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سایرزبانهاوقالبها

با مرکز خدمات اعضا KP به شماره  TTY( 1-800-464-4000 711( تماس بگیرید. تماس با این شماره 
رایگان است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت اداری( در خدمت شما هستیم. از 

صفحه ixوبسایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

ها ها و قالب سایر زبان
ها سایر زبان

توانید به صورت  این کتابچه راهنمای اعضا و سایر مطالب مربوط به طرح را می
های کتبی را از مترجمان واجد  های دیگر دریافت کنید. ما ترجمه رایگان به زبان
( تماس TTY 711 )4000-464-800-1 دهیم. با شماره  شرایط ارائه می

بگیرید. تماس با این شماره رایگان است. برای اطالعات بیشتر درباره خدمات 
کمکی زبان درخصوص مراقبت سالمت، مانند خدمات ترجمه شفاهی و کتبی، این 

کتابچه راهنمای اعضا را مطالعه کنید.

ها سایر قالب
های دیگر از جمله خط  توانید به صورت رایگان در قالب این اطالعات را می

های الکترونیکی موجود،   و فایل صوتی و قالب20بریل، چاپ درشت با اندازه 
( تماس بگیرید. تماس TTY 711 )4000-464-800-1 دریافت کنید. با شماره 

با این شماره رایگان است.

خدمات مترجم شفاهی
دهیم. مجبور  ما خدمات ترجمه شفاهی را از یک مترجم واجد شرایط ارائه می

نیستید از اعضای خانواده یا دوستان به عنوان مترجم شفاهی استفاده کنید. ما 
دهیم، مگر اینکه شرایط  اجازه استفاده از خردساالن را به عنوان مترجم نمی

ای  اضطراری باشد. خدمات ترجمه و زبان و خدمات فرهنگی بدون هیچ هزینه
 روز 7 ساعته و 24برای شما در دسترس است. کمک و راهنمایی به صورت 



سایرزبانهاوقالبها

با مرکز خدمات اعضا KP به شماره  TTY( 1-800-464-4000 711( تماس بگیرید. تماس با این شماره 
رایگان است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت اداری( در خدمت شما هستیم. از 

صفحه xوبسایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

هفته در دسترس است. برای کمک در زمینه زبان یا دریافت این کتابچه راهنمای 
( تماس TTY 711 ) 4000-464-800-1اعضا به زبان دیگر، با شماره 
بگیرید. این تماس رایگان است.



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:  ةفاك ةعاسلا رادم ىلع اناجم  كلة وفرمت  وريةفلامة جلترات امدخ  
 و أ كتغلل قئاوثمة جترو أية ورفلاة مجلترا مةدخ بلط كناكمإبع. وبألسا مايأ
  ام  . انقفارم يف ةزهجأو ةيفاضإ تادعاسم بلط اضيأ كنكم  ي ى.خرأ غ صيل

 عة الساار دمى لع  4000-464-800-1   مقلراى لعا بنل اصالتاى وك سيلع
 ي صلناف تاهلا مةدخي مدختمسل  ت(.الطعلام اأيق لغمع )وبألسا مايأفة اك

 . (711  )ملرقا     ىلعل اصالتا يجير

ً

ً

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: دون ب تهز هفرو 7و ز شبانروت ساع 24در ی انزبات دمخ 
م رجمتات دمخی ابرد نیتوای . شما متاسا شمر تیا اخینه درهزذ اخ
گر رتهای دی صوبها  و یشماان زبه ب ارکمد ترجمه، اهیشف
. یلوسا و  یبنجا ی کمکها یدتوان یم ن ینچمه شما  .یداست کنورخد
 اعت س 24 در ستکافی  یدکن تاسورخد دخو امتاق حلم یبرا یکمک.

 ه شمار ما به ( باوزهای تعطیلنای رتثسز هفته )به ارو 7و ز شبانرو
ه ربا شما (TTY)شنوا نا اربرانک د.اس بگیریتم 1-800-464-4000

 .ند بگیرتماس 711

Hindi: बिना किसी लागत ि दभाबिया सेवाएँ, कदन ि 24 घंटे, 
सप्ताह ि सातों कदन उपलब्ध ह। आप एि दभाबिये िी सेवाओं 
ि बलए, बिना किसी लागत ि सामबियों िो अपनी भािा में 
अनुवाद िरवाने ि बलए, या वैिबपपि प्रारूपों ि बलए अनुरोध 
िर सिते हैं। आप हमार सुबवधा-स्थलों में सहायि साधनों और 
उपिरणों िे बलए भी अनुरोध िर सिते हैं। िस िवल हमें  
1-800-464-4000 पर, कदन ि 24 घंट, सप्ताह ि सातों कदन 
(छट्टियों वाले कदन िंद रहता ह) िॉल िर। TTY उपयोगिताा 
711  पर िॉल िर। 
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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 ងកងមយថ្ល 7 ថ្លៃកងមយសប្តហ។ 
អ្នកអាចឡសើនសំុឡសវាអ្នកបកប្របឯកសារប្ដលប្តនបក 
ប្របឡៅជាភាសាប្មែរ ឬជាទំរង់ជំនួសឡសេងៗឡទៀត។ 
អ្នកក៏អាចឡសើនសំុឧបករណ៍និងបរកិ្ខា រជំនួយទំនាក់ទំនង
សរ ប់អ្នកពិក្ខរឡៅទីតំងរបស់ឡយើងសងប្ដរ។ 
រាន់ប្តទូរស័ពទមកឡយើង តមឡលម 1-800-464-4000 
ប្តន 24 ឡ ងកងមយថ្ល 7 ថ្លៃកងមយសប្តហ 
(បិទថ្លៃបុណយ)។ អ្នកឡរបើ TTY ឡៅឡលម 711។  

៉ោ នុ ួ ៃ នុ ួ ា ៍

៉ោ នុ ួ ៃ នុ ួ ា ៍

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: ການຊ່ວຍເຫອດ້ານພາສາມີໃຫ້ໂດຍບເສັຽຄ່າ
ແກ່ທ່ານ, ຕະຫອດ 24 ຊວໂມງ, 7 ວັນຕອາທິດ. ທ່ານ 
ສາມາດຮ້ອງຂ ຮັບບ ລິການນາຍພາສາ, ໃຫແປເອກະ
ສານເປນພາສາຂອງທ່ານ, ຫ ໃນຮບແບບອນ.  
ທານສາມາດຂອປະກອນຊ່ວຍເສມ ແລະ ອປະກອນ 
ຕາງໆໃນສະຖານບໍລິການຂອງພວກເຮົາໄດ້.ພຽງແຕ່ໂທ 
ຫາພວກເຮ າທ 1-800-464-4000, ຕະຫອດ 24 ຊວໂມງ, 7 
ວັນຕອາທິດ (ປິດວັນພັກຕ່າງໆ). ຜໃຊ້ສາຍ TTY ໂທ 
711. 
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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’ jíigo 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’, jíi֖go dóó tł’ée’go áádóó tsosts’íjí ąą’át’é. 
(Dahodílzingóne’ doo nida’anish dago éí da’deelkaal). 
TTY chodayooł’ínígíí kojį́ dahalne’ 711. 

֖ ֖
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Punjabi: ਬਿਨਾਂ ਬਿਸੀ ਲਾਗਤ ਦ,ੇ ਬਦਨ ਦੇ 24 ਘੰਟ,ੇ ਹਫਤੇ ਦੇ  
7 ਬਦਨ, ਦੁਭਾਸੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਹੁਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਹ।ੈ ਤੁਸੀਂ ਇਿ 
ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ, ਸਮਗਰੀਆਂ ਨ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਬਵਚ 
ਅਨਵਾਦ ਿਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਬਿਸ ੇਵਖ ਫਾਰਮੈਟ ਬਵਚ ਪਰਾਪਤ 
ਿਰਨ ਲਈ ਿੇਨਤੀ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਬੁਵਧਾਵਾਂ ਬਵਚ 
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 (ਛਟੁੀਆਂ ਵਾਲ ਬਦਨ ਿਦ ਰਬਹਦਾ ਹ)ੈ ਫ਼ਨੋ ਿਰੋ। TTY 
ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਿਰਨ ਵਾਲ 711 ‘ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਿਰਨ। 
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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: มบรการชวยเหลอดานภาษาฟรตลอด 24 ชวโมง  
7 วนต่อสปดาห คณสามารถ ขอใชบรการลา่ม 
แปลเอกสารเปนภาษาของคณ หรอในรปแบบอนได 
คณสามารถขออปกรณและเครองมอชวยเหลอไดทศนยบรการ
ใหความชวยเหลอของเรา โดยโทรหา เราท 1-800-464-4000 
ตลอด 24 ชวโมง 7 วนต่อสปดาห (ยกเวนวนหยดราชการ) 
ผูใช TTY ใหโทร 711 
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็ ุ ื ู ื ่ ้

ุ ุ ์ ื ่ ื ่ ื ้ ี ่ ู ์ ิ
้ ่ ื ี ่

ั่ ั ั ์ ้ ั ุ
้ ้ ้

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. 
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صفحه 1

 Kaiser Permanenteبه 
خوش آمدید!

 تالمسرح طق ریطاز ود خت براقمده نده هارائه کبشوان نع هب Kaiser Permanente بنتخاا طرخا به شما
CalOptima م. زاریگاسپسCalOptima از وردار رخبراد افرای بت المسرح طک یMedi‑Cal تالمسرح طت. اس 
CalOptima کنید فتیارد ار نتازنیادرمو شتیابهد قبتامر کند می کمک شما به ،نیالیفرکا فتیاا با یرهمکا یقطر زا .

Kaiser Permanente ت المسرح طق ریطاز ا مشی اندرمی تداشهبای ه تبراقمده نده هارائه کبشCalOptima ت.اس

کتابچه راهنمای اعضا
 آن را دقیق و دهد. لطفا این کتابچه راهنمای اعضا، در مورد پوشش شما بر اساس طرح سالمت، به شما توضیح می

کامل بخوانید. اطالعات موجود، در شناخت و استفاده از مزایا و خدمات به شما کمک خواهد کرد. همچنین حقوق و 
های شما به عنوان عضوی از طرح سالمت در آن تشریح شده است. اگر نیازهای خاص در حوزه سالمت دارید،  مسئولیت

 بخوانید.شوند حتما هایی را که مربوط به شما می  قسمتلطفا

 .Kaiser Foundation Health Plan, Inc در این کتابچه راهنمای اعضا، بعضا منظور از »ما« یا »به ما«، 
ها که با حروف بزرگ شروع  است. برای اشاره به اعضای طرح هم، گاهی از »شما« استفاده شده است. برخی از واژه

ها و   )»شماره8 برای اصطالحاتی که باید بدانید، به فصل اند، در این کتابچه راهنمای اعضا معنی خاصی دارند؛ لطفا شده
های مهم که باید بدانید«( مراجعه کنید. واژه

  ات«العطاای شفارم فام مضانه برح طش وشپای منراهه چابت»کن ینچمها ضاعای منراهه چابتکن ای
(Combined Evidence of Coverage and Disclosure Form, »EOC/DF») بچهکتا ینا .دشو می همیدنا ،
 قریطاز ا مشت المسش وشپت. اس CalOptimaت المسرح طن یبرارداد قاس اسر بو ا مای هتاسیسو ن یوانقه الصخ
 ایت افدری CalOptima یقطر زا مستقیما ار عضاا یهنماار بچهکتا گرا .دشو می تعیین CalOptima ا با مرارداد ق

  نریت قیدقا ضاعای منراهه چابتکن اید. ینکاده فتاسه خسنن ایاز و د ذاریگبار نکرا ه خسنرا آن ً افطلد، ای ردهکود لدان
  هچابتکن یبی اوتفتر اگد. ده یمرار قان ارتیتاخدر د، ینکت افدریا ماز د یوانت یمه کی اتدمخورد مدر را ات العاط

 رد.کم یواهخاده فتاسا مشه بک مکرای بد نسن ایاز ت، داشود وجه خسنن ایو  CalOptima از ده ش تافدریای منراه
 ایرنفیالکت براقمات دمخاداره و  CalOptima ن یبرارداد قاز ای  هخسنت واسدرخرای ب
(California Department of Health Care Services, DHCS ) ،ا ی8500-246-714-1اره مشا ب

1-888-587-8088 (1-800-735-2929 TTY) یدبگیر ستما.
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( تماس گرفته و نسخه رایگان دیگری از کتابچه راهنمای اعضا را TTY 711 )4000-464-800-1توانید با شماره  می
 )به زبان انگلیسی(، کتابچه kp.org/medi-cal/documentsدرخواست کنید، یا با مراجعه به وبسایت ما به آدرس 

های غیرانحصاری بالینی و  ها و رویه ای رایگان از خطمشی توانید نسخه راهنمای اعضا را مشاهده نمایید. همچنین می
اجرایی ما را درخواست کنید یا نحوه دسترسی به این اطالعات در وبسایت ما را جویا شوید. برای کسب اطالعات بیشتر 

( TTY 711 )4000-464-800-1   در مورد مراحل بالینی و اداری ما، با مرکز تماس خدمات اعضا به شماره 
تماس بگیرید.

تماس با ما
( تماس بگیرید. ماTTY 711 )4000-464-800-1  ما آماده کمک به شما هستیم. چنانچه سؤالی دارید، با شماره 

 روز هفته )به استثنای تعطیالت اداری( در خدمت شما هستیم. تماس با این شماره رایگان است.7روز و   ساعت شبانه24

 )به زبان انگلیسی( سر بزنید یا به بخش خدمات kp.org توانید در صورت تمایل به آدرس  همچنین هر لحظه می
ها، به لیست مراکز در وبسایت ما به آدرس  اعضا در یکی از مراکز فعال طرح مراجعه فرمایید )برای اطالع از آدرس

kp.org/facilitiesهای  دهندگان و مکان  ]به زبان انگلیسی[ رجوع کنید(. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد ارائه
)به زبان انگلیسی( رجوع کنید.  kp.org/facilities ما، با مرکز تماس خدمات اعضا تماس بگیرید یا به

 متشکریم، 
Kaiser Foundation Health Plan, Inc.

http://kp.org/medi-cal/documents
http://kp.org
http://kp.org/facilities
http://kp.org/facilities
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شروع کار به عنوان  .  1
عضو طرح

نحوه دریافت راهنمایی
خواهیم شما از خدمات مراقبت سالمت مورد استفاده خشنود باشید. چنانچه سؤال یا مشکلی در خصوص مراقبت خود  ما می

دارید، مایلیم آنها را بشنویم!

Kaiser Permanenteواحد خدمات اعضای 
توانیم:  آماده ارائه کمک و راهنمایی است. ما میKaiser Permanenteخدمات اعضای 

به سؤاالت مربوط به خدمات تحت پوشش ما پاسخ دهیم	 
 کمک کنیم(«Primary Care Provider, »PCP)دهنده مراقبت اولیه  در انتخاب یا تغییر ارائه	 
محل مناسب برای دریافت خدمات مراقبت مورد نیازتان را به شما معرفی کنیم	 
 

 

 

 

 

  

کنید، به شما کمک کنیم در دریافت خدمات ترجمه شفاهی در صورتی که به زبان انگلیسی صحبت نمی	
های دیگر به شما کمک کنیم ها و در قالب در دریافت اطالعات به سایر زبان	

اگر به کمک نیاز دارید، با مرکز تماس خدمات اعضای ما بدین شرح تماس بگیرید:
  انگلیسی 	

 زبان با استفاده از خدمات مترجم شفاهی(150)و بیش از 
 1-800-464-4000 

 0616-788-800-1 اسپانیایی 	
7585-757-800-1 های چینی گویش	
	TTY711  

 روز هفته )به استثنای تعطیالت اداری( در خدمت شما هستیم. این تماس رایگان است. هنگام 7روز و   ساعت شبانه24ما 
توانید با  مانید. همچنین می  دقیقه منتظر می10تماس با مرکز تماس خدمات اعضا، ما باید مطمئن شویم که شما کمتر از 

)به زبان انگلیسی(، از وبسایت ما دیدن کنید. kp.orgمراجعه به آدرس 

http://kp.org
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CalOptima دریافت کمک از
 8088-587-888-1 یا 8500-246-714-1توانید از طریق شماره   دارید، میCalOptimaچنانچه سؤالی در مورد 

 بعدازظهر با شماره 5:30توانند روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا   میTTYها تماس بگیرید. کاربران  با آن
 )به زبان انگلیسی( مراجعه کنید.www.caloptima.orgتوانید به نشانی   تماس بگیرند. همچنین می711رایگان 

Medi-Calانتقالی 
Medi‑Cal« انتقالی با عنوان Medi‑Calشود. اگر دیگر   برای افراد شاغل« نیز شناخته میMedi‑Cal دریافت نکنید 

 انتقالی را دریافت کنید زیرا:Medi‑Calممکن است بتوانید 
درآمد شما بیشتر شده است	 

کند خانواده شما اکنون حمایت بیشتری برای فرزند یا همسر دریافت می 	

 انتقالی دارید، میMedi‑Cal اگر سؤالی درخصوص واجدشرایط بودن برای دریافت 
 توانید از دفتر سالمت و خدمات انسانی واقع در محل خود در 

http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx ی(.سیلگانان زبه )ب 

تواند به ما تخصیص داده شود چه کسی می
ً کنیم. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوۀ درخواست تخصیص به ما، با  نام نمی  ثبتما اعضا را مستقیما

CalOptima 8088-587-888-1 یا 8500-246-714-1 به شمارۀ( 2929-735-800-1 TTY.تماس بگیرید )

(«ID»)های شناسایی  کارت
 دریافت خواهید کرد. همچنینPermanente Kaiser به عنوان عضوی از طرح سالمت، شما یک کارت شناسایی 

(«Benefits Identification Card, »BIC) داشته باشید که ایالت  Cal‑Mediباید یک کارت شناسایی مزایای 
 و CalOptima و کارت شناسایی Kaiser Permanente کالیفرنیا برای شما ارسال کرده است. باید کارت شناسایی 

BIC Medi‑Calدار خود را هنگام دریافت هر گونه خدمات مراقبت سالمت یا نسخه نشان   و کارت شناسایی عکس
 و کارت BICای از کارت شناسایی  های سالمت را به همراه داشته باشید. در اینجا نمونه دهید. باید همیشه تمام کارت
Kaiser Permanente:آورده شده تا به شما نشان دهیم کارت شما به چه صورت خواهد بود 

http://www.caloptima.org
http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/CountyOffices.aspx
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 خود را ظرف چند هفته اول پس از تخصیص به ما نزد ما دریافت نکردید Kaiser Permanenteاگر کارت شناسایی 
یا اگر کارتتان آسیب دید، گم شد یا دزدیده شد، بالفاصله با مرکز خدمات اعضا تماس بگیرید. یک کارت جدید را به 

( تماس بگیرید.TTY 711 )4000-464-800-1 صورت رایگان برایتان ارسال خواهیم کرد. با شماره 
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رایگان است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت اداری( در خدمت شما هستیم. از 

صفحه 6وبسایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

2 | درباره طرح سالمت شما

شما درباره طرح سالمت . 2
مرور اجمالی بر طرح سالمت

CalOptima  یاراد دارفا یارب تمالس حرط کی Medi-Cal .تسا جنروا ناتسرهش رد CalOptimaنمض 
یم کمک امش هب ناتزایندروم تمالس تبقارم تفایرد رد ،اینرفیلاک تلایا اب یراکمه .دنک

CalOptima تیریدم تبقارم حرط   هدشMedi-Cal و امش Kaiser Permanenteهئارا هکبش  تبقارم هدنهد یاه
  قیرط زا امش ینامرد یتشادهبCalOptima باختنا ماگنه .تسا Kaiser Permanenteیم باختنا ، تبقارم دینک

 هئارا زا ار تامدخ رثکا دیاب .دینک تفایرد ام یکشزپ تبقارم همانرب قیرط زا ار دوخ نورد ناگدنهد  هکبش
Kaiser Permanente.دینک تفایرد 

 صحبت کنید تا درباره Kaiser Permanenteتوانید با یکی از نمایندگان خدمات اعضای  می
Kaiser Permanente 4000-464-800-1  و نحوه استفاده از آن برای خود بیشتر بدانید. با شماره( TTY 711 )

تماس بگیرید.

ً Kaiser Permanente از طریق یک برنامه یکپارچه مراقبت خدمات مراقبت سالمت را مستقیما 
 های عضو طرح و کند. طرح سالمت، بیمارستان  پزشکی به اعضای خود ارائه می

Southern California Permanente Medical Groupکنند تا خدمات   )»گروه درمانی«( با هم همکاری می
مراقبت باکیفیت به اعضایمان ارائه شود. برنامه مراقبت پزشکی ما دسترسی به خدمات تحت پوشش را که شما ممکن 

کند، از جمله خدمات مراقبت منظم، خدمات مراقبت در بیمارستان، خدمات آزمایشگاه،  است نیاز داشته باشید فراهم می
های  مراقبت اورژانسی، مراقبت فوریتی و سایر مزایای توصیف شده در این کتابچه راهنمای عضو. عالوه بر این، برنامه

کنند. ای را برای حفظ سالمت و بهبود آن، به شما ارائه می العاده های فوق آموزش سالمت ما روش

8088-587-888-1  یا 8500-246-714-1توانید از طریق شماره   دارید، میCalOptimaچنانچه سؤالی در مورد 
 بعدازظهر با شماره 5:30 صبح تا 8توانند روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت   میTTYها تماس بگیرید. کاربران  با آن

 )به زبان انگلیسی( www.caloptima.orgتوانید به نشانی   تماس بگیرند. همچنین می2929-735-800-1رایگان 
مراجعه کنید.

زمان شروع و اتمام پوشش بیمه شما
 یایاسنشارت کک یص، یصختخ اریتاز ه تفهدو رف ظد، ویش یمداده ص یصختا مه ب CalOptimaق ریطاز ه کی امگنه

ها  نسخه فتیارد یا متسال قبتامر تماخد زا هدستفاا مهنگا لطفا .کنیم می لسارا شما یابر ار Kaiser Permanente عضو
( Benefits Identification Card, BIC) ازایمی ایاسنشارت کارت ک، Kaiser Permanente ی ایاسنشارت ک
د.یدهه ارائرا  CalOptimaی ایاسنشارت کو ود خ

ً

 شما را به صورت Medi‑Cal شما باید هر سال تمدید شود. اگر دفتر شهرستان شما نتواند پوشش Medi‑Calپوشش 
 را برای شما ارسال خواهد کرد. این فرم را تکمیل و به آژانس Medi‑Calالکترونیکی تمدید کند، شهرستان فرم تمدید 

http://www.caloptima.org
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توانید اطالعات خود را به صورت آنالین، حضوری، یا از طریق تلفن  محلی خدمات انسانی شهرستان خود برگردانید. می
یا سایر وسایل الکترونیکی در صورت وجود، به شهرستان خود بفرستید.

دهنده دیگری را از طریق   پایان دهید و شبکه ارائهKaiser Permanenteتوانید تخصیص خود به  در هر زمان می
CalOptima دهندۀ جدید، از طریق شماره  انتخاب کنید. برای دریافت کمک در زمینه انتخاب شبکه ارائه

توانند   میTTY تماس بگیرید. کاربران CalOptima با 8088-587-888-1 یا شماره رایگان 1-714-246-8500
 تماس بگیرند. 2929-735-800-5:301 بعدازظهر با شماره رایگان روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 

 )به زبان انگلیسی( مراجعه کنید..www.caloptima.orgتوانید به نشانی  همچنین می

دهنده دیگری   درخواست کنید شما را به شبکه ارائهCalOptimaتوانید از  در صورت وقوع هرکدام از موارد زیر می
تخصیص دهد:

 یا هر فرد یا دارایی در مرکز طرح را به خطر بیندازدKaiser Permanenteرفتار شما جان کارکنان  	
 

 

دهنده شبکه یا مرکز طرح شوید مرتکب سرقت از ارائه	
ای نامعتبر یا اجازه دادن به فردی دیگر برای   ارائه کردن نسخهآگاهانه مرتکب کالهبرداری شوید، مثالً	

 شماMedi‑Cal یا Kaiser Permanenteاستفاده از کارت شناسایی 

داد.د نواهخالع اطا مشه بی بتکورت ص هبرا دام قان اید، دهص یصختری گدیده نده هارائه کبشه برا ا مش CalOptimaر اگ

د:رسبام ماته ب CalOptimaزد نا مش Medi‑Calت یالحصت اسن کممد، نکدق صوارد من ایاز ک ریهر اگ
 

 

 

 خارج شویدCalOptimaاز منطقه خدمات 	
در زندان باشید	
 نباشیدMedi‑Calدیگر عضو 	

ن همچنا ستا ممکن ،سدبر نیاپا به Kaiser Permanente به شما تخصیص و CalOptimaرای با مشت یالحصر اگ
که  نیستید مطمئن گرا .شیدبا Medi‑Cal («Fee‑For‑Service, »FFS)ه نزیهال بقدر ات دمخش وشپط رایشد واج

 4000-464-800-1 هرشما به عضاا تماخد ستما کزمر با لطفا ،هستید دخو Medi‑Calرای با مش وشپت حتوز نه
(TTY 711) یدبگیر ستما.

ً

مالحظات ویژه برای سرخپوستان آمریکایی در مراقبت مدیریت شده
 خودداری کنند، یا Medi‑Calشده  سرخپوستان آمریکایی این حق را دارند که از عضویت در طرح مراقبت مدیریت

FFS Medi‑Cal  خود خارج شوند و به طرح Medi‑Calشده  به هر دلیل و در هر زمان، از طرح مراقبت مدیریت
بازگردند.

دهنده خدمات درمانی  اگر سرخپوست آمریکایی هستید، از این حق برخوردارید که از خدمات مراقبت سالمت از یک ارائه
 برخوردار شوید. حین برخورداری از خدمات مراقبت («Indian Health Care Provider, »IHCP)سرخپوستها 

 حفظ و یا لغو کنید. برای کسب اطالعات در مورد CalOptimaتوانید عضویت خود را در  ها، می سالمت از این مکان
( با 1-800-735-2929 )TTY 8088-587-888-1 یا 8500-246-714-1نام، از طریق شماره  نام و لغو ثبت ثبت

CalOptima.تماس بگیرید 
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رویه کار طرح شما
CalOptima  ایرنفیالکت المست براقمات دمخاداره ا به کت اسده شت ریدیمت براقمت المسرح طک ی

 (Department of Health Care Services, »DHCS») ه ارائرای بMedi‑Cal دارد.رارداد ق
Kaiser Permanente ق ریطاز ا مشت براقمده نده هارائه کبشCalOptima ت.اس

ً Kaiser Permanenteاز طریق یک برنامه مراقبت یکپارچه پزشکی به اعضای خود  خدمات سالمت خود را مستقیما 
کند، از جمله خدمات  کند. برنامه مراقبت پزشکی ما دسترسی به اغلب خدمات تحت پوشش را برای شما فراهم می ارائه می

مراقبت منظم، خدمات مراقبت در بیمارستان، خدمات آزمایشگاه، مراقبت اورژانسی، مراقبت فوریتی و سایر مزایای 
ای را برای  العاده های فوق های آموزش سالمت ما روش توصیف شده در این کتابچه راهنمای عضو. عالوه بر این، برنامه

کنند. حفظ سالمت و بهبود آن، به شما ارائه می

دهنده  های ارائه پوشش ممکن است بین شبکه های مزایا در مورد نحوه دریافت خدمات تحت فرایندها و سیاست
CalOptimaتان هستید،  دهنده های ارائه  متفاوت باشد. اگر مایل به دریافت اطالعات بیشتر در مورد نحوۀ تغییر شبکه

 به شماره CalOptima بعدازظهر، با خدمات اعضای 5:30 صبح تا 8 روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت لطفا
( تماس بگیرید.TTY 1-800-735-2929 )8088-587-888-1 یا 1-714-246-8500

ً

 هستید، ممکن است واجد شرایط دریافت برخی از خدمات Kaiser Permanente Medi‑Calدر حالی که عضو 
 باشید. اینها شامل داروهای تجویزی سرپایی، داروهای بدون نسخه، برخی Medi‑Cal FFSاضافی ارائه شده از طریق 

توانید از   در دسترس هستند. خدماتی که میMedi‑Cal Rxهایی است که از طریق برنامه  از لوازم پزشکی و مکمل
Medi‑Cal FFS اند.  )»مزایا و خدمات«( شرح داده شده4 دریافت کنید در فصل

( تماس بگیرید. TTY 711 )4000-464-800-1برای کسب اطالعات بیشتر، با مرکز تماس خدمات اعضا به شماره 
)به زبان انگلیسی( مشاهده نمایید. kp.orgتوانید اطالعات خدمات اعضا را به صورت آنالین در آدرس  همچنین می

 صبح تا8توانید روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  ، میCalOptima برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 
ها تماس بگیرید،   با آن8088-587-888-1 یا شماره رایگان 8500-246-714-1 بعدازظهر، از طریق شماره 5:30

توانید به نشانی  تماس بگیرند. همچنین می2929-735-800-1توانند با شماره رایگان   میTTY کاربران 
www.caloptima.org.به زبان انگلیسی( مراجعه کنید( 

دهنده های ارائه تغییر شبکه
. یدندبپیو CalOptimaدر ری گدیده نده هارائه کبشه بو د ینکرک ترا  Kaiser Permanenteد یوانت یمان زمر هدر 
 راناربکد. رییگباس مت CalOptima ا ب8088-587-888-1ان گرایاره مشا ی 8500-246-714-1اره مشق ریطاز 

TTY 2929-735-800-1ان گرایاره مشا بر هدازظعب 5:30ا تح بص8 ت اعساز ه عمجا ته بندوشای روزهد نوانت یم 
یید بگو ها نآ به .کنید یددزبا (نگلیسیا نباز به) www.caloptima.org یننالآ نینشا زا نیداتو می همچنین .ندبگیر ستما

تخصیص  هدد می عطالا شما به CalOptimaد. ده یمنرخ ً ورافر ییغتن اید. یدهر ییغترا ده نده هارائای ه هکبشد دارید صق
د.یایمنت افدری Kaiser Permanenteاز را ات دمخد ایبان، زمآن ا تود. ش یمروع شی انزمه چا مشد دیجده نده هارائ

 CalOptimaده نده هارائای ه هکبشن یبت اسن کممش وشپ تحتات دمخت افدریورد مدر ا زایمای ه تاسیسو ا دهنرایف
ی هازور لطفا ،هستید نتاه هندد ئهارا یها شبکه تغییر ۀنحو درمو رد بیشتر تعاطالا فتیارد به یلما گرا .شدبا تومتفا
 8500-246-714-1اره مشه ب CalOptimaای ضاعات دمخا بر، هظدازعب 5:30ا تح بص8 ت اعساز ه عمجا ته بندوش

.یدبگیر ستما (TTY 1-800-735-2929 )8088-587-888-1ا ی

ً

http://kp.org
http://www.caloptima.org
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شده )فوری( را از  توانید تخصیص مجدد تسریع  خارج شوید، میKaiser Permanenteخواهید زودتر از  اگر می
CalOptimaای حاوی  شده باشد، نامه  درخواست کنید. اگر دلیل درخواست شما مطابق با قوانین تخصیص مجدد تسریع

تخصیص یافتن مجدد خود دریافت خواهید کرد.

کنند دانشجویان کالج که به شهرستان دیگر یا به خارج از کالیفرنیا نقل مکان می
اگر برای تحصیل در کالج به شهرستان دیگری در کالیفرنیا نقل مکان کنید که خارج از منطقه محل سکونت شما است، 

های فوری را در شهرستان جدیدتان تحت پوشش قرار خواهیم داد. شهرستان محل  فقط مراقبت اورژانسی و مراقبت
 در سراسر ایالت قابل Medi‑Calسکونت هرجا که باشد، مراقبت اورژانسی و مراقبت فوری برای کلیه اعضای 

گیرند. دسترسی است. مراقبت معمول شامل مراقبت پیشگیرانه فقط در منطقه محل سکونت شما تحت پوشش قرار می

رفتن به کالج خارج از منطقه اصلی خود در کالیفرنیا
تان در کالیفرنیا وارد کالج   هستید و قرار است در شهرستان دیگری غیر از منطقه محل سکونتMedi‑Calاگر عضو 

 شهر خود را برای تحصیل در کالج  درخواست دهید. وقتی موقتاMedi‑Calشوید، نیازی نیست در آن شهرستان برای 
کنید، دو گزینه دارید. تان ترک می خارج از منطقه زندگی

ً

توانید یکی از موارد زیر را انجام دهید: می
	 ً ً  ضمنا و ،کنید می کتر لجکا رد تحصیل یابر ار دخو شهر قتامو که هیدد عطالا دخو نستاشهر فترد به

 دران ترسهشد کو ا مشد دیجآدرس ردن کوارد ا بان، ترسهد.شیدهزارش گد دیجان ترسهشدر را ان ت آدرس
 ایه تبراقمود خد دیجان ترسهشدر د یواهخ یمر اگرد. کد واهخروز  هبرا ق وابسده رونپت، الایای ه دادهاه گایپ

مه نابر یدشو رمجبو ستا ممکن .کنید هدستفاا ینهگز ینا زا ،شیدبا شتهاد نهاپیشگیر یها قبتامر ملشا لمعمو
 درر یأختاز ری یوگلجو ر گدیؤاالت سرح طرای بد. یدهر ییغترا ود خ Medi‑Calده شت ریدیمت براقم
 4263-430-800-1 اره مشه ب Health Care Optionsش خبا بد ایبد، دیجت المسرح طدر ام ن تبث
(TTY 1-800-430-7077 )د.نانرساری یام ن تبثد نرآیفدر ا مشه با تد رییگباس مت

یا
روید، طرح  تان، به طور موقت به آنجا می اگر برای تحصیل در کالجی در شهرستانی غیر از محل زندگی 	

توانید به مراقبت اورژانس  تان را تغییر ندهید. در این حالت، در شهرستان جدید فقط می مراقبت مدیریت شده
 پیشگیرانه است مجبورید  های فوری دسترسی داشته باشید. برای مراقبت منظم، که شامل مراقبت یا مراقبت

 در محل زندگی خود استفاده کنید. برای کسب اطالعات Kaiser Permanenteدهندگان  از شبکه ارائه
 )»نحوه دریافت مراقبت«( بروید.3بیشتر در مورد مراقبت اضطراری و مراقبت فوری به فصل 

رفتن به کالج خارج از کالیفرنیا
 Medi‑Calخواهید پوشش  کنید و می اگر به طور موقت کالیفرنیا را برای تحصیل در کالج در یک ایالت دیگر ترک می

خود را حفظ کنید، با مددکار تعیین صالحیت در دفتر شهرستان خود تماس بگیرید. تا زمانی که واجد شرایط باشید، 
 Medi‑Calهای اورژانسی  مراقبت اورژانس و مراقبت فوری در ایالت دیگر را پوشش خواهد داد. ما همچنین مراقبت

شود، در صورت تأیید خدمات، و اگر پزشک و   را که منجر به بستری شدن در بیمارستان در کانادا و مکزیک می
خواهید در ایالت دیگری تحت مراقبت معمول   مطابقت کنند، پوشش خواهیم داد. اگر میMedi‑Calبیمارستان با قوانین 

 در ایالتی دیگر ثبت نام Medicaid اقدام کنید. اگر در Medicaidیا پیشگیرانه قرار بگیرید، باید در آن ایالت برای 
 در کالیفرنیا نخواهید شد و ما هزینه خدمات درمانی شما را پرداخت نخواهیم کرد. Medi‑Calکنید، دیگر واجد شرایط 
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Medi‑Cal Rxهایی که به عنوان بخشی  دهد، به جز نسخه  داروهای سرپایی خارج از کالیفرنیا را تحت پوشش قرار نمی
شود. از مراقبت اورژانسی تحت پوشش یا مراقبت فوری تحت پوشش به شما داده می

استمرار مراقبت
انجام خدمات تحت پوشش از طرف ارائه دهندگان خارج از طرح

اعضای جدید

Kaiser Permanente کردید که عضو شبکه  دهندگانی مراجعه می اگر شما عضو جدید هستید و در گذشته به ارائه
دهندگان مراجعه کنید. اگر وضعیت   ماه یا بیشتر همچنان به همان ارائهنیستند، ممکن است در شرایط خاص بتوانید تا 12

توانید درخواست کنید تا با همان  پزشکی شما شامل یکی از موارد ذکر شده در زیر تحت عنوان »واجد شرایط« است، می
دهنده مراقبت را ادامه دهید. ارائه

اعضای فعلی

 را قطع کند، ممکن است همچنان بتوانید از خدمات آن Kaiser Permanenteدهنده شما همکاری با  اگر ارائه
دهنده استفاده کنید. این نیز نمونه دیگری از استمرار مراقبت است. ارائه

 روز قبل از تاریخ 60دهنده یا بیمارستان تعیین شده باشید که قراردادش با ما منقضی شده، حداقل  اگر به یک گروه ارائه
 روز 60خاتمه )هر چه زودتر تحت شرایط معقول( یک اطالعیه کتبی برای شما ارسال خواهیم کرد. همچنین حداقل 

 مایلی محل زندگی شما قرار دارد، به شما به صورت کتبی قبل از فسخ قراردادمان با بیمارستانی که در فاصله 15
دهنده یا در  دهنده در آن گروه ارائه 12 ماه یا بیشتر به یک ارائهدهیم. ممکن است بتوانید در شرایط خاص تا  اطالع می

آن بیمارستان مراجعه کنید. اگر وضعیت پزشکی شما به موجب یکی از موارد زیر، تحت عنوان »واجد شرایط« قرار 
دهنده یا بیمارستان بخواهید که به دریافت مراقبت ادامه دهید. توانید از آن گروه ارائه گیرد، می می

واجد شرایط بودن

توانید برای آنها درخواست استمرار مراقبت کنید. معیارهای دیگری وجود  دهد که می این بخش شرایط پزشکی را شرح می
دارند که باید برآورده شوند تا بتوانیم درخواست شما را تأیید کنیم. این معیارهای اضافی، در ادامه این بخش فهرست 

اند. اگر درخواست شما برای تکمیل خدمات تحت پوشش را تأیید کنیم، خدمات ذکر شده در زیر را پوشش خواهیم داد.  شده
گیرد، مگر اینکه به  پوشش قرار می نام شما تحت برای اعضای جدید، خدمات تأیید شده حداکثر تا 12 ماه از تاریخ ثبت

شکل دیگر در زیر مشخص شده باشد.
 خدمات تحت پوشش تا پایان وضعیت حادوضعیت حاد. 	
 خدمات تحت پوشش تا یکی از مقاطع زیر، هرکدام که زودتر پیش بیاید: وضعیت مزمن شدید. 	

( اولین روز بعد از اتمام روند درمان، اگر 2 ماه پس از تاریخ خاتمه قرارداد ارائه دهنده؛ یا )12( 1)
خطر بودن آن  دهندگان عضو شبکه بی خطر باشد؛ بی واگذاری خدمات درمانی شما به یکی دیگر از ارائه

دهنده خارج از شبکه مشخص   عضو و ارائه و پس از مشورت با فردKaiser Permanenteتوسط 
ها یا سایر  ای صحیح سازگار باشد. عوارض مزمن شدید، بیماری شود، به نحوی که با رویه حرفه می

شوند عوارض پزشکی هستند که در صورت صدق یکی از موارد زیر درباره عارضه، جدی محسوب می

ِ

:

بیماری بدون بهبودی کامل ادامه پیدا کند 	
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تر شود طی یک دوره طوالنی وخیم 	

تر شدن عارضه، به مداوای مستمر نیاز باشد برای حفظ روند بهبود یا پیشگیری از وخیم 	
 خدمات تحت پوشش در زمان بارداری و تا یک سال پس از زایمان شمامراقبت زایمان. 	
 پس از زایمان دارای عارضه سالمت روان هستند. خدمات برای زنانی که در دوران بارداری یا بالفاصله 	

 ماه از زمان تشخیص مشکل سالمت روان یا از پایان بارداری، هر کدام که 12خدمات تحت پوشش تا 
دیرتر باشد.

های العالج آن گروه از امراضی هستند   خدمات تحت پوشش طی دوره بیماری. بیماریهای العالج. بیماری 	
رود در اغلب موارد در عرض یک  توان گرفت، و احتمال می که درمان ندارند یا جلوی پیشرفت آنها را نمی

سال یا کمتر منجر به مرگ شوند
 خدمات تحت پوشش تا یکی از مقاطع زیر، هرکدام که زودتر پیش بیاید:  سال.3مراقبت برای کودکان زیر  	

12 ( تولد سه سالگی کودک2دهنده؛ یا )  ماه از تاریخ خاتمه قرارداد ارائه( 1)
جراحی و یا اقدامات دیگری که بخشی از جریان درمان است. 	

دهنده توصیه و مستندسازی شود تا ظرف  اگر عضو جدید هستید، عمل یا اقدام پزشکی باید توسط ارائه 	
 روز از تاریخ آغاز پوشش انجام گیرد180

 به پایان برسد، جراحی یا اقدام پزشکی Kaiser Permanenteدهنده شما با  اگر قرارداد ارائه 	
 روز از تاریخ پایان قرارداد بین 180دهنده توصیه و مستندسازی شود تا در طی  باید توسط ارائه

Kaiser Permanenteدهنده انجام شود  و ارائه
های درازمدت مدیریت شده   تحت خدمات و پشتیبانی شما مراقبت درازمدمدت را 	

(Managed Long‑term Services and Supports, »MLTSS» )کنید دریافت می

برای اینکه واجد شرایط پوشش انجام این خدمات باشید، همه الزامات زیر باید برآورده شوند:
کنید برقرار باشد  در تاریخی که خدمات را دریافت میMedi‑Calپوشش شما در  	
دهنده در طرح قبلی شما به پایان رسیده باشد یا هنگام فعال شدن  برای اعضای جدید، پوشش خدمات ارائه 	

تان با ما، تمام شود پوشش
تان در یکی از مواردی که در باال ذکر شده، از  اگر عضو جدید باشید، در تاریخ فعال شدن پوشش 	

دهنده، خدمات دریافت کنید. دهنده سابق طرح در تاریخ خاتمه ارائه دهنده خارج از طرح، یا از ارائه ارائه
تان یا  ای برای ادامه طرح سالمت قبلی نام کردید، گزینه  ثبتHealth Planبرای اعضای جدید، وقتی در  	

دهنده فعلی خارج از طرحتان  انتخاب طرحی دیگر )از جمله گزینه خارج از شبکه( نداشتید که خدمات ارائه
را پوشش دهد.

خواهید با آن ادامه دهید، باید از قبل مرتبط باشید. ای که می دهنده برای اعضای جدید، با ارائه 	

 سال، یک ارتباط از قبل به این معنی 21در مورد خدمات درمانی سالمت رفتاری برای کودکان زیر  	
 توسط ارائه Medi‑Calنام در یک طرح مراقبت مدیریت شده  است که شما در شش ماه قبل از ثبت

دهنده معاینه شده باشید
دهنده   ماه گذشته توسط ارائه12برای همه خدمات دیگر، یک رابطه از قبل به این معنی است که شما در  	

اید برای معاینه غیر اضطراری معاینه شده
	 ً  موافقت خود را با شرایط و ضوابط استاندارد قرارداد ما اعالم کنددهنده کتبا ارائه
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کردید،  دهنده عضو شبکه دریافت می این خدمات از لحاظ پزشکی ضرورت داشته و اگر آنها را از ارائه 	
شدند طبق این کتابچه راهنمای اعضا جزء خدمات تحت پوشش محسوب می

 روز )یا هر چه زودتر در شرایط معقول( از تاریخ فعال شدن پوشش )اگر 30انجام خدمات را ظرف  	
دهنده عضو طرح درخواست کنید عضو جدید هستید( یا از تاریخ خاتمه خدمات ارائه

	 Kaiser Permanenteدهنده غیر طرح ندارد  مشکل مستندی در مورد کیفیت مراقبت با ارائه

دهندگان غیر   انجام خدمات تحت پوشش ارائهKaiser Permanenteدر صورت صدق کردن یکی از موارد زیر، 
:دهد نمیطرح را پوشش 

 قرار نداشته باشدMedi‑Calخدمات، تحت پوشش مراقبت مدیریت شده  	
دهنده   همکاری نداشته باشد. مجبور خواهید بود ارائهKaiser Permanente دهنده شما با  ارائه 	

جدیدی پیدا کنید
 نیستند، تجهیزات پزشکی بادوام، حمل و نقل، سایر خدمات Medi‑Calما برای خدماتی که تحت پوشش  	

دهندگان خارج شده از طرح، ملزم به ارائه تداوم مراقبت نیستیم. جانبی و ارائه

اطالعات بیشتر
ً  مشی »تکمیل خدمات تحت پوشش«، لطفا برای اطالعات بیشتر در مورد این ماده، یا درخواست خدمات یا یک کپی از خط

( تماس بگیرید. مرکز تماس خدمات اعضا ما TTY 711 )4000-464-800-1با مرکز تماس خدمات اعضا به شماره 
دهنده خارج از شبکه هستید یا خیر. تواند به شما بگوید که آیا واجد شرایط دریافت خدمات از یک ارائه همچنین می

ها هزینه
هزینه های اعضا

CalOptimaدهد که واجد شرایط   ما به افرادی خدمات میMedi‑Cal هستند. اعضای CalOptima نیستند مجبور 
ای بپردازند. برای اطالع از خدمات تحت پوشش، به فصل  دهندگان شبکه هزینه برای خدمات تحت پوشش دریافتی از ارائه

 )»مزایا و خدمات«( رجوع فرمایید.4

تأییدیه )مجوز قبلی( ممکن است  کنید، در صورت عدم دریافت پیش دهندگان خارج از شبکه خدمات دریافت می اگر از ارائه
ن خدمات ینه ایست، ممکن است الزم باشد هزیاین خدمات تحت پوشش قرار نگیرند. در مواردی که خدمات تحت پوشش ن

د.یرا بپرداز

دهندگان خارج از شبکه مراجعه کنید. برای کسب اطالعات در  توانید برای مراقبت حساس بدون تأیید قبلی به ارائه می
 )»نحوه دریافت مراقبت«( 3مورد اینکه مراقبت حساس چه نوع مراقبتی است، به سرفصل »مراقبت حساس« در فصل 

مراجعه کنید.

های خارج از شبکه نیازی به تأیید قبلی ندارید. اگر خارج از  دهنده برای مراقبت اورژانسی حتی هنگام مراجعه به ارائه
 خدمات Kaiser Permanenteایاالت متحده باشید، به جز کانادا یا مکزیک، و به مراقبت اورژانسی نیاز پیدا کنید، 

 داد.نخواهدمراقبت شما را پوشش 

دهیم. اگر در منطقه محل سکونت خود  هنگامی که در داخل ایاالت متحده هستید، ما خدمات مراقبت فوری را پوشش می
دهنده مراقبت فوری خارج از شبکه، باید تأییدیه قبلی داشته باشید. اگر خارج از منطقه  هستید، برای رفتن نزد یک ارائه

محل سکونت خود هستید، برای مراقبت فوری نیازی به تأیید قبلی ندارید. اگر خارج از ایاالت متحده باشید، خدمات 
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 و شما مجبور خواهید بود هزینه مراقبت خود را پرداخت کنید. منطقه محل سکونت نیستندمراقبت فوری تحت پوشش 
 جنوب کالیفرنیا است.Kaiser Permanenteشما، منطقه 

برای اعضای دارای مراقبت طوالنی مدت و سهم هزینه
 هنزیهم هسزان یمد. ردازیپبود خدت می والنطت براقمات دمخرای برا ه نزیهاز ی مهساه مر هد ویشور بجمت اسن کمم
نی پشتیبا تماخد یها بحسا ترصو جمله زا ،دخو شکیپز یها بتحسارصو هما هر .دراد بستگی شما بعمنا و مدآرد به ماش
 هنزیهم هسا بر راببد ای ردهکت رداخپه کی غلبمه کی انزما تد، ینک یمت رداخپرا (، «MLTSS«)ده شت ریدیمدت م یوالنط
 اهمآن رای ب CalOptimaش وشپت حتا مشدت می والنطت بقرامآن، از س پت. سینا هنایه بدود حموارد مه، تبالد. اشبا مش
تا صبح 8 ت اعساز ه عمجا ته بندوشای روزها، ه هنزیهم یسقتورد مدر ر تشیبات العطاب سکرای برد. یگ یمرار ق

، یدبگیر ستما ها نآ با 8088-587-888-1ان گرایاره مشا ی 8500-246-714-1اره مشق ریطاز ر، هدازظعب 5:30
.ندبگیر ستما 711ان گرایاره مشا بد نوانت یم TTYران اربک

نحوه پرداخت هزینه ها به ارائه دهنده خدمات
Kaiser Permanenteکند: دهندگان پرداخت می های زیر به ارائه  به شکل

های سرانه پرداختی 	

 رات رداخپوع نن ایم. ردازیپ یمو ضعر هت اببول پی صخشمدار قماه مر هان دگندهه ارائاز ی رخبه با م 	
کنیم یگیر تصمیم ختادپر نامیز درمو رد تا کنیم می یرهمکا نگاهندد ئهارا با ما .یندگو می نهاسر ختادپر

FFSپرداخت های  	

، صورتحسابی را بر اساس Medi‑Calدهندگان پس از ارائه خدمات درمانی به اعضای  بعضی ارائه 	
 FFSکنند. این نوع پرداخت را پرداخت در قبال خدمات  اند به ما ارسال می خدماتی که ارائه داده

کنیم تا در مورد این که چقدر برای هر خدمات پرداخت کنیم،  دهندگان همکاری می نامند. ما با ارائه می
گیری کنیم تصمیم

 kp.org دهندگان توسط ما، از وبسایت ما به آدرس  ها به ارائه برای اطالعات بیشتر در خصوص نحوه پرداخت هزینه
( تماس بگیرید.TTY 711 )4000-464-800-1 )به زبان انگلیسی( بازدید نمایید یا با شماره 

درخواست از ما برای پرداخت صورتحساب
خدمات تحت پوشش خدماتی هستند که ما مسئول پرداخت آن هستیم. اگر برای خدمات تحت پوشش قبض دریافت کردید، 

( تماس بگیرید.TTY 711 )4000-464-800-1 قبض را پرداخت نکنید. با مرکز خدمات اعضای ما به شماره 

 ای از داروخانه صورتحساب دریافت کردید، با خدمات مشتریان های نسخه اگر برای دارو، لوازم یا مکمل
 Medi‑Cal Rx روز و 7 روز هفته تماس بگیرید. کاربران  ساعت شبانه24، 2273-977-800-1 به شماره

TTYبگیرند. همچنین برای  711سامتتوانند روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 5 عصر با شماره   می 
 /https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home به نشانی Medi‑Cal Rxتوانید از وبسایت  اطالعات بیشترمی

)به زبان انگلیسی( بازدید کنید.

