاليفورنيا والتمكن من تزويدك بخدمة نغطيها.
ً

 الخاص بك لرؤية أخصائي. تحتاج إلى موافقة مسبقة )تصريح مسبق( للحصول على PCPوتحتاج في العادة إلى إحالة من 
بعض الخدمات.

األسرة أو الرعاية الطارئة أو رعاية النساء/التوليد تنظيم الخدمات مثل  الخاص بك لبعض أنواع من PCP تحتاج إلى إحالة ال
أو الخدمات الحساسة.

ّ ُ ن عليه لقاء النفقات دفع نظير النفقات الطبية والجراحية من خالل إعادة الدفع للمؤم التغطية التأمينية التي تالتأمين الصحي:
الناتجة عن المرض أو اإلصابة أو الدفع لموفر الرعاية مباشرة.

 الرعاية التمريضية المتخصصة والخدمات األخرى المقدمة في المنزل.الرعاية الصحية المنزلية:

 الموفرون الذين يقدمون لك الرعاية التمريضية المؤهلة والخدمات األخرى في المنزل.موفرو الرعاية الصحية المنزلية:

 منطقة جنوب كاليفورنيا..Kaiser Foundation Health Plan, Inc المنطقة التي تسكن فيها:

 الرعاية التي تهدف إلى الحد من االنزعاج البدني والعاطفي واالجتماعي والروحاني لدى عضو رعاية مرحلة االحتضار:
ٍ أشهر(.6 إلى الموت )من غير المتوقع أن يعيش أكثر من يعاني من مرض مفض

 مكان يتم الحصول فيه على رعاية لمرضى العيادة الخارجية والداخلية يقدمها األطباء والممرضون.المستشفى:

 دخول المستشفى للعالج كمريض مقيم.دخول في المستشفى:

 الرعاية الطبية أو الجراحية التي يتم إجراؤها في المستشفى دون الدخول رعاية المستشفى لمرضى العيادات الخارجية:
كمريض عيادة داخلية.

 أو قبيلة )HIS( عيادة صحية تديرها خدمة الصحة الهندية :)"Indian Health Clinic, "IHC(عيادة صحة هندية 
هندية أو منظمة قبلية أو منظمة هندية حضرية.

 وكالة فيدرالية تابعة لوزارة الصحة والخدمات البشرية في الواليات المتحدة ومسؤولة عن تقديم الخدمة الصحية الهندية:
الخدمات الصحية لألمريكيين من أصول هندية ومواطني أالسكا.

 عندما تضطر إلى قضاء ليلة في مستشفى أو أي مكان آخر للحصول على الرعاية الطبية رعاية مرضى العيادات الداخلية:
التي تحتاجها.

دواء عالجي أو منتج أو جهاز بيولوجي أكمل بنجاح المرحلة األولى من الفحص السريري المعتمد العالج االستقصائي: 
 وال يزال قيد التحقيق في تحقيق سريري معتمد FDA ولكن لم تتم الموافقة عليه لالستخدام العام من قبل FDAمن قبل 

FDA. من

Kaiser Foundation Health Plan, Inc.: مؤسسة غير ربحية في كاليفورنيا. في كتيب األعضاء هذا، تعني 
.Kaiser Foundation Health Plan, Incكلمة "نحن" ومشتقاتها 
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Kaiser Permanente: Kaiser Foundation Health Plan, Inc. و ،Kaiser Foundation Hospitals 
.Southern California Permanente Medical Group ،(نيارليفوبكا بحيةر غير سسةمؤ)

ً  إلى الشهر التالي. الرعاية في منشأة لمدة أطول من شهر من الدخول إضافةالرعاية طويلة األجل:

 ال تستخدم سوى بعض األطباء واألخصائيين والعيادات والصيدليات Medi‑Calخطة من خطط خطة الرعاية المدارة: 
ُ خطة رعاية مدارة.Kaiser Permanenteعد  المسجلين في تلك الخطة. وتMedi‑Calوالمستشفيات لخدمة مستفيدي 

ُ Medi‑Cal Rx : خدمة مزايا صيدلية رسوم مقابل الخدماتFFS لدى Medi‑Calعرف باسم  ت"Medi‑Cal Rx" 
Medi‑Cal.توفر مزايا وخدمات الصيدلية، بما في ذلك األدوية الموصوفة وبعض المستلزمات الطبية لجميع المستفيدين من 

، وهي شراكة مهنية هادفة للربح.Southern California Permanente Medical Group المجموعة الطبية:

ّ ن قدرة األعضاء على اإلدارة الذاتية لرعاية  نموذج الرعاية الذي سيوفر نوعية رعاية صحية أفضل، ويحسالمنزل الطبي:
أنفسهم، ويقلل التكاليف التي يمكن تجنبها بمرور الوقت.

