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ورقة تغييرات

 هذه معلومات مهمة حول التغييرات التي طرأت على نسختك من كتيب أعضاء
Medi-Cal لعام 2020 لبرنامج Kaiser Foundation Health Plan, Inc.

 ُيعَرف كتيب األعضاء الخاص بك أيضاً بدليل التغطية ونموذج اإلفصاح المدمجين
)Combined Evidence of Coverage and Disclosure Form, “EOC/DFˮ(. تسمح لك ورقة التغييرات 
هذه بالتعرف على التغييرات والتحديثات التي طرأت على نسختك من كتيب األعضاء. ُيرجى االحتفاظ بورقة التغييرات مع 

كتيب األعضاء الخاص بك.

أضيف وصف المزايا الجديدة إلى الفصل 4 )المزايا والخدمات(
أضيف القسم التالي إلى كتيب األعضاء الخاص بك لعام 2020.

The Provisional Postpartum Care Extension Program

 The Provisional Postpartum Care Extension )“PPCE”) Program تمديداً لتغطية عضوات
Medi‑Cal اللواتي يعانين من حالة صحية عقلية لمرحلة األمومة خالل الحمل أو الفترة الزمنية التي تلي الحمل. 

 PPCE نحن نغطي رعاية الصحة العقلية لمرحلة األمومة للنساء خالل الحمل ولغاية شهرين بعد نهاية الحمل. يقوم برنامج
بتمديد تلك التغطية لغاية 21 شهراً بعد التشخيص أو من نهاية الحمل، أيهما أبعد.

للتأهل لبرنامج PPCE، يجب أن يقوم طبيبك بالتأكيد على تشخيص حالتك بأنك تعانين من حالة صحية عقلية لمرحلة األمومة 
خالل 150 يوماً من نهاية الحمل. اسألي طبيبك عن تلك الخدمات إذا كنت تعتقدين بأنك بحاجة إليها. إذا كان طبيبك يعتقد بأنك 

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

للتعرف على خدمات الصحة العقلية التي نغطيها، توجهي إلى عنوان "خدمات الصحة العقلية" في الفصل 4 من كتيب 
األعضاء الخاص بك. 
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 أخرى جوتنسيقا جلغا
لغات أخرى

 بإمكانك الحصول على كتيب األعضاء هذا وغيره من المواد المتعلقة بالخطة 
 جأخرى. اقرأ كتيب األعضاء هذا لمعرفة المزيد عن خدما جا بلغاًالصحية مجان

 الترجمة الشفوية والترجمة الكتابية. جالمساعدة اللغوية للرعاية الصحية مثل خدما
 . المكالمة مجانية. TTY)711(4000-464-800-1 اتصل على الرقم

 تنسيقات أخرى

 مساعدة أخرى مثل طريقة جا بتنسيقاًمجان جبإمكانك الحصول على هذه المعلوما
 نقطة والتنسيق الصوتي. اتصل على الرقم 18 برايل والخط الكبير بحجم

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

 خدمات الترجمة الشفوية

 الترجمة جلن تضطر الصطحاب أحد أفراد األسرة أو األصدقاء ليساعدك في خدما
 لغوية وثقافية جا، أو خدماًمترجم شفوي مجان جالشفوية. للحصول على خدما

 أيام في األسبوع، أو للحصول على 7ساعة في اليوم و 24 ومساعدة على مدار
 4000-464-800-1 كتيب األعضاء هذا بلغة أخرى، اتصل على الرقم

)711(TTY .المكالمة مجانية . 

 1 الصفحة
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 إشعار عدم التمييز
Kaiser التمييز ضد القانون. Permanente لقوانين الحقوق المدنية الصادرة عن الوالية والحكومة الفدرالية. ال يمتثل 

Kaiser قومت Permanente قرِلعاوأ لجنسا بسبب مختلف بشكل ملهمتعا وأصشخاألاءستثنابا وأ نينوقا غير بشكل لتمييزبا
 ي.سنجال هوجتال أو سنجال أو ةياعمتاالج ةالحال أو نسال أو ةغلال أو ةانديال أو ةاللسال أو دةيقعال أو يومقال لاألص أو ونلال أو 

:Kaiser Permanente 

 الخاصة لمساعدتهم على التواصل جمجانية لألشخاص ذوي االحتياجا جوخدما جتقدم مساعدا •
 بشكل فعال معنا، مثل:

 مترجمي لغة إشارة مؤهلين

 إلكترونية سهل التعامل جأخرى )برايل، وخط كبير، وتنسيق صوتي، وتنسيقا جمكتوبة بتنسيقا جمعلوما
 (جمعها، وغيرها من التنسيقا