توانید یک مطالبه ثبت کنید. از فرم  کردیم، می کنید ما باید پرداخت می اید که فکر می اگر هزینه خدماتی را پرداخت کرده
اید. برای درخواست فرم مطالبه، با   به ما اطالع دهید که چرا مجبور به پرداخت آن هزینه بودهمطالبه استفاده کنید و کتبا

( تماس بگیرید. ما مظالبه شما را بررسی خواهیم کرد تا امکان بازپرداختTTY 711 )4000-464-800-1 شماره 
پول را بررسی کنیم.

ً

http://kp.org
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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برای طرح مظالبه یا بازپرداخت هزینه، باید به روال زیر عمل کنید:
توانید فرم مطالبه را  شده مطالبه را به ما ارسال کنید. می در اولین فرصت ممکن، فرم تکمیل 	

های زیر به صورت آنالین دریافت کنید: از طریق یکی از روش

)به زبان انگلیسی( kp.orgدر وبسایت ما به آدرس  	

 مراجعه حضوری به یکی از دفاتر خدمات اعضا در یکی از مراکز عضو طرح و همچنین مراجعه  	
kp.org/facilities توانید در وبسایت ما به آدرس  دهندگان عضو طرح. محل مراکز را می به ارائه

)به زبان انگلیسی( بیابید

(TTY 711 یا )4000-464-800-1با تماس با مرکز تماس خدمات اعضا به شماره  	

در صورتی که برای پر کردن فرم مطالبه ما به کمک نیاز داشته باشید، خوشحال خواهیم شد به شما کمک کنیم.

دهندگان خارج از شبکه  اگر هزینه خدمات را پرداخت کرده باشید، باید هرگونه صورتحساب یا رسید دریافتی از ارائه
دهنده خارج از شبکه را پرداخت کنیم، باید  خواهید ما هزینه خدمات ارائه را به فرم مطالبه خود الصاق کنید. اگر می

 بعدا اید به فرم مطالبه خود الصاق کنید. اگر دهنده خارج از شبکه دریافت کردیده هر صورتحسابی را که از ارائه
 برای راهنمایی با مرکز تماس خدمات اعضا به شمارهدهنده خارج از شبکه دریافت کردید، لطفا هایی از ارائه صورتحساب

 1-800-464-400( TTY 711.تماس بگیرید )

ً
 ً

شده مطالبه را در اولین فرصت پس از دریافت مراقبت، برای ما ارسال کنید. باید فرم تکمیل

شده مطالبه و هرگونه صورتحساب یا رسید باید به نشانی زیر پست شود: فرم تکمیل

 Kaiser Permanente 
 Claims Administration ‑ SCAL 

 P.O. Box 7004 
Downey, CA 90242-7004

http://kp.org
http://kp.org/facilities
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مینکت افدریرا ت براقمه ونگچ . 3
دریافت خدمات مراقبت سالمت

توانید خدمات درمانی  دهندگان می دهنده یا چه گروهی از ارائه  اطالعات زیر را مطالعه کنید تا بدانید از کدام ارائهلطفاً
دریافت کنید.

های سالمت را در  اطالعات مربوط به پوشش در این کتابچه راهنمای اعضا زمانی مصداق دارد که خدمات مراقبت
 در جایی است که Kaiser Permanenteمنطقه محل سکونت خود دریافت کنید. منطقه محل سکونت شما، منطقه 

کنید. منطقه محل سکونت شما کالیفرنیای جنوبی است و در جلد این کتابچه راهنمای عضو و در کارت شناسایی  زندگی می
Kaiser Permanente شما مشخص شده است. اگر به منطقه Kaiser Permanente ،دیگری مراجعه کنید 

گیرید، مگر اینکه ما خدمات شما را از قبل  های اضطراری یا مراقبتهای فوری تحت پوشش قرار می فقط برای مراقبت
دهندگان شبکه در منطقه اصلی سکونت خود، به لیست  تأیید کنیم. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه یافتن ارائه

 )به زبان انگلیسی( یا با مرکز تماس خدمات اعضای ما به این kp.org/facilitiesهای ما در اینجا بروید  دهنده ارائه
(.TTY 711 )4000-464-800-1 شماره تماس بگیرید 

های ما بر  توانید از روز تخصیص خود به ما شروع نمایید. این خالصه قوانین و سیاست دریافت خدمات سالمت را می
 است.CalOptima و Kaiser Foundation Health Plan, Incاساس قرارداد بین .

 ازایمی ایاسنشارت ک Medi‑Cal  وCalOptimaی ایاسنشارت ک، Kaiser Permanente ییساشنا ترکاهمواره 
(Benefits Identification Card, BIC)  .و هرگونه کارت بیمه درمانی متعلق به خود را به همراه داشته باشید

 شما استفاده کند.BICهای شناسایی یا  هرگز اجازه ندهید شخص دیگری از کارت

کنیم. آنها جهت ارائه بهترین خدمات درمانی ممکن  دهندگان شبکه خود به اعضای ما ارائه می ما خدماتی را از طریق ارائه
دهنده خود انتخاب می   را به عنوان شبکه ارائهKaiser Permanenteکنند. هنگامی که  به شما، با هم همکاری می

دهندگان  کنید که مراقبت خود را از طریق برنامه مراقبت پزشکی ما دریافت کنید. برای یافتن مکان ارائه کنید، تعیین می
 )به زبان انگلیسی( دیدن کنید جهت کسب اطالعات بیشتر، با kp.org/facilitiesشبکه ما، از وب سایت ما به آدرس 
( تماس بگیرید..TTY 711 )4000-464-800-1مرکز خدمات اعضای ما به شماره 

 را انتخاب کنند که در شبکه («Primary Care Provider, »PCP)دهنده مراقبت اولیه  اعضای جدید باید یک ارائه
 انتخاب PCP روز از زمان تخصیص به ما، یک 30 باشد. باید ظرف CalOptimaدهنده ما و منطقه خدمات  ارائه

 های  PCP یکسان یا PCPتوانید   را برای شما انتخاب خواهیم کرد. میPCPکنید. اگر این کار را انجام ندهید، ما یک 
 انتخاب کنید.Kaiser Permanenteیافته به  مختلف را برای همه اعضای خانواده تخصیص

http://kp.org/facilities
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توانید به فهرست   جدید پیدا کنید، میPCPخواهید یک  اگر قصد دارید همچنان از پزشک موردنظر خود استفاده کنید یا می
 در Kaiser Permanente های شبکه PCP( مراجعه نمایید. فهرست تمام Provider Directoryدهندگان ) ارائه

تواند در انتخاب به شما کمک کند. در  دهندگان شامل اطالعات دیگری است که می آن قابل مشاهده است. این فهرست ارائه
توانید  ( تماس بگیرید. میTTY 711 )4000-464-800-1 شماره توانید با  دهندگان می صورت نیاز به فهرست ارائه
توانید   )به زبان انگلیسی( پیدا کنید. همچنین میkp.org/facilitiesدهندگان ما را در فهرست قابل جستجوی ارائه

 )به زبان انگلیسی( دانلود کنید. kp.org/Medi-Cal/documents فهرست ارائه دهندگان را از وبسایت ما به آدرس
( تماس بگیرید.TTY 711 )4000-464-800-1برای اطالعات بیشتر با مرکز تماس خدمات اعضای ما به شماره 

 شما PCP دریافت کنید، Kaiser Permanenteدهنده شبکه  توانید خدمات درمانی موردنیاز خود را از ارائه اگر نمی
دهنده خارج از   را برای معرفی شما به ارائهSouthern California Permanente Medical Groupباید تأیید 

دهنده خارج از شبکه برای دریافت  گویند. برای مراجعه به یک ارائه شبکه تقاضا کند. به این، ارجاع خارج از شبکه می
های حساس، که تحت عنوان »مراقبت حساس« در ادامه این فصل توضیح داده شده است، نیازی به تأیید ندارید. مراقبت

د.یایمنه عالطمرا ل صفن ایه ادامان، دگنده هارائه کبشو ان دگنده هارائت رسهفا، ه PCPورد مدر ر تشیبات العاطب سکت هج

( »Fee-For-Service, «FFS)ه نزیهال بقدر ات دمخه امرنبق ریازطون ناکی دارویای زایم
شوند. برای اطالعات بیشتر، بخش »سایر مزایا و   اجرا میMedi-Cal Rxدر برنامه 

 مطالعه فرمایید.4 را در فصل »Kaiser Permanenteهای تحت پوشش  برنامه

(«PCP»)دهنده مراقبت اولیه  ارائه
 انتخاب کنید.PCP یک Kaiser Permanente روز پس از تخصیص یافتن به 30شما باید ظرف 

های ما را در وبسایت ما به  های آنالین پزشک توانید پروفایل برای اینکه بهتر بتوانید پزشک مناسب خود را پیدا کنید، می
کنند و  توانید بفهمید چه پزشكانی بیمار جدید قبول می  )به زبان انگلیسی( مشاهده کنید. میkp.org/facilitiesآدرس 

یكی را متناسب با نیازهای خود انتخاب كنید.

 را از موارد زیر انتخاب کنند:PCPتوانند  بزرگساالن می
متخصص بزرگساالن/متخصص داخلی 	
پزشک خانواده 	
 که(Obstetrics and Gynecology, OB/GYN) های زنان و زایمان  متخصصان بیماری 	

Southern California Permanente Medical Group گروه پزشکی«( آنها را به عنوان«( 
PCPکند  تعیین می

توانید از میان پزشکان اطفال/پزشکان نوجوانان یا پزشکان خانواده، پزشکی را به عنوان   سال، می18برای کودکان تا 
PCPتوانند پزشک شخصی خود را انتخاب کنند.  پوشش خانواده می  فرزند خود انتخاب کنید. هرکدام از اعضای تحت

 هستند، Kaiser Permanenteتان که عضو   برای کل اعضای خانوادهPCPتوانید یک  دهنده، می بسته به نوع ارائه
 هستید، یا اگر بیمه مراقبت سالمت دیگر دارید، مجبور نیستید Medi‑Cal و هم Medicareانتخاب کنید. اگر هم در 

PCP.انتخاب کنید 
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 توانید مراقبت سالمت اولیه خود را در یک مرکز سالمت با صالحیت فدرال  همچنین می
( Federally Qualified Health Center, »FQHC»)دهنده مراقبت سالمت سرخپوستان  ، یک ارائه
(Indian Health Care Provider, »IHCP»)، ییستاور شتابهد کلینیک یک یا (Rural Health Clinic, »RHC» )

 را برای کل خانواده خود انتخاب کنید، PCPدهنده، ممکن است بتوانید یک  در شبکه ما دریافت کنید. بسته به نوع ارائه
 در دسترس باشد.PCPاگر 

 در شبکه IHCP خود انتخاب کنند، حتی اگر PCP را به عنوان IHCPتوجه: سرخپوستان آمریکایی ممکن است یک 
دهنده ما نباشد. ارائه

کنیم.  را برای شما تعیین میPCP را انتخاب نکنید، ما یک PCP روز پس از تخصیص یافتن خود، 30اگر ظرف 

 
توانید در هر زمان و به هر دلیل، یک پزشک در دسترس دیگر را انتخاب کنید که در  همچنین می

Kaiser Permanenteتوانید پزشک خود را به صورت آنالین در وبسایت   فعالیت دارد. همچنین می
kp.org   4000-464-800-1 )به زبان انگلیسی( تغییر دهید یا با مرکز تماس خدمات اعضای ما به شماره

(TTY 711.تماس بگیرید )

PCP:شما 
از سابقه سالمت و نیازهای شما مطلع خواهد شد 	
کند تان وارد می سوابق شما را در پرونده پزشکی 	
کند مراقبت سالمت پیشگیرانه و منظم موردنیازتان را به شما ارائه می 	
فرستد( دهد )می در صورت نیاز، شما را به متخصصین ارجاع می 	

 را مشاهده کنید. Medi‑Calدهندگان  توانید فهرست ارائه  میKaiser Permanente در شبکه PCPبرای یافتن یک 
 برای ارائه خدمات Kaiser Permanenteدهندگانی دارد که با   فهرستی از ارائهMedi‑Calدهندگان  فهرست ارائه
کنند.  همکاری میMedi‑Calتحت پوشش 

 )به زبان انگلیسی( قابل مشاهده است. kp.org/facilities در Kaiser Permanenteدهندگان  فهرست ارائه
دهنده درخواست کنید تا برای  ( یک فهرست ارائهTTY 711 )4000-464-800-1توانید با تماس با شماره  همچنین می

شما پست شود.

انتخاب پزشکان و سایر ارائه دهندگان
 خود را PCPشما به خوبی از نیازهای مراقبت درمانی خود آگاه هستید، به همین دلیل بهترین راه این است که خودتان 

انتخاب کنید.

 بمانید تا بتواند نیازهای مراقبت بهداشتی شما را بشناسد. با این وجود، در هر زمان که خواستید PCPبهتر است با یک 
دهندگان   انتخاب کنید که در شبکه ارائهPCP جدید انتخاب کنید. شما باید یک PCPتوانید یک  او را تغییر دهید، می

Kaiser Permanente.باشد و بیمار جدید بپذیرد 

 4000-464-800-1 توانید با مرکز تماس خدمات اعضای ما به شماره   میPCPجهت اطالع از نحوه انتخاب یا تغییر 
( TTY711).تماس بگیرید 

پذیرد، از شبکه خارج شده است یا برای بیماران سن شما خدمات درمانی ارائه   بیمار جدیدی نمیPCPدر مواقعی که 
 خود کنار بیایید یا با او توافق کنید، PCP خود را تغییر دهید. اگر نتوانید با PCPدهد، ممکن است از شما بخواهیم  نمی

دهنده   بخواهیم شما را به شبکه ارائهCalOptimaها را از دست دادید یا دیر رسیدید، ممکن است از  یا اگر قرار مالقات

http://kp.org
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دهنده دیگری تخصیص دهد، به صورت کتبی به شما   شما را به شبکه ارائهCalOptimaدیگری تخصیص دهد. اگر 
اطالع خواهیم داد.

 باید به آنها توجه کرد:PCPنکاتی که هنگام انتخاب 
 کودکان را معاینه می کند؟PCPآیا  	
کند؟  در مرکزی از طرح که من دوست دارم از آن استفاده کنم کار میPCPآیا  	
 به خانه، محل کار یا مدرسه کودکان من نزدیک است؟PCPآیا مطب  	
کند؟ آیا دکتر به زبان من صحبت می 	
 با برنامه من مطابقت دارد؟PCPآیا ساعات کاری  	

(«IHA«)ارزیابی اولیه سالمت 
نام، جهت ارزیابی سالمت اولیه   کنیم به عنوان عضو جدید، ظرف 120 روز اول از زمان ثبت توصیه می

(Initial Health Assessment, »IHA») به PCP جدید خود مراجعه نمایید. هدف IHA این است که PCP شما 
 سؤاالتی در مورد سابقه PCPاطالعاتی در رابطه با نیازها و سابقه مراقبت سالمت شما به دست آورد. ممکن است 

ها و جلسات مشاوره   همچنین در مورد کالسPCPای را تکمیل کنید.  سالمت شما مطرح کند یا از شما بخواهد پرسشنامه
دهد. توانند برایتان مفید باشند به شما اطالع می آموزش سالمت که می

BIC خود، کارت شناسایی CalOptima کارت شناسایی Kaiser Permanenteدار خود  ، و کارت شناسایی عکس
را به قرار مالقات خود ببرید. بهتر است فهرست داروها و نیز سؤاالتی را که در ذهن دارید هنگام ویزیت به همراه داشته 

 صحبت کنید.PCPهای مرتبط با مراقبت سالمت خود با  باشید. آماده باشید در مورد نیازها و نگرانی

.یدبگیر ستما دخو PCPر تدفا بً امتحد، ویشر اضحآن در ر یأختا بت اسرار قا ید ینکت رکشات قالمه سلجدر د داریند صقر اگ

، (TTY 711) 4000-464-800-1 سؤالی دارید، با مرکز تماس خدمات مشتریان ما به شماره IHA اگر در مورد 
تماس بگیرید.

مراقبت منظم
باشد که مراقبت تندرستی  شود. این مراقبت شامل مراقبت پیشگیرانه می ای گفته می مراقبت منظم به مراقبت سالمت دوره

های  کند سالم بمانید و مریض نشوید. مراقبت پیشگیرانه شامل چکاپ شود. و به شما کمک می یا سالمت نیز نامیده می
توانند خدمات پیشگیرانه بسیار مورد نیاز مانند غربالگری شنوایی و  منظم، آموزش بهداشت و مشاوره است. کودکان می

 متخصصان Bright Futuresهای  های روند رشد، و بسیاری خدمات دیگر را که توسط دستورالعمل بینایی، ارزیابی
شود، دریافت کنند. مراقبت منظم عالوه بر مراقبت پیشگیرانه، شامل مراقبت در زمان بیماری است.  اطفال توصیه می

Kaiser Permanenteدهد. دهندگان شبکه شما پوشش می های معمول را از ارائه  مراقبت

PCP:شما 
های پزشکی را به شما  ها و توصیه ها، درمان، نسخه های روتین از جمله معاینات منظم، واکسن تمام مراقبت 	

کند. ارائه می
کند تان وارد می سوابق شما را در پرونده پزشکی 	
فرستد( دهد )می در صورت نیاز، شما را به متخصصین ارجاع می 	
در صورت نیاز به عکسبرداری اشعه ایکس، ماموگرافی یا انجام آزمایش در آزمایشگاه، آنها را برای شما  	

کند تجویز می
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( تماس بگیرید تا TTY 711) 2273-574-833-1هنگامی که به مراقبت های معمول نیاز دارید، می توانید با شماره 
یک قرار مالقات تعیین کنید یا می توانید به صورت آنالین وقت مالقات بگیرید. برای درخواست نوبت به صورت آنالین، 

)به زبان انگلیسی( مراجعه کنید. kp.orgبه وبسایت ما به آدرس 

ترین بیمارستان مراجعه کنید.  تماس بگیرید یا به نزدیک911در رابطه با مراقبت اورژانسی، با 

4 دهیم، فصل  دهیم، و آنچه را پوشش نمی برای کسب اطالعات بیشتر در مورد مراقبت سالمت و خدماتی که پوشش می
 )»مراقبت از کودک و نوجوان«( را در این کتابچه راهنمای اعضا بخوانید.)»مزایا و خدمات«( و فصل 5

ها و خدمات برای ارتباط با اعضا و مراقبان دچار  توانند از کمک دهندگان شبکه می تمام ارائه
توانند به زبان یا فرمت دیگری با شما ارتباط برقرار کنند.  معلولیت استفاده کنند. آنها همچنین می

تان بگویید یا با ما تماس بگیرید. دهنده آنچه را نیاز دارید، به ارائه

Medi-Calشبکه ارائه دهندگان 
شود که با  دهندگانی گفته می ها و سایر ارائه  به گروهی از پزشکان، بیمارستانMedi‑Calدهندگان  شبکه ارائه

Kaiser Permanenteکنند تا خدمات تحت پوشش   همکاری میMedi‑Cal.را به اعضای ما ارائه دهند 

Kaiser Permanente دهنده مراقبت شما از طریق   شبکه ارائهCalOptimaاست. هنگامی که برنامه 
Kaiser Permanente طریق برنامه مراقبت پزشکی ما گیرید که مراقبت خود را از  انتخاب می کنید، تصمیم می ما را

دهندگان ما دریافت کنید. دریافت کنید. باید بیشتر خدمات را از شبکه ارائه

دهنده خارج از  می توانید بدون نیاز به ارجاع یا پیش تأییدیه برای خدمات اضطراری یا خدمات تنظیم خانواده، به یک ارائه
های فوری  توانید برای دریافت مراقبت کنیم، می ای هستید که ما در آن فعالیت نمی شبکه مراجعه کنید. هنگامی که در منطقه

ارجاع باید شبکه از خارج های  مراجعه کنید. برای سایر سرویسشبکه از خارج خدمات دهنده  یک ارائهمنطقه به از خارج 
گیرند. تأیید داشته باشید، در غیر اینصورت این خدمات تحت پوشش قرار نمی یا پیش

 خود PCP«( را به عنوان IHCPدهنده مراقبت سالمت سرخپوستان)» توجه: سرخپوستان آمریکا ممکن است یک ارائه
دهنده شبکه نباشد.  یک ارائهIHCPانتخاب کنند، حتی اگر 

دهنده دیگر شما مخالفت اخالقی با ارائه خدمات تحت پوشش مانند تنظیم خانواده یا سقط  ، بیمارستان یا ارائهPCPاگر 
دهنده شبکه دیگری را پیدا کنید که خدمات مورد نیازتان را به شما  توانند به شما کمک کنند تا ارائه جنین داشته باشد، می

 تماس بگیرید تا (TTY711 ) 4000-464-800-1توانید با مرکز تماس خدمات اعضا به شماره  ارائه دهد. همچنین می
دهنده شبکه دیگر کمک بخواهید. برای اطالعات بیشتر درباره ایرادات اخالقی، بخش »ایراد اخالقی« را  برای یافتن ارائه

در ادامه این فصل بخوانید.

ارائه دهندگان شبکه
 برای اکثر نیازهای مراقبت سالمت خود استفاده خواهید کرد. Kaiser Permanenteدهندگان شبکه  شما از ارائه
 خود دریافت خواهید کرد. همچنین از خدمات PCPهای پیشگیرانه را از  های روتین، از جمله مراقبت شما مراقبت

 استفاده خواهید کرد.Kaiser Permanenteدهندگان شبکه  ها و سایر ارائه متخصصین، بیمارستان

https://healthy.kaiserpermanente.org/front-door


با مرکز خدمات اعضا KP به شماره  TTY( 1-800-464-4000 711( تماس بگیرید. تماس با این شماره 
رایگان است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت اداری( در خدمت شما هستیم. از 

صفحه 20وبسایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

3 | نحوه دریافت مراقبت

 دهندگان شبکه ما با مرکز تماس خدمات اعضای ما به شماره  برای اطالعات بیشتر در خصوص ارائه
1-800-464-4000  (TTY 711تماس بگیرید. فهرست ارائه )  دهندگانKaiser Permanenteدر 
kp.org/facilities دهنده را از توانید یک نسخه از فهرست ارائه  )به زبان انگلیسی( قابل مشاهده است. می

kp.org/Medi-Cal/documents.به زبان انگلیسی( دانلود کنید( 

 به شماره Medi‑Cal Rx، با خدمات مشتری Medi‑Cal Rxبرای دریافت یک کپی از فهرست دارویی تحت قرارداد 
توانند با شماره  میTTY ساعت شبانه روز و 7 روز هفته تماس بگیرید. کاربران 24،  1-800-977-2273
 از دوشنبه تا جمعه، از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر 711 تماس بگیرند و 5 را فشار دهند یا با 1-800-977-2273

 به نشانیMedi‑Cal Rx توانید از وب سایت  تماس بگیرند، همچنین می
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/.به زبان انگلیسی( دیدن کنید( 

ترین بیمارستان مراجعه کنید.  تماس بگیرید یا به نزدیک911در رابطه با مراقبت اورژانسی، با 

های حساس، قبل از دیدن  های فوری در خارج از منطقه سکونت خود، یا مراقبت های اضطراری، مراقبت به جز مراقبت
 دریافت کنید. Kaiser Permanente، باید تأییدیه اولیه را از Kaiser Permanenteای خارج از شبکه  دهنده ارائه

های فوری خارج  های اضطراری، مراقبت هایی که تحت عنوان مراقبت تأییدیه دریافت نکردید و برای مراقبت اگر پیش
کنید، ممکن است  دهنده خارج از شبکه مراجعه می های حساس نیستند، به ارائه تان یا مراقبت از محل زندگی سکونت

دهندگان  کنید، خودتان پرداخت کنید. ارائه دهنده خارج از شبکه دریافت می مجبور شوید هزینه خدماتی را که از آن ارائه
Kaiser Permanenteدهندگان خارج از شبکه هستند.  که خارج از منطقه محل سکونت شما هستند، ارائه

ارائه دهندگان خارج از شبکه در منطقه اصلی سکونت شما
 نامه همکاری با شود که دارای موافقت دهندگانی گفته می دهندگان خارج از شبکه به ارائه ارائه

Kaiser Permanente.نیستند 

دهنده خارج از شبکه در داخل منطقه سکونت باید به شما تأییدیه بدهیم، به جز موارد: قبل از رفتن به یک ارائه
مراقبت اورژانسی 	
مراقبت حساس 	

 Kaiser Permanenteدهنده در شبکه  های فوریتی در داخل منطقه اصلی سکونت، باید به یک ارائه برای مراقبت
دهنده شبکه، نیازی به پیش تأییدیه ندارید. های فوریتی از یک ارائه مراجعه کنید. برای دریافت مراقبت

دهنده خارج از شبکه که در منطقه محل سکونت شما است، باید از ما تأییدیه  برای دریافت مراقبت فوریتی از یک ارائه
دهنده  های پزشکی را که از ارائه دریافت کنید. اگر پیش تأییدیه دریافت نکنید، ممکن است مجبور شوید هزینه فوریت

های  کنید، پرداخت کنید. برای کسب اطالعات در مورد مراقبت خارج از شبکه در منطقه محل سکونت خود دریافت می
های فوریتی و خدمات مراقبت حساس، به سرفصلهای مربوطه در همین فصل رجوع کنید. اورژانسی، مراقبت

دهندگان   خارج از شبکه ارائهIHCPتوانید بدون ارجاعیه از یک مرکز  توجه: اگر یک سرخپوست آمریکایی هستید، می
ما، خدمات مراقبت دریافت کنید.

شوند،   ارائه نمیKaiser Permanenteاگر نیازمند خدمات دارای ضرورت پزشکی تحت پوشش باشید که در شبکه 
مند شوید. اگر برای مراجعه  دهیم تا از آن خدمات بهره دهنده خارج از شبکه ارجاع می ما ضمن تأیید آنها شما را به ارائه

دهنده خدمات خارج از شبکه ارجاعیه دهیم، هزینه مراقبت شما را پرداخت خواهیم کرد. به یک ارائه

http://kp.org/facilities
http://kp.org/Medi-Cal/documents
https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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های فوریتی، به شما دارو بدهد. اگر به  های فوریتی ممکن است به عنوان بخشی از ویزیت مراقبت دهنده مراقبت ارائه
های فوریتی، تحت پوشش شما  عنوان بخشی از ویزیت خود دارو دریافت کنید، ما داروها را به عنوان بخشی از مراقبت

ای به شما بدهد که آن را به داروخانه تحویل دهید، برنامه  دهنده مراقبت فوری شما نسخه قرار خواهیم داد. اگر ارائه
Medi‑Cal Rx داروهای تجویزشده برای شما را پوشش خواهد داد. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 
Medi‑Cal Rx« به سرفصل ،Medi‑Cal Rxهای  « در بخش »سایر خدمات و برنامهMedi‑Cal که 

Kaiser Permanenteمراجعه کنید.4دهد« در فصل   پوشش نمی 

California Children’s Services( CCS )های بهداشتی برای شرایط پزشکی واجد شرایط  اگر به خدمات مراقبت
شبکه که بتواند مراقبت موردنیازتان را به شما ارائه کند، نداشتیم، ممکن است   درونCCSنیاز داشتید و ما متخصص 

ای خارج از شبکه مراجعه کنید. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد برنامه  دهنده صورت رایگان به ارائه بتوانید به
CCS.فصل مزایا و خدمات این کتابچه را مطالعه کنید ،

 خود صحبت کنید یا با مرکز تماس خدمات اعضا به PCPاگر در مورد خدمات خارج از شبکه به کمک نیاز دارید، با 
( تماس بگیرید.TTY 711 )4000-464-800-1شماره 

ارائه دهندگان خارج از منطقه سکونت شما
.دگیر نمی راقر ششپو تحت ،هستند شما نتسکو صلیا منطقه زا جرخا که ،نهاپیشگیر یها قبتامر جمله زا ،لمعمو یها قبتامر

های اورژانسی یا فوریتی  اگر خارج از منطقه محل سکونت خود هستید و به خدمات درمانی نیاز دارید که از نوع مراقبت
 روز هفته تماس بگیرید تا با یکی از 7 ساعته و24صورت  ( بهTTY 711 ) 2273-574-833-1، با شمارهنیست

های سالمت صحبت کنید. متخصصان مجاز مراقبت

 های فوریتی، به شما دارو بدهد. اگر های فوریتی ممکن است به عنوان بخشی از ویزیت مراقبت دهنده مراقبت ارائه
های فوریتی، تحت پوشش شما  به عنوان بخشی از ویزیت خود دارو دریافت کنید، ما داروها را به عنوان بخشی از مراقبت

 ای به شما بدهد که آن را به داروخانه تحویل دهید، دهنده مراقبت فوری شما نسخه قرار خواهیم داد. اگر ارائه
 داروهای تجویزشده برای شما را پوشش خواهد داد. برای کسب اطالعات بیشتر در Medi‑Cal Rxبرنامه 
 که Medi‑Calهای  « در بخش »سایر خدمات و برنامهMedi‑Cal Rx، به سرفصل »Medi‑Cal Rxمورد 

Kaiser Permanenteمراجعه کنید.4دهد« در فصل   پوشش نمی 

ترین بیمارستان مراجعه کنید.   تماس بگیرید یا به نزدیک911در رابطه با مراقبت اورژانسی، با 
Kaiser Permanenteکنید و به  دهد. اگر به کانادا یا مکزیک سفر می  مراقبت اورژانسی خارج از شبکه را پوشش می

 این مراقبت را پوشش خواهد داد. اگر سفر Kaiser Permanenteمراقبت اورژانسی نیازمند بستری شدن نیاز دارید، 
المللی به جایی غیر از کانادا یا مکزیک دارید و نیازمند مراقبتهای اورژانسی هستید، ما خدمات مراقبتی شما را پوشش  بین

.نخواهیم داد

کنید،  های اورژانسی که نیاز به بستری شدن در بیمارستان در کانادا یا مکزیک دارند، هزینه پرداخت می اگر برای مراقبت
توانید از ما بخواهید که به شما بازپرداخت کنیم. یک فرم درخواست ارسال کنید و ما درخواست شما را بررسی  می
کنیم. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد ثبت یک مطالبه، به بخش »از ما بخواهید تا صورت حساب را بپردازیم«  می

 مراجعه کنید.2در فصل 

های ایاالت متحده )ساموآی آمریکا، گوام، جزایر ماریانای شمالی، پورتوریکو  اگر در ایالت دیگری از جمله سرزمین
ها و پزشکان،  های اضطراری هستید. همه بیمارستان و ویرجین آیلندز ایاالت متحده( هستید، تحت پوشش مراقبت

Medicaidرا نمی  ( پذیرندMedicaid همان Medi‑Calاگر به مراقبت .)های اورژانسی   در ایاالت دیگر است
 Medi‑Calدر خارج از کالیفرنیا نیاز دارید، در اسرع وقت به پزشک بیمارستان یا اورژانس اطالع دهید که 

 هستید. از بیمارستان بخواهید که یک کپی از کارت شناسایی Kaiser Permanenteدارید و یکی از اعضای 
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Kaiser Permanente شما تهیه کند. به بیمارستان و دکترها بگویید که برای ما صورتحساب بدهند. اگر برای خدماتی 
 با ما تماس بگیرید. ما با بیمارستان و/یا پزشک کنید، فورا اید صورتحساب دریافت می که در ایالت دیگر دریافت کرده

همکاری خواهیم کرد تا هزینه مراقبت شما را بپردازیم.
ً

Medi‑Calدهد. اگر در طول سفر به خارج از ایاالت   خدمات فوریتی مراقبت در خارج از ایاالت متحده را پوشش نمی
 هزینه خدمات مراقبتی شما را پرداخت نخواهد کرد.Medi‑Calمتحده به مراقبت فوریتی نیاز پیدا کنید، 

 از داروخانه بخواهید با اگر خارج از کالیفرنیا هستید و نیاز اضطراری به تهیه داروهای تجویزی سرپایی دارید، لطفاً
 روز هفته 7 ساعت شبانه روز و 24، به صورت 2273-977-800-1 به شماره Medi‑Cal Rxخدمات مشتریان 

تماس بگیرند.

 های خارج از شبکه خدمات دریافت کنند.IHCPتوانند در  توجه: سرخپوستان آمریکایی می

دهندگان خارج از شبکه یا خارج از منطقه سکونت خود، با مرکز  اگر در مورد موارد زیر سؤالی دارید خدمات ارائه
( تماس بگیرید.TTY 711 )4000-464-800-1تماس خدمات اعضا به شماره 

پزشکان
 PCPدهندگان ما انتخاب خواهید کرد. برای یافتن  «( را از شبکه ارائهPCPهای اولیه )» دهنده خدمات مراقبت شما ارائه

توانید یک نسخه از   )به زبان انگلیسی(. میkp.org/facilitiesتوانید به وبسایت ما مراجعه کنید  در نزدیکی خود می
توانید   )به زبان انگلیسی( دانلود کنید، همچنین میkp.org/Medi-Cal/documentsدهندگان ما را از  فهرست ارائه

( تماس بگیرید.TTY 711 )4000-464-800-1با مرکز تماس خدمات اعضا به شماره 

پذیرد یا خیر، باید با او تماس بگیرید.  موردنظرتان بیمار جدیدی میPCPخواهید مطمئن شوید که  اگر می

دهندگان ما نیست،   پزشک داشتید و آن پزشک بخشی از شبکه ارائهKaiser Permanenteاگر قبل از عضویت در 
توانید اطالعات  ممکن است بتوانید آن پزشک را برای مدت محدودی نگه دارید. این امر »استمرار مراقبت« نام دارد. می

 این کتابچه راهنمای اعضا پیدا کنید. برای کسب اطالعات بیشتر، با 2بیشتری در رابطه با استمرار مراقبت در فصل 
( تماس بگیرید.TTY 711 ) 4000-464-800-1مرکز تماس خدمات اعضا به شماره 

 Kaiser Permanente تان، شما را نزد یک متخصص در شبکه PCPاگر به متخصص نیاز داشته باشید، 
ها نیازی به ارجاع ندارند. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد ارجاعات، به بخش  دهد. برخی از تخصص ارجاع می

 بروید.3»ارجاعات« در ادامه همین فصل 

 انتخاب نکنید، ما این کار را برای شما انجام خواهیم داد. شما به خوبی از نیازهای PCPبه یاد داشته باشید که اگر یک 
 و هم Medicareمراقبت سالمت خود آگاه هستید، به همین دلیل بهترین راه این است که خودتان انتخاب کنید. اگر هم در 

 انتخاب کنید.PCP هستید، یا اگر بیمه مراقبت سالمت دیگر دارید، مجبور نیستید Medi‑Calدر 

یدشو مطمئن .ییدنما بنتخاا Kaiser Permanenteه کبشاز  PCPک ید ایبد، یدهر ییغترا ود خ PCP  یلیدما اگر
PCP تغییر یا بنتخاا هنحو زا عطالا جهت .دیرپذ می یدجد ربیما PCP، ما یتسا بو به لطفا kp.org (نگلیسیا نباز به )

د.رییگباس متا ضاعات دمخاس متز رکما ب( TTY 711 ) 4000-464-800-1اره مشق ریطاز ا ید، یایمنه عراجم
ً

 هابیمارستان
ترین بیمارستان مراجعه کنید.  تماس بگیرید یا به نزدیک911در رابطه با مراقبت اورژانسی، با 

http://kp.org/facilities
http://kp.org/Medi-Cal/documents
http://kp.org
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گیرد به کدام بیمارستان   تصمیم میPCPدر صورتی که شرایط اورژانسی نیست و به مراقبت در بیمارستان نیاز دارید، 
توانید به وبسایت ما  های شبکه ما، می های شبکه بروید. برای یافتن بیمارستان بروید. الزم است به یکی از بیمارستان

توانید با مرکز تماس خدمات اعضای ما به شماره   )به زبان انگلیسی(. همچنین میkp.org/facilitiesمراجعه کنید 
( تماس بگیرید.TTY 711 )4000-464-800-1رایگان 

متخصصین سالمت زنان
 Kaiser Permanenteتوانید جهت دریافت مراقبت ضروری تحت پوشش به متخصص سالمت زنان در شبکه  می

مراجعه نمایید تا خدمات مراقبت سالمت پیشگیرانه و منظم زنان به شما ارائه شود. برای دریافت خدمات زیر به معرفی 
PCP4000-464-800-1توانید با شماره   خود نیاز ندارید. جهت دریافت کمک در یافتن متخصص سالمت زنان می  

(TTY 711تماس بگیرید. همچنین می )  2273-574-833-1 روز هفته با شماره 7روز و   ساعت شبانه24توانید در 
(TTY 711.تماس بگیرید و با متخصص مجاز مراقبت سالمت صحبت کنید )

  

 دهندگانفهرست ارائه
دهندگانی را فهرست  دهنده«( ارائه  )»دایرکتوری ارائهKaiser Permanente Medi‑Calدهندگان  فهرست ارائه

کنند. شبکه به گروهی از   شرکت میKaiser Permanente Medi‑Calدهندگان  کند که در شبکه ارائه می
کنند.   همکاری میKaiser Permanente شود که با  دهندگان گفته می ارائه

دهندگان زیر را که در شبکه ما هستند  انواع ارائهKaiser Permanente  Medi‑Calدهندگان  فهرست ارائه
کند: فهرست می

دهندگان تنظیم خانواده ارائه 	
، در صورت وجود(«FQHC»)مراکز بهداشتی فدرال واجد شرایط  	
دهندگان سالمت روان سرپایی ارائه 	
(«Managed Long‑Term Services and Supports, »MLTSS) تمد بلند یها یتحما و تماخد 	
، در صورت وجود(«Freestanding Birth Centers, »FBC)مراکز زایمان مستقل  	
ها بیمارستان 	
(«IHCP»)ارائه دهندگان مراقبت سالمت سرخپوستان  	
پرستاران و ماماهای پرستار 	
	 PCPها
ها داروخانه 	
دستیاران پزشکان 	
، در صورت وجود(«RHC»)های بهداشت روستایی  کلینیک 	
متخصصین 	

دهندگان شبکه  های ارائه ها، شماره تلفن، ساعات کاری و زبان ها، آدرس ها، تخصص دهندگان دارای نام فهرست ارائه
Kaiser Permanenteپذیرد یا خیر. همچنین سطح  دهنده بیماران جدید را می  است. به شما می گوید که آیا ارائه

های  های بهداشتی با درهای عریض و میله ای، و سرویس های نرده دسترسی فیزیکی ساختمان مانند پارکینگ، رمپ، پله
کند. اگر اطالعاتی در مورد تحصیالت، آموزش، و گواهی عضویت یک پزشک در انجمن پزشکان  دستگیره، را تعیین می

( تماس بگیرید.TTY 711 )4000-464-800-1 با مرکز تماس خدمات اعضا به شماره خواهید، لطفا می ً

http://kp.org/facilities
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)به زبان انگلیسی( بیابید. می توانید  kp.org/facilitiesدهندگان را در  توانید فهرست آنالین و قابل جستجوی ارائه می
 )به زبان انگلیسی( دانلود کنید. در صورت نیاز به نسخه چاپی kp.org/Medi-Cal/documentsیک نسخه را از 

( تماس بگیرید.TTY 711 )4000-464-800-1 توانید با شماره  دهندگان می فهرست ارائه

 Medi‑Cal Rxای ه هانداروخت رسهفدر د ننک یماری کمه Medi‑Cal Rxا به کرا ی ایه هانداروخاز ی ترسهفد یوانت یم
.ستما با نیداتو می همچنین .کنید ههدمشا (نگلیسیا نباز به) /https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/homeی انشندر 

 موقع به مراقبتدسترسی به
های زمانی ذکر شده در زیر به شما یک قرار مالقات پیشنهاد دهد. دهنده شما باید در بازه ارائه

محدوده زمانی تعیین وقت ویزیتنوع ویزیت

های فوری که نیازی به تأییدیه  های فوری برای مراقبت قرار مالقات
قبلی )مجوز قبلی( ندارند

 ساعت48

های فوری که نیاز به تأییدیه قبلی   برای مراقبت قرارهای مالقات
)مجوز قبلی( دارند

 ساعت96

 روز کاری10قرارهای مالقات مراقبت اولیه غیر فوری )روتین(.

 روز کاری15قرارهای مالقات مراقبت تخصصی غیر فوری )روتین(.

دهنده سالمت  قرارهای مالقات غیر فوری مراقبت )روتین(، از ارائه
روان )غیر پزشک(

 روز کاری10

قرارهای غیر فوری )روتین( برای خدمات جانبی )پشتیبانی( برای 
تشخیص یا درمان آسیب، بیماری، یا سایر مشکالت سالمت

 روز کاری15

 دقیقه10زمان انتظار تلفنی برای خدمات اعضا در ساعات کاری عادی

دهنده مورد  دهید به ارائه دهید منتظر ویزیت بعدی بمانید که متناسب با برنامه زمانی شماست یا ترجیح می اگر ترجیح می
گذاریم. گاهی اوقات انتظار بیشتر   مراجعه کنید، ما به انتخاب شما احترام میKaiser Permanenteانتخاب خود در 

دهنده به شما مدت زمان  برای مراقبت مشکلی نیست. در صورتی که برای سالمتی شما مضر نباشد، ممکن است ارائه
تر برای سالمتی شما مضر  بیشتری را برای انتظار بدهد. باید در سوابق شما ذکر شده باشد که زمان انتظار طوالنی

نخواهد بود.

شود. ممکن است پزشک شما با توجه به  های پیشگیرانه اعمال نمی استانداردهای موجود بودن قرار مالقات، برای مراقبت
نیازهای شما، یک جدول زمانی خاص برای خدمات پیشگیرانه توصیه کند. این استانداردها همچنین بر مراقبت پیگیری 

شود. های مستمر به متخصصین اعمال نمی دار یا ارجاع ای برای شرایط ادامه دوره

http://kp.org/facilities
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شفاهی مترجم خدمات
ً  این موضوع را به اگر هنگام تماس با ما یا هنگام دریافت خدمات تحت پوشش، به خدمات مترجم شفاهی نیاز دارید، لطفا

ما اطالع دهید. خدمات ترجمه شفاهی، شامل زبان اشاره، در کلیه ساعات کاری به صورت رایگان در اختیار شما قرار 
کنیم.  گیرد. ما به هیچ وجه استفاده از افراد زیر سن قانونی یا اعضای خانواده را به عنوان مترجم شفاهی توصیه نمی می

 با مركز تماس خدمات اعضا به شده توسط ما، لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات مترجم شفاهی ارائه
( تماس بگیرید.TTY 711 )4000-464-800-1شماره 

ً

 Kaiser Permanente که خارج از شبکه Medi‑Cal Rxاگر به خدمات مترجم، از جمله زبان اشاره، در داروخانه 
 ساعت شبانه روز و24، در  2273-977-800-1 به شماره Medi‑Cal Rx است، نیاز دارید، با خدمات مشتری 

 عصر با شماره 5 صبح تا 8توانند روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت   میTTY روز هفته تماس بگیرید. کاربران 7
 تماس بگیرند.711

زمان و مسافت سفر برای دریافت مراقبت
Kaiser Permanente موظف است معیارهای زمان یا مسافت سفر را برای خدمات مراقبت شما رعایت کند. این 

مدت یا دور از  کنند که امکان دریافت خدمات درمانی بدون نیاز به سفر طوالنی معیارها به تضمین این موضوع کمک می
کنید بستگی دارد. تان میسر باشد. استانداردهای زمان یا مسافت سفر، به شهرستانی که در آن زندگی می محل زندگی

دهنده دور از محل زندگی شما قرار دارد، با مرکز تماس خدمات  اگر به مراقبت از یک متخصص نیاز دارید و آن ارائه
ای را که  دهنده توانند به شما کمک کنند ارائه ( تماس بگیرید. آنها میTTY 711 ) 4000-464-800-1اعضا به شماره 

ای را که به شما نزدیکتر است برای دریافت خدمات درمانی پیدا  دهنده به شما نزدیکتر است پیدا کنید. اگر نتوانیم ارائه
دهنده مراجعه کنید، حتی اگر آن  توانید درخواست دهید که سرویس حمل و نقل برایتان تدارک ببینیم تا نزد ارائه کنیم، می

متخصص دور از محل زندگی شما باشد.

شود که در چارچوب معیارهای زمان و مسافت سفر در شهرستان خودتان نتوانید  محل متخصص در صورتی دور تلقی می
خود را به متخصص برسانید، فارغ از هرگونه معیار دسترسی جایگزین که برای زیپ کد شما در دسترس است.

ً  به شمارهMedi‑Cal Rx  با دهندگان خدمات داروخانه به کمک نیاز دارید، لطفا اگر در مورد ارائه
1-800-977-2273( TTY 1-800-977-2273 تماس بگیرید.711 تماس بگیرید و 5 را فشار دهید، یا با )

ها نوبت
هنگام نیاز به مراقبت سالمت:

 خود تماس بگیریدPCPبا  	
 درج Kaiser Permanente )روی کارت شناسایی Kaiser Permanenteشماره پرونده پزشکی  	

شده است( را هنگام تماس با خود داشته باشید
در صورت بسته بودن اداره، پیامی حاوی نام و شماره تلفن خود بگذارید 	
 و کارت شناسایی Kaiser Permanente و کارت شناسایی CalOptima، کارت شناسایی BICکارت  	

دار خود را در هنگام ویزیت به همراه داشته باشید عکس
در صورت لزوم تا محل قرار مالقات خود درخواست سرویس حمل و نقل کنید 	
در صورت لزوم، خدمات زبان یا خدمات مترجم شفاهی درخواست کنید 	
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ها را  به موقع برای قرار مالقات خود حاضر باشید، چند دقیقه زودتر وارد شوید تا اعالم حضور کنید، فرم 	
دهنده شما ممکن است داشته باشد پاسخ دهید. پر کنید و به سؤاالتی که ارائه

در صورتی که قادر نیستید در وقت مالقات حضور پیدا کنید یا تأخیر خواهید داشت، بالفاصله تماس بگیرید 	
سؤاالت و اطالعات داروهای خود را در صورت نیاز آماده کنید 	

 تماس بگیرید یا به نزدیکترین بیمارستان بروید.911اگر کار اورژانسی دارید، با 

رسیدن به قرار مالقات
توانیم تمهیداتی برای حمل و نقل  های خود ندارید، ما می اگر راهی برای رفت و آمد به محل خدمات درمانی و قرار مالقات

شوند موجود  های اضطراری مربوط نمی شما انجام دهیم. کمک حمل و نقل برای خدمات و قرارهای مالقات که به مراقبت
است و ممکن است بتوانید بدون هیچ هزینه از آن استفاده کنید. این سرویس که حمل و نقل پزشکی نام دارد، برای مواقع 

تماس بگیرید. 911. اگر در شرایط اورژانس پزشکی هستید، با نیستاضطراری 

د.رویبات«( دمخو ا زای)»م 4ل صفدر راری« طاضر یغط رایشرای بل قنو ل محات دم»خش خبه بر تشیبات العاطرای ب

لغو و تعیین وقت جدید
ً دهنده خود تماس بگیرید. اکثر پزشکان از شما   با دفتر ارائهتوانید در قرار مالقات خود حاضر شوید، فورا اگر نمی

 روز کاری( قبل از مالقات تماس بگیرید. اگر قرارهای  ساعت )241خواهند که در صورت لغو قرار مالقات،  می
مالقات را مکرر از دست بدهید، ممکن است پزشک شما دیگر نخواهد شما را به عنوان یک بیمار ببیند.