ً ً  هي خدمات مهمة تكون معقولة وتحمي الحياة. هذه الرعاية الرعاية الضرورية طبيا )أو ضرورة طبية(: ضرورية طبيا
مطلوبة لوقاية المرضى من المرض الشديد أو اإلعاقة. هذه الرعاية تخفف األلم الشديد من خالل عالج المرض أو اإلعياء أو 

 Medi‑Cal الرعاية التي تكون ضرورية طبيا، تتضمن خدمات 21اإلصابة. بالنسبة لألعضاء الذين تبلغ أعمارهم أقل من 
إلصالح أو المساعدة في عالج حالة جسدية أو مرض عقلي أو حالة صحية، بما في ذلك اضطرابات تعاطي المواد المخدرة، 

 من قانون الواليات المتحدة.42 من الفصل )1396d)rكما هو موضح في القسم 

ً

 النقل عندما ال يمكنك الوصول إلى موعد طبي مشمول بالتغطية بواسطة السيارة أو الحافلة أو القطار أو سيارة النقل الطبي:
األجرة. ندفع مقابل النقل األقل تكلفة الحتياجاتك الطبية عندما تحتاج إلى من يقلك إلى موعدك. ويجب وصف النقل الطبي 
من جانب طبيب أو طبيب أسنان أو أخصائي قدم أو موفر رعاية صحية عقلية أو موفر لرعاية اضطرابات استخدام المواد 

المخدرة، ويحوز كل منهم رخصة.

:Medicare سنة أو أكثر، وبعض األشخاص األصغر 65 برنامج التأمين الصحي الفيدرالي لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 
ا المصابين بإعاقات، واألشخاص الذين يعانون من المراحل األخيرة من مرض الكلى )الفشل الكلوي الدائم الذي يتطلب سن

ا ESRD(.غسيل الكلى أو زراعتها والذي يسمى أحيان
ً

ً

 CalOptima من خالل Medi‑CalKaiser Permanente ومخصص إلى أي مستفيد مؤهل من برنامج العضو: 
ولديه الحق في تلقي الخدمات المشمولة بالتغطية. وفي كتيب األعضاء هذا، كلمة "أنت" تعني العضو.

 األفراد المرخصون الذين يقدمون خدمات الصحة العقلية والسلوكية للمرضى.موفر خدمات الصحة العقلية:

 رعاية ما قبل الوالدة ورعاية الوالدة وما بعدها، بما في ذلك رعاية تنظيم األسرة لألم والرعاية العاجلة خدمات القبالة:
 وقابالت مرخصات )Certified Nurse Midwives, CNM(لحديثي الوالدة، المقدمة من قابالت ممرضات معتمدات 

)Licensed Midwives, LM(.

 لتوفير Kaiser Permanente مجموعة من األطباء، والعيادات والمستشفيات والموفرين اآلخرين المتعاقدين مع الشبكة:
الخدمات المشمولة بالتغطية.

 انظر تعريف "الموفر المشارك" أدناه.موفر تابع للشبكة )أو موفر ضمن الشبكة(:
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.Kaiser Permanente خدمة ال تغطيها الخدمة غير المشمولة بالتغطية:

 دواء غير مدرج في كتيب األدوية.دواء ليس في كتيب الوصفات:

 ويوافق عليها الموفر وعند Medi‑Cal يحدث هذا النقل عندما تنتقل إلى ومن موعد لتلقي خدمة يغطيها النقل غير الطبي:
استالم الوصفات الطبية والمستلزمات الطبية.

.Kaiser Permanente موفر ال يتبع شبكة موفر غير مشارك:

تأمين صحي خاص وجهات تدفع مقابل الخدمات غير : )"Other Health Coverage, "OHC(تأمين صحي آخر 
Medi‑Cal التكميلية . من الممكن أن تتضمن الخدمات الخطط الطبية واألسنان والبصر والصيدلية و/أو خطط Medicare

)Part C & D(.

َ ُ م كداعم أو طوق يثبت من الخارج إلى الجسم لدعم أو تصحيح جزء من الجسم مصاب بشكل حاد أو ستخد جهاز يجهاز تقويم:
ا.ا لشفاء العضو طبيا طبيمريض ويكون الجهاز الزم ً ً ً

Kaiser Permanente خدمات أثناء تواجد العضو في أي مكان خارج المنطقة التي تحمل الخدمات خارج المنطقة: 
ا  ترخيصKaiser Permanenteرخصة للعمل فيها. للحصول على المزيد من المعلومات حول األماكن التي تحمل 

 بالعمل فيها، اتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء على الرقم
 1-800-464-4000)TTY 711(.

ً

.Kaiser Permanente موفر ال يتبع شبكة موفر غير تابع للشبكة:

ً ا عليك قضاء ليلة في مستشفى أو أي مكان آخر للحصول على الرعاية  عندما ال يكون لزامرعاية مرضى العيادات الخارجية:
الطبية التي تحتاجها.