 لغوية مجانية لألشخاص الذين تكون لغتهم األساسية غير اإلنجليزية، مثل: جتقدم خدما •

 مترجمين شفويين مؤهلين

 أخرى جمكتوبة بلغا جمعلوما

 TTY).711(4000-464-800-1 األعضاء على الرقم ج، فاتصل بخدماجبحاجة إلى أي من هذه الخدما جإذا كن

Kaiser تعتقد بأن جإذا كن Permanente بالتمييز بطريقة أخرى على أساس جأو قام جبتقديم تلك الخدما جقد فشل 
 رق أو اللون أو الدين أو الساللة أو انتماء المجموعة العرقية أو السن أو اإلعاقة العقلية أو اإلعاقة الجسدية أوِالجنس أو الع

 الجينية أو الحالة االجتماعية أو النوع االجتماعي أو تلهوية الجنسية أو التوجه الجنسي، فيمكنك جالحالة الصحية أو المعلوما
 :جا أو عبر اإلنترنًأو شخصي ًبمكنك تقديم تظلم عبر الهاتف أو خطيا تقديم تظلم.

 أعضاء موجود جمن خالل تعبئة نموذج شكوى أو طلب/مطالبة مزايا لدى مكتب خدما
 الشبكة جفي إحدى منشآ

 أعضاء في إحدى جمن خالل إرسال الشكوى الكتابية عبر البريد إلى مكتب خدما
 الشبكة جمنشآ

 TTY)711(4000-464-800-1 األعضاء جباالتصال على رقم خدما

 )باللغة اإلنجليزية( kp.org عن طريق تعبئة نموذج الشكوى على موقعنا اإللكتروني •

 بحاجة إلى المساعدة في تقديم شكوى. جاألعضاء إذا كن جيرجى االتصال بخدما

 2 الصفحة
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 رق أو اللون أو األصل القومي أو الجنس أوِسيتم إعالم منسق الحقوق المدنية بكل الشكاوى المتعلقة بالتمييز على أساس الع

 بحاجة إلى المساعدة في تقديم تظلم، فبإمكانك طلب مساعدة منسق الحقوق المدنية: جالسن أو اإلعاقة. إذا كن

Civil Rights Coordinator
 Kaiser Permanente

 One Kaiser Plaza, 12th Floor, Suite 1223 
Oakland, CA 94612 

 أو ًتقديم شكوى حقوق مدنية إلى مكتب الحقوق المدنية التابع إلى وزارة الرعاية الصحية في كاليفورنيا خطيا ًيمكنك أيضا
 أو بواسطة البريد اإللكتروني: ًهاتفيا

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 
1-916-440-7370 (TTY 711 California State Relay) 

CivilRights@dhcs.ca.gov البريد اإللكتروني:

 يمكنك الحصول على نماذج تقديم الشكاوى على الرابط 

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

 رق أو اللون أو األصل القومي أو العمر أو اإلعاقة أو الجنس ويمكنكِللتمييز على أساس الع جتعتقد بأنك قد تعرض جإذا كن

 أو ًأو هاتفيا ًمكتب الحقوق المدنية التابع إلى وزارة الرعاية الصحية في كاليفورنيا خطيا تقديم شكوى حقوق مدنية لدى ًأيضا
 جعبر اإلنترن

U.S. Department of Health and Human Services
 200 Independence Avenue, SW

 Room 509F, HHH Building
 Washington, D.C. 20201 

(TDD) 800-537-7697, 1-800-368-1019 

 )باللغة اإلنجليزية(. https://www.hhs.gov/ocr/filing-with-ocr توجد نماذج الشكاوى على الموقع
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 ا بك فيًمرحب
!Kaiser Permanente 

Kaiser لك على االنضمام إلى خطة ًشكرا Permanente Medi-Calهذه خطة صحية مخصصة لألشخاص الذين .
Kaiser . وتتعاونMedi-Cal لديهم  Permanente مع والية كاليفورنيا لمساعدتك في الحصول على الرعاية الصحية 

 التي تحتاجها.

 كتيب األعضاء

Kaiser حول التغطية الخاصة بك من خالل جيعطيك كتيب األعضاء هذا معلوما Permanenteيرجى قراءة الكتيب . 

 العائدة لك واالستفادة منها، كما سيفسر حقوقك ومسؤولياتك جبانتباه. سيساعدك هذا الكتيب على فهم المزايا والخدما ًكامال
Kaiser كعضو من أعضاء Permanenteصحية خاصة، فاحرص على قراءة كل األجزاء جلديك احتياجا ج. إذا كان 
 التي تنطبق عليك.