پرداخت هزینه
دهنده دریافت نخواهید   هزینه خدمات تحت پوشش را پرداخت کنید. در اکثر موارد، هیچ صورتحسابی از ارائهنیستالزم 

 خود را Medi‑Cal BIC و CalOptima و کارت شناسایی Kaiser Permanenteکرد. شما باید کارت شناسایی 
گوید که صورت  هنگام دریافت هر گونه خدمات مراقبت سالمت یا نسخه نشان دهید. کارت شناسایی شما به پزشک شما می

( از ما یا «Explanation of Benefits, »EOBحساب را کجا ارسال کند. ممکن است توضیحی درباره مزایا )
ها، صورتحساب نیستند.  ها و بیانیهEOBدهنده دریافت کنید.  ای از یک ارائه بیانیه

تماس   TTY( 711) 4000-464-800-1اگر صورتحساب دریافت کردید، با مرکز تماس با خدمات اعضا به شماره 
ای که  بگیرید. هزینۀ لحاظ شده، تاریخ خدمات و دلیل صدور صورتحساب را به ما اطالع دهید. شما مسئول پرداخت هزینه

.نیستیدشود،   طلبکار میKaiser Permanenteدهنده جهت انجام خدمات تحت پوشش از  ارائه

 کنید، با خدمات مشتریان  حساب دریافت می ای از داروخانه صورت های نسخه اگر برای دارو، لوازم یا مکمل
Medi‑Cal Rx روز و 7 روز هفته تماس بگیرید. کاربران   ساعت شبانه24، 2273-977-800-1 به شماره TTY

توانید برای کسب   تماس بگیرند. همچنین می711توانند از دوشنبه تا جمعه، از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر با  می
 انزبه )ب /https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/homeنشانی به  Medi‑Cal Rxوبسایت به اطالعات 

جز به کنید، دریافت را قبلی( )مجوز قبلی تأییدیه باید شبکه، از خارج دهنده ارائه نزد رفتن از قبل کنید. مراجعه  (نگلیسیا
زمانی که به موارد زیر نیاز دارید:

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
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مراقبت اورژانسی 	
های فوری در خارج از منطقه سکونت شما مراقبت 	

های فوری،  دهنده خارج از شبکه برای مراقبت در داخل منطقه سکونت خود، برای مراجعه به یک ارائه 	
به تأیید قبلی نیاز دارید

مراقبت حساس 	

دهندگانی که خارج از شبکه  اگر تأییدیه قبلی دریافت نکنید، ممکن است مجبور شوید برای دریافت مراقبت از ارائه
های فوریتی و  های اورژانسی، مراقبت دهندگان ما هستند، هزینه بپردازید. برای کسب اطالعات در مورد مراقبت ارائه

خدمات مراقبت حساس، به سرفصلهای مربوطه در همین فصل رجوع کنید.

 هستند اما در شبکه Medi‑Calاگر نیازمند خدمات دارای ضرورت پزشکی باشید که تحت پوشش 
Kaiser Permanenteآن از دهیم تا  شبکه ارجاع میاز دهنده خارج  را به ارائهتأیید آنها شما شوند، ما ضمن   ارائه نمی

مند شوید. خدمات بهره

کنید مجبور به پرداخت آن نیستید،  اگر صورتحساب دریافت کردید یا از شما خواسته شد مبلغی را پرداخت کنید که فکر می
توانید یک فرم مطالبه نیز ثبت کنید. باید به صورت کتبی به ما اطالع دهید چرا مجبور شدید هزینه خدمات یا لوازم  می

توانید فرم  دهیم. می کنیم و در مورد بازپرداخت این هزینه به شما اطالع می را پرداخت کنید. ما دعوی شما را بررسی می
توانید با مرکز تماس خدمات اعضای ما به  )به زبان انگلیسی( دریافت کنید. همچنین می kp.orgمطالبه را از آدرس 

( تماس بگیرید. در صورتی که برای پر کردن فرم مطالبه ما به کمک TTY 711 )4000-464-800-1شماره رایگان 
نیاز داشته باشید، خوشحال خواهیم شد به شما کمک کنیم.

اگر خدماتی را در سیستم امور کهنه سربازان یا خدمات غیر تحت پوشش یا غیرمجاز دریافت شده در خارج از کالیفرنیا 
دریافت کنید، ممکن است مسئول پرداخت هزینه آن باشید.

ارجاع به متخصص
دهد. متخصص به پزشکی  نامه جهت مراجعه به متخصص ارائه می در صورت نیاز به متخصص، پزشک شما یک معرفی

های پزشکی است. پزشک شما در انتخاب متخصص به شما کمک  شود که دارای دانش تکمیلی در یکی از حوزه گفته می
 تواند به شما کمک کند تا زمانی را برای مراجعه به متخصص تعیین کنید. تان می خواهد کرد. مطب پزشک

هایی از خدماتی که نیاز به ارجاع دارند عبارتند از: نمونه
های اورژانسی نیست اقامت در بیمارستان که بخشی از مراقبت 	
جراحی 	
ارتوپدی 	
های قلب بیماری 	
سرطان شناسى )انکولوژى( 	
پوست 	
متخصصین فیزیوتراپی، کار درمانی و گفتار درمانی 	

http://kp.org
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اقامت در انواع مراکز زیر: 	

اي مرکز پرستاري حرفه 	

مرکز نیمه حاد 	

مرکز نیمه حاد کودکان 	

مرکز مراقبت سطح متوسط 	
های تخصصی درمان 	

دهندگان تأیید شده خدمات اوتیسم را دریافت کنید، باید شما   شما، پیش از اینکه بتوانید خدمات ارائهPCP عالوه بر این، 
را ارجاع دهد.

در صورتی که مشکل سالمت دارید که برای مدت طوالنی به مراقبت پزشکی ویژه نیاز دارد، ممکن است به ارجاع 
نامه برای هر  توانید بیش از یک بار و بدون نیاز به دریافت معرفی مستمر نیاز داشته باشید. این بدان معناست که می

ویزیت، نزد یک متخصص ویزیت شوید.

Kaiser Permanente ای از خط مشی  اگر در دریافت ارجاع مستمر با مشکلی روبرو شدید یا مایل هستید نسخه
( تماس بگیرید.711 )TTY  4000-464-800-1درباره ارجاع بیمار را داشته باشید، با شماره 

برای موارد زیر نیازی به معرفی ندارید:
PCPهای  ویزیت 	
های پزشکی بزرگساالن، پزشکی خانواده و پزشکی اطفال متخصص عمومی در رشته 	
متخصصان بینایی سنجی 	
های اولیه سالمت روان های خفیف تا متوسط، از جمله ارزیابی خدمات سالمت روان برای عارضه 	
(«OB/GYN»)مراجعه به متخصص زنان و زایمان  	
مراقبت فوریتی 	
های مربوط به تجاوز جنسی خدمات حساس بزرگساالن، مانند مراقبت 	
مراقبت اورژانسی 	
 با »دفتر  1054-942-800-1خدمات تنظیم خانواده )جهت کسب اطالعات بیشتر، از طریق شماره  	

اطالعات تنظیم خانواده و خدمات ارجاع« تماس بگیرید(
 سال یا باالتر(آزمایش و مشاوره اچ آی وی )12 	
 سال یا باالتر(های مقاربتی ) 12 خدمات عفونت 	
IHCP  ها و RHC های خارج از شبکه و FQHCخدمات کایروپراکتیک )ارجاع ممکن است از سوی  	

ها مورد نیاز باشد(

توانند برخی از خدمات سالمت روان سرپایی، خدمات مراقبت حساس، و خدمات  کودکان زیر سن قانونی همچنین می
درمان اختالل مصرف مواد را بدون رضایت والدین خود دریافت کنند. خدمات درمان اختالل سوء مصرف مواد در این 

های سالمت روان شهرستان قرار دارند. کتابچه راهنمای اعضا تحت پوشش قرار نگرفته است. آنها تحت پوشش طرح

کلیه خدمات سرپایی سالمت روان، تحت پوشش این کتابچه راهنمای اعضا قرار ندارند. برای کسب اطالعات بیشتر در 
 مراجعه کنید.4مورد خدمات تحت پوشش، به بخش »خدمات سالمت روان« در فصل 
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های زیر  دهندگان الزم نیست، در موقعیت ها از این ارائه تأییدیه برای دریافت بیشتر مراقبت با وجود اینکه معرفی یا پیش
ممکن است به معرفی نیاز داشته باشید:

تأییدیه داشته باشد دهنده برای برخی خدمات خاص نیاز به پیش ممکن است ارائه 	
دهنده شما را به متخصصی ارجاع دهد که دارای تخصص و سابقه بالینی مربوط  ممکن است الزم باشد ارائه 	

به بیماری یا عارضه شما باشد

 NO-BUTTS-800 آمادۀ ترک سیگار هستید؟ برای اطالع از نحوۀ ترک سیگار، با شماره 
توانید به این وبسایت مراجعه کنید:  ( تماس بگیرید. همچنین می800-662-8887) 

www.nobutts.org .)به زبان انگلیسی(

تأییدیه )اجازه قبلی( پیش
 یا متخصص باید پیش از دریافت مراقبت، ازPCP ها،  در رابطه با بعضی از انواع مراقبت

Southern California Permanente Medical Group اجازه بگیرد. به این امر، درخواست اجازه قبلی، تأیید 
 باید Southern California Permanente Medical Groupگویند. این بدان معناست که  تأییدیه می قبلی یا پیش

مطمئن شود که مراقبت از نظر پزشکی ضروری یا مورد نیاز است.

مراقبت ضروری از نظر پزشکی مراقبتی است که معقول و برای حفاظت از جان شما الزم باشد، جلوی بیماری شدید یا 
معلولیت را بگیرد و درد شدید ناشی از یک بیماری تشخیص داده شده یا جراحت را کاهش دهد. در رابطه با اعضای زیر 

 سال، خدمات ضروری پزشکی شامل مراقبتی است که برای درمان یا کمک به رهایی از بیماری یا عارضه جسمانی 21
یا روانی ضروری است.

تأییدیه نیاز دارند، آورده شده است: هایی از خدماتی که همواره به پیش در زیر نمونه
خدمات طب سوزنی زمانی که بیش از دو معاینه در ماه نیاز دارید 	
(«Community‑Based Adult Services, »CBASخدمات محلی بزرگساالن ) 	
بیهوشی دندانپزشکی 	
تجهیزات پزشکی بادوام 	
مراقبت سالمت در منزل 	
محصوالت استومی و اورولوژی 	
رتزپروتز و اُ 	
دهند دهندگان شبکه ارائه نمی خدماتی که ارائه 	
پیوند اعضا 	
خدمات خارج از شبکه، شامل بستری شدن بعد از اینکه وضعیت شما پایدار شد 	

 تأییدیه )اجازه قبلی( الزم است. به موجب قانون ایمنی و سالمت  در رابطه با بعضی از خدمات، پیش
 (Health and Safety Code) 1367.01 ، بخش (h) ، گروه(1)

Southern California Permanente Medical Group ظرف 5 روز کاری از زمان دریافت 
 جهت اخذ تصمیم، در Southern California Permanente Medical Group اطالعات موردنیاز از سوی 

گیرد. های منظم تصمیم می مورد پیش تأییدیه

http://www.nobutts.org
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دهد که دنبال  کند یا فرد منتصب گروه پزشکی مربوطه تشخیص می دهنده مشخص می هایی که ارائه در رابطه با درخواست
تواند آسیب شدیدی به زندگی یا سالمت شما یا توانایی به دست آوردن، حفظ، یا بهبود  کردن چارچوب زمانی استاندارد می

یافته   تصمیم تأییدیه تسریعSouthern California Permanente Medical Groupهای شما وارد سازد،  قابلیت
 ساعت از زمان دریافت درخواست خدمات و در کوتاهترین زمان ممکن که 72کند. ما در کمتر از  )سریع( را اتخاذ می

های پیش تأیید )مجوز قبلی( توسط کارکنان بالینی  کند، به شما اطالع خواهیم داد. درخواست شرایط سالمت شما ایجاب می
شوند. یا پزشکی مانند پزشکان و پرستاران بررسی می

Kaiser Permanenteاگرپردازد نمیای به افراد مسئول بررسی   جهت رد پوشش یا خدمات هیچ هزینه .
  Southern California Permanente Medical Group درخواست شما را تأیید نکند، نامه اطالعیه اقدام 
(Notice of Action, »NOA») را برای شما ارسال خواهیم کرد. در نامه NOAشود در صورت   به شما گفته می

مخالفت با این تصمیم چگونه یک درخواست تجدیدنظر ارائه دهید.

 به اطالعات بیشتر یا زمان بیشتری برای بررسی Southern California Permanente Medical Groupاگر 
درخواستتان نیاز داشته باشد، با شما تماس خواهیم گرفت.

های اضطراری نیاز به پیش تأیید )مجوز قبلی( ندارید، حتی اگر خارج از شبکه یا خارج از  شما هرگز برای مراقبت
های فوری در خارج از منطقه سکونت خود نیازی به تأیید قبلی ندارید. این  منطقه سکونت شما باشد. همچنین برای مراقبت

های حساس نیازی به تأیید قبلی )مجوز قبلی(  شامل زایمان و وضع حمل در صورت باردار بودن است. برای اکثر مراقبت
ندارید. برای اطالعات بیشتر در مورد مراقبت حساس، به بخش »مراقبت حساس« در این فصل بروید.

تأییدیه نیاز دارند و معیارهایی که برای اتخاذ تصمیمات مربوط به کسب  برای مشاهده فهرست کامل خدماتی که به پیش
 )به زبان انگلیسی( مراجعه کرده یا از طریق شماره kp.org/UM به وبسایت ما به آدرس اجازه استفاده شده است، لطفا

1-800-464-4000( TTY 711.با مرکز تماس خدمات اعضای ما تماس بگیرید )
ً

نظرهای مشورتی
تان نیاز دارید یا در رابطه با برنامه  دهنده شاید مایل باشید یک نظر مشورتی را در رابطه با مراقبتی که از نظر ارائه

تشخیص یا درمان خود بشنوید. به عنوان مثال، هنگامی که مطمئن نیستید نیاز به درمان از طریق دارو یا عمل جراحی 
اید، ممکن است مایل باشید نظر فرد دیگری را بشنوید. دارید یا طرح درمانی را دنبال کرده و جواب نگرفته

ای از شبکه ارجاع  دهنده تواند شما را به ارائه  شما میPCP خود تماس بگیرید. PCPبرای دریافت نظر مشورتی، با 
دهد که دارای تخصص پزشکی تأیید شده در رابطه با شرایط پزشکی شما است، تا او در رابطه با شرایط شما نظر دهد. 

( تماس بگیرید تا به شما TTY 711 ) 4000-464-800-1توانید با مرکز تماس خدمات اعضای ما به شماره  همچنین می
دهنده شبکه کمک کند. در هماهنگی با یک ارائه

دهنده درون شبکه دریافت  دهنده شما درخواست نظر مشورتی داشته باشید و نظر مشورتی را از ارائه اگر شما یا ارائه
دهنده درون شبکه به  کنید، ما هزینه نظر مشورتی را پرداخت خواهیم کرد. شما برای دریافت نظر مشورتی از جانب ارائه

اجازه ما نیاز ندارید.

دهنده درون شبکه که یک متخصص پزشکی واجد شرایط مناسب برای عارضه شماست وجود نداشته باشد،  اگر یک ارائه
دهنده خارج از شبکه برای نظر مشورتی به شما کمک خواهد کرد.  خدمات اعضا در هماهنگ کردن یک مشاوره با ارائه

دهنده خارج از شبکه ارجاع دهیم، هزینه نظر مشورتی را پرداخت خواهیم  اگر برای نظر مشورتی شما را به یک ارائه
ای که برای نظر مشورتی انتخاب کردید مورد تأیید است  دهنده دهیم آیا ارائه  روز کاری به شما اطالع می5کرد. ما ظرف 

یا خیر. اگر به بیماری مزمن، شدید یا جدی مبتال هستید، یا با تهدیدی فوری و جدی برای سالمتی روبرو هستید، از جمله 

http://kp.org/UM


با مرکز خدمات اعضا KP به شماره  TTY( 1-800-464-4000 711( تماس بگیرید. تماس با این شماره 
رایگان است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت اداری( در خدمت شما هستیم. از 

صفحه 31وبسایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

3 | نحوه دریافت مراقبت

 ساعت تصمیم 72از دست دادن جان، اندام یا قسمت اصلی بدن یا عملکرد بدن، که موارد محدود به اینها نیست، ما ظرف 
خواهیم گرفت.

توانید یک شکایت ثبت کنید. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد  اگر درخواست شما برای نظر مشورتی را رد کنیم، می
 )»گزارش و حل مشکالت«( در این کتابچه راهنمای اعضا بروید.6شکایات، به بخش »شکایات« در فصل 

مراقبت حساس
خدمات رضایت افراد زیر سن قانونی

توانید خدمات زیر را دریافت کنید:  سال یا بیشتر دارید، بدون اجازه والدین یا سرپرست خود فقط میدر صورتی که 12
سالمت روان سرپایی برای: 	

تر( های پایین تجاوز جنسی )بدون محدودیت برای سن 	

رابطه جنسی با محارم 	

حمالت فیزیکی 	

سوءرفتار با کودک 	

وقتی افکاری مبنی بر آسیب زدن به خود یا دیگران دارید 	
HIV/AIDSپیشگیری/آزمایش/درمان  	
های مقاربتی پیشگیری/ آزمایش/درمان عفونت 	
خدمات درمان اختالل سوءمصرف مواد 	

درمان اختالل سوء مصرف مواد در این کتابچه راهنمای اعضا تحت پوشش قرار نگرفته است. باید از  	
برنامه سالمت روان شهرستان، در شهرستان محل زندگی خود خدمات بگیرید. جهت کسب اطالعات 

های  بیشتر، به سرفصل »خدمات درمان اختالل سوءمصرف مواد« در بخش »سایر خدمات و برنامه
Medi‑Cal که Kaiser Permanenteدهد« مراجعه کنید.  پوشش نمی

ها بدون اجازه والدین یا سرپرست خود به پزشک مراجعه کنید: توانید برای این نوع مراقبت اگر زیر 18 سال دارید، می
آزمایشات و مشاوره بارداری 	
تنظیم خانواده/کنترل بارداری )از جمله عقیم سازی( 	
خدمات سقط جنین 	
مراقبت مربوط به تعرض جنسی 	

های مقاربتی، الزم  برای آزمایش بارداری، خدمات تنظیم خانواده، خدمات کنترل بارداری یا خدمات مربوط به عفونت
Medi‑Cal دهنده  توانید هر ارائه  باشد. میKaiser Permanenteنیست پزشک یا کلینیک عضوی از شبکه 

های مقاربتی را از  توانید خدمات مربوط به عفونت را انتخاب و بدون ارجاع یا مجوز قبلی به او مراجعه کنید. می
 نیز دریافت کنید.Medi‑Calدهندگان تنظیم خانواده  ارائه
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توانید بدون معرفی و بدون  در خصوص خدمات رضایت افراد نابالغ که جزء خدمات تخصصی سالمت روان نیستند، می
دهنده درون شبکه مراجعه کنید. برای دریافت خدمات رضایت افراد نابالغ که تحت پوشش این  اجازه قبلی به یک ارائه

 شما الزم نیست شما را ارجاع دهد و نیازی به تأیید قبلی )مجوز قبلی( از سوی PCPکتابچه راهنمای عضو قرار دارند، 
( با یک نماینده به صورت خصوصی درباره TTY 711 )2273-574-833-1توانند با تماس با  ما نیست افراد نابالغ می

شان صحبت کنند. مسائل روانی

 خدمات رضایت افراد نابالغ که جزء خدمات تخصصی سالمت روان هستند، تحت پوشش این کتابچه راهنمای اعضا 
قرار ندارند. خدمات تخصصی سالمت روان، تحت پوشش برنامه سالمت روان شهرستان در شهرستانی است که در آن 

کنید. زندگی می

های حساس نباشد، ممکن است تحت پوشش قرار  دهندگان خارج از شبکه که مربوط به مراقبت خدمات دریافتی از ارائه
 Kaiser Permanente که خارج از شبکه Medi‑Calدهنده  نگیرند. برای دریافت کمک در خصوص یافتن یک ارائه

 دهنده، با مرکز تماس خدمات اعضای ما به شماره  نقل برای دسترسی به یک ارائه و است یا درخواست کمک حمل
1-800-464-4000 ( TTY 711.تماس بگیرید )

( TTY 711 ) 2273-574-833-1 روز هفته با شماره 7روز و   ساعت شبانه24توانند در  افراد زیر سن قانونی می
تماس بگیرند و با کارشناس مجاز مراقبت سالمت صحبت کنند.

مراقبت حساس بزرگساالن
 سال به باال( ممکن است تمایل نداشته باشید برای مراقبت حساس یا خصوصی خاص به 18به عنوان یک بزرگسال )

PCPهای زیر انتخاب کنید: توانید هر پزشک یا کلینیکی را جهت دریافت مراقبت  مراجعه کنید. در این صورت، می
سازی( تنظیم خانواده/کنترل بارداری )از جمله خدمات عقیم 	
آزمایشات و مشاوره بارداری 	
HIV/AIDSپیشگیری/آزمایش/درمان  	
های مقاربتی پیشگیری/ آزمایش/درمان عفونت 	
مراقبت مربوط به تعرض جنسی 	
خدمات سرپایی سقط جنین 	

های مقاربتی، الزم  برای آزمایش بارداری، خدمات تنظیم خانواده، خدمات کنترل بارداری یا خدمات مربوط به عفونت
 Medi‑Calدهنده  توانید هر ارائه  باشد. میKaiser Permanenteنیست پزشک یا کلینیک عضوی از شبکه 

دهنده  را انتخاب و بدون ارجاع یا مجوز قبلی به او مراجعه کنید. برای دریافت کمک درخصوص یافتن یک ارائه
 Medi‑Cal که خارج از شبکه Kaiser Permanenteاست با مرکز تماس خدمات اعضای ما به شماره   

1-800-464-4000( TTY 711.تماس بگیرید )

دهنده شبکه بدون ارجاع و بدون اجازه قبلی مراجعه  توانید به یک ارائه های حساس در بزرگساالن، می برای سایر مراقبت
 شما الزم نیست شما را ارجاع دهد و PCPکنید. برای دریافت مراقبت حساس بزرگساالن که تحت پوشش ما هستند، 

نیازی به تأیید قبلی )مجوز قبلی( از سوی ما نیست.

 رارقش وشپت حتت اسن کممد، اشبناس سحای ه تبراقمه بوط ربمه که کبشاز ارج خان دگنده هارائاز ی تافدریات دمخ
 کمکت فادریرای با ید ده یمه ارائرا ات دمخن ایه کی کینیلکا یک زشپن تفایا به طرابدر ک مکت افدریت هجد. رنیگن

 اتدمخاس متز رکما ب( TTY 711 )4000-464-800-1   هرشما یقطر زا نیداتو می نقل و حمل تماخد زا یمنده بهر یابر
س تما 2273-574-833-1اره مشا به تفهروز 7 و روز  هانبشت اعس 24 رد نیداتو می همچنین .یدبگیر ستما ما یعضاا

.کنید صحبت متسال یها قبتامر زمجا سشنارکا با و یدبگیر
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اعتراض اخالقی
دهندگان نسبت به ارائه بعضی خدمات تحت پوشش اعتراض اخالقی دارند. این یعنی در صورت  بعضی از ارائه

دهنده شما  . اگر ارائهنکنندوجود مخالفت اخالقی با خدمات، حق دارند بعضی از خدمات تحت پوشش را ارائه 
دهنده دیگر پیدا کنید.  یک مخالفت اخالقی دارد، به شما کمک خواهد کرد برای خدمات مورد نیاز خود یک ارائه

Kaiser Permanenteای دیگر به شما کمک کند. اگر برای ارجاع داده شدن به یک  دهنده تواند در یافتن ارائه  نیز می
( TTY 711 ) 4000-464-800-1دهنده دیگر به کمک نیاز دارید، با مرکز تماس خدمات اعضای ما به شماره  ارائه

تماس بگیرید.

دهندگان یک یا چند مورد از خدمات زیر را که ممکن است تحت پوشش قرارداد  ها و دیگر ارائه بعضی از بیمارستان
کنند: تان به آنها نیاز داشته باشید، ارائه نمی طرحتان باشند و شما یا عضوی از خانواده

تنظیم خانواده 	
خدمات پیشگیری از بارداری، از جمله پیشگیری اضطراری از بارداری 	
ای در زمان وضع حمل و زایمان سازی لوله سازی، شامل عقیم عقیم 	
های ناباروری درمان 	
سقط جنین 	

توانید خدمات مراقبت بهداشتی مورد  نام، باید اطالعات بیشتری به دست آورید. برای اطمینان از اینکه می پیش از ثبت
نیاز خود را دریافت کنید، با پزشک، گروه پزشکی، انجمن پزشکی مستقل یا کلینیک تماس بگیرید یا از طریق شماره 

1-800-464-4000 ( TTY 711.با مرکز تماس خدمات اعضای ما تماس حاصل فرمایید )

کند  ای مراجعه می دهنده تان به ارائه شود و باید اطمینان حاصل کنیم که شما یا عضو خانواده این خدمات به شما ارائه می
دهد. در صورت هرگونه سؤال یا نیاز به یافتن  شود که خدمات تحت پوشش را ارائه می یا در بیمارستانی پذیرش می

( تماس بگیرید.TTY 711 ) 4000-464-800-1دهنده، با مرکز تماس خدمات اعضای ما به شماره  ارائه

مراقبت فوریتی
. بلکه خدماتی است برای پیشگیری از بروز آسیب جدی نیستمراقبت فوری برای شرایط اورژانسی یا دارای خطر جانی 

های اورژانسی  هایی که دارید. اکثر نوبت به سالمت شما در پی بیماری، جراحت یا عوارض ناگهانی ناشی از بیماری
 ساعت از درخواست شما در دسترس است. اگر خدمات مراقبت فوری 48نیازی به تأیید قبلی )مجوز قبلی( ندارد و ظرف 

شود.  ساعت از درخواستتان، یک نوبت به شما داده می96که نیاز دارید به تأیید قبلی نیاز داشته باشد، ظرف 

درد، گرفتگی عضالت یا خدمات مامایی باشد.  تواند مواردی مثل سرماخوردگی یا گلودرد، تب، گوش مراقبت فوری می
( TTY 711 )2273-574-833-1روز و 7 روز هفته با شماره   ساعت شبانه24 توانید در  برای مراقبت فوری، می

های بهداشتی صحبت کنید. تماس بگیرید تا با یکی از متخصصان مجاز مراقبت

دهنده شبکه دریافت کنید. برای  هنگامی که در منطقه محل سکونت خود هستید باید خدمات مراقبت فوری را از یک ارائه
دهندگان شبکه در منطقه محل سکونت خود، نیازی به تأیید قبلی )مجوز قبلی( ندارید. دریافت مراقبت فوری از ارائه

اگر خارج از منطقه محل سکونت خود، اما در داخل ایاالت متحده باشید، برای دریافت مراقبت فوری نیازی به تأیید قبلی 
 خدمات مراقبت فوری را در خارج Medi‑Calترین مرکز مراقبت فوری مراجعه کنید.  )مجوز قبلی( ندارید. به نزدیک
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اید و به مراقبت فوری نیاز پیدا کردید، ما هزینه  دهد. اگر به خارج از ایاالت متحده سفر کرده از ایاالت متحده پوشش نمی
 داد.نخواهیمخدمات مراقبتی شما را پوشش 

های فوریتی به شما دارو بدهد. اگر به  های فوریتی ممکن است به عنوان بخشی از ویزیت مراقبت دهنده مراقبت ارائه
عنوان بخشی از ویزیت خود دارو دریافت کنید، ما داروها را به عنوان بخشی از مراقبت فوری شما، تحت پوشش 

ای به شما بدهد که آن را به داروخانه تحویل دهید، برنامه  دهنده مراقبت فوری شما نسخه قرار خواهیم داد. اگر ارائه
Medi‑Cal Rx داروهای تجویزشده برای شما را پوشش خواهد داد. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 
Medi‑Cal Rx« به سرفصل ،Medi‑Cal Rxهای  « در بخش »سایر خدمات و برنامهMedi‑Cal که 

Kaiser Permanenteمراجعه کنید.4دهد« در فصل   پوشش نمی 

 اگر به خدمات درمانی از نوع مراقبت فوری برای سالمت روان نیاز دارید، با شماره تلفن رایگان طرح سالمت
 روز هفته در دسترس است، تماس بگیرید. برای یافتن 7روز و   ساعت شبانه24 روان شهرستان که 

 صورت آنالین، از ها به های رایگان شهرستان تمام شماره تلفن
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx  )به زبان انگلیسی( 

بازدید نمایید.

دهندگان خارج از شبکه را پس از  به استثنای تجهیزات پزشکی بادوام تحت پوشش، ما خدمات پیگیری مراقبت از ارائه
دهیم. پس از حل مشکل فوریتی، برای هرگونه مراقبت پیگیرانه  اینکه دیگر به مراقبت فوریتی نیاز ندارید، پوشش نمی

دهنده شبکه مراجعه کنید. در صورت نیاز به تجهیزات پزشکی بادوام در ارتباط با مراقبت فوری  الزم، باید به یک ارائه
تأییدیه )مجوز قبلی( از ما دریافت کند.  باید پیشدهنده خارج از شبکه شما حتما خود، ارائه ً

مراقبت اورژانسی
ترین بیمارستان مراجعه کنید. در رابطه با مراقبت   تماس بگیرید یا به نزدیک911در رابطه با مراقبت اورژانسی، با 

تأییدیه )تأییدیه قبلی( از ما وجود ندارد. شما حق استفاده از هر بیمارستان یا مرکز دیگر برای  اورژانسی، نیاز به پیش
های اورژانسی، از جمله در کانادا و مکزیک، را دارید. مراقبت اورژانسی و مراقبت دیگر در سایر کشورها  مراقبت

شود. پوشش داده نمی

مراقبت اورژانسی برای شرایط پزشکی اورژانسی است. این مراقبت برای بیماری یا آسیبی است که هر فرد 
شود که در  غیرمتخصص )نه متخصص مراقبت سالمت( محتاط )معقول( و دارای دانش متوسط سالمت و دارو متوجه می

اندازید یا آسیب   به خطر میصورت عدم دریافت فوری مراقبت، سالمت خود )یا سالمت نوزاد متولد نشده خود( را شدیدا
هایی از شرایط اضطراری پزشکی عبارتند از موارد  رسانید. نمونه شدیدی به عملکرد بدن، اندام بدن یا عضوی از بدن می

شوند: زیر، ولی به آنها محدود نمی

ً

وضع حمل 	
شکستگی استخوان 	
درد قفسه سینه 	
مصرف بیش از حد دارو 	
های سالمت  های اورژانسی روانپزشکی، مانند افسردگی شدید یا افکار خودکشی )تحت پوشش طرح وضعیت 	

روان شهرستان(
خونریزی شدید 	
سوختگی شدید 	

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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درد شدید 	
مشکل در تنفس 	
از حال رفتن 	

( Emergency Room, ER به آن نیاز ندارید به بخش اورژانس )برای دریافت مراقبت روتین یا مراقبتی که فوراً
تان آگاه است باید مراقبت روتین را انجام دهد. اگر مطمئن نیستید   شما که به طور کامل از شرایطPCP مراجعه نکنید.

 روز 7روز و   ساعت شبانه24توانید در   خود تماس بگیرید. همچنین میPCPشرایطی که دارید اورژانسی است یا نه، با 
های بهداشتی صحبت کنید. ( تماس بگیرید و با متخصص مجاز مراقبتTTY 711 ) 2273-574-833-1هفته با شماره 

 مراجعه («ER»)ترین بخش اورژانس  اگر نیاز دارید مراقبت اورژانسی بالفاصله در منزل صورت گیرد، به نزدیک
 وجود نداشته باشد. در صورت مراجعه به بخش Kaiser Permanenteکنید، حتی اگر آن بخش اورژانس در شبکه 

 ساعت از دریافت 24اید باید ظرف  اورژانس، از آنها بخواهید با ما تماس بگیرند. شما یا بیمارستانی که در آن پذیرش شده
 تماس بگیرید. اگر به خارج از ایاالت متحده سفر کنید، به جز کانادا یا Kaiser Permanenteمراقبت اورژانسی با 

 داد.نخواهد خدمات مراقبت شما را پوشش Kaiser Permanenteمکزیک، و به مراقبت اورژانسی نیاز پیدا کنید، 

 خود PCP تماس بگیرید. پیش از مراجعه به بخش اورژانس، نیاز نیست با 911اگر به جابجایی اورژانسی نیاز دارید با 
 تماس بگیرید.Kaiser Permanenteیا 

اگر پس از شرایط اورژانسی )مراقبت پس از تثبیت وضعیت( به مراقبت در بیمارستان خارج از شبکه نیاز پیدا کنید، 
 تماس خواهد گرفت.Kaiser Permanenteبیمارستان با 

 تماس بگیرید. مراقبت اورژانسی را تنها در موارد اورژانسی 911 فقط در شرایط اورژانسی با به خاطر داشته باشید:
 تماس 911دریافت کنید، نه مراقبت روتین یا بیماری خفیف مانند سرماخوردگی یا گلو درد. در موارد اورژانسی، با 

ترین بیمارستان مراجعه کنید. بگیرید یا به نزدیک

مراقبت پس از تثبیت وضعیت
( گفته ERشده در بیمارستان )شامل  مراقبت پس از تثبیت وضعیت بیمار، به خدمات ضروری از لحاظ پزشکی ارائه

شود که پس از اینکه پزشک معالج شما تشخیص داد وضعیت پزشکی اورژانسی شما از نظر بالینی تثبیت شده، آن  می
 کنید. مراقبت پس از تثبیت وضعیت بیمار، تنها زمانی شامل تجهیزات پزشکی بادوام  خدمات را دریافت می

(Durable Medical Equipment, »DME»):نیز خواهد شد که تمام این شرایط برآورده شوند 
	 DMEتحت این کتابچه راهنمای اعضا پوشش داده شود؛ 
 پس از ترخیص شما از بیمارستان برای شما دارای ضرورت پزشکی باشد؛DMEداشتن  	
	 DMEاید ارتباط داشته باشد.  به مراقبت اورژانسی که در بیمارستان دریافت کرده

جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد تجهیزات پزشکی بادوام تحت پوشش این کتابچه راهنمای اعضا، به سرفصل 
 )»مزایا و خدمات«( این کتابچه راهنمای اعضا مراجعه نمایید.4»تجهیزات پزشکی بادوام« در فصل 

دهیم که از قبل اجازه داده باشیم  دهنده خارج از شبکه را پوشش می ما تنها در صورتی مراقبت پس از تثبیت وضعیت ارائه
یا ارائه آن بر اساس قوانین مربوطه الزم شناخته شده باشد. قبل از اینکه هزینه مراقبت پس از تثبیت وضعیت را پرداخت 

کند باید از ما اجازه بگیرد. ای که شما را درمان می دهنده کنیم، ارائه
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دهنده خارج از شبکه،  تأییدیه برای شما جهت دریافت مراقبت پس از تثبیت وضعیت بیمار از ارائه منظور درخواست پیش به
تواند با  دهنده همچنین می ( با ما تماس بگیرد. ارائهTTY 711 ) 8883-225-800-1دهنده باید از طریق شماره  ارائه

دهنده باید قبل از اینکه خدمات   شما تماس بگیرد. ارائهKaiser Permanenteشده در پشت کارت عضویت  شماره درج
را دریافت کنید با ما تماس بگیرد.

گیرد، با پزشک معالجتان در مورد مشکل سالمت شما صحبت خواهیم کرد. اگر  دهنده با ما تماس می که ارائه هنگامی
دهیم خدمات تحت پوشش به شما ارائه شود. در  تشخیص دهیم که به مراقبت پس از تثبیت وضعیت نیاز دارید، اجازه می

دهندگان عضو شبکه، مراقبت را به شما ارائه دهد. برخی موارد ممکن است ترتیبی داده شود که یکی از ارائه

دهنده دیگری از شبکه انجام شود،  ای یا ارائه اگر تصمیم بگیریم مراقبت توسط یک بیمارستان، مرکز پرستاری حرفه
دهنده ارائه شود. این موضوع  ممکن است اجازه دهیم خدمات جابجایی دارای ضرورت پزشکی جهت رفتن شما به آن ارائه

دهیم.  پوشش نمیای باشد که معموال ممکن است شامل خدمات جابجایی ویژه ً

ایم انجام شود. ما فقط خدمات یا جابجایی   داده دهنده بپرسید چه مراقبتی )از جمله جابجایی( را ما اجازه الزم است از ارائه
دهیم که اجازه انجام آن را داده باشیم. اگر خواستار خدماتی شوید که تحت پوشش نیستند  مربوطه را در صورتی پوشش می

دهنده آن پرداخت نکنیم. و آن خدمات را دریافت کنید، ممکن است هزینه آن خدمات را به ارائه

روز تمام روزهای سال، اطالعات و مشاوره پزشکی   ساعت شبانه24دهی و مشاوره در  خط نوبت
( تماس بگیرید.TTY 711 ) 2273-574-833-1کند. با شماره  رایگان به شما ارائه می

دهی و مشاوره خط نوبت
های  بعضا تشخیص این که به چه نوع مراقبتی نیاز دارید، دشوار است. برای همین، کارشناسان معتبری در حوزه مراقبت

روز، هفت روز هفته آماده کمک به شما از طریق تلفن هستند. شما می توانید:  ساعت شبانه24بهداشتی داریم که 
مینه ز رد هرومشا ،هدد می سخپا شکیپز تالاسؤ به که کنید صحبت شتیابهد یها قبتامر متخصص یک با 	

خیر یا ییدنما جعهامر یاه هندد ئهارا به ارفو یدبا یاآ یدبگیر تصمیم کند می کمک شما به و کند می ئهارا قبتامر ً

در زمینه شرایط پزشکی نظیر دیابت یا آسم راهنمایی دریافت کنید، از جمله مشاوره در مورد اینکه کدام  	
دهنده برای وضعیت پزشکی شما مناسب است نوع ارائه

اگر نیاز به مراقبت دارید و یک مرکز عضو طرح بسته است یا خارج از منطقه محل سکونت خود قرار  	
توانید انجام دهید کمک دریافت نمایید دارید، در مورد اقداماتی که می

های  توانید با یکی از این متخصصان مجاز مراقبت  می(TTY711 )  2273-574-833-1از طریق تماس با شمارۀ 
دیده پشتیبانی از شما سؤاالتی بپرسد  گیرید، ممکن است یکی از پرسنل آموزش بهداشتی صحبت کنید. هنگامی که تماس می

تا مشخص شود تماس شما را به چه کسی وصل کند.

های از پیش تعیین شده دستورالعمل
توانید مراقبت سالمت مورد نیاز خود را در  دستورالعمل از پیش تعیین شده سالمت، یک فرم قانونی است. در این فرم می

توانید خدمات مراقبت را  توانید درباره آن صحبت کنید یا در مورد آن تصمیم بگیرید، ذکر نمایید. می  نمیمواردی که بعدا
توانید نام یک فرد، مانند همسر خود، را ذکر کنید که در زمانی که   در آن مشخص کنید. مینیستیدکه مایل به دریافت آنها 

گیری در مورد مراقبت سالمت خود نیستید، به جای شما تصمیم بگیرد. قادر به تصمیم

ً
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 Kaiser Permanenteهای از پیش تعیین شده را از مراکز طرح  توانید فرم دستورالعمل ای می بدون هیچ هزینه
ها، دفاتر حقوقی و مطب پزشکان نیز دریافت نمایید. اگر فرم را  ها، بیمارستان توانید فرم را از داروخانه دریافت کنید. می

توانید فرم را  بدون پرداخت هیچ  از ما دریافت نکنید، ممکن است مجبور شوید برای فرم هزینه پرداخت کنید. همچنین می
 یا فرد PCPتوانید از اعضای خانواده،  )به زبان انگلیسی( دانلود کنید. می kp.orgای از وبسایت ما به آدرس  هزینه

مورد اعتماد خود بخواهید در تکمیل این فرم به شما کمک کند.

تان قرار داده شود. شما از این حق  شما از این حق برخوردارید که دستورالعمل از پیش تعیین شده شما در پرونده پزشکی
برخوردارید که دستورالعمل از پیش تعیین شده خود را در هر زمان تغییر داده یا لغو کنید.

شما از این حق برخوردارید که اطالعاتی در مورد تغییرات قوانین دستورالعمل از پیش تعیین شده کسب کنید. 
Kaiser Permanente  روز از زمان اعمال آن تغییر90 تغییرات اعمال شده در قانون ایالتی را در کمتر از 

 توانید با مرکز تماس خدمات اعضای ما به شماره به شما اطالع خواهد داد. برای اطالعات بیشتر می
1-800-464-4000 (TTY 711.تماس بگیرید )

اهدای بافت و عضو
 سال سن دارید، 18 و 15 ممکن است بتوانید با اهدای اندام یا بافت به نجات زندگی دیگران کمک کنید. اگر بین 

توانید نظر خود در مورد اهدای  توانید با ارائه رضایتنامه کتبی ولی یا سرپرست خود، یک اهداکننده عضو شوید. می می
 PCP عضو، در هر زمان تغییر دهید. اگر مایلید درباره اهدای بافت یا عضو اطالعات بیشتری کسب نمایید، با 

 توانید به وبسایت وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده آمریکا به آدرس  خود صحبت کنید. همچنین می
www.organdonor.gov.به زبان انگلیسی( مراجعه کنید( 

http://kp.org
http://www.organdonor.gov
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مزایا و خدمات . 4
موارد تحت پوشش طرح سالمت شما

 توضیح .Kaiser Foundation Health Plan, Inc عنوان عضوی از  این فصل خدمات تحت پوشش شما را به
که از نظر پزشکی ضروری باشند و مطابق با  ای برای شما ندارند، مادامی دهد. خدمات تحت پوشش شما هیچ هزینه می

قوانین مندرج در این کتابچه راهنمای عضو ارائه شوند. بیشتر خدمات باید توسط یک ارائه دهنده شبکه ارائه شود. ممکن 
دهنده خارج از شبکه را پوشش دهیم. در صورت  شده از طرف یک ارائه است در برخی موارد، خدمات الزم پزشکی ارائه

جز در موارد خدمات حساس، اورژانسی یا  تأییدیه )مجوز قبلی( بخواهید، به خارج از شبکه بودن مراقبت، باید از ما پیش
خدمات مراقبت فوریتی.