 خدمات لمرضى العيادات الخارجية لألعضاء الذين يعانون من حاالت خدمات الصحة العقلية لمرضى العيادات الخارجية:
صحية عقلية تتراوح درجتها بين طفيفة ومعتدلة، بما في ذلك:

العالج والتقييم الفردي أو الجماعي للصحة العقلية )العالج النفسي(• 
ا لتقييم الحالة الصحية العقليةاالختبار النفسي عندالتوصية به سريرًي• 
خدمات المرضى غير المقيمين بغرض مراقبة العالج باألدوية• 
االستشارة النفسية• 
المختبر واللوازم والمكمالت لمرضى العيادات الخارجية• 

رعاية تهدف إلى الحد من االنزعاجات البدنية والعاطفية واالجتماعية والروحانية لدى األعضاء المصابين الرعاية التلطيفية: 
 أشهر أو أقل.6بأمراض خطيرة. ال تتطلب الرعاية التلطيفية أن يكون متوسط العمر المتوقع للعضو 

 لتوفير الخدمات لألعضاء في الوقت الذي يتلقى Kaiser Permanenteمستشفى مرخص متعاقد مع مستشفى مشارك: 
فيه العضو الرعاية. تكون الخدمات المشمولة بالتغطية والتي قد تقدمها بعض المستشفيات المشاركة لألعضاء محدودة بسبب 

سياساتنا الخاصة بمراجعة االستخدام وضمان الجودة أو عقدنا مع المستشفى.
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 طبيب أو مستشفى أو غيرهما من موفري الرعاية الصحية المرخصين أو المنشآت الموفر المشارك )أو الطبيب المشارك(:
 لتقديم خدمات Kaiser Permanenteالصحية المرخصة بما في ذلك منشآت رعاية الحاالت تحت الحادة المتعاقدة مع 

مشمولة بالتغطية لألعضاء في الوقت الذي يتلقى فيه العضو الرعاية.

 خدمات يقدمها شخص مرخص بموجب قانون الوالية لممارسة الطب أو تقويم العظام وال يشمل ذلك خدمات األطباء:
الخدمات التي يقدمها األطباء أثناء دخولك المستشفى والتي يتم إدراج تكاليفها في فاتورة المستشفى.

ُ دارة."توجه إلى تعريف "خطة الرعاية المالخطة: 

ً   )باللغة اإلنجليزية( وتكون جزءاkp.org/facilities أي منشأة مدرجة على موقعنا اإللكتروني على منشأة تابعة للخطة:
من شبكتنا. إن منشآت الخطة عرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار. للتعرف على المواقع الحالية لمنشآت الخطة، يرجى 

االتصال بمركز اتصال خدمة األعضاء لدينا.

 )باللغة اإلنجليزية( ويكون kp.org/facilities  أي مستشفى مدرج على موقعنا اإللكتروني علىمستشفى تابع للخطة:
 من شبكتنا. إن مستشفيات الخطة عرضة للتغيير في أي وقت بدون إشعار. للتعرف على المواقع الحالية لمستشفيات جزءا

الخطة، يرجى االتصال بمركز اتصال خدمة األعضاء لدينا.
ً

، Southern California Permanente Medical Groupدى لف ظومون كيص رخمب يبطأي   :للخطة بعتا طبيب
أو أي طبيب مرخص يتعاقد لتقديم الخدمات المشمولة بالتغطية لألعضاء. األطباء المتعاقدون معنا فقط لتقديم خدمات اإلحالة 

ال يعتبرون أطباء ضمن الخطة.

 مستشفى تابع للخطة أو طبيب تابع للخطة أو المجموعة الطبية موفر تابع للخطة:
Southern California Permanente Medical Group أو صيدلية تابعة للخطة أو أي موفر رعاية صحية آخر 

 بتعيينه كموفر تابع للخطة.Kaiser Permanenteيقوم 

 الخدمات التي تتلقاها بعد استقرار حالة طبية طارئة.خدمات ما بعد استقرار الحالة:

يجب على PCP الخاص بك الحصول على موافقة من  الموافقة المسبقة )أو اإلذن المسبق(: 
Southern California Permanente Medical Group قبل تلقيك خدمات معينة. لن توافق 
Southern California Permanente Medical Group .المجموعة الطبية إال على الخدمات التي تحتاجها 

ولن توافق على الخدمات المقدمة من موفرين غير مشاركين إذا اعتقدت بأنه يمكنك الحصول على خدمات مماثلة أو 
عد اإلحالة موافقة. عليك الحصول على موافقة من . وال تKaiser Permanenteأكثر مالءمة من خالل موفري 

Southern California Permanente Medical Group.
ُ

 تغطية األدوية التي يصفها موفر.تغطية أدوية الوصفات الطبية:

ً ا من موفر مرخص لصرفه، بخالف األدوية التي ال تتطلب وصفة  دواء يستلزم بموجب القانون أمرأدوية الوصفات الطبية:
.)"Over‑The‑Counter, "OTC(طبية 

 راجع تعريف "الرعاية الروتينية".الرعاية األولية:

 موفر الرعاية المرخص الذي تتعامل معه في معظم :)"Primary Care Provider, "PCP(موفر الرعاية األولية 
 الخاص بك في الحصول على الرعاية التي تحتاج إليها. تحتاج PCPأمور رعايتك الصحية. يساعدك موفر الرعاية األولية 

بعض أنواع الرعاية إلى موافقة مسبقة عليها، باستثناء الحاالت التالية:

http://kp.org/facilities
http://kp.org/facilities
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لديك حالة طارئة• 
)Obstetric/Gynecology, OB/GYN(بحاجة إلى رعاية طب النساء/التوليد • 
بحاجة إلى رعاية حساسة• 
بحاجة إلى خدمات تنظيم األسرة• 