مراقبت ضروری از نظر پزشکی مراقبتی است که معقول و برای حفاظت از جان شما الزم باشد، جلوی بیماری شدید یا 
معلولیت را بگیرد و از طریق تشخیص بیماری، عارضه یا جراحت، درد شدید را کاهش دهد. در رابطه با اعضای زیر 

 سال، خدمات ضروری پزشکی شامل مراقبتی است که برای درمان یا کمک به رهایی از بیماری یا عارضه جسمانی 21
توانند مزایا و خدمات بیشتری دریافت کنند. برای کسب اطالعات   سال می21یا روانی ضروری است. اعضای زیر 

 )»مراقبت سالمت کودک و نوجوان«( را مطالعه کنید.5بیشتر، فصل 

 توانید با مرکز تماس خدمات اعضای ما به شماره برای اطالعات بیشتر در مورد خدمات تحت پوشش خود، می
1-800-464-4000  (TTY 711).تماس بگیرید 

توانید از   دریافت کنید. تنها خدماتی که میKaiser Permanenteدهندگان عضو شبکه  بیشتر خدمات را باید از ارائه
دهندگان خارج از شبکه دریافت کنید موارد زیر است: ارائه

مراقبت در یک مرکز خدمات درمانی سرخپوستان 	
خدمات آمبوالنس اضطراری 	
های پس از تثبیت وضعیت بیمار خدمات اضطراری و مراقبت 	
خدمات تنظیم خانواده 	
مراقبت فوریتی خارج از محدوده 	

دهندگان خارج از شبکه ارجاع به ارائه	 
های حساس برخی مراقبت 	

دهیم: هایی از خدماتی هستند که ما پوشش می موارد زیر نمونه
خدمات سرپایی )غیربستری( 	

های  های بیماران سرپایی بیشتر لوازم، داروها و مکمل تعداد محدودی از داروهای تجویزی، لوازم و مکمل	 
پوشش  Medi‑Calهزینه در قبال بخش خدمات در  Medi‑Cal Rxتحت برنامه تجویزی بیماران سرپایی 

شوند داده می
Whole Child Model تحت CCSخدمات واجد شرایط  	
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خدمات اورژانسی، شامل خدمات اورژانسی آمبوالنس	 
مراقبت آسایشگاهی و تسکینی	 
بستری در بیمارستان	 
خدمات تحقیقاتی	 
های اشعه ایکس خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی، مانند عکسبرداری	 
(«Managed Long‑term services and supports, »MLTSS) تمد بلند یها یتحما و تماخد	 
مراقبت از مادر و نوزاد	 
های اولیه سالمت روانی خدمات سالمت روان برای شرایط خفیف تا مالیم است، از جمله ارزیابی	 
(«Non‑emergency medical transportation, »NEMT )جابجایی پزشکی غیر اضطراری	 

	 ( NMT»»medical transportation, ‑)Non جابجایی غیر پزشکی
های کودکان خدمات بیماری 	
های مزمن خدمات پیشگیری و سالمت و مدیریت بیماری 	
ها و خدمات بازتوانی و توانبخشی )درمانی( دستگاه 	
جراحی ترمیمی 	
خدمات غربالگری اختالل سوءمصرف مواد 	
Kaiser Permanenteدهندگان عضو شبکه  خدمات سالمت از راه دور از ارائه 	
پزشکی خدمات چشم 	

های زیر را مطالعه نمایید. توانید دریافت کنید، هر یک از بخش برای اطالع بیشتر درباره خدماتی که می

ها و  شود، بر اساس ضوابط، شرایط، محدودیت  ارائه میKaiser Permanenteخدمات مراقبت سالمت که به اعضای 
 است و در این کتابچه CalOptima و .Kaiser Foundation Health Plan, Inc شده بین  استثنائات قرارداد تنظیم

اند. ها تشریح شده راهنمای اعضا و همه اصالحیه

دهنده  های ارائه پوشش ممکن است بین شبکه های مزایا در مورد نحوه دریافت خدمات تحت فرایندها و سیاست
CalOptimaتان هستید،  دهنده های ارائه  متفاوت باشد. اگر مایل به دریافت اطالعات بیشتر در مورد نحوۀ تغییر شبکه

 به شماره CalOptima بعدازظهر، با خدمات اعضای 5:30 صبح تا 8 روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت لطفا
تماس بگیرید. (TTY 1-800-735-2929) 8088-587-888-1 یا 1-714-246-8500

ً
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ً  )یا طبق انتظاری معقول( باعث  عبارت است از خدماتی که قطعا»»دارای ضرورت پزشکی
نحوی همسو با استانداردهای  پیشگیری، تشخیص، معالجه، اصالح یا بهبود موارد زیر شوند و به

شدۀ صنعت پزشکی ارائه گردند: پذیرفته

درد و رنج	 

اثرات جسمی، روانی، شناختی یا رشدی در پی بیماری، جراحت یا ناتوانی	 

  اندرمو ی صیخشتور امی، ا دورهو ه یاولی رگالربغی راب
(Early and Periodic Screening, Diagnostic and Treatment, EPSDT)، 
 هبه کی اتدمخز ینو ت، اسدات اهشموع ناز ً ارفصه کود شی اندرمل امشت اسن کممات دمخن ای

د.ردازنپبی رگالربغات دمخص یخشتورد می روانو ی انمسجای ه یارمیبو وب یعود بهبا یالح اص

شوند:  شامل موارد زیر نمی»خدمات »دارای ضرورت پزشکی

هایی که آزمایش نشده یا همچنان تحت آزمایش هستند درمان 	

خدمات یا اقالمی که اثربخشی آنها مقبولیت عمومی ندارد 	

 خدمات خارج از روند و مدت عادی درمان یا خدماتی که از اصول بالینی  	
برخوردار نیستند

دهندگان خدماتی برای راحتی و سهولت مراقبان یا ارائه 	

کنیم که خدمات دارای ضرورت پزشکی را  ها اطمینان حاصل می ما با همکاری با دیگر برنامه
کنید، حتی اگر برنامه دیگری غیر از ما این خدمات را پوشش دهد. دریافت می

خدمات ضروری پزشکی شامل خدمات تحت پوششی است که برای این اهداف، معقول و ضروری هستند:
محافظت از زندگی 	
پیشگیری از بیماری یا معلولیت شدید 	
کاهش درد شدید 	
دستیابی به رشد متناسب با سن 	
دستیابی، حفظ و دستیابی مجدد به ظرفیت عملکردی 	

 سال، خدمات ضروری از نظر پزشکی شامل تمام خدمات تحت پوشش است که در باال توصیف 21برای اعضای زیر 
ها  های بهداشتی ضروری، خدمات تشخیصی، درمان و دیگر اقدامات جهت اصالح یا بهبود نقص شده است و سایر مراقبت

گیرد، موضوعی که طبق مزیت غربالگری، تشخیص بیماری و  های بدنی و روانی را در بر می ها و بیماری و وضعیت
فدرال است.«( EPSDT)»ای  مداوای زودهنگام و دوره

EPSDT طیف وسیعی از خدمات پیشگیری، تشخیص و درمان را برای نوزادان، کودکان و نوجوانان زیر 
ای نسبت به مزیت  کند. قدرت مزیت غربالگری، تشخیص بیماری و مداوای زودهنگام و دوره  سال ارائه می21

بزرگساالن بیشتر است و هدف از طراحی آن، اطمینان از این است که کودکان تشخیص و مراقبت زودهنگام دریافت کنند 
 اطمینان از این است که EPSDTترین زمان ممکن دفع یا تشخیص و درمان شوند. هدف از  تا مشکالت سالمت در سریع

های بهداشتی موردنیاز خود را هنگام نیاز دریافت کنند - مراقبت مناسب به کودک مناسب در زمان مناسب  کودکان مراقبت
و شرایط مناسب.
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کنید، حتی اگر  کنیم که خدمات دارای ضرورت پزشکی را دریافت می ها اطمینان حاصل می ما با همکاری با دیگر برنامه
، این خدمات را پوشش دهد.Kaiser Permanenteبرنامه دیگری، نه 

Kaiser Permanente تحت پوشش توسط Medi-Calمزایای 
خدمات سرپایی )غیربستری(

بزرگساالن واکسیناسیون
تأییدیه برای شما وجود دارد. آن دسته از  دهنده عضو شبکه بدون نیاز به پیش های بزرگساالن از ارائه امکان دریافت واکسن

( «Advisory Committee on Immunization Practices, »ACIP) یزسا یمنا رموا تیرمشو کمیته که ییها کسناو
توصیه ( «Centers for Disease Control and Prevention, »CDC )از مراکز کنترل و پیشگیری بیماری

هایی که هنگام مسافرت باید تزریق کنید. جهت کسب اطالعات بیشتر  گیرند، از جمله واکسن کنند تحت پوشش ما قرار می
 )»مراقبت کودک و نوجوان«( مراجعه کنید.5در مورد واکسیناسیون کودکان، به فصل 

 در داروخانه Medi‑Cal Rxتوانید بعضی از خدمات واکسیناسیون بزرگساالن )تزریق واکسن( را از طریق  همچنین می
، به این سرفصل در بخش »سایر مزایا و Medi‑Cal Rxدریافت کنید. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد برنامه 

 مراجعه کنید.4دهد« در ادامه این فصل   پوشش نمیKaiser Permanenteهایی که  برنامه

یآلرژ مراقبت
های آلرژی، از جمله عدم حساسیت، حساسیت بیش از اندازه یا ایمنی درمانی را که از نظر پزشکی  ها و درمان ما آزمایش

دهیم. ضروری هستند پوشش می

بیهوشی خدمات
دهیم. این خدمات ممکن  ما خدمات بیهوشی را که در زمان مراقبت سرپایی شما دارای ضرورت پزشکی هستند، پوشش می

کند. های دندان باشند که متخصص بیهوشی آن را ارائه می است شامل بیهوشی برای عمل

 تأیید کند، Southern California Permanente Medical Groupبرای فرایندهای دندانپزشکی، در صورتی که 
دهیم: خدمات زیر را پوشش می

شده توسط یک متخصص پزشکی  یا بیهوشی عمومی ارائهIVحسی  خدمات بی 	
 درالفد یأیتورد می اندرمز رکمی، ایرپسی راحجز رکمدر ی وشهیبا یی سح یبه بط وربمی اهگاندرمات دمخ 	

(Federally Qualified Health Center, »FQHC»)، نیستاربیما محیط یا شکینپزاندد مطب

دهیم. ما دیگر خدمات مرتبط با مراقبت دندانپزشکی از قبیل خدمات دندانپزشکی را پوشش نمی

کایروپراکتیک خدمات
ست ا ممکن .شندبا می ستید رکا با تافقر نستو نمارد به دومحد لیو ،هستند ما ششپو تحت کتیکاپرویرکا تماخد
 دارایه کد ونشد یأیتی ورتصدر ت اسن کممدی عبای ه تزیوید. ینکت افدریه دییأیت شیپدون باه مدر ت زیویدو ر ثداکح

د.ناشبی کزشپرورت ض

American Specialty Health شبکه دهندگان ارائه از کایروپراکتیک خدمات 	
کنیم. برای   همکاری میAmerican Specialty Healthما برای هماهنگی خدمات کایروپراکتیک، با 

ً به American Specialty Health با کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات کایروپراکتیک، لطفا
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 تماس بگیرید. اعضای زیر مجاز هستند خدمات کایروپراکتیک (TTY 711 )9133-678-800-1 شماره 
 دریافت کنند:American Specialty Healthدهندگان شبکه  را از ارائه

 سال21های زیر سن  بچه	 
زنان باردار در دوره پس از زایمان	 
ای، مرکز مراقبت واسط یا مرکز مراقبت شبه حاد سکونت دارند افرادی که در مرکز پرستاری حرفه	 

ها RHC و ها FQHC شهرستان، مراکز از کایروپراکتیک خدمات 	
Medi‑Cal ممکن است خدمات کایروپراکتیک را برای اعضای خود در هر سنی پوشش دهد، به شرطی 

 ها یا FQHC های سرپایی شهرستان،  های سرپایی بیمارستان شهرستان، کلینیک که این خدمات در بخش
 ارائه شوند. مرکز CalOptimaشبکه ( «Rural Health Clinic, »RHC)کلینیک سالمت روستایی 

باشند. داشته معرفی به نیاز است ممکن ارائه خدمات برای ( RHC ) و(FQHC)فدرال مورد تأیید درمانی 
دهند. برای   ها، خدمات کایروپراکتیک سرپایی ارائه نمیRHC ها یا FQHCالبته تمام مراکز شهرستان، 

تماس ( TTY 711)  4000-464-800-1اطالعات بیشتر با مرکز تماس خدمات اعضای ما به شماره 
بگیرید.

همودیالیز و دیالیز خدمات
 دهیم. ما خدمات همودیالیز )دیالیز مزمن(  های دیالیزی را که از نظر پزشکی ضروری هستند، پوشش می ما درمان

 دهیم. باید از تمام معیارهای پزشکی که توسط و خدمات دیالیز صفاقی را هم پوشش می
Southern California Permanente Medical Groupاند، برخوردار باشید.  و مرکز خدمات دیالیز تدوین شده

موارد خارج از پوشش عبارتند از
وسایل، تجهیزات و امکانات راحتی، آسایشی یا تجملی 	
وسایل غیرپزشکی مانند ژنراتورها یا لوازم جانبی که تجهیزات دیالیز خانگی را، مناسب  	

کنند حمل در سفر می

سرپایی یها عمل سایر و سرپایی جراحی
دهیم. های سرپایی ضروری از نظر پزشکی را پوشش می ما جراحی سرپایی و سایر عمل

پزشکی خدمات
صورت یک ویزیت  دهیم. بعضی از خدمات ممکن است به ما خدماتی را که از نظر پزشکی ضروری هستند، پوشش می

گروهی ارائه شوند.

دیادیک خدمات
 شما یا فرزندتان را پوشش خواهیم داد. خدمات PCPشده توسط  ، خدمات سالمت رفتاری دیادیک ارائه2022 ژوئیه 1از 

شود. در این خدمات، شناسایی زودهنگام سالمت  دیادیک به خدمات مشاوره و غربالگری متمرکز بر خانواده گفته می
شود و فرد بر حسب نیاز به منابع  های سالمت انجام می کننده اجتماعی نگرانی جسمانی، سالمت روان و عوامل تعیین

گردد. اجتماعی ارجاع می
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(پاپزشکی )پا درمان خدمات
ما خدمات پاپزشکی را که از نظر پزشکی برای تشخیص و درمان طبی، جراحی، مکانیکی، دستکاری و الکتریکی پای 

شوند و  هایی است که در پا گذاشته می دهیم. این شامل مفصل مچ پا و تاندون انسان ضروری هستند، تحت پوشش قرار می
کنند. های پا که عملکردهای پا را کنترل می درمان غیر جراحی عضالت و تاندون

درمانی یها دوره
دهیم، از جمله: های درمانی ضروری را پوشش می ما دوره

شیمی درمانی 	
پرتو درمانی 	
داروها و محصوالت مصرفی. اینها داروها و محصوالتی هستند که نیاز به استعمال یا نظارت توسط  	

مان، هنگامی که یک  های فهرست دارویی دهنده مراقبت سالمت دارند. ما مطابق با دستورالعمل یک ارائه
دهیم. اقالم باید در یک  کند، این موارد را تحت پوشش قرار می دهنده شبکه آنها را برای شما تجویز می ارائه

هایی از داروهای مصرفی که ما  مرکز طرح یا هنگام ویزیت در خانه مورد استعمال قرار بگیرند. نمونه
دهیم شامل موارد زیر است ولی محدود به آنها نیست: آنها را پوشش می

ها  پالسما و پالکت های قرمز، خون کامل، گلبول 	

داروهای شیمی درمانی سرطان 	

های آلرژی ژن آنتی 	

شوند وریدی مصرف می داروها و محصوالتی که از طریق درمان یا تزریق درون 	

ای  های نسخه  به بخش »دارو، لوازم و مکمل4برای کسب اطالعات بیشتر در مورد فهرست دارویی ما، درهمین فصل 
« رجوع کنید.Kaiser Permanenteسرپایی تحت پوشش 

مراقبت از مادر و نوزاد
مادر شیر با شیردهی آموزش

دهیم. های شیردهی را پوشش می ما تمام آموزش

لوازم و ها شیردوش
ای و یک مجموعه لوازم همراه شیردوش ارائه خواهیم کرد. اگر از نظر  ما برای هر بارداری یک شیردوش داروخانه

پزشکی استفاده از شیردوش در بیمارستان برای شما ضروری باشد، ما هزینه اجاره یا خرید یک شیردوش را پوشش 
( «Durable Medical Equipment, »DME )های بیمارستانی جزء تجهیزات پزشکی با دوام خواهیم داد. شیردوش

کننده را انتخاب خواهیم کرد و شما باید شیردوش بیمارستانی را پس  هستند و باید از قبل برای شما تأیید شده باشند. ما تهیه
از اینکه دیگر نیازی به آن نداشتید، بازگردانید.

زایمان از پس و زایمان زمان در مراقبت
دهیم. ما خدمات بیمارستانی و مراقبت پس از زایمان را پوشش می
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زایمان از پیش مراقبت
دهیم. ای از آزمایشات مراقبت پیش از زایمان را پوشش می ما مجموعه

زایمان مرکز خدمات
 دهنده برنامه خدمات ما خدمات مراکز زایمانی را که ارائه

Comprehensive Perinatal Services Program( »CPSP)» مورد تأیید Medi‑Cal هستند، پوشش 
خطر دارند. اگر  دهیم. خدمات مرکز زایمان جایگزین مراقبت زایمان در بیمارستان برای زنانی است که بارداری کم می

خواهید بدانید از صالحیت الزم برخوردار هستید یا  مایل هستید فرزند خود را در یکی از این مراکز به دنیا بیاورید و می
نه، از پزشک خود سؤال کنید.

 )»CNM«(رسمی یماماها خدمات
 فعال در (««Certified Nurse Midwife, CNM )ما خدمات ضروری پزشکی را که توسط ماماهای پرستار رسمی

شوند تحت پوشش قرار می دهیم. حوزه تخصص خود ارائه می

 )»LM«(مجاز یماما خدمات
 فعال در حوزه ( ,LM»»Licensed Midwife )ما خدمات ضروری پزشکی را که توسط ماماهای پرستار مجاز

شوند تحت پوشش قرار می دهیم. تخصص خود ارائه می

ژنتیکی اختالالت یبرا مشاوره و آزمایش
دهیم. های تشخیصی و مشاوره مربوط به اختالالت ژنتیکی جنین را پوشش می ما تست

نوزاد از مراقبت
 باشد، ما خدمات دارای Medi‑Calشود. اگر مادر در زمان تولد نوزاد عضو   ماهه گفته می2 تا 0نوزاد به کودکان 

 مهم است Medi‑Calنام نوزاد خود در  دهیم. ثبت  مادر را به نوزاد ارائه میMedi‑Calضرورت پزشکی تحت پوشش 
نام نوزادتان  مند شود. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوۀ ثبت  خود بهرهMedi‑Calتا نوزادتان بتواند از پوشش 

توانید با دفتر شهرستان خود تماس بگیرید.  میMedi‑Calدر 

The Provisional Postpartum Care Extension Program 
(2022 آوریل 1 تا اجرا قابل)

ای را برای اعضای  پوشش گسترده Provisional Postpartum Care Extension (PPCE»»)برنامه 
Medi‑Calکند که در دوران بارداری یا دوره زمانی بعد از بارداری، دارای عوارض سالمت روانی مربوط   فراهم می

به زایمان هستند.

 رارقش وشپت حتارداری بان ایپاز س پاه مدو ا تو ارداری بدوران در ان زنرای برا ادران مروان ت المست براقما م
د.نک یمد دیمتد، اشبر رتدیه کدام كر هی، گلامحان ایپاز ا یص یخشتاز س پاه م 12ا ترا ش وشپن ای PPCE مهنابر .هیمد می

، پزشک شما باید تشخیص عارضه سالمت روان مادر درباره شما را ظرف PPCEبرای واجد شرایط شدن در برنامه 
 روز پس از پایان بارداری تأیید کند. اگر فکر می کنید به این خدمات احتیاج دارید از پزشک خود سؤال کنید. اگر 150

کند. ها را برای شما تکمیل و ارسال می  را دریافت کنید، پزشکتان فرمPPCEپزشک شما معتقد است شما باید خدمات 
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دهیم، به بخش »خدمات سالمت روان« در همین  برای کسب اطالعات در مورد خدمات سالمت روان که ما پوشش می
 رجوع کنید.4فصل 

 The Postpartum Care Extension Program 
(2022 آوریل 1 از اجرا قابل)

 در دوران Medi‑Calای را برای اعضای   پوشش گستردهPostpartum Care Extension Programبرنامه 
بارداری یا دوره زمانی بعد از بارداری فراهم می کند.

Postpartum Care Extension Program پوشش ،Medi‑Cal12 ماه پس از اتمام بارداری  را برای حداکثر 
شود. کند و این عمل بدون در نظر گرفتن درآمد، شهروندی یا وضعیت مهاجرت یا نیاز به اقدام دیگری انجام می تمدید می

خدمات سالمت از راه دور
دهنده خدمات شما است. سالمت از  سالمت از راه دور راهی برای دریافت خدمات بدون حضور در مکان فیزیکی ارائه

دهنده خدمات شما باشد. همچنین سالمت از راه دور ممکن است شامل  راه دور ممکن است شامل مکالمه زنده با ارائه
توانید خدمات متعددی را از طریق  دهنده خدمات شما بدون انجام مکالمه زنده باشد. می گذاری اطالعات با ارائه اشتراک

سالمت از راه دور دریافت کنید. با این حال، ممکن است سالمت از راه دور برای تمام خدمات تحت پوشش در دسترس 
توانید با  نباشد. برای اطالع از اینکه کدام نوع خدمات ممکن است از طریق سالمت از راه دور در دسترس باشند می

تان توافق کنید که استفاده از سالمت از راه دور  دهنده دهنده خود تماس بگیرید. مهم این است که هم شما و هم ارائه ارائه
برای دریافت یک خدمت خاص برای شما مناسب است. شما از این حق برخوردارید که از خدمات حضوری استفاده کنید 

تان موافقت کند که این خدمات برای شما  دهنده و ملزم به استفاده از خدمات سالمت از راه دور نیستید، حتی اگر ارائه
مناسب است.

خدمات سالمت روان
روان سالمت یها ارزیابی

 روانت المسی ابارزید یوانت یمد. دارینه دییأیت شیپا یاع ارجه باز ینه کبشده نده هارائاز روان ت المسی ابارزیت فادریرای ب
 دهنده هارائن تافیرای بد. یایمنت افدریت، اسه کبشده نده هارائه کاز جمروان ت المسده نده هارائک یاز ان زمر هدر را 
جعه امر (نگلیسیا نباز به) kp.org/facilitiesدر ا مان دگنده هارائن الیآنت رسهفه بد یوانت یما مه کبشدر روان ت المس
ه کنند ئهارا گرا .یدبگیر ستما (TTY 711 ) 4000-464-800-1اره مشه با مای ضاعات دمخاس متز رکما با ید ینک
 روانت المسژه ویات دمخه با مشه کد دهص یخشتا مشی روانت المسات دمخ

 (Specialty Mental Health Services, »SMHS»)هیاحنی روانت المسرح طه برا ا مشان ت کزشپد، داریاز ین 
د.ویشی ابارزیا تداد د واهخاع ارج

دهیم که  ما خدمات پیشگیری، غربالگری، ارزیابی و درمان را برای مشکالت خفیف تا متوسط سالمت روان پوشش می
ممکن است پیش از این که تشخیص رسمی مربوط به سالمت روان خود را دریافت کنید، به شما ارائه شوند.

متوسط تا خفیف یها عارضه یبرا سرپایی روان سالمت خدمات

دهنده سالمت روان شما تعیین کند که مشکل سالمت روان خفیف تا متوسط دارید یا دچار نقص در عملکرد  اگر ارائه
دهیم: روانی، عاطفی یا رفتاری هستید، ما این خدمات سالمت روان سرپایی را پوشش می

درمانی( ارزیابی و مداوای سالمت روان به صورت فردی و گروهی )روان	 

http://kp.org/facilities
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آزمایش روانشناختی هنگامی که برای ارزیابی عارضه سالمت روان ضروری باشد 	
های شناختی برای بهبود توجه، حافظه و حل مسئله توسعه مهارت 	
خدمات سرپایی به منظور نظارت بر دارو درمانی 	
مشاوره روانپزشکی 	
خدمات عکسبرداری و آزمایشگاهی مربوط به درمان وضعیت سالمت روان شما )به »خدمات آزمایشگاهی  	

 مراجعه کنید(4و رادیولوژی« در همین فصل 

 Medi‑Cal Rxهای بیماران سرپایی مربوط به خدمات سالمت روان تحت برنامه  لوازم، داروهای تجویزی و مکمل
در بخش « Medi‑Cal Rx»، به سرفصل Medi‑Cal Rxشوند. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد  پوشش داده می

 مراجعه کنید.4دهد« در این فصل   پوشش نمیKaiser Permanente که Medi‑Calهای  »سایر خدمات و برنامه

کز مر با نیداتو می Kaiser Permanenteط وستده شه ارائروان ت المسات دمخاره دربر تشیبات العطاب سکرای ب
.یدبگیر ستما( TTY 711 ) 4000-464-800-1اره مشه با مای ضاعات دمخاس مت

خدمات اورژانسی
اورژانسی پزشکی وضعیت یک درمان یبرا نیاز مورد سرپایی و یبستر خدمات

های پزشکی مورد نیازتان در ایاالت متحده )شامل مناطقی نظیر پورتو ریکو،  ما کلیه خدماتی را که برای درمان فوریت
تان در بیمارستانی در کانادا یا مکزیک هستند،  جزایر ویرجین ایاالت متحده و غیره( الزم هستند یا مستلزم بستری شدن

دهیم. یک وضعیت پزشکی اورژانسی عبارت است از وضعیت پزشکی همراه با درد شدید یا آسیب جدی. این  پوشش می
 مورد رسیدگی قرار نگیرد، برای هر آدم محتاط )معقول( عادی با دانش متوسط وضعیت به حدی جدی است که اگر فورا

های سالمت( روشن است که به این مسائل منجر خواهد شد: درباره پزشکی و سالمت )نه یک متخصص مراقبت
ً

خطر جدی برای سالمت شما	 
آسیب جدی به عملکردهای جسمانی	 
ها یا اعضای بدن اختالل جدی در عملکرد یکی از اندام	 
در مورد یک زن باردار در حال وضع حمل، به معنای انجام زایمان در هنگام بروز یکی از 	 

شرایط زیر است:

نبود زمان کافی برای انتقال ایمن فرد به یک بیمارستان دیگر قبل از زایمان	 

احتمال خطرناک بودن انتقال برای سالمت و ایمنی مادر یا کودک متولد نشده 	

عنوان بخشی از مراقبت اورژانسی، دارو به شما بدهند، خدمات مراقبت  اگر داروساز یا بخش اورژانس بیمارستان به
دار است.  ساعته داروهای نسخهاورژانسی تحت پوشش، شامل تأمین اضطراری ذخیره 72

ای برای شما تجویز کند که باید آن را از داروخانه بیماران سرپایی دریافت  دهنده بخش اورژانس بیمارستان نسخه اگر ارائه
 مسئول پوشش این نسخه خواهد بود. اگر داروساز یک داروخانه بیماران سرپایی به شما میزان Medi‑Cal Rxکنید، 

 پوشش داده خواهد شد، نه ما. اگر Medi‑Cal Rxمصرف اضطراری دارو را به شما بدهد، این نسخه نیز توسط 
 روز هفته با خدمات مشتریان روز و 7  ساعت شبانه24توانند در  تان به کمک نیاز داشت، می داروخانه در پردازش نسخه

Medi‑Cal Rx تماس بگیرند. 2273-977-800-1 به شماره 
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اورژانسی جابجایی خدمات

ترین مرکز مراقبت برسید. این یعنی  های اورژانسی به نزدیک دهیم تا شما در وضعیت ما خدمات آمبوالنس را پوشش می
های رسیدن به مرکز مراقبت ممکن است سالمت یا جان شما را به خطر  وضعیت شما به حدی جدی است که سایر روش

کند به  بیندازد. هیچ خدماتی در خارج از ایاالت متحده تحت پوشش نیست، به جز خدمات اورژانسی که شما را ملزم می
بیمارستانی در کانادا یا مکزیک بروید. اگر خدمات اورژانسی آمبوالنس را در کانادا و مکزیک دریافت کنید و در طول 

دوره مراقبت در بیمارستان بستری نشوید، ما خدمات آمبوالنس شما را پوشش نخواهیم داد.

آموزش سالمت
های اولیه یا سایر  ها و مطالب مربوط به آموزش سالمت را که پزشک مراقبت ما طیف متنوعی از خدمات مشاوره، برنامه

دهیم. گذارند، تحت پوشش قرار می دهندگان طی مراجعه یا ویزیت در اختیار شما می ارائه

دهیم تا به شما  ها و مطالب مربوط به آموزش سالمت را پوشش می ما همچنین طیف متنوعی از خدمات مشاوره، برنامه
های ترک دخانیات، مدیریت استرس  کمک شود نقش فعالی در محافظت و بهبود سالمت خود داشته باشید، از جمله برنامه

صورت رایگان در دسترس شما قرار دارند. ها و وسایل به های مزمن )نظیر دیابت و آسم(. این برنامه و بیماری

ً  با اداره آموزش سالمت ها و مطالب آموزش سالمت، لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر درخصوص خدمات مشاوره، برنامه
 توانید با مرکز تماس خدمات اعضای ما به شماره در مرکز طرح واقع در محل خود تماس بگیرید. همچنین می

1-800-464-4000  ( TTY711) تماس بگیرید یا از وبسایت ما به آدرس kp.org .به زبان انگلیسی( بازدید فرمایید(

مراقبت آسایشگاهی و تسکینی
آسایشگاهی یها مراقبت

ای است که  شود. این نوع مراقبت، مداخله مراقبت آسایشگاهی مزیتی است که به اعضای دارای بیماری العالج ارائه می
بیشتر روی کنترل درد و عالئم متمرکز است تا درمان برای طوالنی کردن عمر.

که تمام شرایط زیر وجود داشته باشند: دهیم ما فقط در صورتی مراقبت آسایشگاهی را پوشش می
ستا کمتر یا هما 6 شما گیندز به میدا و هستید رچاد جعالال یریماب یک به هدد تشخیص شبکه شکپز یک	 
خدمات در منطقه سکونت شما ارائه شوند	 
دهندگان شبکه هم هست، ارائه شوند این خدمات توسط یک مرکز مجاز آسایشگاهی که جزء ارائه	 
یک پزشک شبکه تشخیص دهد که این خدمات برای تسکین درد و مدیریت بیماری العالج شما و عوارض 	 

مربوط به آن ضروری هستند

http://kp.org
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های آسایشگاهی: با مراقبت
 	ُ سکن دریافت  سال یا باالتر برای تسکین درد و سایر عالئم بیماری مهلک خود م21افراد بزرگسال با سن 

توانند همزمان هم از خدمات  شود. بزرگساالن نمی کنند، اما دارویی برای درمان بیماری به آنها داده نمی می
های آسایشگاهی برخوردار شوند. های تسکینی و هم از مراقبت مراقبت

	 ُ کنند و  سکن دریافت می سال برای تسکین درد و سایر عالئم بیماری مهلک خود م21افراد زیر سن 
توانند تصمیم بگیرند که برای بیماری خود تحت درمان قرار بگیرند می

توانید با تغییر انتخاب خود در هر زمان، مراقبت آسایشگاهی دریافت کنید. انتخاب شما برای شروع یا خاتمه خدمات  می
 باشد.Medi‑Calصورت کتبی و مطابق با مقررات  مراقبت در آسایشگاه باید به

دهیم: در صورت دارا بودن تمام الزامات ذکر شده در باال، این خدمات آسایشگاهی را پوشش می
های شبکه خدمات پزشک 	
ای، از جمله برآورد و مدیریت موردی نیازهای پرستاری، مداوای درد و کنترل  مراقبت پرستار حرفه 	

دهنده مراقبت پزشکی تان و دستوراتی برای ارائه عالئم، حمایت عاطفی برای شما و خانواده
رهروزمی دگزنای ه تیالعفظ فحدر ا مشه بک مکا یم الئعرل تنکرای بی اندرمار تفگو ی اندرمار کی، راپوتزییف 	
تنفس درمانی 	
خدمات اجتماعی پزشکی 	
کمک مربوط به سالمت در منزل و کمک در غذا خوردن، حمام کردن و لباس پوشیدن 	
داروهایی برای کنترل درد و کمک به سایر عالئم بیماری مهلک شما. 	

دهیم های فهرست دارویی خود تحت پوشش قرار می ما داروهای تجویز شده را مطابق با دستورالعمل 	

 با خدمات آسایشگاهی تحت پوشش شما ارتباط دارند تحت پوشش قرار ما داروهای سرپایی را که مستقیماً 	
 دریافت کنید. برای Kaiser Permanenteتوانید این داروها را از یک داروخانه شبکه  دهیم. می می

دهیم  روزه پوشش می30 روزه را در هر دوره 30برخی داروها، تامین مصرف 

	 Medi‑Cal Rx  نیستند، شما اهی آسایشگهای  مراقبتاز بخشی که را سرپایی بیماران دار  نسخهداروهای
هایی که   در بخش »سایر مزایا و برنامه«Medi‑Cal Rx »دهد. با مراجعه به سرفصل پوشش می

Kaiser Permanenteتوانید اطالعات بیشتری در مورد   می4دهد« در ادامه این فصل   پوشش نمی
Medi‑Cal Rxبه دست آورید 

تجهیزات پزشکی بادوام 	
ای، به مراقبت  ای در صورت لزوم جهت استراحت دادن به پرستاران شما. مراقبت فرجه مراقبت فرجه 	

درپی نیست شود که در هر مرتبه بیش از پنج روز پی گهگاه و کوتاه مدت محدود در بیمارستان گفته می
مشاوره برای کمک در تسکین غم از دست دادن عزیزان 	
توصیه در مورد رژیم غذایی 	

های بحرانی و هنگامی که برای تسکین درد یا مدیریت عالئم  ما خدمات مراقبت تسکینی زیر را نیز تنها در طول دوره
دهیم: پزشکی حاد ضرورت پزشکی داشته باشند، پوشش می

هانخدر ا مشاز داری هگنرای بزوم لورت صدر روز در ت اعس 24 تمد به ستهپیو رطو به یرستاپر قبتامر 	
توان در منزل ارائه کرد مراقبت کوتاه مدت در بیمارستان در سطحی که نمی 	



با مرکز خدمات اعضا KP به شماره  TTY( 1-800-464-4000 711( تماس بگیرید. تماس با این شماره 
رایگان است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت اداری( در خدمت شما هستیم. از 

صفحه 49وبسایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

4 | مزایا و خدمات

تسکینی یها مراقبت

 برای این خدمات برخوردار Medi‑Calهای تسکینی را برای اعضایی که از معیارهای واجد شرایط بودن  ما مراقبت
های جسمی، عاطفی، اجتماعی و روحی اعضای  های تسکینی به کاهش ناراحتی دهیم. مراقبت باشند، تحت پوشش قرار می

های درمانی ارائه شوند. های تسکینی ممکن است همزمان با مراقبت کند. مراقبت های حاد کمک می مبتال به بیماری

های تسکینی شامل این موارد است: مراقبت
ریزی مراقبت از پیش تعیین شده برنامه 	
های تسکینی ارزیابی و مشاوره مراقبت 	
شود: یک طرح مراقبت که بر حسب نیاز شامل موارد زیر است، اما به آنها محدود نمی 	

شناس استخوان خدمات پزشک یا آسیب 	

خدمات دستیار پزشک 	

خدمات پرستار مجاز 	

ای مجاز یا پرستار متخصص خدمات پرستار حرفه 	

خدمات مددکار اجتماعی 	

خدمات روحانی 	

هماهنگی مراقبت 	

مدیریت درد و عالئم 	
خدمات اجتماعی پزشکی و سالمت روان 	

های آسایشگاهی برخوردار  های تسکینی و هم از مراقبت توانند همزمان هم از مراقبت  ساله یا باالتر نمی21بزرگساالن 
های تسکینی هستید و شرایط الزم را برای خدمات مراقبت آسایشگاهی دارید، هر  شوند. اگر در حال استفاده از مراقبت

توانید درخواست تغییر به خدمات مراقبت آسایشگاهی را بدهید. زمان که بخواهید می

بستری در بیمارستان
بیهوشی خدمات

دهیم. یک  در طول دوران بستری تحت پوشش شما در بیمارستان، ما خدمات بیهوشی ضروری پزشکی را پوشش می
ای است که در بیهوش کردن بیماران تخصص دارد. بیهوشی نوعی درمان است که در  دهنده متخصص هوشبری، ارائه

گیرد. طول برخی فرایندهای پزشکی مورد استفاده قرار می

بیمارستان در یبستر خدمات

های بیمارستانی بستری را که از نظر پزشکی ضروری هستند،  پس از پذیرش شما در بیمارستان درون شبکه، ما مراقبت
دهیم. خدمات اتاق و تخت، دارو، تجهیزات، عکسبرداری و آزمایشگاه در کنار سایر خدماتی که بیمارستان  پوشش می

اید، برای  کند جزء این خدمات هستند. اگر در یک بیمارستان خارج از شبکه بستری شده طور معمول ارائه می به
کنید، باید از ما تأییدیه بگیرید. در صورت عدم دریافت تأییدیه از  هایی که پس از تثبیت وضعیت خود دریافت می مراقبت

شود. ما، اقامت بیمارستان شما پوشش داده نمی
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جراحی خدمات

دهیم. شوند، پوشش می هایی را که از نظر پزشکی ضروری هستند و در یک بیمارستان انجام می ما جراحی

ژنوم کل سریع یابی توالی

، شامل توالی یابی(«Rapid Whole Genome Sequencing, »rWGS) توالی یابی سریع کل ژنوم 
فردی، توالی یابی ترایو برای ولی یا والدین و نوزاد، و توالی یابی بسیار سریع، یکی از مزایای تحت پوشش اعضای زیر 

کنند.   است که خدمات سرپایی بیمارستان را در واحد مراقبت ویژه دریافت میMedi‑Cal یک سال 
rWGSهاست تا در مراقبت از کودکان حداکثر یک ساله در واحد  موقع بیماری  روشی نوظهور در تشخیص به
 کمک کند.(«Intensive Care Unit, »ICU)های ویژه  مراقبت

خدمات تحقیقاتی
ها مورد مطالعه قرار  خدمات تحقیقاتی عبارتند از داروها، تجهیزات، فرایندها و سایر خدمات پزشکی که بر روی انسان

کنیم که تمام شرایط  گیرند تا مشخص شود که آیا مؤثر و ایمن هستند یا خیر. ما خدمات تحقیقاتی را فقط زمانی ارائه می می
زیر وجود داشته باشد:

درمان استاندارد، عارضه را به اندازه کافی درمان نکند 	
رونده یا مرگ زودهنگام جلوگیری نکند درمان استاندارد از معلولیت پیش 	
دهنده خدمات، سابقه موفقیت و ایمنی قدرتمندی داشته باشد ارائه 	
خدمات، بخشی از یک پروتکل مطالعه تحقیقاتی نباشد 	
دهند یا  به شکل منطقی این انتظار وجود داشته باشد که خدمات به شکل قابل توجه طول عمر را افزایش می 	

شوند های روزانه می باعث بازیابی یا حفظ توانایی انجام فعالیت

تأییدیه نیاز دارند. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بررسی پزشکی مستقل برای  تمام خدمات تحقیقاتی به پیش
دهی و حل مشکالت«( مراجعه کنید.  )»گزارش6درخواست خدمات تحقیقی، به »بررسی مستقل پزشکی« در فصل 

Kaiser Permanente نه ،Medi‑Cal Rxعنوان بخشی از خدمات تحقیقاتی تحت  دهد که به ، داروهایی را پوشش می
های مربوط به خدمات تحقیقاتی پوشش داده شوند باید آنها را از داروخانه درون  پوشش قرار دارند.  برای اینکه نسخه

 دریافت کنید.Kaiser Permanenteشبکه 

Kaiser Permanente های تجویزی بیماران سرپایی تحت پوشش داروها، لوازم و مکمل
Medi‑Cal Rxعنوان یک سرویس از طریق گزینه خدمات در قبل هزینه در  دار بیماران سرپایی را به  داروهای نسخه

Medi‑Calدهد. با مراجعه به سرفصل  پوشش می« Medi‑Cal Rx»های   در بخش »سایر مزایا و برنامه Medi‑Cal
 به Medi‑Cal Rxتوانید اطالعات بیشتری در مورد   می4دهد« در این فصل   پوشش نمیKaiser Permanenteکه 

دست آورید.

 اهآندادن ش وشپه بزم لمرا ا می تالایون انقرا زیم، یده یمش وشپان نچمهه کدارد ود وجدار  هخسنای داروهو ل ایوسدادی عت
ت.اسده شف یوصتم، یده یمش وشپی تالایون انقت حتان نچمهه کدار  هخسنای داروهو ل ایوسش خبن ایدر ت. اسه تاخس
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پارنترال و انترال تغذیه

پذیر  روند که به دلیل یک مشکل پزشکی، غذا خوردن عادی امکان های غذارسانی به بدن در مواقعی بکار می این روش
دهیم. نباشد. ما محصوالت تغذیه انترال و پارنترال را در صورتی که ضرورت پزشکی داشته باشند تحت پوشش قرار می

یضدباردار یها دستگاه و داروها

دهنده شبکه تجویز شده باشند. اگر  دهیم که توسط ارائه ما وسایل و داروهای پیشگیری از بارداری را هنگامی پوشش می
 Medi‑Cal Rxدهنده از  ای خارج از شبکه دریافت کنید، ارائه دهنده وسایل و داروهای پیشگیری از بارداری را از ارائه

کند هزینه وسایل شما را بپردازد. الزم نیست هزینه خدمات تحت پوشش را پرداخت کنید. درخواست می

دیابت تست لوازم

دهنده شبکه تجویز  سازد لوازم تست دیابت را زمانی پوشش دهیم که این لوازم را یک ارائه قانون ایالتی ما را ملزم می
 دریافت کنید، Kaiser Permanenteای خارج از شبکه  کرده باشد. اگر لوازم تست دیابت خود را از داروخانه

کند هزینه وسایل شما را بپردازد.  درخواست میMedi‑Cal Rxداروخانه شما از 

دهیم می پوشش ما که یتجویز یداروها سایر

دهیم: دهندگان خارج از شبکه را نیز پوشش می ما اقالم تجویزی این ارائه
 پزشکان خارج از شبکه درمانی در صورتی که 	

Southern California  Permanente Medical Group اجازه یک ارجاع کتبی به 
پزشک خارج از شبکه درمانی را صادر کند و این مورد به عنوان بخشی از ارجاع تحت پوشش باشد

عنوان بخشی از مراقبت اورژانسی تحت پوشش باشد یا  پزشکان خارج از شبکه، اگر مورد مربوطه به 	
مراقبت فوری تحت پوشش باشد

 ساعت 72حداکثر معادل مصرف میزان به تواند  اورژانس بیمارستان میشبکه یا از خارج ک داروساز ی 	
نیاز اضطراری شما را تأمین کند

 که Medi‑Calهای  در بخش »سایر مزایا و برنامه« Medi‑Cal Rx »با مراجعه به سرفصل
Kaiser Permanenteتوانید اطالعات بیشتری در مورد   می4دهد« در این فصل   پوشش نمیMedi‑Cal Rx به 

دست آورید.

روزانه عرضه سقف

مقدار دارو یا سایر اقالمی که در هر بار قابل توزیع است، محدودیت دارد.

هورمونی یضدباردار یداروها 	

 ایه تدودیحمداف اهرای بد. نک یمص خشمرا ارداری دبضداروی ا یل ایوسز ویجتزان یمده ننکز ویجتک زشپ
 روزه 100ا یروزه  30دوره رای بی کزشپروری ضزان یمد ننک یمن ییعته کبشان دگنده هارائل، ایوسش وشپ
 کیدر د یوانت یمه کی ونورمهارداری دبضداروی زان یمن ریتشیبت. اسدار قمه چا مشرای بروزه  365ا ی
ت.اسروزه  365رف صمرای بد، ینکت فادریه لرحم
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دیگر اقالم تمام 	

کند. پزشکان شبکه  ها را تعیین می دکتر یا دندانپزشک تجویز کننده دارو، مقدار دارو، ملزومات یا مکمل
 روزه برای شما چه مقدار است.100 روزه یا 30گیرند میزان ضروری پزشکی برای دوره  تصمیم می

 روزه برای یک 30توانید در یک مرحله داروی تحت پوشش دریافت کنید، ذخیره  بیشترین میزانی که می
 روزه است. مقدار داروها یا اقالمی که از 100 روزه برای یک دوره 100 روزه یا ذخیره 30دوره 

گیرند. حداکثر مقدار روزانه تجاوز کند، تحت پوشش قرار نمی

چنانچه داروخانه به این نتیجه برسد که داروی مورد درخواست در بازار محدود است یا داروی خاص است 
کنید یکی از این داروهاست یا نه(،  تواند به شما بگوید که آیا دارویی که مصرف می )داروخانه شبکه می

 روزه کاهش دهد.30 روزه در هر دوره 30ممکن است مقدار داروی تجویز شده روزانه را به مصرف 

Kaiser Permanente پوشش تحت یتجویز اقالم یبرا دارویی فهرست

ما اقالم خاصی را که از نظر پزشکی ضروری هستند و نیاز به تجویز پزشک دارند و بعضی از اقالم خاص بدون 
دهیم که آنها را  دهیم. ما این وسایل را زمانی پوشش می  را پوشش می(«Over The Counter, »OTC)نسخه 

کنید. همچنین  عنوان بخشی از ویزیت پزشکی دریافت می عنوان بخشی از بستری تحت پوشش در بیمارستان یا به به
زمانی که وسایل مشخصی از داروخانه درون شبکه بیماران سرپایی دریافت شود، این وسایل را تحت قانون ایالتی پوشش 

دهندگان شبکه را، در محدوده حوزه جواز و عملکرد تخصصی این افراد، طبق  دهیم. ما اقالم تجویز شده توسط ارائه می
دهیم.  خود پوشش می های فهرست داروهای دستورالعمل

فهرست دارویی ما فهرستی از داروهایی است که »کمیته محصوالت دارویی و درمانی« ما برای اعضایمان تصویب 
کرده است. کمیته محصوالت دارویی و درمانی ما متشکل از گروهی از پزشکان و داروسازان درون شبکه است که 

کند کدام داروها در فهرست  کنند. کمیته محصوالت دارویی و درمانی تعیین می ایمنی و اثربخشی داروها را بررسی می
گذارد   ماه یکبار جلسه می  قرار بگیرند. کمیته محصوالت دارویی و درمانی حداقل سهKaiser Permanenteدارویی 
ها را با توجه به اطالعات جدید یا داروهای موجود در بازار در نظر بگیرند. ها و حذف تا افزوده

برای اطالع از این که یک دارو در فهرست داروها قرار دارد یا نه، و یا برای دریافت یک نسخه از فهرست داروها، با 
 تماس بگیرید.TTY( 117)  4000-464-800-1بخش تماس خدمات اعضای ما به شماره 

 به این معنی نیست که پزشک شما آن را برای یک وضعیت توجه: این واقعیت که یک دارو در فهرست وجود دارد لزوماً
پزشکی بخصوص تجویز خواهد کرد.

 Medi-Cal Rxپوشش تحت سرپایی یداروها یبرا قرارداد تحت دارویی فهرست

 که Medi‑Calهای   در بخش »سایر مزایا و برنامه«Medi‑Cal Rx» با مراجعه به سرفصل
Kaiser Permanenteتوانید اطالعات بیشتری در مورد   می4دهد« در این فصل   پوشش نمیMedi‑Cal Rx به 

دست آورید.

ها داروخانه

Medi‑Cal های  نسخهاکثر برای  دریافت کنید یا Kaiser Permanenteشبکه از داروخانه را خود توانید داروهای  می
 مراجعه نمایید. اگر نسخه شما بخشی از درمان تحقیقاتی یا خدمات Medi‑Cal Rxهای  خود به یکی از داروخانه

 دریافت کنید.Kaiser Permanenteآسایشگاهی تحت پوشش است، باید نسخه خود را از داروخانه درون شبکه 
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Kaiser Permanente داروخانه از نسخه دریافت 	

 )به زبان انگلیسی( kp.org/facilitiesهای ما را در وبسایت ما به نشانی  های داروخانه توانید مکان می
های منطقه خود با مرکز تماس خدمات  های کار داروخانه ها و ساعت پیدا کنید یا برای اطالع از مکان

 تماس بگیرید.(TTY 711 ) 4000-464-800-1اعضای ما به شماره 

پس از انتخاب یک داروخانه، نسخه خود را به آنجا ببرید. نسخه خود را همراه با کارت شناسایی 
Kaiser Permanente به داروخانه ارائه کنید. مطمئن شوید داروخانه از تمام داروهایی که مصرف 

 از داروساز هایی که دارید، اطالع پیدا کند. اگر درباره نسخه خود سؤالی دارید، حتما کنید و حساسیت می
خود بپرسید.

ً

توانید از قبل تلفن کنید، از طریق پست یا  هنگامی که الزم است از یک دارو دوباره دریافت کنید، می
دهند و همه  ها داروی تحت پوشش را دوباره تحویل نمی صورت آنالین سفارش دهید. بعضی داروخانه به

داروها نیز از طریق برنامه سفارش پستی ما قابل سفارش نیستند. اگر در مورد اینکه آیا داروی تجویز شده 
توان برای شما پست کرد یا در داروخانه برنامه درمانی دریافت کرد سؤالی دارید، از داروخانه  شما را می

پذیر است در هر زمان و بدون اطالع قبلی  سؤال کنید. اقالمی که تهیه آنها از طریق سرویس پست ما امکان
ممکن است تغییر کنند.

Medi-Cal Rx داروخانه یک از نسخه دریافت 	

 خارج از شبکه Medi‑Cal Rxبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد داروخانه 
Kaiser Permanente به سرفصل ،«Medi‑Cal Rx »های  در بخش »سایر خدمات و برنامه

Medi‑Cal که Kaiser Permanenteدهد« مراجعه کنید.  پوشش نمی

 MedicareبخشD 

 بخش D هستید یا در آن عضو Medicare قرار دارید و واجد شرایط پوشش Medi‑Cal اگر تحت پوشش 
 ممکن است تحت Medi‑Calکند. گاهی اوقات داروی تحت پوشش   بخش D اول پرداخت میMedicare باشید، 
 بوده است پوشش ندهد، Medi‑Cal دارویی را که تحت پوشش Medicare بخش D نباشد. اگر Medicareپوشش 

Kaiser Permanente  قرار گیرد. اگر عضو Medi‑Cal ممکن است این دارو همچنان تحت پوشش 
Senior Advantage خواهید اطالعات بیشتری در مورد پوشش دارویی   هستید و میMedicareخود   بخش D

 Evidence of CoverageSenior Advantage(   )کسب کنید، به دفترچه راهنمای مزایای تحت پوشش
توانید اطالعاتی را در مورد نحوه دریافت کمک مضاعف برای پرداخت مخارج پرداختی از  مراجعه نمایید. همچنین می

جیب خود کسب کنید.

ً  با مرکز تماس  بخش D )از جمله نحوه عضویت در بخش D(، لطفاMedicareبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد 
توانید با تلفن رایگان   تماس بگیرید. همچنین میTTY( 117) 0815-443-800-1 خدمات اعضای ما به شماره 

Medicare 800-1  به شماره-MEDICARE( 1-800-633-4227 ) TTY(1-877-486-2048 ) تماس بگیرید
 )به زبان انگلیسی( مراجعه کنید.www.medicare.govیا به وبسایت آنها به آدرس 

 ها و خدمات بازتوانی و توانبخشی )درمانی(دستگاه
د:ونشرآورده بر زیط رایشه مهه کم یده یمش وشپی ورتصدر را ش خبن ایدر ده ش فیوصتی شخبوانتو ی وانازتبات دمخا م

خدمات از نظر پزشکی ضروری باشند 	
خدمات برای رفع یک عارضه سالمت باشند 	

http://kp.org/facilities
http://www.medicare.gov


با مرکز خدمات اعضا KP به شماره  TTY( 1-800-464-4000 711( تماس بگیرید. تماس با این شماره 
رایگان است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت اداری( در خدمت شما هستیم. از 

صفحه 54وبسایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

4 | مزایا و خدمات

ها و عملکرد زندگی روزمره باشند خدمات برای کمک به شما در حفظ، یادگیری یا بهبود مهارت 	
خدمات را در یک مرکز طرح دریافت کنید، مگر اینکه پزشک شبکه تشخیص دهد که برای شما ضرورت  	

پزشکی دارد که خدمات را در مکان دیگری دریافت کنید

سوزنی طب

ما خدمات طب سوزنی را که از نظر پزشکی برای پیشگیری، اصالح یا کاهش حس درد شدید یا مستمر و مزمن در نتیجه 
دهیم. خدمات طب سوزنی سرپایی به ارجاع یا  وجود یک مشکل پزشکی شناخته شده و عمومی ضروری باشند، پوشش می

تأییدیه نیاز ندارند. پیش

 دهندگان شبکه دهندگان شبکه ما یا ارائه خدمات طب سوزنی در صورت دریافت از طریق ارائه
American Specialty Healthگیرند. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات طب  پوشش قرار می  تحت

ً تماس بگیرید.TTY( 117) 9133-678-800-1  به شماره American Specialty Health با سوزنی، لطفا

(شنوایی )یاودیولوژ

دهیم. ما خدمات اودیولوژی دارای ضرورت پزشکی را تحت پوشش قرار می

ىرفتار سالمت درمان

فدرال، خدمات درمان ( «EPSDT« )ای ما تحت مزیت خدمات غربالگری، تشخیص بیماری و مداوای زودهنگام و دوره
دهیم.   سال خود پوشش می را برای اعضای زیر 21(«Behavioral Bealth Treatment, »BHT)سالمت رفتاری 

BHTهای مداخله رفتاری مدرک محور  های خدماتی و درمانی، مثل تحلیل رفتاری کاربردی و برنامه  شامل برنامه
کند.  سال کمک میشود که به رشد یا بازیابی حداکثر عملکرد عملی افراد زیر 21 می

، با استفاده از مشاهده و تقویت رفتاری یا از طریق آموزش هر یک از مراحل یک رفتار مشخص، BHTخدمات 
 بر اساس شواهد قابل اتکا هستند و جنبه آزمایشی ندارند. از جمله خدمات BHTدهند. خدمات  ها را آموزش می مهارت
BHTهای مداخله رفتاری شناختی، درمان رفتاری جامع و تحلیل رفتاری کاربردی  توان به مداخالت رفتاری، بسته  می

اشاره کرد.