ً ا مما يلي: الخاص بك أي)PCP(يمكن أن يكون موفر الرعاية األولية 
ممارس عام• 
طبيب باطني• 
طبيب أطفال• 
طبيب أسرة• 
طبيب نساء/توليد• 
)"IHCP"(مقدمو الرعاية الصحية الهندية • 
)"FQHC"( مركز صحي مؤهل فيديرالياً• 
)"RHC"(عيادة الصحة الريفية • 
ممرض ممارس• 
مساعد طبيب• 
عيادة• 

 جهاز اصطناعي مثبت بالجسم الستبدال جزء مفقود من الجسم.جهاز تعويضي:

.Kaiser Permanente قائمة بالموفرين في شبكة :)Provider Directory(دليل موفري الخدمات 

اضطراب عقلي تكون أعراضه خطيرة أو شديدة بالقدر الكافي لتتسبب سواء في خطر مباشر الحالة الطبية النفسية الطارئة: 
عليك أو على اآلخرين أو عجزك، بشكل مباشر، عن توفير أو استخدام الطعام، أو المأوى، أو الملبس بسبب االضطراب 

العقلي. قد تتضمن الخدمات النفسية الطارئة نقل العضو إلى وحدة نفسية داخل مستشفى عام أو إلى مستشفى نفسي للحاالت 
الحادة. يتم هذا النقل من أجل تجنب أو تقليل حدة حالة طبية نفسية طارئة. باإلضافة إلى ذلك، يعتقد الموفر المعالج أن النقل لن 

ينجم عنه تدهور حالة العضو.

 خدمات صحية تستهدف السكان ككل. يتضمن ذلك، من بين إجراءات أخرى، تحليل الوضع الصحي، خدمات الصحة العامة:
واإلشراف الصحي، وتعزيز الصحة، وخدمات الوقاية، ومكافحة األمراض المعدية، وحماية البيئة والصرف الصحي، 

والتأهب واالستجابة للكوارث، والصحة المهنية.

 طبيب مؤهل في مجال الممارسة ومالئم لمعالجة حالتك.الموفر المؤهل:

 جراحة لتصحيح أو إصالح بنية غير طبيعية من الجسم لتحسين الوظيفة أو إليجاد مظهر طبيعي إلى المدى جراحة ترميمية:
الممكن. هياكل الجسم غير الطبيعية هي تلك التي تنتج عن عيب خلقي أو تشوه في النمو أو صدمة أو إصابة أو أورام أو 

مرض.
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 الخاص بك إنه يمكنك الحصول على الرعاية من موفر آخر. تتطلب بعض أنواع الرعاية PCPعندما يقول اإلحالة: 
 )"كيفية الحصول على الرعاية"( لمعرفة المزيد حول 3والخدمات المشمولة بالتغطية إحالة وموافقة مسبقة. انظر الفصل 

الخدمات التي تتطلب اإلحاالت أو الموافقة المسبقة.

 أو خطة متحالفة تقدم برنامج خدمات رعاية صحية Kaiser Foundation Health Plan منظمة تابعة إلى المنطقة:
ا مقاطعة كولومبيا وأجزاء من شمال كاليفورنيا وجنوب  يناير من كل عام وهي حالي1مباشرة. قد تتغير المناطق في 

كاليفورنيا وكولورادو وجورجيا وهاواي وأيداهو وماريالند وأوريغون وفيرجينيا وواشنطن. لالطالع على القائمة الحالية 
 )باللغة اإلنجليزية( أو االتصال بمركز اتصال خدمة kp.orgلمواقع المناطق، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني على 

لدينا. األعضاء

ً

خدمات وأجهزة لمساعدة األشخاص الذين يعانون من إصابات أو إعاقات أو خدمات وأجهزة عالج إعادة التأهيل والتأهيل: 
حاالت مزمنة الكتساب أو استعادة المهارات العقلية والبدنية.

ً ا أو زيارات رفاه األطفال أو رعاية مثل رعاية المتابعة الدورية  الرعاية الوقائية والخدمات الضرورية طبيالرعاية الروتينية:
الروتينية. وتهدف الرعاية الروتينية إلى الوقاية من مشكالت الصحة.

مركز صحي في منطقة ليس فيها العديد من موفري : )"Rural Health Clinic, "RHC(عيادة الصحية الريفية 
.RHCالرعاية الصحية. يمكنك الحصول على الرعاية األساسية والرعاية الوقائية من 

ً ً ا ا لتنظيم األسرة والعدوى المنقولة جنسي الخدمات الالزمة طبيالخدمات الحساسة:
)Sexually Transmitted Infection, STI( وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز )HIV/AIDS( واالعتداء 

اإلجهاض. الجنسي وحاالت

 مرض أو حالة يجب أن يتم عالجها وقد تنجم عنها الوفاة.المرض الخطير:

 خدمات مشمولة بالتغطية يقدمها ممرضون، و/أو فنيون و/أو معالجون مرخصون أثناء اإلقامة في رعاية التمريض المؤهل:
منشأة تمريض مؤهل أو في منزل أحد األعضاء.

 ساعة في اليوم على يد أخصائيي الصحة المدربين فقط.24 مكان يقدم رعاية تمريضية على مدار منشأة التمريض المؤهل:

ً ا معينة من مشكالت الرعاية الصحية. على سبيل المثال، يقوم جراح  طبيب يعالج أنواعاألخصائي )أو الطبيب األخصائي(:
العظام بعالج العظام المكسورة؛ ويعالج أخصائي الحساسية حاالت الحساسية، بينما يداوي طبيب القلب مشكالت القلب. في 

 الخاص بك حتى تذهب إلى أخصائي.PCPمعظم الحاالت، ستحتاج إلى إحالة من 

الخدمات المقدمة لألعضاء الذين يحتاجون إلى خدمات الصحة العقلية بمستوى ضعف خدمات الصحة العقلية المتخصصة: 
أعلى من المستوى الخفيف إلى المتوسط.

 زيارات تفاعلية عن طريق الفيديو وزيارات محددة عن طريق الهاتف بينك وبين موفر عد:زيارات الرعاية الصحية عن ُب
الرعاية الخاص بك.

 حالة طبية ال يمكن عكسها وستتسبب في الغالب في الوفاة خالل عام واحد أو أقل إذا سار المرض المفضي إلى الموت:
المرض في مساره الطبيعي.

 تقييم صحتك بواسطة طبيب أو ممرض مدرب على إجراء فحص بغرض تحديد مدى إلحاح حاجتك إلى الفرز )أو الفحص(:
الرعاية.

http://kp.org
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الخدمات المقدمة لعالج الحاالت أو اإلصابات أو األمراض غير الطارئة التي تتطلب الرعاية العاجلة )أو الخدمات العاجلة(: 
رعاية طبية. يمكن أن تحصل على رعاية عاجلة من موفر غير تابع للشبكة إذا كان موفرو الشبكة غير متاحين أو ال يمكن 

ا.الوصول إليهم مؤقت

(. المكالمة TTY 711 )4000-464-800-1 على الرقم KPاتصل بمركز اتصال خدمة األعضاء لدى 
 أيام في األسبوع )باستثناء العطالت مغلق(. تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 7 ساعة في اليوم و24مجانية. نعمل 

kp.org)باللغة اإلنجليزية( 

ً

http://kp.org


هذه الصفحة تركت فارغة عمداً



هذه الصفحة تركت فارغة عمداً



هذه الصفحة تركت فارغة عمداً



K
ai

se
r F

ou
nd

at
io

n 
H

ea
lth

 P
la

n,
 In

c.
  

39
3 

E
.W

al
nu

t S
t. 

 
P

as
ad

en
a,

 C
A 

91
18

8

 
82

49
15

51
5C

oA
b 

(0
1/

20
22

)


	CalOptima ءاضعلأا بيتك
	تايوتحملا لودج
	ىرخأ تاقيسنتو تاغل
	ىرخأ تاغل
	ىرخأ تاقيسنت
	ةيروفلا ةمجرتلا تامدخ

	Language Assistance Services 
	English:
	Arabic:
	Armenian:
	Chinese:
	Farsi:
	Hindi:
	Hmong:
	Japanese:
	Khmer:
	Korean:
	Laotian:
	Mien:
	Navajo:
	Punjabi:
	Russian:
	Spanish:
	Tagalog:
	Thai:
	Ukrainian:
	Vietnamese:

	بحرم يف كب اKaiser Permanente!
	ءاضعلأا بيتك
	انب لصتا

	1 . وضعك ءدبلا
	ةدعاسملا ىلع لوصحلا ةيفيك
	 ءاضعأ تامدخKaiser Permanente
	 نم ةدعاسملا ىلع لوصحلاCalOptima

	Medi‑Cal جمانربيلاقتنلاا 
	انل هصيصخت نكمي نم
	( ةيوهلا تاقاطب"ID")

	2 . ةيحصلا ةطخلا لوحةصاخلا كب
	ةيحصلا ةطخلا لوح ةماع ةحمل
	اهتياهنو كتيطغت ةيادب
	ةرادملا ةياعرلا يف دونهلا نييكيرملأل ةصاخ تارابتعا

	كتطخ لمعت فيك
	نيرفوملا تاكبش رييغت
	اينروفيلاك جراخ وأ ةديدج ةعطاقم ىلإ نولقتني نيذلا ةعماجلا بلاط
	اينروفيلاك يف ةيلصلأا كتقطنم جراخ ةعماجلاب قاحتللاا
	اينروفيلاك جراخ ةعماجلاب قاحتللاا

	ةياعرلا ةيرارمتسا
	ةطخلل نيعبات ريغ تامدخ يمدقم نم ةمدقملا تامدخلا لامكإ
	ددجلا ءاضعلأا
	نييلاحلا ءاضعلأا
	ةيلهلأا
	تامولعملا نم ديزملا


	فيلاكتلا
	ءاضعلأا ىلع ةبترتملا فيلاكتلا
	ةفلكتلا نم ةصحو لجلأا ةليوط ةياعر مهيدل نيذلا ءاضعلأل
	ةياعرلا رفومل عفدلا متي فيك
	ةروتاف ةميق عفد انم بلطلا


	3 . ةياعرلا ىلع لوصحلا ةيفيك
	ةيحصلا ةياعرلا تامدخ ىلع لوصحلا
	 ةيحصلا ةياعرلا ىلع لوصحلا كنكمي يتلا نيرفوملا ةعومجم وأ صاخشلأا ىلع فرعتلل ةيلاتلا تامولعملا ةءارق ءاجرلا.اهللاخ نم