شناس دارای مجوز تجویز شوند، به تأیید  باید از نظر پزشکی ضروری باشند، به وسیله یک پزشک یا روانBHT خدمات 
Southern California Permanente Medical Group رسیده باشند و به شکلی ارائه گردند که با طرح درمان 

تأیید شده همخوانی داشته باشند.

طرح درمان:
تواند  دهنده واجد شرایط برای اوتیسم است تهیه شده باشد و می دهنده شبکه که یک ارائه باید توسط یک ارائه 	

رسانی واجد شرایط برای اوتیسم یا  دهنده واجد شرایط برای اوتیسم، یک کارشناس خدمات توسط یک ارائه
رسانی واجد شرایط برای اوتیسم اجرا گردد یک دستیار متخصص خدمات

دهنده واجد شرایط  حاوی اهداف شخصی قابل سنجش در طول یک مدت زمان مشخص باشد که توسط ارائه 	
اوتیسم برای عضو تحت درمان تهیه و تایید شده است

دهنده واجد شرایط برای اوتیسم مورد بازبینی قرار گرفته و در  حداقل هر شش ماه یکبار توسط ارائه 	
صورت نیاز اصالح گردد

 مبتنی بر شواهد هماهنگ هستندBHTهای  ها با شیوه اطمینان حاصل کند که مداخله	 
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ها )در صورت  های ناتوانی ایالتی، و سایر برنامه شامل هماهنگی با والدین یا پرستار)ان(، مدرسه، برنامه 	
مصداق داشتن( باشد

شامل آموزش، پشتیبانی و مشارکت والدین/پرستار باشد 	
های سالمت رفتاری عضوی که باید تحت درمان قرار گیرد و معیارهای ارزیابی سنجش نتیجه کار  ناتوانی 	

شوند شرح دهد را که برای سنجش دستیابی به اهداف رفتاری استفاده می
شامل نوع خدمات، تعداد ساعات، و میزان مشارکت مورد نیاز والدین برای دستیابی به اهداف و مقاصد  	

طرح، و فواصل زمانی ارزیابی و گزارش پیشرفت عضو باشد
دنکاده فتاسی نیالبده شت ابثی ارایکا بد واهشر بی نتبمای ه وهیشاز م، سیاوتا ید رشر یراگفالالت تاخان درمدر  	

 شامل موارد زیر نیست:Medi‑Calپوشش 
	 BHTدار وجود ندارد شده در زمانی که انتظار دریافت مزایای بالینی ادامه  ارائه
 جنبه استراحت، مراقبت روزانه یا آموزش دارندخدماتی که اصوالً 	
بازپرداخت هزینه شرکت پدر یا مادر در یک برنامه درمانی 	
درمان در مواردی که هدف شغلی یا تفریحی باشد 	
های زندگی روزانه  ( کمک در فعالیتi شوند: )  در این موارد ارائه میمراقبتهای سرپرستی که عمدتاً 	

( حفظ ایمنی عضو یا دیگران، و ii )مانند حمام کردن، لباس پوشیدن، غذا خوردن و نظافت شخصی(، )
(iiiمی ) ای ارائه شود تواند توسط اشخاص بدون مهارت یا کارآموزی حرفه

ها،  های غیرمرسوم، شامل ولی نه محدود به استراحتگاه های اجرا شده در محیط خدمات، لوازم یا فرایند 	
ها های آب معدنی و کمپ چشمه

شده توسط یکی از والدین، قیم قانونی، یا شخصی که به لحاظ قانونی مسئول است خدمات ارائه 	

(TTY 711 ) 4000-464-800-1 اگر هرگونه سؤالی دارید، با مرکز تماس خدمات اعضای ما به شماره 
 تماس بگیرید.

قلبی توانبخشی

دهیم. ما خدمات توانبخشی قلبی دارای ضرورت پزشکی را در حالت بستری یا سرپایی پوشش می

بادوام پزشکی تجهیزات

شامل وسایلی است که دارای این معیارها باشد: «(DME)» تجهیزات پزشکی بادوام
برای استفاده مکرر تولید شده باشد 	
هدف اصلی و معمول آن استفاده برای اهداف پزشکی باشد 	
دیده مفید باشد  فقط برای فرد بیمار یا آسیبمعموالً 	
برای استفاده در خانه مناسب باشد 	
 ضروری باشد(«Activities of Daily Living, »ADL)های روزانه  وسیله برای کمک به انجام فعالیت 	

تأییدیه نیاز دارند. ما خرید یا اجاره لوازم پزشکی، تجهیزات و سایر خدماتی را که به  تجهیزات پزشکی بادوام به پیش
دهیم که آن وسیله از نظر پزشکی ضروری بوده و از قبل برای شما تأیید  تجویز پزشک نیاز دارند در صورتی پوشش می

صورت مکفی برآورده  ترین نوع کاالست که نیازهای پزشکی شما را به شده باشد. اقالم تحت پوشش، محدود به ارزان
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دهیم، باید تجهیزات را به ما  کنیم. زمانی که تجهیزاتی را دیگر تحت پوشش قرار نمی کند. فروشنده را ما انتخاب می می
برگردانید یا قیمت آن تجهیزات را طبق قیمت منصفانه آن در بازار به ما بپردازید.

 شامل موارد زیر نیست:Medi‑Calپوشش طرح 
های خانگی طبق توصیف مندرج در  جز شیردوش تجهیزات یا امکانات آسایشی، راحتی یا لوکس به 	

ها و لوازم« در بخش »مراقبت از مادر و نوزاد« در همین فصل »شیردوش
های عادی زندگی روزمره نباشند، مانند تجهیزات ورزشی )شامل وسایل  اقالمی که به منظور حفظ فعالیت 	

های تفریحی یا ورزشی( جانبی کمکی برای فعالیت
 سال21تجهیزات بهداشتی، به جز موارد ضروری پزشکی برای عضو زیر  	
های سونا یا آسانسورها اقالم غیر پزشکی نظیر حمام 	
تان نیست. برای  جز باالبر پله که نیازمند تغییرات دائمی در خانه اصالحاتی در خانه یا خودروی شما، به 	

 پوشش داده شود، به Community Supportsاطالع از اصالحاتی که ممکن است تحت برنامه 
 مراجعه کنید.4سرفصل مربوطه در همین فصل 

جز وسایل تست قند خون(. مانیتورهای گلوکز قند خون،  های تست خون یا سایر مواد بدن )به دستگاه 	
شود. برای دریافت اطالعات بیشتر، به بخش »لوازم تست دیابت« در  نوار تست و لنست پوشش داده می

های قبلی این فصل مراجعه کنید. قسمت
جز مانیتورهای قطع موقت تنفس نوزاد مانیتورهای الکترونیکی قلب یا ریه به 	
تعمیر یا تعویض تجهیزات به دلیل خرابی، سرقت یا استفاده نادرست، مگر در موارد ضروری پزشکی  	

 سال21برای عضو زیر 
شوند  برای اهداف مراقبت بهداشتی استفاده نمیسایر وسایلی که معموالً 	

 متفاوت باشد.CalOptima دهنده  های ارائه تأییدیه )تأیید قبلی( و بین شبکه توجه: این خدمات ممکن است نیازمند پیش
  روزهای دوشنبه تاتان هستید، لطفا دهنده های ارائه اگر مایل به دریافت اطالعات بیشتر در مورد نحوۀ تغییر شبکه

  یا8500-246-714-1 به شماره CalOptima بعدازظهر، با خدمات اعضای 5:30 صبح تا 8جمعه از ساعت 
1-888-587-8088(TTY 1-800-735-2929)  تماس بگیرید. 

ً

سمعک

دهیم: در شرایط زیر، سمعک را طبق توصیف این بخش پوشش می
آزمایش ناشنوایی داده باشید 	
سمعک از نظر پزشکی ضروری باشد 	
ای از پزشک خود دریافت کرده باشید. نسخه 	
شود. ما تصمیم  کند، محدود می ترین نوع سمعک که نیازهای پزشکی شما را برآورده می پوشش به ارزان 	

دهیم، مگر آنکه برای  خواهیم گرفت که چه کسی سمعک را عرضه کند. ما فقط یک سمعک را پوشش می
کسب نتیجه بسیار بهتر، به یک سمعک برای هر گوش نیاز باشد.

دهیم: ، ما موارد زیر را برای هر سمعکِ تحت پوشش، پوشش میMedi‑Calبه موجب 
های گوش مورد نیاز برای اتصال قالب 	
یک بسته باتری استاندارد 	
کند هایی برای اطمینان از اینکه سمعک به خوبی کار می ویزیت 	
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هایی برای تمیز کردن و نصب سمعک شما ویزیت 	
تعمیر سمعک شما. 	

، ما تعویض سمعک را در شرایط زیر پوشش خواهیم داد:Medi‑Calبه موجب 
ضعف شنوایی شما به حدی باشد که سمعک فعلی برای اصالح آن کافی نباشد 	
سمعک شما مفقود شده، به سرقت رفته و یا خراب شده )و نمی توان آنرا تعمیر کرد( و شما در این مورد  	

مقصر نبودید. باید یادداشتی به ما بدهید که برای ما توضیح دهد این موضوع چطور اتفاق افتاد

 شامل موارد زیر نیست:Medi‑Cal سال و باالتر، پوشش 21برای بزرگساالن 
تعویض باتری های سمعک 	

خانه در سالمت مراقبت خدمات

شده در  زمانی که تمام موارد زیر صدق کنند، ما مراقبت سالمت دارای ضرورت پزشکی تجویزشده توسط پزشک و ارائه
دهیم: خانه شما را پوشش می

	 ً  محبوس شده باشید(تان یا خانه یک دوست یا عضو خانواده اساسا نشین شده باشید )در خانه خانه
وضعیت شما نیازمند دریافت خدمات از طرف یک پرستار، متخصص فیزیوتراپی، کاردرمانی یا گفتار  	

درمانی باشد
باشد یک پزشک شبکه تشخیص دهد که نظارت و کنترل خدمات درمانی شما در منزلتان ممکن می 	
توان به صورت ایمن و مؤثر در منزل شما ارائه کرد یک پزشک شبکه تشخیص دهد که خدمات را می 	
دهندگان شبکه دریافت کنید شما خدمات را از ارائه 	

شوند، از قبیل:  محدود میMedi‑Calخدمات مراقبت درمانی در خانه به خدمات تحت پوشش 
مراقبت پرستاری تخصصی پاره وقت 	
مددکار سالمت خانگی پاره وقت 	
خدمات اجتماعی پزشکی 	
لوازم پزشکی 	

پزشکی یها دستگاه و تجهیزات لوازم،

اند، از جمله  دهنده شبکه تجویز شده ما لوازم، ابزارها و وسایلی را که از نظر پزشکی ضروری هستند و توسط ارائه
دهد.  ، نه ما، بعضی از وسایل پزشکی را پوشش میMedi‑Cal Rxدهیم.  های ایمپلت شنوایی، پوشش می دستگاه

توانید از داروخانه خود به دست آورید.  دهد، می  پوشش میMedi‑Cal Rxاطالعات بیشتر را در مورد وسایلی که 
هایی که   در »سایر مزایا و برنامهMedi‑Cal Rx، به سرفصل Medi‑Cal Rxبرای کسب اطالعات بیشتر در مورد 

Kaiser Permanenteمراجعه کنید.4دهد« در همین فصل   پوشش نمی 
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 شامل موارد زیر نیست:Medi‑Calپوشش 
وسایل معمول خانگی از جمله موارد زیر، اما محدود به این موارد نیست 	

نوار چسب )همه نوع( 	

الکل ضدعفونی کردن 	

لوازم تزئینی 	

سوآب و پنبه 	

کن، پودرهای آرایشی پاک گوش 	

دستمال مرطوب 	

فندق افسونگر 	
داروهای معمول خانگی شامل موارد زیر هستند، اما محدود به این موارد نیست: 	

نفت سفید 	

های پوست خشک ها و لوسیون روغن 	

تالک و محصوالت ترکیبی تالک 	

عوامل اکسید کننده مانند پراکسید هیدروژن 	

کاربامید پراکساید و پربورات سدیم 	

شامپوهای بدون نسخه 	
داروهای موضعی که حاوی پماد بنزوئیک و اسید سالیسیلیک، کرم، پماد یا مایع اسید سالیسیلیک و خمیر  	

اکسید روی هستند
	 ً ً  در درجه اول توسط های سالمت استفاده نمی شوند و معموال  برای مراقبت و عمدتاسایر مواردی که معموالً

شود افرادی که نیاز پزشکی خاصی به آنها ندارند استفاده می

کاردرمانی

ریزی درمانی، درمان،  ما خدمات کاردرمانی را که از نظر پزشکی ضروری هستند، از جمله ارزیابی کاردرمانی، برنامه
دهیم. راهنمایی و خدمات مشاوره مربوط به کاردرمانی، تحت پوشش قرار می

 متفاوت باشد.CalOptima دهنده  های ارائه تأییدیه )تأیید قبلی( و بین شبکه توجه: این خدمات ممکن است نیازمند پیش
  روزهای دوشنبه تاتان هستید، لطفا دهنده های ارائه اگر مایل به دریافت اطالعات بیشتر در مورد نحوۀ تغییر شبکه

  یا8500-246-714-1 به شماره CalOptima بعدازظهر، با خدمات اعضای 5:30 صبح تا 8جمعه از ساعت 
1-888-587-8088( TTY 1-800-735-2929).تماس بگیرید 

ً
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پروتزها/ارتوزها

دهیم: ما در صورت رعایت کلیه شرایط زیر وسایل پروتز و ارتوز را پوشش می
مورد مربوطه برای بازیابی عملکرد یک قسمت از بدن )فقط برای پروتز( از نظر پزشکی ضروری است 	
آن مورد برای شما تجویز شده باشد 	
تاسروری ضی کزشپر ظناز وز( اورترای بط ق)فدن باز ت مسقک یرد کلمعی انبیتشپرای به طوربمورد م 	
های روزمره از نظر پزشکی ضروری است مورد مربوطه برای انجام فعالیت 	
مورد مربوطه برای شرایط کلی پزشکی شما معقول است 	

های شنوایی ایمپلنت شده، پروتز پستان/سوتین  مورد مربوطه باید از قبل برای شما تأیید شود. این شامل دستگاه
های سوختگی پرفشار و پروتزهایی برای بازیابی عملکرد یا جایگزینی یک قسمت از بدن، یا پشتیبانی  ماستکتومی، لباس

ترین نوع کاال که نیازهای پزشکی شما را به  قسمت ضعیف یا تغییر شکل داده شده بدن است. اقالم تحت پوشش به ارزان
کنیم. شوند. فروشنده را ما انتخاب می کنند محدود می صورت مکفی برآورده می

 متفاوت باشد.CalOptima دهنده  های ارائه تأییدیه )تأیید قبلی( و بین شبکه توجه: این خدمات ممکن است نیازمند پیش
  روزهای دوشنبه تاتان هستید، لطفا دهنده های ارائه اگر مایل به دریافت اطالعات بیشتر در مورد نحوۀ تغییر شبکه

  یا8500-246-714-1 به شماره CalOptima بعدازظهر، با خدمات اعضای 5:30 صبح تا 8جمعه از ساعت 
1-888-587-8088(TTY 1-800-735-2929)  تماس بگیرید. 

ً

یاورولوژ و استومی محصوالت

لوازم استومی و اورولوژی باید از قبل برای شما تأیید شده باشند.

ها تحت پوشش ما هستند. ما لوازمی را که  رسانی و چسب های تخلیه، لوازم آب های استومی، سوندهای ادرار، کیسه کیسه
گیرند. دهیم. تجهیزات و امکانات لوکس نیز تحت پوشش ما قرار نمی برای اهداف آسایش یا راحتی باشند پوشش نمی

 متفاوت باشد.CalOptima دهنده  های ارائه تأییدیه )تأیید قبلی( و بین شبکه توجه: این خدمات ممکن است نیازمند پیش
  روزهای دوشنبه تاتان هستید، لطفا دهنده های ارائه اگر مایل به دریافت اطالعات بیشتر در مورد نحوۀ تغییر شبکه

  یا8500-246-714-1 به شماره CalOptima بعدازظهر، با خدمات اعضای 5:30 صبح تا 8جمعه از ساعت 
1-888-587-8088 (TTY 1-800-735-2929).تماس بگیرید 

ً

فیزیوتراپی

ریزی درمانی،  ما مراقبت درمانی بدنی را که از نظر پزشکی ضروری باشند، از جمله ارزیابی فیزیوتراپی، برنامه
دهیم. درمان، راهنمایی و خدمات مشاوره فیزیوتراپی و استفاده از داروهای موضعی را پوشش می

یریو توانبخشی

دهیم. دهنده شبکه تجویز شده است پوشش می ما توانبخشی ریوی را که از نظر پزشکی ضروری است و توسط ارائه

یا حرفه یپرستار مرکز خدمات

ای را که از نظر  اگر معلولیت داشته باشید و به سطح باالیی از مراقبت نیاز پیدا کنید، خدمات مرکز پرستاری حرفه
دهیم. این خدمات هزینه اتاق و تخت در یک مرکز دارای مجوز با مراقبت پرستاری  پزشکی ضروری هستند، پوشش می

گیرند.  ساعته در بر می24صورت  تخصصی را به
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درمانی گفتار

دهیم. ما گفتار درمانی را که از نظر پزشکی ضروری باشد پوشش می

خدمات تغییر جنسیت
دهیم، به شرطی که ضرورت پزشکی داشته یا دارای  ما خدمات تغییر جنسیت )خدمات تطبیق جنسیت( را پوشش می

معیارهای عمل ترمیمی باشند.

 های بالینیآزمایش
د:ونشرآورده بر زیط رایشه مه هکم یده یمش وشپی ورتصدر د ینک یمت افدریی نیالبی ایارآزمکا به طرابدر ه کرا ی اتدمخا م

دادیم اگر خدمات در رابطه با کارآزمایی بالینی نبودند، آنها را پوشش می 	
های زیر، واجد شرایط شرکت در کارآزمایی بالینی برای  شما طبق پروتکل کارآزمایی، و به یکی از روش 	

های مهلک دیگر )نوعی بیماری که احتمال مرگ وجود دارد، مگر اینکه روند  مداوای سرطان یا بیماری
پیشرفت آن مختل شود( هستید:

 در این مورد تصمیم بگیردKaiser Permanenteدهنده شبکه  ارائه 	

اطالعات پزشکی و علمی را در اختیار ما قرار دهید که این تشخیص را تأیید کند 	
کننده در کارآزمایی بالینی، شما را به عنوان   شرکتKaiser Permanenteدهنده شبکه  اگر هر ارائه 	

 در Kaiser Permanenteدهنده شبکه  کننده در کارآزمایی بالینی بپذیرد، باید از طریق ارائه یک شرکت
کارآزمایی بالینی شرکت کنید، مگر اینکه کارآزمایی بالینی در خارج ایالت محل زندگی شما باشد

کارآزمایی بالینی یک »کارآزمایی بالینی تأییدشده« باشد 	

 مربوط به پیشگیری، IV یا مرحله III، مرحله II، مرحله I»کارآزمایی بالینی تأییدشده« یعنی کارآزمایی بالینی مرحله 
کند. کارآزمایی بالینی باید یکی از الزامات زیر را داشته باشد: ای که زندگی را تهدید می تشخیص یا مداوای عارضه

مطالعه یا پژوهش، با درخواست مجوز برای یک داروی آزمایشی جدید و تحت نظارت سازمان غذا و  	
داروی آمریکا انجام شود

مطالعه یا پژوهش، نوعی کارآزمایی دارویی باشد که از ثبت »درخواست مجوز داروی آزمایشی جدید«  	
معاف باشد

های زیر تأیید یا تأمین بودجه شده باشد: مطالعه یا پژوهش توسط یکی از سازمان 	

مؤسسات ملی سالمت 	

مراکز کنترل و پیشگیری بیماری 	

سازمان پژوهش و کیفیت مراقبت سالمت 	

Medicaid و Medicareمراکز خدمات  	

گروه یا مرکز همکاری یکی از نهادهای فوق یا وزارت دفاع یا وزارت امور سربازان بازنشسته 	

های مؤسسات ملی سالمت برای کمک  یک نهاد پژوهشی غیردولتی واجد شرایط که در دستورالعمل 	
های حمایتی معرفی شده باشد هزینه
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وزارت امور سربازان بازنشسته یا وزارت دفاع یا وزارت انرژی، اما فقط در صورتی که مطالعه  	
یا پژوهش از طریق یک سیستم بررسی همتا که وزیر سالمت و خدمات انسانی ایاالت متحده آمریکا 

( با سیستم 1کند، مورد بررسی و تأیید قرار گرفته و تمام الزامات زیر را داشته باشد: ) مشخص می
 رود قابل قیاس باشد و  بررسی همتای مؤسسات ملی سالمت که برای مطالعات و تحقیقات بکار می

شود و از باالترین استانداردهای علمی  ورزی انجام می ( اطمینان بدهد بررسی بدون غرض2)
شده توسط افراد واجد صالحیت که هیچ منافعی در نتیجه بررسی ندارند، برخوردار باشد مشخص

دهیم. شوند، پوشش نمی آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات عرضه می  برای جمعما خدماتی را که صرفاً

 Medi‑Cal Rxدار بیمار سرپایی باشد که  های نسخه اگر خدماتی مربوط به آزمایش بالینی شامل دارو، لوازم یا مکمل
 درخواست Medi‑Cal Rxتان باید از برنامه  دهنده ها را پوشش نخواهیم داد. شما یا ارائه دهد، ما آن آنها را پوشش می

کنید وسیله تجویزشده را پوشش دهد.

خدمات آزمایشگاه و رادیولوژی
 ایدهنرایفم. یده یمش وشپد، ناشبروری ضی کزشپر ظناز ر اگرا ری تسبو ی ایرپسار میبس کایه عاشو اه گشایآزمات دمخا م
د.ونش یمداده ش وشپی کزشپزام الاس اسر باری گن رشبو آی  آر اما، ه نکاس یت یسل ثمه ترفشیپرداری ربویصتف لتخم

 های مزمنخدمات پیشگیری و سالمت و مدیریت بیماری
پیشگیرانه خدمات

خدمات پیشگیرانه زیر تحت پوشش ما هستند:
شده از سوی کمیته مشورتی برای اقدامات پیشگیرانه های توصیه واکسن 	
خدمات تنظیم خانواده 	
 آکادمی متخصصین کودکان آمریکاBright Futuresهای پروژه  توصیه 	
شده برای زنان توسط انجمن دارو، اداره منابع خدمات سالمت و کالج متخصصین  خدمات پیشگیرانه توصیه 	

زنان و زایمان آمریکا
خدمات ترک سیگار 	
 خدمات پیشگیرانه ایاالت متحدهB و Aشده گروه اقدام  خدمات پیشگیرانه توصیه 	

 شود که در سن فرزندآوری هستند تا امکان تعیین تعداد فرزند و  خدمات تنظیم خانواده به اعضایی ارائه می
های کنترل فرزندآوری مورد تأیید سازمان غذا و دارو  فاصله بین تولد فرزندان را داشته باشند. این خدمات تمام روش

(Food and Drug Administration, FDAرا در بر می )  گیرند. شما به عنوان یک عضو، پزشک مورد نظر در
کنید. محدوده خود را انتخاب و خدمات مورد نیاز را از او دریافت می

متخصص/نیمااز متخصص به سیسترد نمکاا ،Kaiser Permanente واده انخم یظنتات دمخرای ب
(Obstetrics/Gynecology, OB/GYN )و ان زنPCP دیوانت یمن ینچمهواده، انخم یظنتات دمخرای بدارد. ود وج 
 رد Kaiser Permanenteا به کد ینکاب ختانرا  Medi‑Calاه گاندرما یک زشپه، دییأیت شیپا یی رفعمه باز یندون ب

رد.کم یواهخت رداخپرا ک ینیلکا یک زشپآن ای ه هنزیهد ینک یمت افدریه کواده انخم یظنتات دمخازای در ا مت. سینط ابارت

توجه: برای کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات پیشگیرانه برای کودکان، به بخش »خدمات کودکان« در همین فصل 
 بروید.5
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Diabetes Prevention Program)»DPP«( 

Diabetes Prevention Program (»DPP»)ای مبتنی بر شواهد برای تغییر در سبک زندگی است که با   برنامه
شود. مدت زمان این برنامه  دیابت اجرا می  در افراد مبتال به پیش2هدف جلوگیری یا به تأخیر انداختن بروز دیابت نوع 

ها و  تواند برای سال دوم تمدید شود. در این برنامه از پشتیبانی یک سال است. برای اعضای واجد شرایط، مدت زمان می
شود که برخی از آنها عبارتند از: های مورد تأیید در سبک زندگی استفاده می روش

ارائه مربی همراه 	
آموزش نظارت بر خود و حل مشکل 	
ایجاد ترغیب و ارائه بازخورد 	
ارائه مطالب اطالعاتی برای کمک به اهداف 	
ای سنجش وزن برای کمک در دستیابی به اهداف پیگیری موارد دوره 	

 هستند باید دارای الزامات صالحیت برنامه باشند. برای کسب اطالعات بیشتر در DPPاعضایی که مایل به استفاده از 
(TTY 711)4000-464-800-1 خصوص برنامه و شرایط عضویت، با مرکز تماس خدمات اعضای ما به شماره    

تماس بگیرید.

جراحی ترمیمی
موارد تحت پوشش ما:

های بدن شما وجود دارد. این مشکل می  جراحی در مواقعی که مشکلی در یکی از قسمت 	
تواند ناشی از نقص مادرزادی، ناهنجاری رشد، تروما، عفونت، تومور، بیماری یا جراحت 

هایی را که برای اصالح یا ترمیم ساختارهای غیرطبیعی بدن برای ایجاد  باشد. ما جراحی
دهیم. شوند، تحت پوشش قرار می ظاهری طبیعی تا حد امکان انجام می

پس از برداشتن تمام یا قسمتی از پستان که از لحاظ پزشکی ضروری است، ما جراحی  	
دهیم.  ترمیمی آن پستان و پستان دیگر را با هدف ایجاد ظاهر مشابه تحت پوشش قرار می

دهیم. همچنین خدمات مربوط به ورم پس از برداشتن غدد لنفاوی را پوشش می

هایی که به تغییر جزئی در ظاهر شما منجر شوند تحت پوشش ما نیستند. جراحی

خدمات غربالگری اختالل سوءمصرف مواد
ما خدمات غربالگری و مشاوره درباره سوء مصرف الکل و استفاده غیرقانونی از مواد مخدر را تحت پوشش قرار 

دهیم. دهیم. خدمات درمان اختالل سوءمصرف مواد را پوشش نمی می

جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات درمان اختالل سوءمصرف مواد، به سرفصل »خدمات درمان اختالل 
دهد« در   پوشش نمیKaiser Permanente که Medi‑Calهای  سوءمصرف مواد« در بخش »سایر خدمات و برنامه

ادامه این بخش مراجعه کنید.
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 پزشکیخدمات چشم
چشم معمول معاینات

گیرد. سایر معاینات چشم در صورت داشتن   ماه، یک مرتبه معاینه روتین چشم تحت پوشش ما قرار می24در هر 
گیرند. ضرورت پزشکی تحت پوشش قرار می

عینک

دهیم: ما موارد زیر را پوشش می

(لنز و قاب )کامل عینک 	
 ماه پوشش 24 دیوپتر داشته باشید، ما یک عینک کامل را در هر 0.75هنگامی که یک نسخه برای حداقل 

دهیم. می

عینک یلنزها 	
 عینک جدید یا عینک یدکی را از فروشندگان لنز عینک اداره خدمات مراقبت الیفرنیا 

(California Department of Health Care Services, DHCS) برای شما سفارش خواهیم 
 نتواند لنزهای موردنیاز شما را فراهم کند، ما ساخت لنزهای شما را در DHCSکننده  داد. اگر تأمین

تواند لنزهای   نمیDHCSآزمایشگاه اپتیک دیگری هماهنگ خواهیم کرد. اگر به این دلیل که فروشنده 
کنید. هایی انجام دهیم، شما هزینه اضافی پرداخت نمی عینک شما را بسازد مجبور شویم هماهنگی

 نیستند، ممکن Medi‑Calهایی استفاده کنید که تحت پوشش  خواهید از لنزهای عینک یا ویژگی اگر می
است مجبور شوید برای آن تغییرات اضافی، هزینه بیشتری پرداخت کنید.

عینک یها قاب 	

دهیم. اگر قابی انتخاب کنید که   یا کمتر است، پوشش می80$های جدید یا تعویضی را که قیمت آنها  قاب
 ر را بپردازید.80$التفاوت قیمت قاب و   ر باشد، باید مابه80$قیمت آن بیش از 

ماه 24 محدوده در طبی عینک ضتعوی 	

 دیوپتر داشته باشید یا عینک شما مفقود، دزدیده یا 0.50اگر تغییری در عینک تجویزی معادل حداقل 
شکسته شود )و نتوان آن را تعمیر کرد( و شما مقصر نبوده باشید، تعویض عینک را برای شما پوشش 

دهیم. باید طی یادداشتی به ما اطالع دهید که چگونه عینکتان مفقود شده، به سرقت رفته، یا شکسته  می
گذرد، قاب عینک جدید به همان   ماه می24اید کمتر از  است. اگر از زمانی که عینک خود را دریافت کرده

( خواهد بود.80$شکل قاب عینک قبلی )تا 

وسایل کمکی کم بینایی

گیرند:  تحت پوشش قرار میMedi‑Calوسایل کمکی کم بینایی طبق شرایط زیر توسط 
تر است، یا این که محدودیت میدانی هر   یا پایین20/60تر  باالترین سطح بینایی اصالح شده در چشم سالم 	

 درجه یا کمتر است.10ها از نقطه ثابت،  یک از چشم
 های پزشکی یا جراحی قابل  شود مزمن است و با روش شرایطی که باعث ایجاد بینایی غیرطبیعی می 	

بهبود نیست.
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رود این وسیله کمکی به  ای است که به طور معقول انتظار می وضعیت جسمی و روحی گیرنده به گونه 	
تقویت عملکرد روزمره او کمک کند.

های   شامل دستگاهMedi‑Calشود. پوشش  کند، محدود می ترین دستگاه که نیازهای عضو را برآورده می پوشش به ارزان
شود. کنند، نمی هایی که از لنز برای استفاده به همراه چشم استفاده نمی بزرگنمایی الکترونیکی و دستگاه

صمخصو تماسی یلنزها

سنج عضو طرح تشخیص دهد که استفاده از لنز برایتان ضرورت پزشکی  ای داشته باشید که پزشک یا بینایی اگر عارضه
دارد، هزینه آن لنز را پوشش خواهیم داد. بعضی از مشکالت پزشکی که واجد شرایط لنزهای تماسی مخصوص هستند 

عبارتند از فقدان عنبیه )آنیریدیا(، فقدان عدسی )آفاکیا( و قوز قرنیه )کراتوکونوس(، ولی محدود به اینها نیست.

اگر لنزهای شما که از لحاظ پزشکی ضروری هستند مفقود شده و یا به سرقت بروند، ما هزینه جایگزین کردن آنها را 
دهیم. البته موظف هستید گزارشی از چگونگی گم شدن یا دزدیده شدن لنزهایتان به ما بدهید. پوشش می

 متفاوت باشد.CalOptima دهنده  های ارائه تأییدیه )تأیید قبلی( و بین شبکه توجه: این خدمات ممکن است نیازمند پیش
  روزهای دوشنبه تاتان هستید، لطفا دهنده های ارائه اگر مایل به دریافت اطالعات بیشتر در مورد نحوۀ تغییر شبکه

  یا8500-246-714-1 به شماره CalOptima بعدازظهر، با خدمات اعضای  صبح تا 85:30جمعه از ساعت 
1-888-587-8088 TTY(1-800-735-2929)  تماس بگیرید. 

ً

خدمات حمل و نقل برای مواقعی که اورژانسی نیستند
های باالتر  برای کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات جابجایی پزشکی، سرفصل »خدمات اورژانسی« را در قسمت

 مشاهده کنید.4همین فصل 

حمل و نقل پزشکی برای مواقعی که اورژانسی نیستند

های  اگر نیازهای پزشکی داشته باشید که باعث شده باشد نتوانید از خودرو، اتوبوس، قطار یا تاکسی برای مراجعه به نوبت
Medi‑Cal خود استفاده کنید، از حق برخورداری از جابجایی پزشکی در شرایط غیر اورژانسی برخوردار خواهید 

های پزشکی، دندانپزشکی، سالمت   ارائه شود، از جمله نوبتMedi‑Calتواند برای خدمات  بود. جابجایی اورژانسی می
کند. جابجایی  روان، مصرف مواد و مراجعه به داروخانه. پزشک شما نوع صحیح جابجایی موردنیازتان را تعیین می

تواند یک آمبوالنس، ون باری، ون ویلچر یا جابجایی هوایی باشد. پزشکی می

جابجایی پزشکی باید در این موارد استفاده شود:
 های  از نظر روانی یا جسمانی قادر به استفاده از اتوبوس، تاکسی، خودرو یا ون برای مراجعه به نوبت 	

خود نباشید
به دلیل وجود ناتوانی جسمی یا ذهنی، برای انتقال به محل اقامت، خودرو یا محل درمان خود به کمک  	

راننده نیاز داشته باشید
از سوی یک پزشک شبکه درخواست و از قبل تأیید شود 	

کند. ما برای  اگر پزشک شما تصمیم بگیرد که به جابجایی پزشکی نیاز دارید، ایشان این خدمات را برای شما تجویز می
ریزی زمان جابجایی پزشکی با شما تماس خواهیم گرفت. برنامه
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پزشکی جابجایی یها محدودیت

دهنده دارای نوبت خالی جهت رفع  ترین ارائه ترین هزینه جابجایی پزشکی به نزدیک در شرایط غیراورژانسی، ما پایین
دهیم. این یعنی، برای مثال، اگر از نظر جسمی یا پزشکی توانایی جابجایی به وسیله  نیازهای پزشکی شما را پوشش می

ون ویلچر را داشته باشید، ما هزینه استفاده از آمبوالنس را پرداخت نخواهیم کرد. فقط در صورتی حق دارید از انتقال 
تان امکان استفاده از هیچ نوع جابجایی زمینی وجود نداشته باشد. هوایی استفاده کنید که به خاطر وضعیت پزشکی

، نه ما، خدمتی Medi‑Cal خدمتی را پوشش ندهد، ما جابجایی پزشکی را هماهنگ نخواهیم کرد. اگر Medi‑Calاگر 
توانیم در هماهنگ کردن جابجایی پزشکی به شما کمک کنیم. اگر در خارج از منطقه محل  را پوشش دهد، همچنان می

ای خارج از شبکه به جابجایی پزشکی نیاز دارید، تنها در صورتی جابجایی  دهنده زندگی خود یا برای رفتن به ارائه
دهیم که آن را برای شما تأیید کرده باشیم. پزشکی را پوشش می

یغیراضطرار پزشکی جابجایی یبرا عضو یبرا هزینه

ای نخواهد داشت. جابجایی پزشکی غیراورژانسی در زمانی که از سوی ما تأیید شود، هزینه

غیرپزشکی جابجایی

 است. Medi‑Cal شما شامل انتقال به جلسات معاینه یا داروخانه جهت دریافت خدمات تحت پوشش Medi‑Calخدمات 
مند شوید: توانید از انتقال رایگان بهره در این شرایط می

Medi‑Calجابجایی مسیر رفت و برگشت به جلسه معاینه برای خدمات تحت پوشش  	
گرفتن داروی نسخه و لوازم پزشکی 	

Kaiser Permanenteدهد برای رسیدن به قرار مالقات پزشکی برای خدمات تحت پوشش   به شما اجازه می
Medi‑Calترین نوع  های عمومی/خصوصی استفاده کنید. ما ارزان ، از یک خودرو، تاکسی، اتوبوس یا سایر روش

NMTتوانیم هزینه انتقال توسط  دانیم. گاهی اوقات می  را که با نیازهای پزشکی شما همخوانی داشته باشد مجاز می
اید، بازپرداخت کنیم. پیش از استفاده از این خودرو، ما باید آن را تأیید کنیم. باید  خودروی شخصی را که هماهنگ کرده

نقل،  و های دیگر، مانند اتوبوس، جابجا شوید. ما بابت استفاده از یک کارگزار حمل توانید به روش به ما بگویید چرا نمی
کنیم. برای درخواست مجوز و اطالع از  ای را به شما بازپرداخت نمی بلیط اتوبوس، کوپن تاکسی یا بلیط قطار، هزینه

 ونقل ما به شماره دهنده خدمات حمل معیارهای مورد استفاده برای اتخاذ تصمیمات نسبت به صدور مجوز، با ارائه
 1-844-299-6230( TTY 711)تواند هرگونه سؤال درباره بازپرداخت به ازای   تماس بگیرید. نماینده همچنین می

مسافت طی شده را پاسخ دهد.

ونقل  دهنده خدمات حمل  حداقل سه روز کاری )دوشنبه تا جمعه( پیش از قرار مالقات خود با ارائهلطفاً
Kaiser Permanente 6230-299-844-1 به شماره ( TTY 711) تماس بگیرید یا در صورت وجود قرار مالقات 

ً در زمان تماس موارد زیر را آماده داشته باشید:اورژانسی، در اسرع وقت تماس بگیرید. لطفا
 خودKaiser Permanenteکارت شناسایی  	
های پزشکی خود تاریخ و زمان ویزیت 	
روید نشانی محل سوار شدن و جایی که می 	
این که باید به مبدأ برگردید یا نه 	
شخصی شما را همراهی خواهد کرد یا نه )برای مثال، ولی/قیم قانونی یا پرستار( 	
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های سالمت سرخپوستان  توانند با کلینیک  میNMT توجه: سرخپوستان آمریکایی برای درخواست خدمات 
(Indian Health Clinics, »IHC»).محلی خود تماس بگیرند 

 NMTیها محدودیت

دهنده دارای نوبت خالی جهت رفع نیازهای شما  ترین ارائه تان به نزدیک ترین هزینه جابجایی غیرپزشکی از خانه ما پایین
ً هزینه بازپرداخت را دریافت کنند.توانند خودشان رانندگی کنند یا مستقیما دهیم. اعضا نمی را پوشش می

NMTشود اگر:  شامل نمی
 تحت پوشش به آمبوالنس، ون باربری، ون ویلچر یا Medi‑Calاز نظر پزشکی برای دریافت خدمات  	

 نیاز باشدNEMTانواع دیگر 
به دلیل وجود مشکل جسمی یا ذهنی، برای انتقال به محل اقامت، خودرو یا محل درمان، یا بازگشت از  	

آنها، به کمک راننده نیاز داشته باشید
 شما روی ویلچر باشید و بدون کمک راننده قادر به حرکت و سوار شدن به وسیله نقلیه یا خارج شدن از 	

آن نباشید
 نباشدMedi‑Calخدمات تحت پوشش  	

هزینه برای عضو برای جابجایی غیرپزشکی

ای نخواهد داشت. جابجایی غیرپزشکی در زمانی که از سوی ما هماهنگ شود، هزینه

Kaiser Permanenteپوشش  های تحت سایر مزایا و برنامه
«TSS«(ML) های بلند مدت مدیریت شده خدمات و حمایت

دهیم:  در زیر را برای اعضای واجد شرایط پوشش میMLTSSما مزایای 
حاد  ای، مرکز مراقبت موقت، یا مرکز مراقبت نیمه ای درازمدت در یک مرکز پرستاری حرفه مراقبت حرفه 	

با مدت اقامت بیش از ماه پذیرش و ماه پس از آن
(«Community‑Based Adult Services, »CBAS)خدمات محلی بزرگساالن  	
(«In‑home supports and services, »IHSS) نهخا رد تماخد و ها نیپشتیبا/شخصی قبتامر تماخد 	

 واجد شرایط باشید، این خدمات را از شهرستان دریافت خواهید کرد.IHSSاگر برای  	

قبتامر یتیرمد با یا و کنید صحبت دخو PCP ا بط، رایشد واجراد افو ا ه هامرنبن ایاره دربات العاطرای ب
Kaiser Permanente یدبگیر ستما عصر 6 تا صبح 8از ه عمجا ته بندوش 9619-551-866-1 ارهمشه ب.

هماهنگی مراقبت
ن طمیناا ها مهنابر یگرد با یرهمکا با ما .کنیم می کمک شتیابهد قبتامر یهازنیا ینههز نوبد یزسا هنگهما رد شما به ما
 ری،گدیه امرنبر اگی تحد، ینک یمت افدریرا  Medi‑Calش وشپت حتی کزشپرورت ضدارای ات دمخه کم ینک یمل اصح
 اتدمخز رکما بد یوانت یمد، یتداشان دترزنفا یود خت المسورد مدر ی شرسپا یی رانگنر اگم. یدهش وشپرا ات دمخن ایا، مه ن
.یدبگیر ستما (TTY 711) 4000-464-800-1 اره مشا با مان ریتشم
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CCI«()» شده پروژه مراقبت هماهنگ
، برای بهبود هماهنگی برای افراد (Coordinated Care Initiative, CCI)پروژه مراقبت هماهنگ شده کالیفرنیا 

کند. این پروژه دو   واجد شرایط هستند( تالش میMedicare و هم Medicaidواجد شرایط دوگانه )افرادی که هم برای 
.Medi‑Calهای درازمدت و مدیریت شده   و خدمات و پشتیبانیCal MediConnectبخش دارد: 

Cal MediConnect

دهد   بهبود هماهنگی برای واجدین شرایط دوگانه است. این برنامه به آنها امکان میCal MediConnectهدف برنامه 
 و Medicaidهای جداگانه  نویسی کنند، به جای آن که دارای طرح در یک طرح واحد برای مدیریت همه مزایایشان نام

Medicareکند سالم بمانند و تا جایی که ممکن   باشند. هدف دیگر این برنامه، مراقبت باکیفیت است که به افراد کمک می
است در خانه بمانند.

دهند:  موارد زیر را پوشش میCal MediConnectهای  طرح
کنند کنندگان که باهم برای شما کار می ای از ارائه شبکه 	
 کننده مراقبت شخصی که اطمینان حاصل خواهد کرد شما مراقبت و پشتیانی الزم را  یک هماهنگ 	

کنید دریافت می
یک بررسی اختصاصی از نیازها و طرح مراقبت شما 	

شده Medi-Cal TSS«()»ML  مدیریت درازمدت خدمات و ها پشتیبانی

ها   هستند، یا سالمندان یا اشخاص دارای ناتوانیMedi‑Cal و Medicareافرادی که همزمان واجد شرایط برای 
(Seniors or Persons with Disabilities, SPD) که فقط در Medi‑Calاند، باید به یک طرح  نویسی کرده  نام

 خود را دریافت کنند، از جمله مزایای یکپارچه Medi‑Cal بپیوندند تا مزایای Medi‑Calمراقبت سالمت مدیریت شده 
MLTSS و Medicare.

(TTY 117)4000-464-800-1، با CCIبرای اطالعات بیشتر درباره   تماس بگیرید. 

مدیریت مراقبت پیشرفته
 را برای افراد دارای نیازهای («Enhanced Care Management, »ECM)ما خدمات مدیریت مراقبت پیشرفته 

 مزیتی است که خدمات هماهنگی مراقبت بیشتر را جهت کمک به شما برای دریافت ECMدهیم.  بسیار پیچیده پوشش می
کند.  کند. این مزیت، مراقبت دریافتی از پزشکان مختلف را هماهنگ می مراقبت موردنیازتان جهت سالم ماندن ارائه می

ECM در هماهنگ کردن مراقبت اولیه، مراقبت حاد، سالمت رفتاری، خدمات رشد، سالمت دهان و دندان و خدمات و 
 مبتنی بر جامعه، و ارجاع به منابع («Long‑Term Services and Supports, »LTSS)های بلندمدت  پشتیبانی

کند. موجود جامعه کمک می

 موجود برای شما با شما تماس گرفته شود. همچنین ECM باشید، ممکن است در مورد خدمات ECMاگر واجد شرایط 
توانید با ما تماس بگیرید، یا با پزشک یا   را دریافت کنید یا خیر، میECMتوانید خدمات  جهت اطالع از اینکه می

کارکنان کلینیک صحبت کنید.
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پوشش تحت ECM خدمات

کننده مراقبت.   هستید، تیم مراقبت شخصی خود را خواهید داشت، از جمله یک هماهنگECMاگر واجد شرایط 
دهندگان خدمات  کننده مراقبت شما با شما و پزشکان شما، متخصصان، داروسازان، مدیران پرونده، ارائه هماهنگ

های مورد نیاز شما را تأمین کنند.  کنند تا مراقبت کند تا مطمئن شود همه باهم همکاری می اجتماعی و دیگران صحبت می
 ECMتان کمک کند.  تواند به شما در یافتن و درخواست سایر خدمات در جامعه کننده مراقبت شما همچنین می هماهنگ

شامل این موارد است:
کمک و همکاری 	
ارزیابی جامع و مدیریت مراقبت 	
هماهنگ کردن پیشرفته مراقبت 	
ارتقا سالمت 	
مراقبت انتقالی جامع 	
خدمات پشتیبانی عضو و خانواده 	
هماهنگی و ارجاع به پشتیبانی محلی و اجتماعی 	

 برای شما مناسب است یا خیر، با پزشک خود صحبت کنید.ECMبرای اطالع از اینکه 

هزینه برای عضو

ای در بر ندارد.  برای شما هزینهECMخدمات 

«Community Supports ()»CS برنامه
کودکانی که نیازمند پیوند هستند، تحت برنامه مدل حمایت کامل از کودک، از نظر واجد شرایط بودن برای پیوند ارزیابی 

های مربوط به پیوند را تحت برنامه  خواهند شد. اگر کودک واجد شرایط برنامه مدل حمایت کامل از کودک باشد، ما هزینه
WCMعنوان بخشی  دهیم. اگر کودک واجد شرایط برنامه مدل حمایت کامل از کودک نباشد، ما پیوند را به  پوشش می

، به سرفصل Whole Child Model پوشش خواهیم داد. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد Medi‑Calاز پوشش 
مربوطه در ادامه این فصل مراجعه کنید.

، با با مرکز خدمات مشتریان ما با شمارهCommunity Supports برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 
 1-800-464-4000 (TTY 711).تماس بگیرید 

پیوند اعضای اصلی
سال 21 زیر کودکان یبرا پیوند

کودکانی که نیازمند پیوند هستند، تحت برنامه مدل حمایت کامل از کودک، از نظر واجد شرایط بودن برای پیوند ارزیابی 
های مربوط به پیوند را تحت برنامه  خواهند شد. اگر کودک واجد شرایط برنامه مدل حمایت کامل از کودک باشد، ما هزینه

WCMعنوان بخشی از  دهیم. اگر کودک واجد شرایط برنامه مدل حمایت کامل از کودک نباشد، ما پیوند را به  پوشش می
 پوشش خواهیم داد. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد برنامه حمایت کامل از کودک، به سرفصل Medi‑Calپوشش 

مربوطه در ادامه این فصل مراجعه کنید.