	 ةيلولأا ةياعرلا رفوم)"PCP"(
	نيرخلآا نيرفوملاو ءابطلأا رايتخا
	 يلولأا يحصلا مييقتلا)"IHA"(
	ةينيتورلا ةياعرلا

	 تامدخ يرفوم ةكبشMedi‑Cal
	ةكبشلل نيعباتلا ةياعرلا يرفرم
	اهيف نكست يتلا ةقطنملا نمض ةكبشلا جراخ نيرفوم
	كتقطنم جراخ نم نيرفوم
	ءابطلأا
	تايفشتسملا
	ةأرملا ةحص ويئاصخأ
	ةياعرلا يرفوم ليلد
	بسانملا تقولا يف ةياعرلا ىلع لوصحلا
	ةيروفلا ةمجرتلا تامدخ

	ةياعرلا ىلع لوصحلل ةفاسملا وأ رفسلا تقو

	ديعاوملا
	كدعوم ىلإ لوصولا
	اهديدحت ةداعإو ديعاوملا ءاغلإ
	عفدلا
	تلااحلإا
	)قبسم حيرصت( ةقبسم ةقفاوم
	ةيناثلا ءارلآا
	ةساسحلا ةياعرلا
	رصقلل ةقفاوملا تامدخ
	رابكلل ةساسحلا ةياعرلا

	يقلاخلأا ضارتعلاا
	ةلجاعلا ةياعرلا
	ةئراطلا ةياعرلا
	ةلاحلا رارقتسا دعب ةياعرلا
	تاراشتسلااو ديعاوملا طخ
	ةقبسملا تاهيجوتلا
	ةجسنلأاو ءاضعلأاب عربتلا

	4 . تامدخلاو ايازملا
	كب ةصاخلا ةيحصلا ةطخلا ةيطغت هلمشت ام
	 ايازمMedi‑Cal اهيطغي يتلا Kaiser Permanente
	)ةلقنتملا( ةيجراخلا تادايعلا ىضرم تامدخ
	نيغلابلا تاميعطت
	ةيساسحلا ةياعر
	ريدختلا ءابطأ تامدخ
	يرقفلا دومعلا ميوقتب جلاعلا تامدخ
	يقافصلاو يومدلا ىلكلا ليسغ تامدخ
	ةيجراخلا تادايعلا ىضرم تاءارجإ نم اهريغو ةيجراخلا تادايعلا ىضرمل ةيحارجلا تايلمعلا
	ءابطلأا تامدخ
	ةيئانث تامدخ
	)لجرلأا( مدقلا بط تامدخ
	ةيجلاعلا تاجلاعملا

	ةدلاولا يثيدحو ةموملأا ةياعر
	ةيعيبطلا ةعاضرلا لوح فيقثتلا
	تامزلتسملاو يدثلا تاخضم
	اهدعبو ةدلاولا ءانثأ ةياعرلا
	ةدلاولا لبق ام ةياعر
	ديلوتلا زكرم تامدخ
	 ةدمتعم ةلابق ةضرمم تامدخ)Certified Nurse Midwife, "CNM"(
	 ةصخرم ةلباق تامدخ)Licensed Midwife, "LM"(
	اهتاراشتساو ةينيجلا تابارطضلاا تاصوحف
	ةدلاولا يثيدح ةياعر

	The Postpartum Care Extension Program س( يرالامفع لوحت ى1 بأير ل2022)
	The Postpartum Care Extension Program راس(ارابتعا لوعفملا ي نم ً1ليربأ 2022)
	دعب نع ةحصلا تامدخ
	ةيلقعلا ةحصلا تامدخ
	ةيلقعلا ةحصلا تامييقت
	ةطسوتم ىلإ ةفيفخ ةيلقع ةيحص تلااح نم نوناعي نيذلا ءاضعلأل ةيجراخلا تادايعلا تامدخ

	ئراوطلا تامدخ
	ةئراط ةيبط ةلاح جلاعل ةمزلالا ةيجراخلا تادايعلاو ةيلخادلا تادايعلا ىضرم تامدخ
	ئراوطلا لقن تامدخ

	يحصلا فيقثتلا
	ةيفيطلتلا ةياعرلاو راضتحلاا ةلحرم يف ةياعرلا
	راضتحلاا ةلحرم يف ةياعرلا
	ةيفيطلتلا ةياعرلا

	ىفشتسملا لوخد
	ريدختلا ءابطأ تامدخ
	تايفشتسملاب ةيلخادلا ةياعرلا تامدخ
	ةيحارجلا تامدخلا
	لماك مونيجل عيرس لسلست