با مرکز خدمات اعضا KP به شماره  TTY( 1-800-464-4000 711( تماس بگیرید. تماس با این شماره 
رایگان است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت اداری( در خدمت شما هستیم. از 

صفحه 69وبسایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

4 | مزایا و خدمات

باالتر و سال 21 بزرگساالن یبرا پیوند

اگر پزشکتان تصمیم بگیرد که به پیوند اعضای اصلی نیاز دارید، شما جهت ارزیابی به یک مرکز پیوند مجاز ارجاع 
خطر است، ما هزینه پیوند و  خواهید شد. اگر مرکز پیوند تأیید کند که این پیوند ضروری و برای وضعیت پزشکی شما بی

دهیم. خدمات مربوطه دیگر را پوشش می

شوند: پیوندهای اعضای اصلی تحت پوشش ما شامل این موارد است، اما فقط به آنها محدود نمی
مغز استخوان 	
قلب 	
قلب/ریه 	
کلیه 	
کلیه/پانکراس 	

کبد 	
کبد/روده کوچک 	
ریه 	
روده کوچک 	

 Whole Child Model«()»WCM
واجد  CCSنوجوانان و کودکان کردن وارد برای  California Children’s Services( »CCS»)از  WCMبرنامه 

ها  بیماریسالمت، مشکالت دچار سال  21زیر کودکان که است ایالتی برنامه یک  CCSکند.  میاستفاده  Medi‑Calرایط ش
یا  CalOptimaاگر کند.  میدرمان هستند، برخوردار  CCSبرنامه قوانین از که را خاص مزمن سالمت مشکالت یا 

PCP  شرایط دارای فرزندتان که باشد داشته اعتقاد شماCCS  برنامه به فرزندتان است، شرایط واجدCCS  شهرستان
خود  CCSمراقبت او شد، داده تشخیص شرایط واجد فرزندتان اگر شود. ابی ارزیاو بودن شرایط واجد تا شود  میارجاع 

کند. میدریافت  WCMبرنامه در  Kaiser Permanenteیا  CalOptimaو طریق از را 

CCS  دهد.  نمیپوشش را سالمت مشکالت تمامCCS  باعث فیزیکی نظر از که دهد  میپوشش را سالمت شرایط اکثر
زیر موارد شامل شرایط واحد  CCSشرایط های  مثالشود. درمان بخشی  توانیا جراحی دارو، با باید یا شود  میفرد اتوانی ن

شود: نمیمحدود ها  آنبه اما است، 
بیماری قلبی مادرزادی 	
سرطان 	
تومور 	
هموفیلی 	
شکل خونی داسی  کممثالً 	
مشکالت تیروئید 	
دیابت 	
مشکالت مزمن و جدی کلیوی 	
بیماری کبدی 	
بیماری روده 	
شکاف لب/کام 	

شکاف مهره 	
کاهش شنوایی 	
آب مروارید 	
فلج مغزی 	
تشنح تحت شرایط خاص 	
آرتریت روماتوئید 	
دیستروفی عضالنی 	
ایدز 	
های شدید به سر، مغز و ستون فقرات آسیب 	
های شدید سوختگی 	
های دارای انحراف زیاد دندان 	

مورد در ما کنند.  میگیری  تصمیم CCSخدمات برای فرزندتان بودن شرایط واجد مورد در  CCSشهرستان برنامه کارکنان 
دهندگان  ارائهباشد، مراقبت نوع این دریافت شرایط واجد فرزندتان اگر کنیم.  نمیگیری  تصمیم CCSبرای بودن شرایط واجد 

CCS با کننده  همکاریCalOptima  یاKaiser Permanente  شرایطCCS  کرد.خواهند درمان را فرزندتان
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کنید، دریافت را غیره و عوارض پارکینگ، هزینه نظیر ها  هزینهسایر و اسکان غذا، جایی،  جابهخدمات بتوانید است ممکن 
داشته کمک به نیاز شرایط واجد  CCSشرایط به مربوط پزشکی نوبت در حضور برای تان  خانوادهاعضای یا شما اگر البته 

جایی  جابههزینه کردیم، اعالم خدمات و مزایا در که همانطور باشد. نداشته وجود دیگری دسترس در منبع هیچ و اشید ب
تماس ما با جایی،  جابهخدمات برای هزینه پرداخت از پیش باید و دهیم  نمیپوشش را غیرپزشکی و غیراورژانسی زشکی پ

دریافت ما از را آن بازپرداخت صورتی در است مکن مکنید، پرداخت خودتان جیب از را هزینه اگر حال، این با بگیرید. 
روز  60ظرف باید باشد، ضروری شما جایی  جابهاگر باشید. کرده پرداخت قبل از را ضروری جایی  جابههزینه که مایید ن

کنیم.بازپرداخت شما به را هزینه و تأیید را موضوع این جایی،  جابههای  هزینهبه مربوط مدارک و رسیدها ارسال از 

 که تحت پوشش Medi-Calها و خدمات سایر برنامه 
Kaiser Permanenteنیستند 

توانید آنها را از طریق خدمات در  دهد، اما باز هم می  خدمات را پوشش نمیKaiser Permanenteگاهی اوقات 
Medi‑Calهای  یا سایر برنامه Medi‑Cal (Fee‑For‑Service, »FFS»)قبال هزینه 

 
 دریافت کنید. بعضی از 

 Medi‑Calاند. برای اطالع بیشتر با مددکار تعیین صالحیت شهرستان خود یا این خدمات در این بخش فهرست شده
 )انگلیسی و اسپانیایی( تماس بگیرید. ما با همکاری با دیگر  5555-541-800-1صورت رایگان از طریق شماره به

کنید، حتی   را دریافت میMedi‑Calکنیم که خدمات دارای ضرورت پزشکی تحت پوشش  ها اطمینان حاصل می برنامه
اگر ما این خدمات را پوشش ندهیم.

Medi-Cal Rx
Medi‑Cal Rxعنوان یک سرویس از طریق  دار بیماران سرپایی را به  داروهای نسخهFFS Medi‑Cal

  
 پوشش 

 قرار بگیرد، باید در فهرست دارویی تحت قراردادMedi‑Cal Rx ای تحت پوشش دهد. برای اینکه وسیلهمی
Medi‑Cal )Contract Drug List, »CDL»( قرار داشته باشد یا Medi‑Cal Rx آن را از قبل برای شما تأیید 

 قرار دارد یا نه.Medi‑Cal Rx CDLتواند به شما بگوید آیا دارویی در  تان می دهنده کند. ارائه

)»Medi-Cal Rx )»CDL قرارداد تحت دارویی فهرست

تأییدیه از طرف شود که به پیش  به فهرستی از داروهایی گفته میMedi‑Cal فهرست دارویی تحت قرارداد 
Medi‑Cal Rxتواند به شما بگوید آیا دارویی در فهرست دارویی تحت قرارداد  تان می دهنده  نیاز ندارند. ارائه
Medi‑Cal Rx.قرار دارد یا نه 

گاهی اوقات، ممکن است به موردی نیاز داشته باشید که در فهرست دارویی تحت قرارداد قرار ندارد. در این موارد، پیش 
 24 ظرف Medi‑Cal Rx باید آن را تأیید کند. Medi‑Cal Rxاز اینکه داروخانه بتواند این مورد را به شما بدهد، 

کند. گیری می تان را بررسی و در مورد آن تصمیم دهنده ساعت درخواست ارائه
تواند در صورت نیاز به میزان  یک داروساز در داروخانه خارج از شبکه یا بخش اورژانس بیمارستان می 	

شده   هزینه داروهای اورژانسی عرضهMedi‑Cal Rx ساعت به شما دارو بدهد. 72مصرف معادل 
توسط داروخانه بیماران سرپایی را پرداخت خواهد کرد.

	 Medi‑Cal Rx ممکن است به درخواست غیر اورژانسی پاسخ منفی بدهد. در صورت پاسخ منفی، دلیل 
دهند. برای  هایتان را به شما اطالع می ای به شما اطالع خواهند داد. همچنین گزینه آن را از طریق نامه

دهی و حل مشکالت«( را مطالعه کنید.  )»گزارش6ها« در فصل  کسب اطالعات بیشتر، بخش »شکایت
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ای از فهرست دارویی تحت قرارداد،  برای اطالع از قرار داشتن دارویی در فهرست دارویی تحت قرارداد یا دریافت نسخه
  2273-977-800-1 به شماره Medi‑Cal Rx روز هفته با خدمات مشتریان 7روز و   ساعت شبانه24توانید در  می

 تماس 711 عصر با شماره 5 صبح تا 8توانند روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت   میTTYتماس بگیرند. کاربران 
 /https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home به نشانی Medi‑Cal Rxتوانید از وبسایت  بگیرند. همچنین می

)به زبان انگلیسی( بازدید کنید.

Medi-Cal Rx یها داروخانه

ای دریافت کنید که با  دار خود را از داروخانه پیچی مجدد، باید داروهای نسخه در صورت دریافت نسخه یا نسخه
Medi‑Cal Rxهای بیماران سرپایی  کند. تمام داروخانه  همکاری میKaiser Permanente در منطقه محل زندگی 

کنند   همکاری میMedi‑Cal Rxهایی را که با  توانید فهرستی از داروخانه کنند. می  همکاری میMedi‑Cal Rxشما با 
 /https://www.Medi-CalRx.dhcs.ca.gov/home در نشانی Medi‑Cal Rx های  در فهرست داروخانه

 Medi‑Cal ساعته با خدمات مشتریان 24 روز هفته به صورت 7توانید  )به زبان انگلیسی( مشاهده کنید. همچنین می
Rx تماس بگیرید. کاربران  2273-977-800-1 به شماره TTYصبح 8توانند روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت   می 
 تماس بگیرند.711 عصر با شماره 5تا 

تان نسخه را به داروخانه ارسال  دهنده پس از انتخاب یک داروخانه، نسخه خود را به آنجا ببرید. همچنین ممکن است ارائه
 و Medi‑Cal (Benefits Identification Card, »BIC») کند. نسخه خود را همراه با کارت شناسایی مزایای 

ID مربوط به Kaiser Permanente به داروخانه ارائه کنید. مطمئن شوید داروخانه از تمام داروهایی که مصرف 
ً از داروساز خود بپرسید.هایی که دارید، اطالع پیدا کند. اگر درباره نسخه خود سؤالی دارید، حتما کنید و حساسیت می

توانید برای مراجعه به داروخانه و دریافت نسخه خود، در زمینه جابجایی خود از ما کمک دریافت کنید. برای کسب  می
 4اطالعات بیشتر، به سرفصل »خدمات حمل و نقل برای مواقعی که اضطراری نیستند« در قسمت قبلی همین فصل 

مراجعه کنید.

خدمات دندانپزشکی
Medi‑Calدهد، از جمله:  بعضی از خدمات دندانپزشکی را پوشش می
گیری دندان( بهداشت پیشگیرانه و تشخیصی دهان و دندان )نظیر معاینات، اشعه ایکس و جرم 	
خدمات اورژانسی برای کنترل درد 	
کشیدن دندان 	
پرکردن دندان 	
کشی )قدامی/خلفی( های عصب درمان 	
ساخته/آزمایشگاهی( روکش )پیش 	
گیری و صاف کردن سطح ریشه جرم 	
نگهداری پریودونتال 	
دندان مصنوعی جزئی و کامل 	
ارتودنسی برای کودکان واجد شرایط 	
فلوراید موضعی 	

https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/
https://www.Medi-CalRx.dhcs.ca.gov/home/


با مرکز خدمات اعضا KP به شماره  TTY( 1-800-464-4000 711( تماس بگیرید. تماس با این شماره 
رایگان است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت اداری( در خدمت شما هستیم. از 

صفحه 72وبسایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

4 | مزایا و خدمات

 6384-322-800-1 خواهید بیشتر درباره خدمات دندانپزشکی اطالع پیدا کنید، از طریق شماره  اگر سؤالی دارید یا می
( TTY1-800-735-2922) با Denti‑Calتوانید به وبسایت   تماس بگیرید. همچنین میDenti‑Cal به آدرس 

denti-cal.ca.gov.به زبان انگلیسی( مراجعه کنید( 

هوشی برای بعضی خدمات دندانپزشکی خاص بر اساس ضوابط این کتابچه راهنمای اعضا پوشش داده  توجه: خدمات بی
 4شوند. برای کسب اطالعات بیشتر به عنوان »خدمات هوشبری« در بخش »خدمات مراقبت سرپایی« در این فصل  می

)»مزایا و خدمات«( مراجعه کنید.

خدمات تخصصی سالمت روان
 را که از نظر پزشکی ضروری هستند (»SMHS«)های سالمت روان شهرستان، خدمات تخصصی سالمت روان  طرح

کنند. خدمات تخصصی سالمت روان شامل موارد زیر است:  ارائه میMedi‑Calبه اعضای 

:سرپایی خدمات
ها، ایجاد برنامه، درمان، بازپروری و خدمات جنبی( خدمات سالمت روان )ارزیابی 	
خدمات حمایت دارویی 	
خدمات فشرده درمان روزانه 	
خدمات توانبخشی روزانه 	
های بحرانی خدمات مداخله در وضعیت 	
های بحرانی خدمات تثبیت وضعیت 	
خدمات هدفمند مدیریت موردی 	
خدمات رفتار درمانی 	
 («Intensive care coordination, »ICC) های ویژه  هماهنگ کردن مراقبت 	

 سال(21)برای ذینفعان زیر 
 («Intensive Home‑Based services, »IHBS )های ویژه در منزل  خدمات مراقبت 	

 سال(21)برای ذینفعان زیر 
 سال(21 )برای ذینفعان زیر («Therapeutic foster care, »TFC)های حضانتی درمانی  مراقبت 	

:اسکان با همراه خدمات
خدمات درمان بزرگساالن با اسکان 	
های بحرانی با اسکان خدمات درمان وضعیت 	

:یبستر خدمات
خدمات بستری در بیمارستان در شرایط روانی حاد 	
ای با بستری در بیمارستان روانی خدمات حرفه 	
خدمات مرکز سالمت روان 	

https://denti-cal.ca.gov
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برای دریافت اطالعات بیشتر درباره خدمات تخصصی سالمت روان که توسط طرح سالمت روان شهرستان ارائه 
ها در اینترنت، به  های تلفن رایگان همه شهرستان توانید با شهرستان تماس بگیرید. برای پیدا کردن شماره شود، می می

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx  وبسایت 
)به زبان انگلیسی( مراجعه کنید.

خدمات درمان اختالل سوءمصرف مواد
 که قوانین ضرورت پزشکی را دارا Medi‑Calمصرف مواد را به آن دسته از اعضای  شهرستان، خدمات اختالل سوء

دهد. افرادی که مشمول خدمات درمان اختالل سوءمصرف مواد شناخته شوند به واحد درمانی مربوطه  باشند ارائه می
ها در اینترنت، به وبسایت  های تلفن رایگان همه شهرستان شوند. برای پیدا کردن شماره در شهرستان خود ارجاع داده می

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx )به زبان انگلیسی( 
مراجعه کنید.

عبادت یا التیام معنوی
( «Continuity of Care Record, »CCR)ت براقمت بثرار متاس 22وان نعر زیه چآناس اسر بوی نعمام یتالو ادت بع

 در دسترس است. لطفا برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه Medi‑Cal FFS آمده است از طریق 51312بخش 
دسترسی به این خدمات با شهرستان خود تماس بگیرید.

(»LEA«)خدمات ارزیابی سازمان محلی آموزش 
 CCR 22 براساس عنوان («Local Educational Agency, »LEA)هنگامی که خدمات سازمان محلی آموزش 

51360بخش  (b)شود، طرح سالمت مسئولیتی در قبال پوشش خدمات ارزیابی   به عضو واجد شرایط ارائه میLEA بر 
 ندارد.51190.1 بخش CCR 22اساس عنوان 

 مشخص شده است51360 بخش CCR  22 به شکلی که زیر عنوان LEAخدمات 
 که طبق برنامه آموزش فردی LEA طرح سالمت در قبال پوشش خدمات 

(Individualized Education Plan, IEP) شود، به صورتی که در قانون آموزش، بخش  ارائه می 
های بعدی آمده است، یا یک طرح اختصاصی خدمات خانواده   و بخش 56340

(Individualized Family Service Plan, IFSP)  قانون دولت تنظیم شده95020 به شکلی که در بخش  
 ارائه شده تحت یک طرح اختصاصی سالمت و پشتیبانی LEA است، یا خدمات 

(Individualized Health and Support Plan, IHSP) به شکلی که زیر عنوان ،CCR22  51360  بخش
شرح داده شده است، مسئولیتی ندارد.

خدمات آزمایشگاهی ارائه شده تحت برنامه ایالتی آزمایش سرم آلفا-فتوپروتئین 
 است.Medi‑Cal FFSپوشش خدمات به موجب برنامه ایالتی آزمایش سرم آلفا-فتوپروتئین از طریق 

مراقبت سالمت روزانه برای کودکان
 است. لطفا برای کسب اطالعات بیشتر Medi‑Cal FFSهای سالمت روزانه کودکان از طریق  پوشش خدمات مراقبت

در مورد نحوه دسترسی به این خدمات با شهرستان خود تماس بگیرید.

http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
http://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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 51351 و 51185 بخش CCR 22خدمات مدیریت هدفمند پرونده به صورتی که زیر عنوان 
مشخص شده است

 مشخص شده است. لطفا 51351 و 51185 بخش CCR 22خدمات مدیریت هدفمند پرونده به صورتی که زیر عنوان 
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه دسترسی به این خدمات با شهرستان خود تماس بگیرید.

 Medi-Cal یا Kaiser Permanenteتوانید از طریق  خدماتی که نمی
دریافت کنید

دهد شرح داده شده است. برای اطالع بیشتر، هریک از   پوشش میMedi‑Calدر این بخش خدماتی که نه ما و نه 
   تماس بگیرید.(TTY711 ) 4000-464-800-1های زیر را مطالعه کنید یا با شماره  بخش

معاینه ها و خدمات خاص
 شامل آزمایشات و خدمات مورد نیاز نیست:Medi‑Calپوشش 

کاریابی و حفظ شغل 	
گرفتن بیمه 	
اخذ هرگونه پروانه 	
آزادی مشروط یا آزادی تحت نظارت به دستور دادگاه یا برای 	

 یکی از پزشکان عضو شبکه تشخیص دهد که خدمات »دارای ضرورت پزشکی« هستند، این استثنا در صورتی که
شود. اعمال نمی

اقالم مربوط به راحتی یا آسایش
ً ی ابر امنحصر که هستند میقالا ملشا ینهاا .دشو نمی تجملی یا یشیساآ ،حتیار تاتجهیز و یلساو ملشا Medi‑Calش وشپ

 درا نثتاسن اید. رون یمار که بو ضعک یی اندرم یتداشهبات دمخده نده هارائا یو، ضعک یواده انخو، ضعش ایآسا یی تراح
 قبطه کی الماقرای با نثتاسن ایود. ش یمنال ماعردد، گ یمه ارائان زنه بارداری باز س په کای  هانداروخای ه ردوشیشورد م
 ورددرمر تشیبات العطارای بد. اشب یمنال ماعل ابقت اسه ترفگرار قد یأیتورد مز ین Community Supportsه امرنب

Community Supports، د.رویبدارد ود وج 4 فصل همین تر قبل یها قسمت رد که طهبومر فصلسر به

خدمات زیبایی
های عادی بدن شما برای   شامل خدماتی برای ایجاد تغییر در ظاهر شما )شامل جراحی بر روی بخشMedi‑Calپوشش 

شود: های پروتز تحت پوشش، اعمال نمی شود. این استثنا درباره دستگاه تغییر ظاهرتان( نمی
پروتز بیضه به عنوان بخشی از جراحی ترمیمی تحت پوشش 	
برداری یا المپکتومی پروتز پستان مورد نیاز پس از پستان 	
پروتز برای جایگزینی تمام یا بخشی از اندام بیرونی چهره 	
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لوازم یکبار مصرف
 والتصحمواری، نب سچاز، گان، مسانپود: ش یمنزل نمدر اده فتاسرای بر زیرف صمار بکیوازم لل امش Medi‑Calش وشپ

 ازی شخبوان نعه بده شه ارائف رصمار بک یوازم لورد مدر ا نثتاسن ای. Ace عنو یها ننسماپا و یبند خمز ،هکنند نیعفوضد
د:نک یمندق صده، شداده ح یوضتا ضاعای منراهه چابتکن ایات«( دمخو ا زای)»م 4ل صفدر ه کر زیای زایم

درمان دیالیز/همودیالیز 	
تجهیزات پزشکی بادوام 	
های بهداشتی در منزل مراقبت 	
مراقبت آسایشگاهی و تسکینی 	
های پزشکی لوازم، تجهیزات و دستگاه 	
داروهای تجویزی 	

خدمات آزمایشی
شوند اما  ها یا خدماتی که در یک آزمایشگاه یا روی حیوانات آزمایش می خدمات آزمایشی یعنی داروها، تجهیزات، فرایند
 شامل خدمات آزمایشی نیست.Medi‑Calبرای آزمایش روی انسان آماده نیستند. پوشش 

خدمات باروری
 هلمجاز اروری بات دمخل ثمود، ش یمند نک یمک مکدن اردارشبرای بص خشه به کی اتدمخل امش Medi‑Calش وشپ

دارد.نرار ق Medi‑Calش وشپت حتاروری، بظ فحات دمخاروری. بک مکاوری نفات دمخو ی وعنصماح قلی، ازاینات دمخ

درمان ریزش یا رشد مو
ود.ش یمنر گدیل کشر هه بو مد رشا یزش ریان درما یری یوگلجت، ویقتص تخمات دمخو الم اقل امش Medi‑Calش وشپ

اقالم و خدماتی که جزء اقالم و خدمات مربوط به مراقبت های سالمت محسوب نمی شوند
شود، مگر اینکه آنها طبق برنامه  درمانی نیستند نمی  شامل اقالمی که جزء اقالم یا خدمات بهداشتیMedi‑Calپوشش 

Community Supportsعنوان »تجهیزات پزشکی بادوام« تأیید شده   برای شما مورد تأیید قرار گرفته باشند یا به
باشند. برای مثال، موارد زیر خارج از پوشش ما هستند:

آموزش آداب و طرز رفتار 	
های روزانه و  ریزی فعالیت ریزی از قبیل برنامه های برنامه خدمات آموزش و حمایت جهت توسعه مهارت 	

ریزی پروژه یا وظیفه برنامه
های تحصیلی اقالم و خدمات مختص افزایش دانش یا مهارت 	
خدمات آموزش و پشتیبانی برای افزایش اطالعات 	
هایی از قبیل دستور زبان، ریاضی و مدیریت زمان مربیگری و تدریس آکادمیک مرتبط با مهارت 	
پریشی باشید و چه نباشید آموزش نحوه خواندن، چه مبتال به خوانش 	
آزمون آموزشی 	
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آموزش هنر، رقص، اسب سواری، موسیقی، بازی یا شنا، به جز اینکه این استثنا برای »آموزش بازی«  	
شود و به عنوان بخشی از  در مورد خدماتی که قسمتی از برنامه درمان سالمت رفتاری هستند، اعمال نمی

گیرد.  )»مزایا و خدمات«( تحت پوشش قرار می4»درمان سالمت رفتاری« در فصل 
ای های مرتبط با اشتغال یا اهداف فنی و حرفه آموزش مهارت 	
ای های فنی و حرفه ای یا آموزش مهارت آموزش فنی و حرفه 	
ای های رشد حرفه دوره 	
آموزش برای یک شغل خاص یا مشاوره اشتغال 	
انجام اصالحاتی در منزل یا خودروتان، مگر اینکه تغییراتی موقت باشند که »دارای ضرورت پزشکی«  	

 برای شما تأیید شده باشندCommunity Supportsشناخته شده یا طبق برنامه 
های آبی، برای خدمات  های آبی. این استثنا مربوط به آب درمانی و سایر درمان آب درمانی و سایر درمان 	

شود و به عنوان قسمتی از مزایای زیر در  درمانی که بخشی از طرح درمان فیزیوتراپی هستند اعمال نمی
گیرد:   )»مزایا و خدمات«( تحت پوشش قرار می4فصل 

های بهداشتی در منزل مراقبت 	

های آسایشگاهی و تسکینی مراقبت 	

خدمات بازتوانی و توانبخشی 	

ای خدمات مرکز پرستاری حرفه 	

ماساژدرمانی
 شامل ماساژتراپی نیست. این استثنا در خدمات درمانی که بخشی از یک طرح درمانی فیزیوتراپی Medi‑Calپوشش 

 )»مزایا و خدمات«( این کتابچه راهنمای اعضا، تحت پوشش 4شود و به عنوان بخشی از مزایای فصل  هستند اعمال نمی
گیرد: قرار می

های بهداشتی در منزل مراقبت 	
های آسایشگاهی و تسکینی مراقبت 	
خدمات بازتوانی و توانبخشی 	
ای خدمات مرکز پرستاری حرفه 	

خدمات مراقبت شخصی
های زندگی روزانه   شامل خدماتی که از لحاظ پزشکی ضروری نیستند، از قبیل کمک در انجام فعالیتMedi‑Calپوشش 

)برای مثال: راه رفتن، به بستر رفتن و از آن برخاستن، حمام کردن، لباس پوشیدن، تغذیه، استفاده از توالت و مصرف 
شده در  های روزمره زندگی که به عنوان بخشی از پوشش تشریح شود. این استثنا شامل کمک در انجام فعالیت دارو( نمی

شود: گردد، نمی های زیر ارائه می بخش
مراقبت آسایشگاهی و تسکینی 	
(»MLTSS«)های درازمدت مدیریت شده  خدمات و پشتیبانی 	
حاد ای/متوسط/نیمه مراقبت در مرکز پرستاری حرفه 	
Community Supportsبرنامه  	
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بازگشت عقیم سازی
شود.  شامل خدمات مربوط به بازگرداندن داوطلبانه جلوگیری از بارداری از طریق جراحی نمیMedi‑Calپوشش 

های منظم پا اقالم و خدمات مراقبت
شود.  شامل اقالم و خدمات مراقبت پا که »دارای ضرورت پزشکی« نیستند، نمیMedi‑Calپوشش 

خدماتی که توسط سازمان فدرال غذا و دارو تأیید نشده اند
ها، مواد رادیواکتیو و سایر خدماتی که برای  ها، دستگاه ها، واکسن  شامل دارو، لوازم، آزمایشMedi‑Calپوشش 
FDA  نیاز دارند، ولی به تأیید (»FDA«) به مجوز سازمان فدرال غذا و دارو شان در ایاالت متحده قانونا فروش
ر صدق نمي کند:ین مورد استثناء در شرایط زیشود. ا اند، نمی نرسیده

ً

خدمات اضطراری تحت پوشش دریافت شده در کانادا یا مکزیک 	
 این کتابچه راهنمای اعضا4خدمات تحت پوشش با عنوان "آزمایشات بالینی سرطان" در فصل  	
 این کتابچه راهنمای اعضا 4خدمات ارائه شده به عنوان بخشی از خدمات تحقیق تحت پوشش که در فصل  	

شرح داده شده است

خدمات انجام گرفته توسط افراد بدون جواز
های   شامل خدماتی که به طور ایمن و مؤثر توسط اشخاصی انجام گیرد که برای ارائه خدمات مراقبتMedi‑Calپوشش 

ای نیست که لزومی به دریافت خدمات از  سالمت نیاز به جواز یا گواهی ایالت ندارند و وضعیت شخص عضو به گونه
های سالمت باشد، نمی شود. دهندگان جوازدار مراقبت سوی ارائه

 از 4های سالمت رفتاری« بخش »خدمات بازتوانی و توانبخشی« فصل  این استثنا در مورد خدمات معروف به »درمان
 که برای شما مورد تأیید قرار Community Supportsشود. این استثنا برای  این کتابچه راهنمای اعضا اعمال نمی

باشد. گرفته است نیز قابل اعمال نمی

خدمات مرتبط با نوعی خدمات خارج از پوشش
هنگامی که یکی از خدمات تحت پوشش نیست، همه خدمات مربوط به خدمات خارج از پوشش، از برنامه خارج می 

شوند. این استثنا در مورد درمان عوارضی که ناشی از خدمات خارج از پوشش هستند اعمال نمی شود، به شرطی که این 
 پوشش داده شوند. برای مثال، اگر یک جراحی زیبایی داشته باشید که خارج از پوشش است، Medi‑Calعوارض توسط 

 به عوارضی دچار دهیم. اگر بعدا های پیگیری را پوشش نمی ما خدمات دریافتی در مرحله آمادگی برای جراحی یا مراقبت
شود و ما هزینه هرگونه خدماتی را که برای  شوید که خطر جانی داشته باشند، از قبیل عفونت شدید، این استثنا اعمال نمی

 باشند.Medi‑Calمداوای آن عوارض الزم است پوشش خواهیم داد، تا زمانی که آن خدمات تحت پوشش 

ً

مدیریت موارد مسمومیت با سرب در دوران کودکی که توسط ادارات سالمت شهرستان ارائه می شوند
لطفا برای کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات مدیریت موارد مسمومیت با سرب با شهرستان خود تماس بگیرید.
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های نوین و موجود ارزیابی فناوری
Kaiser Permanenteها  های پزشکی جدید که جزء درمان  برای نظارت و ارزیابی شواهد بالینی مربوط به فناوری

های پزشکی جدید  گیرند که آیا فناوری ها هستند، یک رویه بسیار سختگیرانه دارد. پزشکان شبکه تصمیم می و آزمایش
شده توسط سایر متخصصان و نشریات اعالم شده است، از نظر   آنها در مطالعات بالینی و بررسی که امنیت و اثربخشی

پزشکی برای بیماران مناسب هستند یا خیر.
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های تندرستی کودکان  مراقبت  5
و نوجوانان

ای به محض تخصیص  توانند از خدمات درمانی ویژه شوند می  سال که شامل کودکان و نوجوانان می21اعضای زیر 
شود که بتوانند از خدمات مناسب از نوع  مند گردند. بدین ترتیب اطمینان حاصل می  بهرهKaiser Permanenteبه 

پیشگیرانه، دندانپزشکی، سالمت روان و رشد و همچنین خدمات تخصصی برخوردار شوند. این فصل به توضیح خدمات 
پردازد. مذکور می

 سال(21خدمات اطفال )کودکان زیر 
 سال برای دریافت مراقبت الزم تحت پوشش هستند. فهرست زیر شامل خدمات »دارای ضرورت 21اعضای زیر 

شود. خدمات تحت پوشش شامل موارد زیر  پزشکی« در درمان یا بهبود نواقص و تشخیص مشکالت جسمانی یا روانی می
شوند: هستند، اما محدود به اینها نمی

های  های تندرستی کودکان و چکاپ ویزیت 	
های مهمی که کودکان به  نوجوانان )ویزیت

آنها نیاز دارند(
سازی( ها )ایمنی واکسن 	
خدمات سالمت روان برای شرایط خفیف تا  	

متوسط )خدمات تخصصی سالمت روانی، از 
شوند( سوی شهرستان پوشش داده می

 لدم همانربخدمات شنوایی )تحت پوشش  	
برای کودکان واجد کدوک زا لماک تیامح

شرایط. ما خدمات شنوایی »دارای ضرورت 
 کدوک زا لماک تیامح لدمپزشکی« را که 

پوشش ندهد، تحت پوشش قرار خواهیم داد(
آزمایشات، ازجمله آزمایش مسمومیت خون  	

با سرب
های بهداشتی و پیشگیرانه آموزش 	
پزشکی خدمات چشم 	
پزشکی )تحت پوشش خدمات  خدمات دندان 	

 هزینه در قبال Medi‑Calپزشکی  دندان
[«Fee‑For‑Service, »FFS]خدمات 

 ای  این خدمات را خدمات غربالگری، تشخیص بیماری و مداوای زودهنگام و دوره
(Early and Periodic Screening, Diagnostic and Treatment, EPSDT) نامند. خدمات  میEPSDT 

 برای کمک به سالمت شما یا فرزندتان تجویز شده باشند Bright Futuresکه به توصیه متخصصان اطفال در پروژه 
گیرند. صورت رایگان برایتان تحت پوشش قرار می به
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های پیشگیرانه های تندرستی کودکان و مراقبت چکاپ
هایی است که به پزشک در شناسایی زودهنگام مشکالت  های منظم سالمت و غربالگری مراقب پیشگیرانه شامل چکاپ

ها یا مشکالت پزشکی را قبل از اینکه باعث  ها، بیماری ای برای تشخیص عارضه کند، و همچنین خدمات مشاوره کمک می
کند.  های منظم به شما یا پزشک فرزندتان در جستجوی هرگونه مشکل کمک می گیرد. چکاپ ایجاد مشکالت شوند دربرمی

پزشکی، بینایی، شنوایی، سالمت روان یا  توانند مواردی از این قبیل را شامل شوند: مشکالت پزشکی، دندان مشکالت می
های غربالگری مشکالت )شامل آزمایش خون برای ارزیابی میزان سرب(  هرگونه اختالل سوء مصرف مواد. ما چکاپ
های منظم شما یا کودکتان نباشد. دهیم، حتی اگر طی دوره چکاپ را در هر زمان که به آن نیاز باشد پوشش می

شود. باید اطمینان حاصل کنیم که تمام کودکان  های ضروری شما یا فرزندتان می مراقبت پیشگیرانه همچنین شامل واکسن
های بهداشتی دریافت کنند. خدمات مراقبت و  های مراقبت های ضروری را در هر یک از ویزیت شده واکسن نویسی نام

غربالگری پیشگیرانه بدون هزینه و بدون تأییدیه قبلی )مجوز قبلی( در دسترس است.

هایی داشته باشد: فرزندتان باید در سنین زیر، چکاپ
 روز پس از تولد4‑2 	
 ماهگی1 	
 ماهگی2 	
 ماهگی4 	
 ماهگی6 	
 ماهگی9 	

 ماهگی12 	
 ماهگی15 	
 ماهگی18 	
 ماهگی24 	
 ماهگی30 	
 سالگی20 تا 3بار در سال از سن  یک 	

شوند: های تندرستی کودکان شامل موارد زیر می چکاپ
بررسی پیشینه کامل و معاینه جسمانی از سر تا پا 	
های   آکادمی بیماریBright Futuresای   طبق برنامه دورهCaliforniaها به اقتضای سن ) واکسن 	

کند( کودکان آمریکا عمل می
آزمایشات، ازجمله آزمایش مسمومیت خون با سرب 	
آموزش سالمت 	
غربالگری بینایی و شنوایی 	
غربالگری سالمت دهان 	
ارزیابی سالمت رفتارى 	

هنگامی که مشکل جسمانی یا مشکل سالمت روان در طول چکاپ یا غربالگری مشاهده شود، ممکن است نوعی خدمات 
مراقبت جهت رفع یا کمک به حل آن مشکل وجود داشته باشد. اگر خدمات مراقبت »دارای ضرورت پزشکی« باشند و ما 

دهیم. این خدمات عبارتند از: صورت رایگان پوشش می مسئول پرداخت هزینه آنها باشیم، آن خدمات را برای شما به
پزشک، پرستار متخصص و مراقبت بیمارستانی 	
هایی جهت حفظ سالمتی شما تزریق 	
فیزیوتراپی، کار درمانی و گفتار/زبان درمانی 	
ها باشند خدمات سالمت در منزل، که ممکن است تجهیزات پزشکی، وسایل و دستگاه 	
درمان مشکالت بینایی، ازجمله استفاده از عینک 	
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تسینودک کاز ل امکت ایمحدل مش وشپت حته کی عواقمدر ک عمساز اده فتاسل امشی، واینشالت کشمان درم 	
های رشد  سالمت رفتاری برای اختالالت طیف اوتیسم و سایر ناتوانی درمان 	
مدیریت موردی و آموزش سالمت 	
 ادرزادی،مص قنل لعا بدن بار جناهنای ارهتاخسم یرمتا یالح اصی راحجی نعمه به کی، میرمتی راحج 	

تاسی عیبطری اهظاد جایا یرد، کلمعود بهبور ظنمه باری میبا یور ومتت، ونفعا، رومتد، رشای ه اریجناهن

آزمایش مسمومیت خون با سرب
 ماهگی آزمایش مسمومیت 24 ماهگی و 12اند باید در   تخصیص یافتهKaiser Permanenteکلیه کودکانی که به 

ً ماهگی این کار را انجام دهند.72 و 36اند، باید در سن   آزمایش ندادهخون با سرب بدهند، یا اگر قبال

کمک به دریافت خدمات مراقبت تندرستی کودک و نوجوان
کنیم خدمات موردنیازشان را دریافت کنند. مسئول هماهنگی خدمات  هایشان کمک می  سال و خانواده21ما به اعضای زیر 

تواند:  میKaiser Permanenteمراقبت 
اطالعاتی درمورد خدمات موجود به شما بدهد 	
دهندگان خارج از شبکه کمک کند دهندگان عضو شبکه یا ارائه در موقع نیاز، در یافتن ارائه 	
در گرفتن نوبت کمک کند 	
ونقل غیرپزشکی هماهنگی نماید تا کودکان بتوانند سر  ونقل پزشکی و سرویس حمل برای سرویس حمل 	

شان حاضر شوند نوبت پزشکی
ای از آنها   کمک کند، که نمونهMedi‑Cal FFSبه هماهنگی مراقبت برای دریافت خدمات ازطریق  	

عبارتند از:

درمان و خدمات بازتوانی و توانبخشی برای اختالالت سالمت روان و سوء مصرف مواد 	

درمان مشکالت دهان و دندان، ازجمله ارتودنسی 	

توانند از طریق برنامه خدمات در قبال هزینه  سایر خدماتی که کودکان می
Medi-Cal (»FFS»)ها دریافت کنند  یا سایر برنامه

چکاپ های دندان پزشکی
های کودکتان را هرروز با کشیدن مالیم یک دستمال تمیزکننده روی آنها همیشه پاکیزه نگه دارید. در سن حدود چهار  لثه

محض در آمدن اولین دندان کودکتان یا  ها« با در آمدن اولین دندان نوزاد شروع خواهد شد. به تا شش ماهگی، »رشد دندان
سالگی او، هرکدام که زودتر بود، باید نوبتی برای اولین ویزیت دندانپزشکی او بگیرید. تولد یک
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شوند: هزینه محسوب می عنوان خدمات رایگان یا کم ، بهMedi‑Calخدمات دندانپزشکی زیر از 

 سال4 تا 1های سنین  بچه
اولین ویزیت دندانپزشکی نوزاد 	
اولین معاینه دندانپزشکی نوزاد 	
 سالگی(3 ماه از زمان تولد تا 3 ماه، هر 6معاینات دندانپزشکی )هر  	
اشعه ایکس 	
 ماه(6ها )هر  پاکسازی دندان 	
 ماه(6وارنیش فلوراید )هر  	
پرکردن دندان 	
کشیدن دندان 	
خدمات اورژانسی 	
خدمات سرپایی 	
بخش )اگر »دارای ضرورت پزشکی« باشد( آرام 	

کودکان سنین 5 تا 12 سال
 ماه(6معاینات دندانپزشکی )هر  	
اشعه ایکس 	
 ماه(6وارنیش فلوراید )هر  	
 ماه(6ها )هر  پاکسازی دندان 	
های آسیاب های دندان سیالنت 	
پرکردن دندان 	
عصب کشی 	
خدمات اورژانسی 	
خدمات سرپایی 	
بخش )اگر »دارای ضرورت پزشکی« باشد( آرام 	

کودکان سنین 13 تا 17 سال
 ماه(6معاینات دندانپزشکی )هر  	
اشعه ایکس 	
 ماه(6وارنیش فلوراید )هر  	
 ماه(6ها )هر  پاکسازی دندان 	
ارتودنسی )بریس( برای افراد واجد شرایط 	
پرکردن دندان 	
روکش 	
عصب کشی 	
کشیدن دندان 	



با مرکز خدمات اعضا KP به شماره  TTY( 1-800-464-4000 711( تماس بگیرید. تماس با این شماره 
رایگان است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت اداری( در خدمت شما هستیم. از 

صفحه 83وبسایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

5 | مراقبت های تندرستی کودکان و نوجوانان

خدمات اورژانسی 	
خدمات سرپایی 	
بخش )اگر »دارای ضرورت پزشکی« باشد( آرام 	

 6384-322-800-1 خواهید بیشتر درباره خدمات دندانپزشکی اطالع پیدا کنید، از طریق شماره  اگر سؤالی دارید یا می
(TTY/TDD 1-800-735-2922 711 یا) با Medi‑Cal Dental Programتوانید به   تماس بگیرید. همچنین می

 )به زبان انگلیسی( مراجعه /https://smilecalifornia.org به آدرس Medi‑Cal Dental Programوبسایت 
فرمایید.

سایر خدمات ارجاع به آموزش های پیشگیرانه
های اولیه فرزندتان، معلمان  اگر از این نگران هستید که فرزندتان در مدرسه و تحصیل مشکالتی دارد، با پزشک مراقبت

او یا مدیران مدرسه صحبت کنید. عالوه بر مزایای پزشکی که تحت پوشش ما است، خدماتی نیز وجود دارد که مدرسه 
موظف است برای کمک به تحصیل فرزندتان و عقب نماندن او ارائه دهد.

توانند برای کمک به تحصیل فرزندتان ارائه شوند عبارتند از: هایی از خدماتی که می نمونه
خدمات گفتاری و زبانی 	
خدمان روانشناسی 	
فیزیوتراپی 	
کاردرمانی 	
های کمکی فناوری 	
خدمات کار اجتماعى 	
خدمات مشاوره 	
خدمات پرستار مدرسه 	
وآمد به مدرسه ونقل برای رفت سرویس حمل 	

پردازد. شما در کنار  دهد و هزینه آن را نیز همین وزارت می این خدمات را وزارت آموزش و پرورش کالیفرنیا ارائه می
ً مفید واقع شود.توانید یک طرح اختصاصی تهیه کنید که برای فرزندتان کامال پزشکان و معلمان فرزندتان می

https://smilecalifornia.org/


با مرکز خدمات اعضا KP به شماره  TTY( 1-800-464-4000 711( تماس بگیرید. تماس با این شماره 
رایگان است. ما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت اداری( در خدمت شما هستیم. از 

صفحه 84وبسایت ما به آدرس kp.org )به زبان انگلیسی( بازدید کنید

6 | گزارش دهی و حل مشکالت

دهی و حل مشکالتگزارش . 6 
 داشته باشید:Kaiser Permanenteدو نوع مسئله وجود دارد که ممکن است با 

دهنده خدمات، یا با درمان یا   یا ارائهKaiser Permanente( وقتی است که با نارضایتی )یا شکایت 	
کنید کنید مشکل پیدا می ای دریافت می دهنده مراقبت سالمت که از ارائه

 وقتی است که با تصمیم ما در مورد عدم پوشش یا تغییر خدمات خود موافق نیستیددرخواست تجدیدنظر 	

 استفاده کنید. Kaiser Permanenteتوانید برای اطالع به ما در مورد مشکلتان از فرایند شکایت و تجدیدنظر  می
 CalOptima تماس بگیرید. برای اطالع دادن به CalOptimaتوانید با   میKaiser Permanenteجای  همچنین به

 بعدازظهر، با خدمات اعضای توانید روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا 5:30 در مورد مشکل خود، می
CalOptima 8088-587-888-1 یا 8500-246-714-1 به شماره (TTY 1-800-735-2929) .تماس بگیرید 

کدام از حقوق قانونی   باعث از بین رفتن هیچKaiser Permanente یا CalOptimaاستفاده از فرایند طرح شکایت 
جویانه علیه شما  دلیل طرح شکایت علیه ما، اقدامی تالفی  بهKaiser Permanente یا CalOptimaشما نخواهد شد. 

برای تمام اعضا را مراقبت شود  به ما باعث میمشکلتان اطالع دادن دهند.  قرار نمیمورد تبعیض را شما و دهند  انجام نمی
ارتقا دهیم.

های سالمت کالیفرنیا   اداره خدمات مراقبتMedi‑Cal شده  همچنین بازرس کل بخش مراقبت مدیریت
(Department of Health Care Services, »DHCS»)تواند شما را راهنمایی کند. اگر در پیوستن،   می

اید و در انتقال  توانند به شما کمک کنند. اگر نقل مکان کرده تغییر یا خروج از یک طرح سالمت مشکلی دارید، آنها می
Medi‑Calتوانید روزهای دوشنبه تا جمعه، از  توانند به شما کمک کنند. می  خود به شهرستان جدیدتان مشکل دارید، می

 تماس بگیرید.8609-452-888-1ساعت 8 صبح تا 5 عصر با بازرس کل به شماره 

 به دفتر احراز شرایط شهرستان خود ارائه دهید. اگر Medi‑Calتان را درباره احراز شرایط  توانید شکایت همچنین می
 مطمئن نیستید شکایت خود را نزد چه کسی ارائه کنید، با مرکز تماس خدمات اعضای ما به شماره

1-800-464-4000 (TTY 711).تماس بگیرید 

 بعدازظهر  صبح تا 85 از دوشنبه تا جمعه، از برای گزارش اطالعات نادرست در مورد بیمه درمانی اضافی خود، لطفاً
 تماس بگیرید.5555-541-800-1 به شماره Medi‑Calبا 

شکایات
ای دیگر،  دهنده  یا ارائهKaiser Permanenteتان از  شکایت )یا نارضایتی( وقتی است که در مورد خدمات دریافتی

مشکل یا نارضایتی دارید. هیچ محدودیت زمانی برای ثبت شکایت وجود ندارد.

اید دارید، شکایت خود را به   دریافت کردهMedi‑Cal Rxاگر شکایتی از داروهای تجویزی سرپایی که از طریق 
Medi‑Cal Rx صورت کتبی یا تلفنی با رفتن به وبسایت توانید به تان را می  تسلیم نمایید. شکایت

www.Medi-CalRx.dhcs.ca.gov به زبان انگلیسی( یا تماس با مرکز مشتریان( Medi‑Cal Rx به شماره 
پذیر است. کاربران  روزی و همه ایام هفته امکان صورت شبانه  مطرح کنید؛ تماس با این شماره به1-800-977-2273

TTYتماس بگیرند.711 صبح تا 5 عصر با شماره 8توانند روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت   می 

https://www.Medi-CalRx.dhcs.ca.gov
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توانند شود. اعضا می  مشمول روند طرح شکایت ما نمیMedi‑Cal Rx شکایات مربوط به مزایای دارویی 
 مطرح کنند2273-977-800-1 را ازطریق تماس با Medi‑Cal Rx شکایات مربوط به مزایای دارویی 

 یا به وبسایت(را بزنید711  یا5تماس بگیرید و کلید  2273-977-800-1  با TTY برای )
www.Medi-CalRx.dhcs.ca.gov .به زبان انگلیسی( مراجعه نمایند( 

 Kaiser Permanenteتوانید شکایتتان را تلفنی، کتبی، یا آنالین از طریق  برای سایر مسائل، هر زمان که بخواهید می
 مطرح کنید.CalOptimaیا 

 تلفنی: 	

 تماس بگیرید4000-464-800-1 به شماره Kaiser Permanente با خدمات اعضای  	
روزی و در 7 روز هفته  صورت شبانه ؛ تماس به(تماس بگیرند 711 با شماره TTY  کاربران )

پذیر است. شماره پرونده پزشکی، نام و دلیل شکایت خود را به ما  )به استثنای تعطیالت اداری( امکان
ارائه دهید

 به CalOptima بعدازظهر، با خدمات اعضای 5:30روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 8 صبح تا  	
 تماس بگیرید و (TTY 1-800-735-2929 )8088-587-888-1 یا 8500-246-714-1شماره 

، نام و دلیل شکایت خود را بیان کنید.CalOptimaشماره کارت شناسایی 
 با پست: 	

تماس  (TTY 711)  4000-464-800-1 به شماره Kaiser Permanenteبا خدمات اعضای  	
های شکایت در مطب پزشک شما نیز  بگیرید و از ما بخواهید فرم مربوطه را برایتان ارسال کنیم. فرم

 نام، شماره پرونده پزشکی و دلیل شکایت خود موجود هستند. وقتی فرم را گرفتید، آن را پر کنید. حتما
توانیم به شما کمک کنیم. فرم را به دفتر خدمات  را ذکر کنید. به ما بگویید چه اتفاقی افتاده و چگونه می

ها، به   پست کنید )برای اطالع از مکانKaiser Permanenteاعضا در یکی از مراکز عضو شبکه 
kp.org/facilities)به زبان انگلیسی[ رجوع کنید[ 

ً

 8088-587-888-1 یا 8500-246-714-1 به شماره CalOptima با خدمات اعضای  	
(TTY 1-800-735-2929) تماس بگیرید و درخواست کنید فرمی برای شما ارسال شود. پس از 

 نام، شماره کارت شناسایی طرح سالمت و دلیل شکایت خود را دریافت این فرم، آن را تکمیل کنید. حتما
ها توضیح دهید تا به شما کمک کنند. فرم را به این نشانی ارسال کنید: بیان کنید. موضوع را به آن

ً

CalOptima Member Services 
505 City Parkway 

West Orange, CA 92868
حضوری:  	

 فرم شکایت یا مطالبه/درخواست مزایا را در دفتر خدمات اعضا در یکی از مراکز عضو 	
شبکه پر کنید

 City Parkway, West Orange, CA 92868 505 در نشانی CalOptimaفرمی را در دفتر  	
پر کنید

آنالین: 	

)به زبان انگلیسی( استفاده کنید kp.orgفرم آنالین در وبسایت ما به نشانی  از 	

 )به زبان انگلیسی( بازدید کنیدwww.caloptima.org به نشانی CalOptimaسایت  از وب 	

https://www.Medi-CalRx.dhcs.ca.gov
https://kp.org/facilities
https://kp.org
https://www.caloptima.org
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توانیم خدمات زبانی رایگان به شما  توانیم به شما کمک کنیم. ما می اگر برای طرح شکایت خود نیاز به کمک دارید، می
توانید از   تماس بگیرید. همچنین می(TTY 711) 4000-464-800-1 ارائه دهیم. با مرکز خدمات اعضای ما به شماره 

CalOptimaتوانند کمک زبانی رایگان نیز به شما ارائه کنند. ها می  کمک دریافت کنید. آن

 Kaiser Permanenteها جهت حل مشکل با شما و   مطرح کردید، آنCalOptimaاگر شکایت خود را از طریق 
 به CalOptima، با CalOptimaکنند. برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد رویه رسیدگی به شکایت  همکاری می

 تماس بگیرید(TTY 1-800-735-2929) 8088-587-888-1 یا 8500-246-714-1شماره 

ای به شما ارسال خواهیم کرد و دریافت شکایت را به اطالع شما خواهیم   روز از دریافت شکایت شما، نامه5ظرف 
 روز، نامۀ دیگری به شما خواهیم فرستاد و در آن به شما خواهیم گفت که مشکل شما را چگونه 30رساند. ظرف 
ایم. اگر درمورد شکایتی با ما تماس بگیرید که مربوط به پوشش سالمت، ضروریات پزشکی یا درمان  برطرف کرده

ای دریافت نکنید. آزمایشی یا تحقیقاتی نیست و شکایت شما تا پایان روز کاری بعد برطرف شود، ممکن است نامه

 دارید بر CalOptima یا Kaiser Permanenteگیری سریع از  در صورتی که شما یا پزشک شما درخواست تصمیم
کنید زمان پاسخگویی به شکایت شما ممکن است زندگی، سالمتی یا توانایی شما را به خطر بیندازد،  این اساس که فکر می

ها در این   مطرح کردید، آنCalOptimaتوانید برای بررسی فوری )سریع( درخواست دهید. اگر شکایت خود را نزد  می
 بازه زمانی به شما پاسخ خواهند داد. برای تقاضای بررسی فوری، با مرکز خدمات اعضای ما به شماره

1-800-464-4000  (TTY 711) یا CalOptima 8088-587-888-1 یا 8500-246-714-1 به شماره
(TTY 1-800-735-2929) تان، ما یا   ساعت از زمان دریافت شکایت72 تماس بگیرید. تماس بگیرید. ظرف

CalOptimaگیری خواهیم کرد. اگر ما یا   نسبت به نحوه رسیدگی به آن و تسریع در روند بررسی تصمیمCalOptima 
تان   روز به شکایت30دهیم که ظرف  تصمیم به عدم تسریع در روند بررسی شکایت شما بگیریم، به شما اطالع می

رسیدگی خواهیم کرد.