	ةيئاصقتسلاا تامدخلا
	 ةيطغتب ةلومشملا ةيجراخلا تادايعلا ىضرمل تلامكملاو تامزلتسملاو ةيبطلا تافصولا ةيودأKaiser Permanente
	ةيديرولاو ةيوعملا ةيذغتلا
	لمحلا عنم ةزهجأو ةيودأ
	يركسلا صحف تامزلتسم
	اهيطغن يتلا ىرخلأا ةيودلأا تافصو رصانع
	يمويلا دادملإا دح
	 ةيطغتب ةلومشملا ةيبطلا تافصولا رصانعل تافصولا بيتكKaiser Permanente
	ودلأا ةمئاق ةيطغتب ةلومشملا ةيجراخلا تادايعلا ىضرم ةيودلأ اهيلع دقاعتملا ةيMedi‑Cal Rx
	تايلديصلا
	 ءزجلا ةطخD نم Medicare

	)جلاعلا( ليهأتلاو ليهأتلا ةداعإ ةزهجأو تامدخ
	بلإاب زخولار
	)عمس( عمسلا جلاع
	ةيكولسلا ةحصلا جلاع
	بلقلا ليهأت ةداعإ
	ةرمعملا ةيبطلا تادعملا
	ةيعمسلا تادعاسملا
	ةيلزنملا ةيحصلا تامدخلا
	ةيبطلا ةزهجلأاو تادعملاو مزاوللا
	يفيظولا جلاعلا
	ةيعانصلا فارطلأا/ماظعلا ميوقت
	ةيلوبلا كلاسملاو رغفلا تامزلتسم
	يعيبطلا جلاعلا
	يوئرلا ليهأتلا ةداعإ
	ةلهؤملا ضيرمتلا قفارم تامدخ
	قطنلا جلاع

	ايسنج نيلوحتملا تامدخ
	ةيريرسلا براجتلا
	ةعشلأاو تاربتخملا تامدخ
	ةنمزملا ضارملأا ةرادإو هافرلا ةياعرو ةيئاقولا ةياعرلا تامدخ
	ةيئاقولا تامدخلا
	Diabetes Prevention Program )"DPP"(

	ةيميمرتلا تاحارجلا
	ةردخملا داوملا يطاعت تابارطضا صحف تامدخ
	رصبلا تامدخ
	ةينيتورلا نويعلا تاصوحف
	ةيبطلا تاراظنلا
	رصبلا فعض ةزهجأ
	ةصاخلا ةقصلالا تاسدعلا

	ةئراطلا ريغ فقاوملل لقنلا تامدخ
	ةئراطلا ريغ فقاوملل يبطلا لقنلا
	يبطلا لقنلا تاددحم
	ءاضعلأا ىلع ئراطلا ريغ يبطلا لقنلا ةفلكت
	يبطلا ريغ لقنلا
	 دودحNMT
	ءاضعلأا ىلع يبطلا ريغ لقنلا ةفلكت


	 ةيطغتب ةلومشملا ىرخلأا جماربلاو ايازملاKaiser Permanente ةرادملا لجلأا ةليوط معدلا لاكشأو تامدخلا)"MLTSS"(
	ةياعرلا قيسنت
	 ةقسنملا ةياعرلا ةردابم)"CCI"(
	Cal MediConnect
	ملا لجلأا ةليوط معدلا لاكشأو تامدخلاُ ةراد)"MLTSS"( نم Medi‑Cal

	ةززعملا ةياعرلا ةرادإ
	 تامدخECMةيطغتلاب ةلومشملا 
	وضعلا اهلمحتي يتلا ةفلكتلا

	 جمانرب)"CS"( Community Supports
	ةيسيئرلا ءاضعلأا ةعارز
	 نس نود لافطلأل ءاضعلأا ةعارز21
	 رمعب نيغلابلل ءاضعلأا ةعارز21ربكأو 

	 جمانربWhole Child Model )"WCM"(

	 تامدخو جماربMedi‑Cal ةيطغتب ةلومشملا ريغ ىرخلأا Kaiser Permanente
	Medi‑Cal Rx
	 اهيلع دقاعتملا ةيودلأا ةمئاق)"CDL"( ىدل Medi‑Cal Rx
	 تايلديصMedi‑Cal Rx

	نانسلأا ةياعر تامدخ
	ةيصصختلا ةيلقعلا ةحصلا تامدخ
	:ةيجراخلا تادايعلا ىضرم تامدخ
	:ةيلزنملا تامدخلا
	:نيميقملا ىضرملا تامدخ

	ةردخملا داوملا يطاعت jتابارطضا جلاع تامدخ
	يحورلا ءافشتسلاا وأ ةلاصلا
	 ةيلحملا ةيبرتلا ةلاكو مييقت تامدخ)"LEA"(
	 دنبلا يف ةددحم يه امك LEA تامدخCCR 22 مسقلا 51360
	مدلا لصم يف نيتوربوتيف افلأ نيتورب رابتخلا ةيلاولا جمانرب راطإ يف ةمدقملا ةيربخملا تامدخلا
	لافطلأا بطل ةيراهنلا ةيحصلا ةياعرلا
	 دنبلا يف ددحم وه امك ةفدهتسملا تلااحلا ةرادإ تامدخCCR 22 نيمسقلا 51185و 51351

	 للاخ نم اهيلع لوصحلا كنكمي لا تامدخKaiser Permanente وأ Medi‑Cal
	تامدخلاو تاصوحفلا ضعب
	ةحارلا لئاسو وأ رصانع
	ةيليمجتلا تامدخلا
	ةدحاو ةرمل لمعتست يتلا تامزلتسملا
	ةيبيرجتلا تامدخلا
	ةبوصخلا تامدخ
	هومن ىلع ةدعاسملا وأ رعشلا طقاست جلاع
	ةيحص ةياعر تامدخو رصانع دعت لا يتلا تامدخلاو رصانعلا
	كيلدتلا جلاع
	ةيصخشلا ةياعرلا تامدخ
	ميقعتلا سكع
	ةينيتورلا مدقلا ةياعر تامدخو رصانع
	ةيلارديفلا ءاودلاو ءاذغلا ةرادإ لبق نم ةدمتعملا ريغ تامدخلا
	نيصخرم ريغ صاخشأ اهمدقي يتلا تامدخلا
	ةيطغتلاب ةلومشم ريغ ةمدخب قلعتت تامدخ
	.ةعطاقملاب ةيحصلا تارادلإا اهمدقت يتلا ةلوفطلا ةلحرم يف صاصرلاب ممستلا تلااح ةرادإ

	ةيلاحلاو ةديدجلا تاينقتلا مييقت

	5 . ةيرودلا ةياعرلالافطلأل بابشلاو
	 نس نود لافطلأا( لافطلأا بط تامدخ)21
	ةيئاقولا ةياعرلاو لافطلأا ةحصل ةيرودلا تاصوحفلا
	صاصرلاب مدلا ممست تارابتخا
	ةيرودلا بابشلاو لافطلأا ةياعر تامدخ ىلع لوصحلا يف ةدعاسملا
	 موسرلا لباقم ةمدخلا ماظن للاخ نم اهيلع لوصحلا كنكمي تامدخ )"FFS"( ىدلMedi‑Calىرخأ جمارب وأ 
	نانسلأل ةيرودلا تاصوحفلا
	ةيفاضلإا ةيئاقولا ةيفيقثتلا ةلاحلإا تامدخ


	6 . اهلحو لكاشملا نع غلابلإا
	ىواكشلا
	تافانئتسلاا
	نعطلا رارق ىلع قفاوم ريغ تنك اذإ هلمع كنكمي ام
	ةيلاولاب عامتسلاا تاسلج
	مادختسلاا ءوسو ردهلاو لايتحلاا
	مزلملا ميكحتلا
	ميكحتلا قاطن
	ةيئارجلإا دعاوقلا
	ميكحت ءارجإب ةبلاطملا ةيفيك
	ميكحتلا بلط ميدقت
	ىوعدلا عفر موسر
	نيمكحملا ددع
	نيمكحملا تافورصمو باعتأ
	فيلاكتلا
	ةماع ماكحأ


	7 . تايلوؤسملاو قوقحلا
	كقوقح
	كتايلوؤسم
	زييمتلا مدع راعشإ
	 ىلإ ملظت ميدقت ةيفيكKaiser Permanente
	 اينروفيلاك يف ةيحصلا ةياعرلا تامدخ ةرادلإ عباتلا ةيندملا قوقحلا بتكم ىلإ ملظت ميدقت ةيفيك نم نيعفتنملل(Medi‑Cal)طقف 
	ةيكيرملأا ةيناسنلإا تامدخلاو ةحصلا ةرازول عباتلا ةيندملا قوقحلا بتكم ىلإ ملظت ميدقت ةيفيك

	وضعك ةكراشملا لئاسو
	 ءاضعأ هيجوت ةنجل CalOptima )"MAC"(

	ةيصوصخلا تاسرامم راعشإ
	 مقرلا ىلع انيدل ءاضعلأا ةمدخ لاصتا زكرمب لصتاف ،ةبسانم ريغ ةقيرطب كتامولعم مدختسي صخش يأ تيأر اذإ 1-800-464-4000 )TTY 711( ىلع ةيحصلا ةياعرلا تامدخل اينروفيلاك ةرادلإ عباتلا ةيصوصخلا لوؤسم بتكمب وأ مقرلا1-866-866-0602 رايخلا رتخاو 1 )TTY 1‑877‑735‑2929(ضيأ كنكمي . تامدخل اينروفيلاك ةرادإ ةلسارم ا ينورتكللإا ديربلا ربع ةيحصلا ةياعرلاprivacyofficer@dhcs.ca.gov.
	نيناوقلا لوح راعشإ
	 صوصخب راعشإMedi‑Cal ىرخلأا ةيحصلا ةيطغتلاو عفدلل ريخأ ذلامك رارضلأا نع ضيوعتلاو
	ةكرتلا نم دادسلا لوح راعشإ
	ءارجإ ذاختاب راعشإ
	ةيداعلا ريغ فورظلا لوح راعشإ
	كايازم ةرادإ لوح راعشإ
	اذه ءاضعلأا بيتك يف تارييغتلا لوح راعشإ
	عافدلاو ةاماحملا فيلاكتو باعتأ لوح راعشإ
	ءاضعلأل مزلم اذه ءاضعلأا بيتك نأب راعشإ
	 نأب راعشإCalOptimaلاكو تسيل انل 
	كتيطغت لوح تاراعشإ

	8 . ةمهم تاملكو ماقرأبجي اهتفرعم
	ةمهم فتاه ماقرأ
	اهتفرعم بجي تاملك