های تجدید نظر درخواست
 Kaiser Permanenteدرخواست تجدیدنظر با شکایت متفاوت است. درخواست تجدیدنظر یعنی درخواست اعضای 

ایم. در صورتی که  شده گرفته  برای بررسی و تغییر تصمیمی که در مورد پوشش خدمات درخواستCalOptimaیا 
ایم که اقدام به رد، تعویق،  ایم و به شما گفته  را برای شما ارسال کرده(«Notice of Action, »NOA)اطالعیه اقدام 

 شما یا PCPتوانید درخواست تجدیدنظر کنید.  ایم و شما با این تصمیم ما موافق نیستید، می تغییر یا قطع خدمات نموده
تواند با اجازه کتبی شما، برایتان درخواست تجدیدنظر کند. دهنده دیگر نیز می ارائه

 خود، درخواست تجدیدنظر را ارائه دهید. اگر تصمیم به کاهش، NOA روز تقویمی از تاریخ دریافت 60باید ظرف 
توانید تا زمانی که منتظر تعیین تکلیف  کننده آن هستید، می تعویق، یا قطع خدماتی بگیریم که درحال حاضر دریافت

درخواست تجدیدنظرتان هستید همچنان از آن خدمات برخوردار شوید. به این موضوع »کمک در حالت انتظار« 
 یا قبل از تاریخی NOA روز از تاریخ مندرج در 10گویند. برای دریافت »کمک در حالت انتظار«، باید ظرف  می

ایم خدمات شما قطع خواهد شد )هرکدام دیرتر باشد( از ما درخواست تجدیدنظر نمایید. وقتی تحت این شرایط  که گفته
یابند. در صورت رد یا تغییر خدمات، ممکن است از شما بخواهیم هزینه  کنید، آن خدمات ادامه می درخواست تجدیدنظر می
خدمات را پرداخت کنید.

توانید تقاضای »دادرسی   اتخاذ کرده است درخواست تجدیدنظر دهید، میMedi‑Cal Rxاگر بخواهید روی تصمیمی که 
 درخواست تجدیدنظر کنید، اداره خدمات اجتماعی Medi‑cal Rxخواهید روی تصمیمی از  ایالتی« نمایید.  اگر می

کالیفرنیا یک روند دادرسی ایالتی برای این کار دارد. این روند با روند تجدیدنظر که برای سایر مزایای خود استفاده 
آمده  کنید متفاوت است. در جلسه دادرسی ایالتی، یک قاضی درخواست شما را با در نظر گرفتن اطالعات بالینی بدست می

 همسو است.Medi‑Calکند تا مطمئن شود تصمیم با سیاست داروخانه   بررسی میDHCSاز داروسازان 
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 CalOptima یا Kaiser Permanenteتوانید تلفنی، کتبی، حضوری یا آنالین از طریق  برای سایر مسائل، می
درخواست تجدیدنظر دهید:

تلفنی: 	
تماس بگیرید )کاربران  4000-464-800-1 به شماره Kaiser Permanente خدمات اعضای با 	

 TTY روزی و در 7 روز هفته )به استثنای  صورت شبانه تماس بگیرند(؛ تماس به 711 با شماره
پذیر است. شماره پرونده پزشکی، نام خود و خدماتی را که در مورد آن  تعطیالت اداری( امکان

درخواست تجدیدنظر دارید در اختیار ما قرار دهید

 به CalOptima بعدازظهر، با خدمات اعضای 5:30 صبح تا 8روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  	
 تماس بگیرید. (TTY 1-800-735-2929) 8088-587-888-1 یا 8500-246-714-1شماره 

اید  ، نام خود و سرویسی که برای آن درخواست تجدیدنظر دادهCalOptimaشماره کارت شناسایی 
کنید که  کنند که با تکمیل آن، تأیید می ها فرمی برای شما ارسال می ها قرار دهید. آن را در اختیار آن

اید. درخواست تجدیدنظر داده
با پست: 	

 تماس (TTY 711)  4000-464-800-1 به شماره Kaiser Permanenteبا خدمات اعضای  	
های درخواست تجدیدنظر در مطب  بگیرید و از ما بخواهید فرم مربوطه را برایتان ارسال کنیم. فرم

 نام خود، شماره پرونده پزشک شما نیز موجود هستند. وقتی فرم به دستتان رسید، آن را پر کنید. حتما
پزشکی و خدماتی را که در مورد آنها درخواست تجدیدنظر دارید ارائه دهید. فرم را به دفتر خدمات 

ها، به   پست کنید )برای اطالع از مکانKaiser Permanenteاعضا در یکی از مراکز عضو طرح 
kp.org/facilities)به زبان انگلیسی[ رجوع کنید[ 

ً

 8088-587-888-1 یا 8500-246-714-1 به شماره CalOptima با خدمات اعضای  	
(TTY 1-800-735-2929) تماس بگیرید و درخواست کنید فرمی برای شما ارسال شود. پس از 

، خدماتی که در مورد آن CalOptima نام، شماره کارت شناسایی تکمیل فرم، آن را تکمیل کنید. حتما
درخواست تجدیدنظر دارید را در آن درج کنید. فرم را به این آدرس پست کنید:

ً

CalOptima Member Services 
505 City Parkway 

West Orange, CA 92868
حضوری:  	

فرم تجدیدنظر را در دفتر خدمات اعضا در یکی از مراکز عضو شبکه پر کنید 	

City Parkway, West Orange, CA 92868 505  در نشانی CalOptimaفرمی را در دفتر  	
پر کنید

آنالین: 	
)به زبان انگلیسی( استفاده کنید kp.orgاز فرم آنالین در وبسایت ما به نشانی  	
 )به زبان انگلیسی(بازدید کنیدwww.caloptima.org به نشانی CalOptimaسایت  از وب 	

 توانیم اگر برای ارائه درخواست تجدیدنظر خود یا در رابطه با »کمک در حالت انتظار« نیاز به راهنمایی دارید، ما می
توانیم خدمات رایگان زبان به شما ارائه دهیم. با مرکز تماس خدمات اعضای ما به شماره شماره   به شما کمک کنیم. ما می

1-800-464-4000  (TTY 711)یا8500-246-714-1توانید از طریق تماس با شماره   تماس بگیرید. همچنین می  
1-888-587-8088 (TTY 1-800-735-2929) از ،CalOptimaها خدمات زبانی رایگان   کمک دریافت کنید. آن

کنند. نیز ارائه می

https://kp.org/facilities
https://kp.org
https://www.caloptima.org
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ها جهت حل مشکل با شما و  مطرح کردید، آنCalOptima اگر درخواست تجدیدنظر خود را از طریق 
Kaiser Permanenteکنند. برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد رویه رسیدگی به شکایت   همکاری می

CalOptima 8088-587-888-1 یا 8500-246-714-1، از طریق شماره (TTY 1-800-735-2929) با 
CalOptimaتماس بگیرید 

ای به شما ارسال خواهیم کرد و دریافت شکایت را به اطالع   روز از دریافت درخواست تجدیدنظر شما، نامه5ظرف 
رسانی خواهیم کرد و نامه   روز، تصمیم خود را در مورد درخواست تجدیدنظرتان اطالع30شما خواهیم رساند. ظرف 

 را برایتان خواهیم («Notice of Appeal Resolution, »NAR)وفصل درخواست تجدیدنظر«  »اطالعیه حل
ها در این بازه زمانی به شما پاسخ خواهند داد. اگر   مطرح کردید، آنCalOptimaفرستاد. اگر شکایت خود را نزد 

توانید درخواست دادرسی ایالتی و بازبینی  مان را در مورد تجدیدنظر به شما اعالم نکردیم، می  روز تصمیم30ظرف 
پزشکی مستقل نمایید. ولی اگر ابتدا درخواست دادرسی ایالتی بدهید.

گیری سریع   درخواست تصمیمCalOptima یا Kaiser Permanenteر صورتی که شما یا پزشکتان بخواهید از د
کنید زمان پاسخگویی به درخواست تجدیدنظر شما ممکن است زندگی، سالمتی یا توانایی  نمایید، بر این اساس که فکر می

توانید برای بررسی فوری )سریع( درخواست دهید. برای تقاضای بررسی فوری، با  ما به  شما را به خطر بیندازد، می
 8088-587-888-1 ا ی8500-246-714-1اره مشه ب CalOptimaا ی (TTY 711)  4000-464-800-1اره مش
(TTY 1-800-735-2929) ا یا مد. رییگباس متCalOptima رظدندیجتت واسدرخت افدریان زماز ت اعس 72رف ظ 
.دکر هیماخو یگیر تصمیم یعتسر درمو رد ماش

اقدام الزم در مواقع عدم موافقت با رأی تجدیدنظر
Kaiser Permanente های تجدیدنظر مرتبط با مزایای دارویی  مسئول رسیدگی به شکایات و درخواست

Medi‑Cal Rxهای تجدیدنظر مربوط به مزایای دارویی  توانید شکایات و درخواست  نیست.  میMedi‑Cal Rx را 
 تماس بگیرند و  2273-977-800 با شماره TTY مطرح کنید )کاربران  2273-977-800ازطریق تماس با شماره 

 شما اتخاذ شده Medi‑Cal Rx تماس بگیرند(. اگر با تصمیمی که در رابطه با مزایای دارویی 711با  را فشار دهند 5
توانید درخواست دادرسی ایالتی کنید. است موافق نیستید، می

  
 

  
ایم، ای دریافت کردید که در آن اطالع داده شد که تصمیم خود را تغییر ندادهاگر درخواست تجدیدنظر تکمیل کردید و نامه 

 نزد اداره خدمات دادرسی ایالتیتوانید درخواست ای حاوی تصمیم دریافت نکردید، می روز نامه30یا پس از گذشت 
کند. نیاز نیست هزینه دادرسی ایالتی را  طرح کنید. یک قاضی پرونده شما را بررسی می(»CDSS«)اجتماعی 

دهد.های زیر اطالعات بیشتری در مورد طرح دادرسی ایالتی در اختیارتان قرار میبپردازید. بخش

های ایالتی دادرسی

 

 

 

. یک قاضی به حل مشکل شما (»CDSS«)ای است با افرادی از اداره خدمات اجتماعی کالیفرنیا دادرسی ایالتی جلسه
 مطرح کرده باشید و Kaiser Permanente درخواست تجدیدنظر از کمک خواهد کرد. فقط در صورتی که قبال

 روز تصمیمی در مورد تجدیدنظر خود دریافت نکرده باشید، حق 30گیری راضی نباشید، یا اگر پس از همچنان از تصمیم
درخواست دادرسی ایالتی دارید.

ً

 
کند، درخواست دادرسی ای که نتیجه درخواست تجدیدنظرتان را اعالم می روز تقویمی از تاریخ اطالعیه120باید ظرف 

تواند با اجازه کتبی شما برایتان درخواست دادرسی ایالتی ارائه دهد. با این حال، اگر طی  میPCPایالتی ارائه دهید. 
تان خواهید تا زمان تعیین تکلیف دادرسی ایالتیدوره تجدیدنظر »کمک در حالت انتظار« به شما اختصاص دادیم، و می
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(»NAR«) روز از نامه »اطالعیه حقوق تجدیدنظر« 10همچنان دریافت کنید، باید ظرف 

 
 

ایم  یا قبل از تاریخی که گفته 
خدمات قطع خواهد شد )هرکدام دیرتر است(، برای دادرسی ایالتی درخواست دهید. اگر در اطمینان یافتن از ادامه »کمک 

تان نیاز به کمک دارید، با مرکز تماس خدمات اعضای ما به در حالت انتظار« تا زمان تعیین تکلیف نهایی دادرسی ایالتی
تواند با اجازه کتبی شما برایتان درخواست دادرسی  میPCP تماس بگیرید. (TTY 711)  4000-464-800-1شماره 

ایالتی ارائه دهد.

توانید درخواست دادرسی ایالتی نمایید. برای مثال، اگر گاهی بدون پشت سر گذاشتن روند درخواست تجدیدنظر ما می 
توانید بدون پشت سر گذاشتن روند درخواست رسانی نکردیم، میموقع به شما درمورد خدمات اطالعنحو صحیح یا بهبه

های گویند. برخی نمونهتجدیدنظر ما درخواست دادرسی ایالتی بدهید. به این حالت »تلقی گذشتن از مراحل« می
»تلقی گذشتن از مراحل« عبارتند از:

را به زبان ارجح شما در اختیارتان قرار نداده باشیم. (»NOA«)ما نامه اطالعیه اقدام  	
ما اشتباهی مرتکب شده باشیم که بر یکی از حقوق شما تاثیر بگذارد. 	
 را به شما نداده باشیم.NOAما نامه  	
 مرتکب شده باشیم.NARما اشتباهی در نامه  	
گیری نکرده باشیم.  روز نسبت به درخواست تجدیدنظرتان تصمیم30ما ظرف  	
 ساعت به درخواست تجدیدنظرتان پاسخ72 تان را به عنوان فوری شناخته باشیم، اما ظرف  ما پرونده 	

نداده باشیم.

توانید از طریق تلفن یا پست، درخواست دادرسی ایالتی ارائه دهید. می
( TTY: 1-800-952-8349) 5253-952-800-1اره مشه ب CDSS میعمو ییسخگوپا حداو با :لفنیت 	

.یدبگیر ستما
 فرمی را که به همراه اطالعیه نتیجه تجدیدنظر در اختیارتان قرار گرفته است پر کنید. آن از طریق پست: 	

را به آدرس زیر ارسال کنید:

California Department of Social Services 
State Hearings Division 

P.O. Box 944243, MS 09-17-37 
Sacramento, CA 94244‑2430

توانیم خدمات زبانی  توانیم به شما کمک کنیم. ما می اگر برای ارائه درخواست دادرسی ایالتی نیاز به کمک دارید، می
 تماس بگیرید.(TTY 711)  4000-464-800-1 رایگان به شما ارائه دهیم. با مرکز خدمات اعضای ما به شماره 

 روز طول 90در جلسه دادرسی، ما نظرات شما را مطرح خواهیم کرد. نظرات خود را نیز مطرح خواهیم کرد. تا 
کشد تا قاضی درباره پرونده شما تصمیم بگیرد. ما باید از تصمیم قاضی تبعیت کنیم. می

اندازد   به مخاطره میاگر به دلیل آنکه مدت فرآیند دادرسی ایالتی، زندگی، سالمت یا توانایی عملکرد شما را کامالً
 تماس بگیرید و درخواست دادرسی CDSSتوانید با   شما میPCPگیری کند، شما یا   سریع تصمیمCDSSخواهید  می

 یا Kaiser Permanenteتان از طرف   پس از دریافت فایل کامل پروندهCDSSایالتی فوری )سریع( ارائه دهید. 
CalOptima گیری کند.  روز کاری تصمیم3 ، باید ظرف حداکثر
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استفاده کالهبرداری، اتالف و سوء
 را دریافت کرده مرتکب کالهبرداری، اتالف یا Medi‑Calدهنده یا شخصی که  اگر مشکوک هستید که یک ارائه

 یا ارسال  6222-822-800-1استفاده شده است، این حق شماست که با تماس با تلفن محرمانه و رایگان به شماره  سوء
 )به زبان انگلیسی( این مورد را گزارش دهید.www.dhcs.ca.govشکایت به صورت آنالین در آدرس 

دهنده عبارتند از: موارد کالهبرداری، اتالف و سوءاستفاده توسط ارائه
جعل سوابق پزشکی 	
تجویز داروی بیشتر از میزان »دارای ضرورت پزشکی« 	
ارائه خدمات بهداشتی درمانی بیش از میزان »دارای ضرورت پزشکی« 	
اند صدور صورتحساب برای خدماتی که ارائه نشده 	
ای خدمات را ارائه نکرده است ای وقتی فرد حرفه صدور صورتحساب برای خدمات حرفه 	
دهنده  دار به اعضا در تالش برای تأثیرگذاری بر اینکه کدام ارائه ارائه کاالها و خدمات رایگان یا تخفیف 	

شود توسط عضو انتخاب می
های اولیه اعضا بدون اطالع آنان تغییر پزشک مراقبت 	

شود اما محدود به اینها نیست: کننده مزایا شامل موارد زیر می موارد کالهبرداری، اتالف و سوءاستفاده توسط فرد دریافت
 قرض دادن، فروش یا دادن کارت شناسایی طرح سالمت یا کارت شناسایی مزایای 	

Medi‑Cal (Benefits Identification Card, »BIC»)به فردی دیگر 
دهنده ها یا داروهای مشابه یا یکسان از بیش از یک ارائه دریافت درمان 	
رفتن به بخش اورژانس وقتی مورد اورژانسی نیست 	
استفاده از شماره تأمین اجتماعی یا شماره شناسایی طرح سالمت فرد دیگر 	
ونقل پزشکی و غیرپزشکی برای خدمات غیرمرتبط با امور بهداشت و درمان  های حمل استفاده از سرویس 	

ای برای دریافت  ، یا زمانی که نوبت پزشکی ندارید یا نسخهMedi‑Calیا برای خدمات خارج از پوشش 
داروها ندارید

برای گزارش کالهبرداری، اتالف و سوءاستفاده، باید نام، آدرس و شماره شناسایی فردی را که مرتکب این جرائم شده 
دهنده در صورتی  است بنویسید. تا آنجا که ممکن است درباره آن فرد اطالعات بدهید؛ مانند شماره تلفن یا تخصص ارائه

ای دقیق از آنچه را که رخ داده است ذکر کنید. دهنده مرتکب این موارد شده است. تاریخ وقایع و خالصه که ارائه

 روز هفته )شامل تعطیالت( با مرکز 7روزی و در  توانید به صورت شبانه اگر متوجه عالئم احتمالی سوءرفتار شدید، می
 تماس بگیرید.(TTY 711)   4000-464-800-1تماس خدمات اعضای ما به شماره 

االجرا داوری الزم
طرف است. این شخص ثالث اظهارات  االجرا روشی برای حل اختالفات از طریق یک شخص ثالث و بی داوری الزم

کند که هر دو طرف باید بپذیرند. هر دو طرف از حق دادرسی در هیئت  شنود و تصمیمی اتخاذ می هر دو طرف را می
کنیم که قبل از تاریخ  االجرا برای حل مواردی از دعاوی استفاده می کنند. ما از داوری الزم نظر می منصفه یا دادگاه صرف

االجرا برای این دعاوی سابق تنها برای خود ما  اجرای این کتابچه راهنمای اعضا ثبت کرده باشیم. استفاده از داوری الزم
آور است. الزام

https://www.dhcs.ca.gov
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دامنه داوری
االجرا استفاده کنید که این دعوی مربوط به این کتابچه اعضا یا عضویت شما با ما شود  شما باید تنها زمانی از داوری الزم
و همه شرایط زیر برآورده شوند:

دعوی برای یکی از موارد زیر باشد: 	
تخلف پزشکی )دعوی در مورد اینکه خدمات یا اقالم پزشکی غیر ضروری و یا غیرمجاز بوده یا به  	

اند(؛ یا کارانه یا ناقص عرضه شده صورت نامناسب، مسامحه
ارائه خدمات یا اقالم؛ یا 	
مسئولیت نسبت به محل 	

دعوی بدین طریق مطرح شده است: 	
شما علیه ما؛ یا 	
ما علیه شما 	

کند االجرا برای رسیدگی به دعوی ممانعت نمی قانون حاکم، از استفاده از داوری الزم 	
این دعوی از طریق »دادگاه دعاوی کوچک« قابل حل و فصل نیست 	

در نظر داشته باشید:
دینکاده فتاسرا االج الزمداوری از د نتسهل صفو ل حل ابقی تالایی دادرسق ریطاز ه کاوی دعرای بت سینالزم  	
االجرا  توانید از داوری الزم اگر از طریق دادرسی ایالتی تصمیمی در مورد پرونده شما اتخاذ شده است، نمی 	

استفاده کنید

کند: االجرا تقاضا می االجرا«، »شما« به معنای طرفی است که برای داوری الزم فقط در این قسمت »داوری الزم
شما )یک عضو( 	
کند اید و از جانب شما عمل می وارث شما، خویشاوند یا کسی که شما معرفی کرده 	
ای بر عهده دارد کند به علت رابطه شما با ما، وظیفه فردی که ادعا می 	

االجرا تسلیم شده است: االجرا«، »ما« به معنای طرفی است که علیه وی یک داوری الزم فقط در این قسمت »داوری الزم
	  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 یا SCPMGهر پزشک  	
ازدس یمزم لمرا را االج الزمداوری از اده فتاسه کا ه رفطن ایاز دام کر ها برارداد قدارای ان ازمسا یص خشر ه 	
ها هر کارمند یا نماینده هر کدام از این طرف 	
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قوانین فرایند
گیرد: االجرا با استفاده از قوانین فرایند صورت می داوری الزم

 و اطالعات Kaiser Permanenteهای  قوانین فرایند توسط دفتر سرپرست مستقل و با استفاده از داده 	
»کمیته مشورتی داوری« تنظیم شده است

 توانید از مرکز تماس خدمات اعضای ما به شمارۀ یک نسخه از قوانین فرایند را می 	
1-800-464-4000   (TTY 711) .دریافت کنید 

نحوه درخواست داوری
 االجرا، باید تقاضای رسمی )بنام »تقاضای داوری«( را تسلیم کنید كه شامل موارد برای ارائه تقاضای داوری الزم

شود:  زیر می
شرح شما در مورد دعوی علیه ما 	
کنید مبلغ خسارتی که درخواست می 	
ها وکیل  هایی که در این دعوی شرکت دارند. اگر هر کدام از این طرف اسم، نشانی و شماره تلفن همه طرف 	

دارند، اسم، نشانی و شماره تلفن آن وکیل را ذکر کنید
کنید ها اقامه دعوی می هایی که علیه آن اسم طرف 	

همه دعاوی که ناشی از یک واقعه واحد باشند باید در یک درخواست ذکر شوند.

تسلیم تقاضای داوری
 یاKFHP،KFH،SCPMG،TPMG،The Permanente Federation, LLC اگر برعلیه         

The Permanente Company, LLCکنید، تقاضای داوری را به این نشانی ارسال نمایید:  اقامه دعوی می

Kaiser Permanente 
Legal Department 

1950 Franklin St., 17th Floor 
Oakland, CA 94612

کنید، طبق الزام »آیین دادرسی مدنی کالیفرنیا« در خصوص شکایت  اگر علیه اشخاصی غیر از اینها اقامه دعوی می
ای را به آنها بدهید. مدنی، باید ابالغیه

زمانی که تقاضای داوری را دریافت کنیم، ابالغیه از لحاظ قانونی به ما داده شده است.

هزینه ثبت شکایت
از هزینه در توان شما تان  سهم است که اگر پرداخت 150$یک هزینه ثبت شکایت به مبلغ االجرا شامل  الزمهزینه داوری 

شود. نباشد، از آن صرفنظر می

هزینه ثبت شکایت قابل پرداخت به »حساب داوری« بوده و بدون توجه به تعداد دعاوی در درخواست شما و یا تعداد 
طرفین ذکرشده، همیشه یک مقدار ثابت است. هزینه ثبت شکایت قابل بازپرداخت نیست.
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توانید از دفتر سرپرست مستقل بخواهید که از  االجرا نیستید، می های داوری الزم اگر قادر به پرداخت سهم خود از هزینه
 را پر (Fee Waiver Form)ها صرفنظر کند. برای انجام این کار، باید یک فرم صرفنظر از هزینه  دریافت هزینه

کرده و به مقام زیر ارسال نمایید:
دفتر سرپرست مستقل؛ و 	
کنید طرفینی که علیه آنها اقامه دعوی می 	

فرم صرفنظر از هزینه:
گیرد از دریافت هزینه صرفنظر کند گوید که چطور سرپرست مستقل تصمیم می به شما می 	
گوید توان از آنها صرفنظر کرد به شما می هایی را که می هزینه 	

  (TTY 711)   4000-464-800-1توانید ازمرکز تماس خدمات اعضای ما به شمارۀ  یک نسخه از فرم صرفنظر را می
دریافت کنید.

تعداد داورها
طرف(. در موارد دیگر، ممکن  شود )میانجی بی برخی موارد توسط یک داور که هر دو طرف موافق هستند استماع می

طرف از طرف  تواند بر پرداخت یا عدم پرداخت هزینه داور بی ها می است بیش از یک داور وجود داشته باشد. تعداد داور
ما تأثیر داشته باشد.

طرف بماند.  شوند. داور باید بی کنند توسط یک داور رسیدگی می  خسارت درخواست می200,000$مواردی که تا 
توانند توافق کنند سه داور روی پرونده کار کنند. توافق برای بیش از یک داور باید پس از ثبت تقاضای داوری  طرفین می

ارائه شود. در مواردی که سه داور وجود دارد، یک داور نماینده یک طرف، داور دوم نماینده طرف دوم و داور سوم 
 اعطا کنند.200,000$توانند بیش از  طرف خواهد بود. داور)ها( نمی بی

شوند. هنگامی که سه داور  کنند توسط سه داور رسیدگی می  خسارت درخواست می200,000$هایی که بیش از  پرونده
توانند از حق  طرف خواهد بود. هرکدام از طرفین می وجود دارد، هر یک از طرفین دارای یک داور است و داور سوم بی

توانند توافق کنند که یک داور  نظر کنند. هر دو طرف اختالف، می خود برای داشتن داور به عنوان نماینده خود صرف
طرف باید پس از ثبت تقاضای داوری ارائه شود. طرف به پرونده رسیدگی کند. توافق برای یک داور بی بی

 های داور ها و هزینهدستمزد
 اهآنت حته کی طرایشورد مدر ات العطاب سکرای بم. ردازیپ یمرا ف رط یبداور ای زدهمتدسا موارد ماز ی رخبدر 

 اسمتز رکماز د یوانت یمرا د نرایفن یوانقاز ه خسنک ید. ینکه عراجمد نرایفن یوانقه برد، کم یواهخت رداخپرا ا ه هنزیه
 راا ه هنزیهن این یرفطر، گدیوارد مه مهدر د. ینکت افدری  (TTY 711)   4000-464-800-1ارۀ مشه با مای ضاعات دمخ
د.ردازنپ یمرا ود خی جانیمه نزیهدام کر هد، ننکاب ختانرا ود خه بط وربمای ه یجانیمن یرفطر اگد ردازنپ یماوی سمور طب

 هاهزینه
دارد، هر کدام از طرفین بدون توجه به نتیجه کار باید  غیر از آنچه در باال شرح داده شد و مطابق آنچه که قانون مقرر می

االجرا از قبیل دستمزد وکال، دستمزد شاهدان و سایر مخارج بپردازند. های خود را در رابطه با داوری الزم هزینه
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مقررات عمومی
توانید تقاضای  اگر دعوی مربوطه شریط قانون مرور زمان را برای آن دعوی در یک شکایت مدنی برآورده نکند، نمی

د.یآور کن داوری الزام

شود: اگر یكی از شرایط زیر موجود باشد، دعوی شما رد می
شما مطابق با قوانین فرایند، در حد معقول از خود جدیت نشان نداده باشید 	
های زیر، هر کدام که زودتر باشد، بیش از پنج سال گذشته باشد: جلسه دادرسی تشکیل نشده و از تاریخ 	

تاریخی که برگه »تقاضای داوری« را تحویل دادید؛ یا 	
تاریخی که بر مبنای همان واقعه یک شکایت مدنی ثبت کردید 	

طرف رد شود. باید دلیل خوبی برای چنین کاری ارائه شود. یک دعوی ممکن است به دالیل دیگر توسط داور بی

رد.یگبم یمصتده رونپاره دربف رطآن اب یغدر د وانت یمف رط یبداور د، ابینور ضحی دادرسه سلجدر ن یرفطاز ی کیر اگ

 (California Medical Injury Compensation Reform Act)ا یرنفیالکی کزشپای ه تراحجت رامغالح اصون انق
د:نک یمق دصل یبقن ایاز واردی مدر ده، شه تاخنشاز جمون انقط وسته که ونگدان به(، یالحاصه ونگر ه)و 

حق ارائه مدرک هر گونه بیمه یا پرداخت مزایای از کار افتادگی به شما 	
های غیر اقتصادی به دست آورید توانید از خسارت های مبلغی که می محدودیت 	
شود ای انجام می های دوره های بعدی که به صورت پرداخت حق دریافت غرامت برای خسارت 	

االجرا« بیان شده است. این استانداردها همچنین تا زمانی صدق  ها به صورتی است که در این قسمت »داوری الزم داوری
کنند که با این بند در تضاد نباشند: می

(Federal Arbitration Act) قانون داوری فدرال 2بند  	
آیین دادرسی مدنی کالیفرنیا 	
قوانین فرایند قضایی 	
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ها حقوق و مسئولیت . 7
های مشخصی دارید. این فصل به توضیح این  ، حقوق و مسئولیتKaiser Permanenteعنوان عضوی از  شما به

های قانونی است که شما به عنوان عضوی از  پردازد. این فصل همچنین دربردارنده ابالغیه ها می حقوق و مسئولیت
Kaiser Permanente.نسبت به آن حق دارید 

حقوق شما
 قرار دارید:Kaiser Permanenteاینها حقوق شماست که در جایگاه عضوی از 

رفتاری توأم با احترام و کرامت با شما، ضمن توجه به حق شما نسبت به حریم خصوصی و لزوم حفظ  	
تان محرمانگی اطالعات پزشکی

دهندگان عضو شبکه، و  دریافت اطالعات مربوط به طرح و خدمات آن، اعم از خدمات تحت پوشش، ارائه 	
های اعضا حقوق و مسئولیت

های اعضای ما هایی درمورد خط مشی حقوق و مسئولیت ارائه توصیه 	
های اولیه از شبکه ما دهندگان مراقبت امکان انتخاب یکی از ارائه 	
دهندگان شبکه دسترسی به موقع به ارائه 	
گیری مربوط به سالمت و درمان خود، از جمله حق رد کردن درمان مشارکت در تصمیم 	
اند کنند و نوع آموزشی را که دیده دانستن اسم کسانی که به شما خدمات درمانی ارائه می 	
پذیر است خطر، ایمن، تمیز و دسترس دریافت مراقبت در محلی که بی 	
دریافت نظر مشورتی یکی از پزشکان شبکه در هر زمان 	
اید کرده ارائه شکایت شفاهی یا مکتوب خود درباره سازمان یا خدمات مراقبت که دریافت 	
برخورداری از هماهنگی خدمات مراقبت 	
تقاضای تجدیدنظر روی تصمیمات اتخاذشده مبنی بر رد، تعویق یا محدودسازی خدمات یا مزایا 	
صورت رایگان دریافت خدمات ترجمه شفاهی به زبان خود به 	
ها های حقوقی رایگان در دفتر کمک حقوقی محل خود یا سایر گروه دریافت کمک 	
های پزشکی نامه تنظیم کردن وصیت 	
 دایداده ا مه بر ظدندیجتت واسدرخً البقر اگا. زایما یات دمخدن شرد ورت صدر ی تالایی دادرست واسدرخ 	

 درروز  30دت مدر ر اگد. ینکت واسدرخی تالایی دادرسد یوانتی مد، یتسینی راضده شه ترفگم یمصتاز و 
 زینرا ی تالایی دادرسد یوانت یمد، ینکنت افدریی میمصتد ردیکرح طما مزد نه کری ظدندیجتت واسدرخورد م

تاسر ذیپ انکامآن ت حتوری فی دادرسه کود ش یمی طرایشه بوط ربمات العطال امشن اید. ینکت واسدرخ
تان در مواردی که  هایی از سابقه پزشکی خود و دریافت، تغییر یا تصحیح سوابق پزشکی دسترسی به نسخه 	

اقتضای قانونی دارد
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دسترسی به خدمات رضایت افراد زیر سن قانونی 	
 ها، اعم از خط بریل، چاپ درشت،  صورت رایگان در سایر قالب دریافت اطالعات کتبی عضو به 	

 های الکترونیکی قابل دسترس بنا به درخواست و در بازه زمانی معقول به تناسب  فایل صوتی و قالب
(b) 14182نوع قالب مورد درخواست و مطابق با بخش  نامه رفاه و نهادها   از آیین(12)

عنوان ابزاری برای اجبار، تنبیه، راحتی یا انتقام مورد  آزاد بودن از هر نوع محدودیت یا جداسازی که به 	
استفاده قرار گیرد

های درمانی موجود و راهکارهای جایگزین متناسب با  بحث صادقانه درمورد اطالعات مربوط به گزینه 	
ها شرایط و توانایی شما در درک آنها، فارغ از هزینه یا پوشش هزینه

 دریافت یک نسخه از سابقه پزشکی خود و تقاضای تغییر یا تصحیح آنها مطابق با مفاد مندرج در  	
نامه مقررات فدرال   آیین45 از ماده 164.526 و 164.524 های  بخش

(Code of Federal Regulations, CFR)
، Kaiser Permanenteآزادی در احقاق این حقوق بدون تأثیر منفی بر نحوه درمان شما توسط  	

دهندگان یا ایالت ارائه
دهندگان  دسترسی به خدمات تنظیم خانواده، مراکز زایمان مستقل، مراکز سالمت واجد شرایط فدرال، ارائه 	

های مقاربتی  درمانی سرخپوستان، خدمات مامایی، مراکز سالمت روستایی، خدمات عفونت خدمات بهداشتی
و خدمات اضطراری خارج از شبکه ما طبق قانون فدرال

های شما مسئولیت
ها را دارید:  این مسئولیتKaiser Permanenteعنوان اعضای  شما به

ها و نحوه دریافت خدمات مطلع شوید این کتابچه راهنمای اعضا را مطالعه کنید تا از پوشش هزینه 	
 یایاسنشارت کد، ینک یمه عراجمت براقمت افدریرای بی توقد. ینکاده فتاسی تدرسه بود خی ایاسنشارت کاز  	

Kaiser Permanente ،ی ایاسنشارت کو دار  سکعی ایاسنشارت کMedi‑Cal دیاشبه تداشراه مهرا ود خ
هایتان حاضر شوید در نوبت 	
 خود اطالع دهیدPCPوضعیت سالمت و سابقه درمانی خود را به  	
 شما روی آن توافق دارید دنبال کنیدPCPبرنامه درمانی را که شما و  	
تان آگاه شوید از اثرات سبک زندگی خود بر روی سالمتی 	
نسبت به پزشکان شبکه و سایر کادر درمانی و اعضا، احترام و مالحظه داشته باشید 	
 نیست بپردازیدMedi‑Calهزینه خدماتی را که تحت پوشش  	
های مندرج در این کتابچه راهنمای اعضا، به حل مسائل بپردازید با استفاده از روش 	
در صورت پذیرش شدن در یک بیمارستان خارج از شبکه، به ما اطالع دهید 	
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اطالعیه عدم تبعیض

Kaiser Permanente نحوۀ تنظیم نارضایتی نزد

  عدم تبعیضاطالعیه
 

 . دنک میپیروی ال رفدی و نی ایالتمدوق نین حقواز قا Kaiser Permanenteون است. قانا یر بمغایض  تبعنقائل شد
 

Kaiser Permanente ی،، هویت جنسنسیتین، ج دیت، پیشینه فرهنگی، تبار،می، رنگ پوست، مل قووهسن، نژاد، گرلیل ده ب 
، یک، شهروندی ژنتاطالعاتلی، بع ما، منشکیت پزهنی، وضعی ذی یاانی جسمت تأهل، ناتوجنسی، وضعیایل ، تمز جنسیابرا

 د.نک فتار نمیت روتفاها مآنا با  یدشو یائل نمتبعیض ق فرادن امهاجرتی بیعیت وضی یا اصلزبان 

Kaiser Permanente هد:دمیا ارائه یر ر زخدمات 

  انند:، مندر کنرارقرتباط بتر با ما ا بهندواننکه بتن برای ایوارایگان به افراد ناتکمک مات و خد •

 اشارهی زبان ا فهم حرمترج 

  ل قابیکی الکترونای ه تفرمی، های صوت فایلت، رش د، چاپریلی دیگر )خط بها ر فرمت دبیکتاطالعات ارائه
 ها( تفرمایر و سترسی سد

  انند:ت، می نیسانگلیسها ناصلی آبه کسانی که زبان ایگان ی رزبانخدمات  •

 ای رفه حیرجمان شفاهمت 

 ریگ دایهبه زبانبی ت کتطالعاا 

. ساعات (TTY 711) یدبگیرس تما 4000-464-800-1مات اعضا به شماره خدز تماس مرک رید، باا دنیازاگر به این خدمات 
  افطل ،دیراد ملتک ای ییاونش لشکم که یتروص رد(. زکرم تالیطعت یانثتسا روز هفته )به 7روز، بانهساعت ش  24ی: پاسخگوی
 .یدبگیرتماس  711با شماره 

ً

ت یم. جهه د ارائهیکیالکترونرم ا فی یار صوت نو حروف بزرگ،پ باریل، چاط بر خ دنیموات می را نداین ست، اسرخو دقبمتعا
 رمت  و فیدبگیرا تماس ی ماعضا تماس خدماتز کا مرر، بیگ دیرمتیا در فزین ی جایگها رمتی به یکی از این فا فت نسخهدریا

  .یدت کناسرخود را نظر خودمد

 Kaiser Permanente زدنحوۀ تنظیم نارضایتی ن

  زاتی ارضایند توانیمی، ل شدقانونی قائضی غیرتبعیی دیگر وشا به ر یوان بودت ناتماخدین ائۀ ار اردما  که یدار دگر باورا
  حرط ششو پیاهنما رهچاب  کتهب افطل ،تایئزج زا عالطا تهج .دینک حرط Kaiser Permanente  دز نضتبعی

  (Evidence of Coverage)بیمه گواهی  یا (Certificate of Insurance)  در مورنید دواتمی. همچنین یدجعه کنمرا  خود  
 اب افطل ،دیراد زاین کمک به یتیاضران میظنت رد رگا. دینک تبصح اضعا تامدخ ناگدنیامن زا ییک اب ،دوخ به طوبرم ایه زینهگ

 .تماس بگیریداعضا بخش خدمات 

ً

ً

  ایید:نمیم سلها توش به این ریدوانت میایتی از تبعیض را نارض

 کز خدمات با مرز( مرکطیالت تع یتثنااسه بته )ز هفرو 7وز و ربانهساعت ش 24ر نید دواتی م فنی:صورت تلبه •
  یدبگیرتماس  (TTY 711) 4000-464-800-1ای به شماره اعض

 برای میفر یدت کنرخواس د ویدبگیر ما تماسبا  (TTY 711) 4000-464-800-1  از طریق شماره ت: پسقطریاز  •
 ارسال شود اشم

 ضو قع در یکی از مراکز عوادمات رکز خر م دی مزایا راعو/دواسترخ دفرم شکایت یا فرم ری:صورت حضوبه •
  kp.org/facilitiesنی اینترنتی  در نشاگانندهدرست ارائهه فهز، بز نشانی این مراکطالع ا )برای اح تکمیل کنیدطر

  عه کنید(مراج

  یده کناداستف kp.org نی ا به نشام ایتسر وب دز فرم آنالیناآنالین:  •

https://kp.org/facilities
https://kp.org
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نحوۀ تکمیل فرم نارضایتی نزد دفتر حقوق مدنی اداره خدمات مراقبت های بهداشتی کالیفرنیا )فقط برای 
)Medi-Cal ذی نفعان

نحوۀ تنظیم نارضایتی نزد دفتر حقوق مدنی وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده

ً  یرید:گی زیر تماس بها یبه نشان Kaiser Permanenteهای حقوق مدنی هندکن گنهامه اب امیقتسم دیناوت میهمچنین 

Attn: Kaiser Permanente Civil Rights Coordinator 
 Member Relations Grievance Operations

 P.O. Box 939001
 San Diego CA 92193

  (Medi-Calعان نف فقط برای ذی)الیفرنیا های بهداشتی کمراقبته خدمات ی ادار مدنقر حقود دفترم نارضایتی نزکمیل فنحوۀ ت

ای ه قبتدمات مرااره خی ادنمدوق ر حق دفتزدایت حقوق مدنی را ن شکیدانتو میریق ایمیل از طی یا ت تلفنصور مچنین بهه
  کنید:یم ا تنظفرنیی کالیاشتهدب

  نیا فرکالیتی اشهدی بهاقبته خدمات مرااری ادنمدوق حقا دفتر تماس ب فنی:صورت تلبه •
 (California Department of Health Care Services, DHCS)7370-440-916 اره به شم(TTY 711) 

 س:رای به این آدهتکمیل فرم شکایت یا ارسال نام  ت: پسقطریاز  •

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

: ردا دس قرارستر در دتینترنانی ایر این نشی شکایت دها فرم
 http://www.dhcs.ca.gov/Pages/Language_Access.aspx

 CivilRights@dhcs.ca.govمیل به ارسال ای آنالین: •

 دهخدمات انسانی ایاالت متحو شت  مدنی وزارت بهداق حقودفترزد نحوۀ تنظیم نارضایتی ن

 ایت . شکیدح کنه طرحدت متیاالخدمات انسانی ااشت و هدت بنی وزارمدوق  حق دفترزدض نتبعیر رابطه با  دی شکایتیدوانتی م
 کنید:صورت آنالین طرح یا بهاز طریق تلفن ی، کتبصورت  بهدتوانیمی را خود

 ( 7697-537-800-1یا  TTY 711) 1019-368-800-1تماس با شماره  لفن: تقطریاز  •

 س:رای به این آدهتکمیل فرم شکایت یا ارسال نام  ت: پسقطریاز  •

 U.S. Department of Health and Human Services
 200 Independence Avenue, SW 

 Room 509F, HHH Building 
 Washington, D.C. 20201

  ارد: دسترس قرار در دنیر این نشای شکایت دها فرم
 http:www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

 ی: به نشاندنی وق مر حقت دفتز پورتال شکای اازدیدب آنالین: •
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf . 

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/portal/lobby.jsf
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های مشارکت به عنوان عضوی از طرح راه
CalOptimaها چندین مرتبه در سال جلساتی را برای گفتگو درخصوص نقاط قوت   مایل است نظرات شما را بشنود. آن

شود در این جلسات شرکت کنند. در یکی از جلسات  کنند. از اعضای محترم دعوت می و نحوه ایجاد بهبود برگزار می
شرکت کنید!

CalOptima («MAC«)کمیته مشورتی اعضای 
CalOptimaهای نیازمند بهبود  کند تا در مورد نقاط قوت خود و حوزه ای برگزار می  جلسهCalOptima .صحبت شود 

شود در این جلسات شرکت کنند. در یکی از جلسات شرکت کنید! از اعضای محترم دعوت می

CalOptima دارای گروهی به نام کمیته مشورتی اعضا (Member Advisory Committee, MAC) .است 
ها و کارکنان سازمان خدمات اجتماعی و سازمان  های جامعه، حامی ، نمایندهCalOptimaاین گروه متشکل از اعضای 

شود و مسئول مطرح   صحبت میCalOptimaهای  های بهداشتی است. در این گروه در مورد نحوۀ بهبود سیاست مراقبت
دهد.  گزارش میCalOptimaکردن مشکالت اعضا و طرح سالمت است و به هیئت مدیره 

 بعدازظهر، از طریق 5:30 صبح تا 8خواهید عضوی از این گروه باشید، روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت  اگر می
توانند با   میTTYها تماس بگیرید، کاربران   با آن8088-587-888-1 یا شماره رایگان 8500-246-714-1شماره 

 )به زبان www.caloptima.orgتوانید به نشانی   تماس بگیرند. همچنین می2929-735-800-1شماره رایگان 
انگلیسی( مراجعه کنید.

های حفظ حریم خصوصی اطالعیه شیوه
د جومو شکیپز بقاسو نگیمامحر حفظ یها یهور و KAISER PERMANENTE یها ستسیا به طبومر نیهیاب

ود.ش یمداده رار قا مشار یتاخدر ت، واسدرخه با نبو ت اس

Kaiser Permanente  ده ش تظافحمی اندرمات العاطی گانرمحماز(Protected Health Information, »PHI») 
 PHI شما حفاظت کنند. PHIسازیم که از  دهندگان طرف قرارداد خود را ملزم می کند. همچنین همه ارائه شما حفاظت می

شما عبارت است از اطالعات قابل تشخیص جداگانه )شفاهی، کتبی یا الکترونیک( درباره وضعیت سالمت، خدمات 
های مربوط به مراقبت سالمت شما. مراقبت سالمت دریافتی یا پرداخت

روزرسانی کنید و   خود را مشاهده و دریافت نمایید، اشتباهات آن را رفع یا آن را بهPHIتوانید یک نسخه از   میمعموالً
توانید  ایم به شما بدهیم. می  شما در اختیار دیگران قرار دادهPHIاز ما بخواهید فهرستی از اطالعات مشخص را که از 

ای غیر از شیوه معمول برای شما  درخواست کنید که این اطالعات محرمانه به محلی غیر از آدرس معمول یا به شیوه
ارسال شود.

ها یا عملکردهای درمانی از قبیل تحقیق یا برآورد کیفیت  ممکن است برای انجام مراقبت، پژوهش پزشکی، پرداخت هزینه
 شما استفاده کنیم یا آن را در اختیار دیگران قرار دهیم. همچنین ممکن است طبق قانون موظف PHIمراقبت و خدمات، از 

 شما را در اختیار دولت قرار دهیم یا هنگام اقدامات قانونی ارائه کنیم.PHIباشیم 

 شما استفاده PHIکنید( از  ای که برای خود تعیین می به هر منظور دیگری که باشد، بدون کسب اجازه کتبی شما )یا نماینده
های حفظ حریم خصوصی )که  دهیم؛ مگر در مواردی که در اطالعیه رویه کنیم یا آن را در اختیار دیگران قرار نمی نمی

 PHI ذکر شده باشد. الزامی وجود ندارد که اجازه اینگونه استفاده از Medi‑Calدر پایین آمده( و مقررات محرمانگی 
خود را بدهید.

https://www.caloptima.org
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کند، با مرکز تماس خدمات اعضای ما به شماره  بینید شخصی از اطالعات شما به طور نادرست استفاده می اگر می
1-800-464-4000  (TTY 711) یا با مأمور محرمانگی اداره خدمات بهداشت و درمان کالیفرنیا 

توانید ایمیلی به اداره   تماس بگیرید. همچنین می(TTY 1-877-735-2929) داخلی 1 0602-866-866-1به شماره 
 ارسال کنید.privacyofficer@dhcs.ca.govخدمات مراقبت سالمت کالیفرنیا به آدرس 

های حفظ حریم  های کلیدی حفظ حریم خصوصی ما است. اطالعیه رویه این تنها خالصه کوتاهی از برخی از رویه
 شما است PHIهای حفظ حریم خصوصی و حقوق شما در مورد  خصوصی که حاوی اطالعات تکمیلی درباره رویه

توانید با مرکز تماس  گیرد. برای دریافت یک نسخه از آن می موجود بوده و بنا به درخواست، در اختیار شما قرار می
توانید این اطالعیه را در   تماس بگیرید. همچنین می(TTY 711)  4000-464-800-1خدمات اعضای ما به شماره 

)به زبان انگلیسی( ببینید. kp.org یا از طریق مراجعه آنالین به آدرس Kaiser Permanenteمرکز 

اطالعیه مربوط به قوانین
کنند. حتی اگر این قوانین در این کتابچه راهنمای اعضا  قوانین متعددی در مورد این کتابچه راهنمای اعضا صدق می

های شما اثر بگذارند. قوانین اصلی که بر این کتابچه  گنجانده یا شرح داده نشده باشند، ممکن است بر حقوق و مسئولیت
. سایر قوانین فدرال و ایالتی نیز Medi‑Calراهنمای اعضا حاکم هستند عبارتند از قوانین ایالتی و فدرال درباره برنامه 

ممکن است نافذ باشند.

ها، سایر  عنوان گزینه آخر پرداخت هزینه  بهMedi-Calاطالعیه در مورد 
های خدمات سالمت، و بازیابی تخلف پوشش

دهد یا برایتان هماهنگ  به شما ارائه میKaiser Permanente گاهی ابتدا باید فرد دیگری هزینه خدماتی را که 
اید، بیمه یا غرامت کارگران  اید یا در محل کار آسیب دیده کند بپردازد. برای مثال، اگر تصادف رانندگی داشته می

(Workers Compensation).باید ابتدا هزینه را بپردازد 

که  Medi‑Calش وشپت حتات دمخرای به کدارد را ت یولئسمو ق حن ایا یرنفیالکی تداشهبای ه تبراقمات دمخاداره 
Medi‑Cal د.نکت افدریه نزیهت، سینآن ه یاولده ننک ترداخپ

 از قوانین و مقررات ایالتی و فدرال مربوط به مسئولیت حقوقی اشخاص ثالث برای مراقبت درمانی به Medi‑Calبرنامه 
 همه اقدامات معقول را انجام خواهد تا اطمینان حاصل کند که برنامه Kaiser Permanenteکند.  افراد ذینفع تبعیت می

Medi‑Cal.آخرین گزینه پرداخت است 

 ممکن است الزم Medicare هستید، باید این موضوع را به ما اطالع دهید. برنامه Medicareاگر شما واجد شرایط 
کننده است.  همیشه آخرین پرداختMedi‑Calکنید بپردازد.  باشد هزینه خدمات مشخصی را که از ما دریافت می

 داشته («Other Health Coverage, »OHC) همچنین ممکن است پوشش درمانی دیگری Medi‑Calاعضای 
شود. طبق قانون، اعضا باید قبل از استفاده از خدمات از طریق  ای به آنها ارائه می باشند که بدون هیچ گونه هزینه

Medi‑Cal تمام خدماتی را که ،OHCدهد استفاده کرده باشند. اگر برای   ارائه میOHC رایگان یا با هزینه دولتی 
شود. قوانین   و/یا صالحیت شما رد یا متوقف میMedi‑Calدرخواست نکنید یا درخواست حفظ آن را ندهید، مزایای 

کنند که اگر بیمه درمانی خصوصی دارند، گزارش دهند. برای گزارش   را ملزم میMedi‑Calفدرال و ایالتی اعضای 
 )به زبان انگلیسی( بروید. همچنین http://dhcs.ca.gov/mymedi-calیا تغییر بیمه درمانی خصوصی، به 

 (TTY 1-800-735-2929) 8088-587-888-1 یا 8500-246-714-1 به شماره CalOptimaتوانید با  می

mailto:privacyofficer@dhcs.ca.gov
https://kp.org
http://dhcs.ca.gov/mymedi-cal
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 تماس بگیرید. برای (711 یا TTY 1-800-430-7077) 5555-541-800-1  به شماره DHCSتماس بگیرید. یا با 
 خود را به OHC تماس بگیرید. اگر تغییرات مربوط به 1980-636-916-1 تماس از خارج از کالیفرنیا، با شماره 

 استفاده کنید درحالی که واجد شرایط آنها نیستید، ممکن است Medi‑Calسرعت گزارش نکنید و به همین دلیل از مزایای 
 برگردانید.DHCSمجبور شوید هزینه را به 

 روز از ثبت 30تان باید ظرف مدت  اید و شخص دیگری مسئول جراحت شما است، شما یا نماینده قانونی اگر مصدوم شده
صورت آنالین ارسال کنید:  اطالع دهید. اطالعیه خود را بهDHCSاقدام یا ادعای قانونی، موضوع را به 

	 Personal Injury Program در http://dhcs.ca.gov/PI)به زبان انگلیسی( 
	 Workers Compensation Recovery Program در 

http://dhcs.ca.gov/WC)به زبان انگلیسی( 

 تماس بگیرید.9891-445-916-1برای اطالعات بیشتر، با شماره 

ها اطالعیه در خصوص بازیابی ماترک برای جبران هزینه
های مدیریت شده برای خدمات  های انجام شده، از جمله حق بیمه مراقبت  باید بازپرداخت پرداختMedi‑Calبرنامه 

مرکز پرستاری، خدمات ارائه شده در خانه و خدمات محلی و خدمات بیمارستانی و داروهای تجویزی که به عضو متوفی 
Medi‑Cal سالگی او یا بعد از آن ارائه شده است، از مایملک برخی از اعضای متوفی عضو 55 در Medi‑Cal طلب 

شود. کند. اگر یک عضو متوفی در هنگام فوت ماترکی نداشته باشد یا مالک هیچ چیز نباشد، چیزی بدهکار نمی

 تماس بگیرید یا به لینک0590-650  (916) برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بازیابی از ماترک، با شماره 
http://dhcs.ca.gov/erمند شوید. توانید از مشاوره حقوقی بهره  )به زبان انگلیسی( رجوع کنید. همچنین می

اطالعیه اقدام
Kaiser Permanente در هر زمان که ما درخواست برای مراقبت درمانی را مورد رد، تعویق، قطع یا تغییر قرار 

 به شما ارسال خواهد کرد. اگر با تصمیم مربوطه مخالف (Notice of Action, NOA)دهیم، یک نامه اطالعیه اقدام 
توانید همیشه درخواست تجدیدنظر کنید. برای کسب اطالعات مهم در مورد درخواست تجدیدنظر، به بخش  باشید، می
ایم   ارسال کنیم، اگر با تصمیمی که گرفتهNOA مراجعه کنید. وقتی ما برای شما 6های تجدیدنظر در فصل  درخواست

دهیم. تان را به شما اطالع می مخالف باشید، کلیه حقوق

اطالعیه شرایط نامتعارف
اگر اتفاقی نظیر یک فاجعه بزرگ پیش آید که توانایی ما در ارائه یا ترتیب دادن مراقبت را محدود کند، با حسن نیت 

دهندگان موجود شبکه یا مراکز برنامه درمانی به شما ارائه  تالش خواهیم کرد مراقبت مورد نیازتان را از طریق ارائه
ترین بیمارستان بروید. بر اساس موارد مندرج در بخش »خدمات  کنیم. اگر وضعیت پزشکی اورژانسی دارید، به نزدیک

اورژانسی«، شما تحت پوشش خدمات اورژانسی هستید.

http://dhcs.ca.gov/PI
http://dhcs.ca.gov/WC
http://dhcs.ca.gov/er
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اطالعیه مربوط به اجرای مزایای شما
کنیم پر کنید. همچنین ممكن است برای آنكه بهتر بتوانیم خدمات  باید هر فرم را که در روال عادی کار خود درخواست می

ها( را به وجود آوریم. ها و رویه مورد نیاز شما را تأمین كنیم، استانداردهایی )خط مشی

اگر استثنایی را در مورد شرایط این کتابچه راهنمای اعضا برای شما یا شخص دیگری قائل شویم، لزومی ندارد که اینکار 
 را برای شما یا شخص دیگری در آینده انجام دهیم.

 نایررات قمو ط رایشاز ه كت سینی نعمدان بن ایم، آوری یمندر را اجه برا ا ضاعای منراهه چابتكن ایاد فماز ی تمسقر اگ
م.ذاریگبرا اجورد مه بان زمر هرا ا ضاعای منراهه چابتكن ایط وابضه کم داریرا ق حن ایا مم. ای ردهكر ظنرفصا ضاعه چابتك

اطالعیه درباره تغییرات این کتابچه راهنمای اعضا
 روز 30، تغییراتی در این كتابچه اعضا بوجود آوریم. ظرف CalOptimaتوانیم با دریافت تأییدیه  ما در هر مقطعی می

ً به شما اطالع خواهیم داد.قبل از ایجاد هرگونه تغییر، این موضوع را كتبا

های مرتبط الوکاله، حق مشاوره و هزینه اطالعیه مربوط به حق
ا یSouthern California Permanente Medical Group ا، مو ا مشن یبالف تاخه ونگر هدر 

Kaiser Foundation Hospitals ،وعوضمن اید. ردازنپ یمان ودشخرا ود خای ه هنزیهو زد متدسن یرفطاز ک ریه 
ود.ش یمز یناوره شمق حو ه الوکال قحل امش

آور بودن کتابچه راهنمای اعضا برای افراد عضو اطالعیه الزام
 تخصیص داده شوید، اجرای ضوابط این Kaiser Permanente به CalOptimaگیرید از طریق  وقتی تصمیم می

شود. کتابچه راهنمای اعضا برای شما الزامی می

 عامل ما نیستCalOptimaاطالعیه مبنی بر اینکه 
CalOptima عامل یا نماینده Kaiser Foundation Health Plan, Inc..نیست 

های مربوط به پوشش بیمه شما اطالعیه
ممکن است آخرین اطالعات مربوط به پوشش خدمات درمانی شما را برایتان بفرستیم. ما این اطالعات را به جدیدترین 

کنیم. اگر نقل مکان کردید یا نشانی جدیدی دارید، در اولین فرصت با تماس  آدرسی که از شما در دست داریم ارسال می
، این موضوع را به ما اطالع دهید. (TTY 711)  4000-464-800-1با مرکز تماس خدمات اعضای ما به شماره 

 خود اطالع دهید.CalOptimaهمچنین نشانی جدیدتان را به کارشناس تعیین صالحیت شهرستان و 
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های مهم ها و واژه شماره . 8
های مهم شماره تلفن

:Kaiser Permanenteواحد خدمات اعضای  	

  انگلیسی  	
( زبان با استفاده از خدمات مترجم شفاهی150و بیش از )

1-800-464-4000 

 0616-788-800-1 اسپانیایی 	

 7585-757-800-1 های چینی گویش 	

	 TTY 711
(TTY 711) 8883-225-800-1 مجوز خدمات مراقبت پس از تثبیت وضعیت بیمار  	
(TTY 711) 2273-574-833-1  و مشاوره Kaiser Permanenteاخذ نوبت در   	
	 CalOptima 1-714-246-8500 8088-587-888-1 یا (TTY 1-800-735-2929)
	 Medi‑Cal Rx  1-800-977-2273 

(TTY 711)  

های مهم واژه
تواند به موقع به  گانه زایمان قرار دارد یا پیش از زایمان نمی  مدت زمانی که یک زن در مراحل سهدر حال وضع حمل:

تواند به سالمت و ایمنی زن یا کودک متولد نشده آسیب برساند. بیمارستان دیگری منتقل شود یا انتقال او می

کشد.  یک وضعیت پزشکی که ناگهانی است و به مراقبت سریع پزشکی نیاز دارد و مدت طوالنی طول نمیحاد:

   («.United States Code, »U.S.C) قانون ایاالت متحده  فردی که در عنوان 25سرخپوستان آمریکایی:
1603های  بخش (c) 1603 و (f) 1679 و (b) 42  به عنوان سرخپوست آمریکایی تعریف شده است یا طبق ماده

 یا عنوان V از قانون بهبود 136.12 بخش («.Code of Federal Regulations, »C.F.R)مقررات قانون فدرال 
واسطه ارجاع تحت خدمات   یا به(Indian Health Care Improvement Act)های بهداشتی سرخپوستان  مراقبت

دهندگان مراقبت  سالمت طرف قرارداد، به عنوان یک سرخپوست واجد شرایط برای دریافت خدمات درمانی از ارائه
، یک قبیله سرخپوستی، [«Indian Health Service, »IHC]بهداشتی سرخپوستان )خدمات سالمت سرخپوستان 

 («Indian/Tribal/Urban, »I/T/U)ای/شهری –  ای یا سازمان سرخپوستی شهری سرخپوستی/قبیله سازمان قبیله
شناخته شده است.
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شده درباره   برای بازبینی و تغییر تصمیم گرفتهKaiser Permanente درخواست یک عضو از درخواست تجدیدنظر:
پوشش نوعی خدمات مورد تقاضا.

خدمات مراقبت بهداشتی و داروهای تحت پوشش این طرح سالمت.مزایا: 

طرف. برای مشکالتی که از طریق داوری   روشی برای حل مشکالت با استفاده از یک شخص ثالث بیاالجرا: داوری الزم
کند که هر دو  شنود و تصمیمی اتخاذ می های دو طرف قضیه را می شوند، شخص ثالث استدالل االجرا حل و فصل می الزم

کنند. نظر می طرف ملزم به پذیرفتن آن هستند. هر دو طرف از حق دادرسی در هیئت منصفه یا دادگاه صرف

California Children’s Services («CCS«): برنامه Medi‑Cal21 سال  که خدماتی را برای کودکان زیر 
کند. ها و مشکالت سالمت مشخص هستند، ارائه می که دارای بیماری

 :(»California Health and Disability Prevention, «CHDP)سالمت و پیشگیری از معلولیت کالیفرنیا 
دهندگان عمومی و خصوصی خدمات سالمت را برای ارزیابی اولیه  های ارائه یک برنامه سالمت عمومی که هزینه

کند. این برنامه به کودکان  های کودکان و جوانان بازپرداخت می سالمت جهت تشخیص یا پیشگیری از بیماری و معلولیت
های اولیه  کند. پزشک مراقبت های بهداشتی عادی هستند، کمک می و جوانانی که واجد شرایط دسترسی به مراقبت

(Primary Care Physician, »PCP»)تواند خدمات   شما میCHDP.را ارائه کند 

CalOptima:شده شما در  های مدیریت  طرح مراقبتMedi‑Cal .است Kaiser Permanenteدهنده   شبکه ارائه
باشد.  میCalOptimaمراقبت بهداشتی شما از طریق 

 شهرستان اورنج.:CalOptimaمنطقه خدمات 

ای، مددکاران اجتماعی یا سایر پرسنل منتصب که  وحرفه  پرستاران رسمی، پرستاران دارای مجوز فنیمدیر پرونده:
کنند. دهندگان شما هماهنگ می توانند به شما کمک کنند مشکالت عمده سالمت را درک کنید و مراقبت را با ارائه می

شده و  عنوان پرستار ثبت فردی با مجوز کار به: (»Certified Nurse Midwife, «CNM)پرستار مامایی مجاز 
شده در کالیفرنیا. یک پرستار مامایی دارای گواهی، مجاز است در  با گواهی پرستار ماما از هیئت مدیره پرستاران ثبت

موارد زایمان طبیعی شرکت داشته باشد.

کند ای که ستون فقرات را از طریق دستکاری دستی درمان می دهنده  ارائهمتخصص کایروپراکتیک:

شود  تواند به طور کامل درمان شود یا در طول زمان بدتر می  یک بیماری یا مشکل دیگر پزشکی که نمیعارضه مزمن:
یا باید طوری درمان شود که وضعیت شما بدتر نشود.

 انتخاب کنند. این (PCP)های اولیه  دهنده مراقبت توانند آن را به عنوان یک ارائه  مرکزی است که اعضا میکلینیک:
، (Federally Qualified Health Center, FQHC)محل، ممکن است یک مرکز درمانی مورد تأیید فدرال 

، کلینیک سالمت سرخپوستان، یا یک مرکز (Rural Health Clinic, RHC)کلینیک محلی، کلینیک سالمت روستایی 
مراقبت اولیه دیگر باشد.

 خدمات سرپایی در مرکز :(»Community-based adult services, «CBAS)خدمات محلی بزرگساالن 
دهنده مراقبت  ها، مراقبت شخصی، آموزش و پشتیبانی خانواده و ارائه ای، خدمات اجتماعی، درمان خدمات پرستاری حرفه

پزشکی، خدمات تغذیه، جابجایی و سایر خدمات برای اعضای واجد شرایط.
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دهنده، یا  ، یک ارائهKaiser Permanente بیانیه شفاهی یا کتبی یک عضو درباره عدم رضایت نسبت به شکایت:
شده. یک شکایت همان اعتراض است. کیفیت خدمات درمانی یا کیفیت خدمات ارائه

دهنده فعلی خود به   از ارائهMedi‑Cal توانایی یک عضو طرح برای ادامه دریافت خدمات استمرار خدمات درمانی:
 موافقت کنند.Kaiser Permanenteدهنده خدمات و  مدت حداکثر 12 ماه بدون وقفه در خدمات، به شرطی که ارائه

 Medi‑Cal Rxد یأیوردتمای داروهت رسهف: (»Contract Drugs List, «CDL)رارداد قرف طی اداروهت رسهف
د.دهارش فست رسهفن ایاز را ان ازتیوردنمش وشپت حتای داروهد وانت یمان تکزشپه ک

 فرآیند تعیین اینکه کدام پوشش بیمه:(»Coordination of Benefits, «COB )هماهنگی مزایا 
(Medicare ،Medi-Calبیمه تجاری یا سایر ) مسئولیت درمان و پرداخت اولیه اعضایی را که دارای بیش از یک نوع 

پوشش بیمه درمانی هستند بر عهده دارد.

 سازمانی محلی :(»County Organized Health System, «COHS)یافته شهرستان  سیستم سالمت سازمان
. در صورت برخوردار بودن از قوانین Medi‑Calایجادشده توسط هیئت ناظران شهرستان جهت قرارداد با برنامه 

های  دهنده مراقبت توانند ارائه شده می نام کنندگان ثبت نام خواهید شد. دریافت  ثبتCOHSطور خودکار در طرح  نام، به ثبت
 انتخاب کنند.COHSدهندگان  بهداشتی خود را از بین تمام ارائه

ً دهید. کند انجام می گر پرداخت می  در زمان خدمات، مازاد بر مبلغی که بیمه پرداختی که معموالپرداخت مشترک:

شوند و تابع شرایط،   ارائه میKaiser Permanente خدمات مراقبت بهداشتی که به اعضای خدمات تحت پوشش:
 و بر اساس فهرست موجود در این دفترچه راهنمای اعضا و همه Medi‑Calها و استثناهای قرارداد  ضوابط، محدودیت

های آن هستند. اصالحیه

 :(»California Department of Health Care Services, «DHCS)ا یرنفیالکت المست براقمات دمخاداره 
.کند می ترنظا Medi‑Calه امرنبر به کت اسی تدولاداره ک یا. یرنفیالکان درمو ت داشهبات دمخاداره 

 :(»California Department of Managed Health Care, «DMHC)ا یرنفیالکده شت ریدیمت المست براقماداره 
د.نک یمارت ظنده شت ریدیمت براقمت المسای ه رحطر به کت اسی تدولاداره ک یا. یرنفیالکده شت ریدیمی تداشهبت براقماداره 

 تجهیزاتی که »دارای ضرورت :(»Durable Medical Equipment, «DME)تجهیزات پزشکی بادوام 
 DMEشوند. ما نسبت به اجاره کردن یا خریدن  دهنده دیگر تجویز می پزشکی« هستند و از سوی پزشک شما یا ارائه

شود. های اجاره نباید بیش از هزینه خرید باشند. تعمیر تجهیزات پزشکی پوشش داده می گیریم. هزینه تصمیم می

 ای، تشخیصی و درمانی  غربالگری زودهنگام و دوره
(Early and periodic screening, diagnostic and treatment, «EPSDT«): خدمات EPSDT 

ها و  کند سالم بمانند. اعضا باید غربالگری  سال است که به آنها کمک می زیر Medi‑Cal21یک مزیت برای اعضای 
 های سالمت مناسب سن خود را جهت پیدا کردن مشکالت سالمت و درمان زودهنگام بیماری دریافت کنند، و ضمنا چکاپ

مند شوند. ها شناسایی شوند بهره هایی که ممکن است در چکاپ از هرگونه درمان برای رسیدگی یا کمک به بهبود عارضه
ً

های جدی است، مانند وضعیت وضع حمل )تعریف   یک وضعیت پزشکی یا روانی با نشانهوضعیت پزشکی اورژانسی:
تواند از دید منطقی این  باال را ببینید( یا درد شدید که فردی محتاط با دانش غیر تخصصی درباره سالمت و پزشکی، می

اعتقاد را داشته باشد که عدم دریافت مراقبت پزشکی فوری ممکن است:
سالمت شما یا سالمت کودک متولد نشده شما را به شدت تهدید کند 	
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باعث آسیب رسیدن به عملکرد بدن شود 	
باعث نقص در عملکرد صحیح یک بخش یا عضو بدن شود 	

شده به وسیله پزشک )یا افراد تحت سرپرستی یک پزشک بر اساس قانون( برای پی   یک معاینه انجاممراقبت اورژانسی:
بردن به اینکه آیا وضعیت اضطراری پزشکی وجود دارد یا خیر. خدمات »دارای ضرورت پزشکی« که برای پایدار 

کردن وضعیت شما در حد امکانات مرکز الزم هستند.

های   جابجایی با آمبوالنس یا وسیله نقلیه اضطراری به بخش اورژانس برای دریافت مراقبتجابجایی پزشکی اورژانسی:
پزشکی اورژانسی.

کند.  فردی که عضو یک طرح سالمت است و خدماتی را از طریق طرح دریافت مینام شده: ثبت

شده از سوی طرح، به آن  دهنده دارد و طی یک مدت مشخص تعیین  بیماری که یک ارتباط موجود با یک ارائهبیمار ثابت:
کرده است. دهنده مراجعه می ارائه

شوند؛   پوشش داده نمیMedi‑Cal یا برنامه کالیفرنیا Kaiser Permanente خدماتی که توسط خدمات مستثنی:
خدمات خارج از پوشش

 داروها، تجهیزات، اقدامات یا خدماتی که در مرحله آزمایش در آزمایشگاه و/یا مطالعات روی حیوانات درمان آزمایشی:
گیرند. قبل از وارد شدن به مرحله آزمایش روی انسان هستند. خدمات آزمایشی تحت بررسی بالینی قرار نمی

 خدماتی برای پیشگیری یا تأخیر بارداری.خدمات تنظیم خانواده:

 یک مرکز سالمت در :(»Federally Qualified Health Center, «FQHC)مرکز درمانی مورد تأیید فدرال 
توانید مراقبت اولیه و پیشگیرانه را در یک  دهنده زیادی برای مراقبت بهداشتی وجود ندارد. می ای که در آن ارائه ناحیه

FQHC.دریافت کنید 

دهد   شما خدماتی را پوشش نمیMedi‑Cal گاهی طرح :(»Fee-For-Service, «FFS)خدمات در قبال هزینه 
FFS توانید آنها را دریافت کنید، مثل بسیاری از خدمات دارویی از طریق   میMedi‑Cal FFSاما همچنان از طریق 

Medi‑Cal Rx.

 مراقبت منظم پزشک برای بررسی روند بهبود بیمار پس از بستری یا در طول یک دوره درمان.مراقبت تکمیلی:

اند.  فهرستی از داروها یا اقالمی که معیارهای مشخصی دارند و برای اعضا تأیید شدهفهرست داروها:

تواند به برخی  داند فریب دادن می یک رفتار آگاهانه برای فریب دادن یا جعل کردن به وسیله شخصی که میکالهبرداری: 
مزایای غیرمجاز برای خود شخص یا یک فرد دیگر منجر شود.

 مراکز خدمات سالمت که در آنها زایمان :(»Freestanding Birth Centers, «FBC)مراکز زایمان مستقل 
قرار است دور از محل زندگی زن باردار انجام شود و از طرف دولت مجوز دارند یا تأییدیه دیگری از سوی ایالت برای 
ارائه خدمات قبل از زایمان و زایمان یا مراقبت پس از زایمان و سایر خدمات سرپایی که مشمول طرح هستند، دارند. این 

مراکز بیمارستان نیستند.
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دهنده، یا  ، یک ارائهKaiser Permanente بیانیه شفاهی یا کتبی یک عضو درباره عدم رضایت نسبت به شکایت:
شده. شکایت نمونه ای از اعتراض است. کیفیت مراقبت و خدمات ارائه

کنند مهارتها و عملکرد زندگی روزمره را   خدمات مراقبت سالمت که به شما کمک میخدمات و وسایل توانمندسازی:
حفظ کنید، یاد بگیرید یا بهبود بخشید.

نی شکاپز یا ،کنند می نمارد ار نطاسر که نیشکاپز ،نحااجر نندما نیمتخصصا و نشکاپز ت:المست براقمان دگنده هارائ
. هستند ما شبکه رد یا کنند می رکا Kaiser Permanenteا به کی ایهآنو د ننک یمان درمرا دن بژه ویای ه شخبه ک

د.ننکه ارائرا ا مش وشپت حتات دمخو د ناشبه تداشوز جما یرنفیالکدر ات دمخه ارائرای بد ایبا مه کبشو ضعان دگنده هارائ

 خود ارجاع گرفته باشید. در رابطه با بعضی از خدمات، PCP برای مراجعه به یک متخصص، باید از شما معموالً
تأییدیه )مجوز قبلی( الزم است. پیش

 برای برخی از خدمات مانند تنظیم خانواده، مراقبت اورژانسی، مراقبت متخصص زایمان/متخصص زنان 
(Obstetrics/Gynecology, OB/GYN) از سوی نیست یا خدمات حساس، الزم PCP.خود ارجاع گرفته باشید 

شده بازپرداخت  های بیماری یا آسیب به فرد بیمه های پزشکی و جراحی را در زمینه  پوشش بیمه که هزینهبیمه سالمت:
پردازد. دهنده می  به ارائهها را مستقیما کند یا این هزینه می ً

شده در منزل.  مراقبت تخصصی پرستاری و سایر خدمات ارائهمراقبت بهداشتی در منزل:

دهندگانی که مراقبت تخصصی پرستاری و سایر خدمات را در منزل به شما   ارائهدهندگان مراقبت بهداشتی در منزل: ارائه
کنند. ارائه می

..Kaiser Foundation Health Plan, Inc منطقه کالیفرنیای جنوبی منطقه محل سکونت:

 مراقبت برای کاهش ناراحتی جسمی، عاطفی، اجتماعی و روحی برای یک عضو دارای بیماری العالج  آسایشگاه:
 ماه زنده بماند(.6رود بیش از  )کسی که انتظار نمی

کنید.  جایی که در آنجا مراقبت بستری و سرپایی را از پزشکان و پرستاران دریافت میبیمارستان:

 پذیرش در یک بیمارستان برای درمان به عنوان یک بیمار بستری.بستری شدن:

شده در یک بیمارستان بدون پذیرش شدن به عنوان یک   مراقبت پزشکی یا جراحی انجامهای سرپایی بیمارستان: مراقبت
بیمار بستری.

 یک کلینیک سالمت که توسط خدمات سالمت :(»Indian Health Clinic, «IHC)کلینیک سالمت سرخپوستان 
ای یا سازمان   یا توسط یک قبیله سرخپوستی، سازمان قبیله(Indian Health Service, HIS)سرخپوستان 

شود. سرخپوستان شهری اداره می

 یک نهاد فدرال در داخل وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایاالت متحده که مسئول ارائه خدمات سالمت سرخپوستان:
خدمات سالمت به سرخپوستان آمریکا و افراد بومی آالسکا است

د.یانمبر گدیان کما یان تارسمیبک یدر را ب شد ویشور بجمود خاز ینورد می کزشپت براقمرای به کی امگنه :یبستر قبتامر
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 یک داروی درمانی، محصول بیولوژیکی یا دستگاهی که با موفقیت فاز یک تحقیقات بالینی را با تأییدیه درمان تحقیقاتی:
 پشت سر گذاشته اما برای مصرف عمومی توسط (Food and Drug Administration, FDA)اداره غذا و دارو 

FDA تأیید نشده است و همچنان با تحقیقات بالینی مورد تأیید FDA.تحت بررسی قرار دارد ،

Kaiser Foundation Health Plan, Inc.: یک سازمان غیر انتفاعی در کالیفرنیا. در این کتابچه راهنمای 
 است..Kaiser Foundation Health Plan, Incاعضا، منظور از »ما«، 

Kaiser Permanente:  Kaiser Foundation Health Plan, Inc ،Kaiser Foundation Hospitals .
.Southern California Permanente Medical Group)یک شرکت غیر انتفاعی در کالیفرنیا(، و 

مدت بیش از ماه پذیرش در آن مرکز و ماه پس از آن.  خدمات مراقبت در یک مرکز بههای بلندمدت: مراقبت

ها و  ها، داروخانه  که فقط از پزشکان، متخصصان، کلینیکMedi‑Cal یک طرح شده: طرح مراقبت مدیریت
 یک طرح Kaiser Permanenteکند.   عضو طرح استفاده میMedi‑Calهای مشخص برای ذینفعان  بیمارستان

مراقبت مدیریت شده است.

Medi-Cal Rx: سرویس مزایای دارویی Medi‑Cal FFS موسوم به «Medi‑Cal Rx» که مزایا و خدمات 
دهد، ازجمله داروهای تجویزی و بعضی لوازم پزشکی.  ارائه میMedi‑Calدارویی به کلیه ذینفعان 

ای. ، یک مشارکت انتفاعی حرفهSouthern California Permanente Medical Group گروه پزشکی:

های بهداشتی را ارائه خواهد کرد، مدیریت مستقل اعضای   مدلی از مراقبت، که کیفیت بهتری از مراقبتمرکز پزشکی:
های غیرضروری را کاهش خواهد داد. تحت مراقبت خود را بهبود خواهد بخشید و در طول زمان هزینه

 ووده بی قطنمه کدارد اره اشی اتدمخه بی کزشپرورت ضدارای ای ه تبراقم ی(:کزشپرورت ضا )یی کزشپرورت ضی دارا
 د.نتسهالزم د دیشی واناتنا یاری میبه باران میبالی تاباز ری یوگلجرای بت براقمات دمخن اید. ونش یمان سانان جظ فحث اعب
 اتدمخال، س 21ر زیای ضاعا به طرابدر د. نده یمش اهکرا د دیشدرد ت، راحجا یه ارضعاری، میبان درما با ه تبراقمن ای

Medi‑Cal ی،روانا یی انمسجای ه اریمیبا یالت کشمه بک مکا یع رفت هجی« کزشپرورت ض»دارای ات دمخل امش 
1396dش خبق بطواد، مرف صوءمسالالت تاخه لمازج (r) د.ناشب یمده حتماالت ایون انقاز  42وان نعر زی

توانید به وسیله اتومبیل، اتوبوس، قطار یا تاکسی خود را به نوبت   جابجایی در هنگامی که شما نمیجابجایی پزشکی:
ترین  نقل برای ویزیت خود داشته باشید، ما هزینه ارزان و پزشکی تحت پوشش برسانید. زمانی که نیاز به سرویس حمل

 توسط پزشک مجاز، دندانپزشک، پردازیم. نیاز به جابجایی پزشکی باید حتما نقل را برای نیازهای پزشکی شما می و حمل
دهنده خدمات سالمت روان یا اختالل سوءمصرف مواد سفارش شده باشد. پاپزشک، ارائه

ً

 Medicare: تر دارای معلولیت، و افراد  ساله یا باالتر، برخی افراد جوان65 برنامه بیمه سالمت فدرال برای افراد
دارای بیماری کلیوی مرحله پایانی )از کار افتادن دائمی کلیه که نیازمند دیالیز یا پیوند عضو است، که گاهی بیماری 

شود(.  نامیده می[End‑Stage Renal Disease, ESRD]کلیوی مرحله پایانی 

 تخصیص یافته است و حق Kaiser Permanente به CalOptima که از طریق Medi‑Cal هر فرد ذینفع عضو:
دریافت خدمات تحت پوشش را دارد. در این کتابچه راهنمای اعضا، »شما« به معنی یک عضو است.

د.ننک یمه ارائاران میبه برا اری تفرت المسو روان ت المسات دمخه کوز جمدارای راد اف روان:ت المسات دمخده نده هارائ
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های تنظیم خانواده های قبل از زایمان، هنگام زایمان و پس از زایمان، از جمله مراقبت  مراقبت خدمات مامایی:
 و ماماهای مجاز(CNM )های فوری از نوزاد تازه متولد شده، که توسط ماماهای پرستار مجاز  برای مادر و مراقبت

(licensed midwives, LM)شوند.  ارائه می

 Kaiser Permanenteدهندگان دارای قرارداد با  ها و سایر ارائه ها، بیمارستان  گروهی از پزشکان، کلینیکشبکه:
برای ارائه خدمات تحت پوشش.

کننده« در پایین مراجعه کنید. دهنده مشارکت دهنده داخل شبکه(: به »ارائه )یا ارائهدهنده شبکه  ارائه

شوند.  پوشش داده نمیKaiser Permanente خدماتی که توسط خدمات خارج از پوشش:

 دارویی که در فهرست داروها قید نشده است.داروی خارج از فهرست:

 یا در هنگام Medi‑Cal جابجایی در هنگام سفر به محل ویزیت برای خدمات تحت پوشش نقل غیرپزشکی: و حمل
دهنده شما تأیید شده باشد. ها و لوازم پزشکی، که توسط ارائه بازگشت از آن و همچنین هنگام دریافت نسخه

.Kaiser Permanenteدهنده خارج از شبکه   ارائهدهنده غیر عضو: ارائه

 بیمه خدمات درمانی خصوصی و :(»Other Health Coverage, «OHC)های سالمت  سایر پوشش
های تکمیلی پزشکی، دندانپزشکی،  . خدمات ممکن است شامل طرحMedi‑Calکنندگان خدمات غیر از  پرداخت

 باشد.(D & Cبخش ) Medicareپزشکی، داروخانه و/ یا  چشم

شود تا یک قسمت از بدن  ای که به عنوان یک نگهدارنده یا بست به صورت بیرونی به بدن وصل می  وسیلهوسیله ارتوز:
ای برای بهبود فرد عضو طرح  را که به شدت آسیب دیده یا دچار بیماری شده است نگه دارد یا اصالح کند و چنین وسیله

»دارای ضرورت پزشکی« باشد.

 مجوز Kaiser Permanenteای که  شده به یک عضو در خارج از محدوده  خدمات ارائهخدمات خارج از محدوده:
 مجوز فعالیت دارد، با مرکز تماس Kaiser Permanenteهایی که  فعالیت دارد. برای اطالعات بیشتر درباره محل

 تماس بگیرید.(TTY 711) 4000-464-800-1خدمات اعضای ما به شماره 

 نیست.Kaiser Permanenteای که جزء شبکه  دهنده  ارائهدهنده خارج از شبکه: ارائه

 هنگامی که مجبور نشوید شب را در یک بیمارستان یا مکان دیگر برای مراقبت پزشکی مورد نیاز مراقبت سرپایی:
خود بمانید.

های سالمت روان در   خدمات سرپایی برای اعضای دارای عارضهخدمات تخصصی سالمت روان به صورت سرپایی:
سطح متوسط، شامل:

درمانی( ارزیابی و درمان سالمت روان فردی یا گروهی )روان 	
داشبده شص خشمی نیالبر ظناز ه کی ورتصدر روان، ت المست یعوضک یی ابارزیرای بی اسنشروانت ست 	
خدمات سرپایی به منظور نظارت بر دارو درمانی 	
مشاوره روانپزشکی 	
های سرپایی آزمایشگاه، لوازم و مکمل 	
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های جسمی، عاطفی، اجتماعی و روحی برای یک عضو دارای یک   مراقبت برای کاهش ناراحتیمراقبت تسکینی:
 ماه به پایین باشد.6بیماری جدی. برای مراقبت تسکینی نیازی نیست که امید به زندگی آن عضو 

 یک بیمارستان دارای مجوز که برای ارائه خدمات به اعضا در زمانی که یک عضو مراقبت کننده: بیمارستان مشارکت
کننده  های مشارکت  قرارداد دارد. خدمات تحت پوشش که بعضی بیمارستانKaiser Permanenteکند، با  دریافت می

برداری و تضمین کیفیت ما یا قرارداد ما با بیمارستان  های بازبینی بهره ممکن است به اعضا ارائه کنند، توسط سیاست
شوند. محدود می

 یک پزشک، بیمارستان یا فرد متخصص مجوزدار در حوزه بهداشت کننده(: کننده )یا پزشک مشارکت دهنده مشارکت ارائه
 دارند تا خدمات Kaiser Permanenteو درمان یا مرکز مجوزدار سالمت، از جمله مراکز نیمه حاد که قراردادی با 

کنند به آنها ارائه کنند. تحت پوشش را در زمانی که اعضا خدمات درمانی دریافت می

شناسی  شده به وسیله فردی دارای مجوز تحت قانون فدرال برای کار پزشکی یا آسیب  خدمات ارائهخدمات پزشک:
شوید و در صورتحساب  شده به وسیله پزشکان را در زمانی که در یک بیمارستان پذیرفته می استخوان، که خدمات ارائه

شود. شوند، شامل نمی بیمارستان گنجانده می

شده« رجوع کنید.  به تعریف »طرح مراقبت مدیریتطرح:

 )به زبان انگلیسی( وجود دارد و بخشی kp.org/facilities مرکزی که در وبسایت ما به آدرس مرکز عضو طرح:
های فعلی  از شبکه ما است. مراکز عضو طرح ممکن است در هر زمان و بدون اطالع تغییر کنند. جهت اطالع از مکان

ً با مركز تماس خدمات اعضا تماس بگیرید.مراکز عضو طرح، لطفا

 )به زبان انگلیسی( وجود دارد kp.org/facilities هر بیمارستان که در وبسایت ما به آدرس بیمارستان عضو طرح:
های عضو طرح ممکن است در هر زمان و بدون اطالع تغییر کنند. جهت اطالع از  و بخشی از شبکه ما است. بیمارستان

ً با مركز تماس خدمات اعضا تماس بگیرید.های عضو طرح، لطفا های فعلی بیمارستان مکان

 Southern California Permanente Medical Groupد نارمکه کوز جمدارای ک زشپر ه: حطر عضو شکپز
است، یا پزشک دارای مجوز که دارای قرارداد جهت ارائه خدمات تحت پوشش به اعضا است. پزشکان طرف قرارداد که 

شوند. عنوان پزشکان عضو طرح در نظر گرفته نمی دهند، به  خدمات ارجاع ارائه میصرفا ً

: بیمارستان عضو طرح، پزشک عضو طرح، دهنده عضو طرح ارائه
Southern California Permanente Medical Groupدهندگان  ، داروخانه عضو طرح یا دیگر ارائه

دهنده عضو طرح مشخص کرده است.  به عنوان ارائهKaiser Permanenteهای بهداشتی که  مراقبت

.کنید می فتیارد ،شد تثبیت یراضطرا شکیپز ضعیتو یک ینکها زا پس شما که تیماخد :ربیما ضعیتو تثبیت زا پس تماخد

 شما باید ازPCP پیش از اینکه خدمات مشخصی را دریافت کنید،  تأیید اولیه )یا مجوز قبلی(:
Southern California Permanente Medical Group .تأییدیه دریافت کند 
Southern California Permanente Medical Group فقط خدماتی را تأیید خواهد کرد که به آنها 

دهندگان  تر را از طریق ارائه توانستید خدمات معادل یا مناسب نیاز داشته باشید. اگر باور داشته باشند که می
Kaiser Permanenteدهندگان غیرعضو را تأیید نخواهند کرد. ارجاع  شده از سوی ارائه  دریافت کنید، خدمات ارائه
ً را دریافت کنید.Southern California Permanente Medical Group باید تأییدیه به معنای تأیید نیست. حتما

دهنده.  پوشش برای داروهای تجویزشده به وسیله یک ارائهپوشش داروی تجویزی:

https://kp.org/facilities
https://kp.org/facilities
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دهنده مجوزدار است، بر خالف داروهای   دارویی که از نظر قانونی نیازمند یک دستور از یک ارائهداروهای تجویزی:
 که به نسخه نیاز ندارند.(«Over‑The‑Counter, »OTC)قابل خرید از پیشخوان 

ً  به تعریف »مراقبت معمول« مراجعه کنید. لطفامراقبت اولیه:

های  دهنده مجوزداری که بیشتر مراقبت  ارائه:(»Primary Care Provider, «PCP)های اولیه  دهنده مراقبت ارائه
کند تا مراقبت مورد نیاز خود را دریافت کنید. بعضی   شما کمک میPCPکنید.  بهداشتی خود را از او دریافت می

ها به تأیید اولیه نیاز دارند، مگر آنکه: مراقبت
یک وضعیت اضطراری داشته باشید 	
به مراقبت زنان/زایمان نیاز داشته باشید 	
های حساس نیاز داشته باشید به مراقبت 	
به خدمات تنظیم خانواده نیاز داشته باشید 	

PCPتواند یکی از این موارد باشد:  شما می
پزشک عمومی 	
های داخلی پزشک بیماری 	
پزشک اطفال 	
پزشک خانواده 	
متخصص زایمان/متخصص زنان 	
(«Indian Health Care Provider, »IHCP)های بهداشتی سرخپوستان  دهنده مراقبت ارائه 	
(»FQHC«)مرکز بهداشتی مورد تأیید فدرال  	
(»RHC«)کلینیک سالمت روستاییان  	
پرستار متخصص 	
دستیار پزشک 	
کلینیک 	

 یک وسیله مصنوعی وصل شده به بدن برای جایگزینی یک عضو از دست رفته بدن.دستگاه پروتز:

.Kaiser Permanenteدهندگان خدمات در شبکه   فهرستی از ارائهدهندگان: فهرست ارائه

ای جدی یا شدید هستند که باعث یک خطر  ها به اندازه  یک اختالل ذهنی که در آن نشانهوضعیت اضطراری روانپزشکی:
فوری برای شما یا دیگران شوند یا به دلیل اختالل ذهنی بالفاصله از تهیه یا استفاده از غذا، سرپناه یا لباس ناتوان باشید. 

خدمات اضطراری روانپزشکی ممکن است شامل انتقال یک عضو به واحد روانپزشکی یک بیمارستان عمومی یا به یک 
شود. همچنین،  روانپزشکی انجام میاضطراری یک عارضه کاهش بیمارستان روانی حاد باشند. این انتقال، برای پرهیز یا 

دهنده درمان باور دارد که این انتقال، به بدتر شدن وضعیت عضو منجر نخواهد شد. ارائه

 خدمات سالمت که هدف آنها به طور کلی عموم مردم است. این خدمات، از جمله عبارتند از خدمات سالمت عمومی:
تحلیل وضعیت سالمت، نظارت بر سالمت، ترویج سالمت، خدمات پیشگیری، کنترل بیماری عفونی، محافظت و بهداشت 

زیست محیطی، آمادگی حوادث و پاسخ به آنها، و سالمت شغلی.



با مرکز خدمات اعضا KP به شماره  TTY( 1-800-464-4000 711( تماس بگیرید. تماس با این شماره 
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 پزشکی که در حوزه کار خود برای درمان وضعیت شما مورد تأیید است.دهنده مورد تأیید: ارائه

دهیم تا در حد   ما جراحی را برای اصالح یا ترمیم ساختارهای غیر طبیعی بدن تحت پوشش قرار میجراحی ترمیمی:
امکان عملکرد را بهبود بخشیم یا ظاهری طبیعی ایجاد کنیم. ساختارهای غیر طبیعی بدن به علت نقص مادرزادی، 

شوند. های رشد، تروما، عفونت، تومورها یا بیماری ایجاد می ناهنجاری

ها  دهنده دیگر دریافت کنید. برخی مراقبت توانید خدمات مراقبت را از یک ارائه گوید می  شما میPCP هنگامی که ارجاع:
تأییدیه  تأییدیه نیاز دارند. برای اطالعات بیشتر درباره خدماتی که به ارجاع و پیش و خدمات تحت پوشش، به ارجاع و پیش

 )»نحوه دریافت مراقبت«( مراجعه کنید.3نیاز دارند، به فصل 

های سالمت را به   که برنامه مراقبتKaiser Foundation Health Plan یک سازمان یا طرح متحد منطقه:
 ژانویه هر سال تغییر کنند؛ مناطق فعلی شامل منطقه کلمبیا 1کند. ممکن است مناطق در  صورت خدمات مستقیم اجرا می

هایی از کالیفرنیای شمالی، کالیفرنیای جنوبی، کلرادو، جورجیا، هاوایی، آیداهو، مریلند، اورگن، ویرجینیا و  و بخش
 بازدید کنید  )به زبان انگلیسی( kp.org از وبسایت ما به آدرس واشنگتن هستند. جهت مشاهده فهرست فعلی مناطق، لطفا

یا با مركز تماس خدمات اعضا تماس بگیرید.
ً

دیده، دچار معلولیت یا  هایی برای کمک به افراد آسیب  خدمات و دستگاههای بازتوانی و توانبخشی: خدمات و دستگاه
های ذهنی و جسمی. های مزمن برای به دست آوردن یا بازیابی مهارت عارضه

هایی  های پیشگیرانه، معاینات سالمت کودک، یا مراقبت  خدمات »دارای ضرورت پزشکی« و مراقبتهای منظم: مراقبت
های منظم پیشگیری از مشکالت سالمت است. مانند مراقبت تکمیلی منظم. هدف از مراقبت

ای که در آن   یک مرکز سالمت در ناحیه:(»Rural Health Clinic, «RHC)کلینیک سالمت روستاییان 
 دریافت کنید.RHCتوانید مراقبت اولیه و پیشگیرانه را در یک  تعداد هستند. می دهندگان خدمات مراقبت سالمت کم ارائه

های مقاربتی  خدمات »دارای ضرورت پزشکی« برای تنظیم خانواده، عفونت های حساس: مراقبت
(Sexually Transmitted Infection, STI).اچ آی وی/ایدز، تعرض جنسی و سقط جنین ،

ای که باید درمان شود و ممکن است به مرگ منجر شود.  بیماری یا عارضهبیماری جدی:

ها و/یا درمانگران دارای مجوز طی  شده از سوی پرستاران، تکنسین خدمات تحت پوشش ارائهای:  خدمات پرستاری حرفه
ای یا در خانه وی. بستری شدن شخص در مراکز پرستاری حرفه

توانند  دیده سالمت می  ساعته را که فقط متخصصان آموزش24 مکانی که مراقبت پرستاری ای: مرکز پرستاری حرفه
کند. عرضه کنند، ارائه می

پردازد. برای مثال،   پزشکی که به درمان نوع خاصی از مشکالت مراقبت سالمت میمتخصص )یا پزشک متخصص(:
کند؛ و یک دکتر  ها را درمان می کند؛ یک متخصص آلرژی، آلرژی های شکسته را درمان می یک جراح ارتوپد، استخوان

 برای مراجعه به یک متخصص، معرفی از سوی کند. در بسیاری از موارد، معموال قلب، مشکالت قلبی را درمان می
PCP.خود را الزم دارید 

ً

 خدماتی برای اعضایی که نیاز به خدمات بهداشت روان دارند که از نظر شدت در مقایسه خدمات تخصصی سالمت روان:
با خفیف تا متوسط، در سطح باالتری از ناتوانی قرار دارند.

.شما تماخد ههندد ئهارا و شما نمیا قبلی قتو با تلفنی یها یتیزو و ملیتعا ییئویدو یها یتیزو دور:راه از اران میبت زیوی

https://kp.org
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 یک وضعیت پزشکی که قابل بازگشت نیست و به احتمال زیاد در عرض یک سال یا کمتر و در صورتی بیماری العالج:
که بیماری روند طبیعی خود را طی کند، به مرگ منجر خواهد شد.

دیده تا با هدف تعیین فوریت نیاز شما   ارزیابی سالمت شما به وسیله یک پزشک یا پرستار آموزشتریاژ )یا غربالگری(:
برای مراقبت، وضعیت را بررسی کند.

شده برای درمان یک بیماری، جراحت یا وضعیت غیراورژانسی   خدمات ارائههای فوری )یا خدمات فوریتی(: مراقبت
  توانید مراقبت دهندگان عضو شبکه به طور موقت در دسترس نباشند، می های پزشکی نیاز دارد. اگر ارائه که به مراقبت

دهنده خارج از شبکه دریافت کنید. فوریتی را از یک ارائه

 تماس بگیرید. تماس با این شماره (TTY 711) 4000-464-800-1  به شماره KPبا مرکز خدمات اعضا 
روز و 7 روز هفته )به استثنای تعطیالت اداری( در خدمت شما هستیم. از   ساعت شبانه24رایگان است. ما 

)به زبان انگلیسی( بازدید کنید kp.orgوبسایت ما به آدرس 

https://kp.org
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