 “نحن” أو “نا”. تتم اإلشارة إلى جبكلما Kaiser Foundation Health Plan, Incفي كتيب األعضاء هذا، يشار إلى .
 يرجى المكتوبة بحروف كبيرة يكون لها معنى خاص في كتيب األعضاء هذا. ج”. بعض العباراجبعبارة “أن ًاألعضاء أحيانا

 التي ينبغي أن تعرفها. جمهمة يجب معرفتها”( لمعرفة العبارا ج)“أرقام وكلما 7 االطالع على الفصل

 بدليل التغطية ونموذج اإلفصاح المدمجين ًف كتيب األعضاء هذا أيضا َعرُي
“EOC/DF”)Combined Evidence of Coverage and Disclosure Form,وهو ملخص لقوانين .) 

Kaiser جوسياسا Permanente ومبني على العقد المبرم بين Kaiser Permanente الرعاية جو إدارة خدما 
 الدقيقة وشروط جترغب بمعرفة الكلما ج(. إذا كنDepartment of Health Care Services, DHCSالصحية )

 TTY)711(4000-464-800-1 األعضاء. اتصل على الرقم جالتغطية فيمكنك طلب نسخة من العقد الكامل من خدما
Kaiser لطلب نسخة من العقد المبرم بين Permanente و .DHCS 

 أو TTY)711(4000-464-800-1 ا عبر االتصال بالرقمًا طلب نسخة إضافية من كتيب األعضاء مجانًيمكنك أيض
 )باللغة اإلنجليزية( لالطالع على كتيب األعضاء. كما بإمكانك طلب نسخة من سياساتنا kp.org زيارة موقعنا اإللكتروني

 على موقعنا اإللكتروني. جا أو طلب كيفية الوصول إلى هذه المعلوماًوإجراءاتنا اإلكلينيكية واإلدارية غير المسجلة مجان
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اتصل بنا
Kaiser إن  Permanente 4000-464-800-1 لديك أي أسئلة، فاتصل على الرقم جهنا للمساعدة. إذا كان 

)711(TTY مغلق(. المكالمة مجانية. جأيام في األسبوع )ما عدا العطال 7ساعة في اليوم و 24 . نعمل 

 األعضاء في جأو زيارة قسم خدما ج)باللغة اإلنجليزية( في أي وق kp.org بإمكانك كذلك زيارة موقعنا اإللكتروني
 ]باللغة اإلنجليزية[ للحصول على kp.org/facilities على موقعنا اإللكتروني جالخطة )راجع دليل المنشآ جإحدى منشآ

 ، اتصل بنا.جالعناوين(. )باللغة اإلنجليزية( للحصول على نسخة من دليل المنشآ

 لك، ًشكرا

Kaiser Foundation Health Plan, Inc. 
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 البدء كعضو .1

كيفية الحصول على المساعدة
Kaiser تحرص  Permanente لديك أي أسئلة أو مخاوف جا بالرعاية الصحية التي تتلقاها. إذا كانًعلى أن تكون سعيد 

حول رعايتك الصحية، نريد أن نسمع منك.

Kaiser خدمات أعضاء  Permanente 

Kaiser أعضاء جخدما Permanente :هنا لمساعدتك. بإمكاننا 

 المشمولة بالتغطية جاإلجابة عن أسئلتك المتعلقة بالخطة الصحية والخدما •

 Primary Care Provider, PCP)مساعدتك في اختيار أو تغيير موفر رعاية أولية ) •

 إرشادك إلى حيث يمكنك الحصول على الرعاية التي تحتاجها •

 ال تتحدث اإلنجليزية جالترجمة الشفوية إذا كن جتقديم خدما •

 مختلفة جوتنسيقا جلك بلغا جتقديم المعلوما •

 األعضاء بالطريقة التالية. جبحاجة إلى المساعدة، فاتصل بخدما جإذا كن

 باللغة اإلنجليزية    1-800-464-4000 •
لغة باستخدام خدماج  الترجمة الشفوية( )وبأكثر من   150

 باللغة اإلسبانية    1-800-788-0616 •

 باللهجاج  الصينية   1-800-757-7585 •

• 711  TTY  

 مغلق(. المكالمة مجانية. بإمكانك زيارة موقعنا اإللكتروني جأيام في األسبوع )ما عدا العطال 7ساعة في اليوم و 24 نعمل
kp.org ج)باللغة اإلنجليزية( في أي وق. 
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 ًمن يمكنه أن يصبح عضوا
Kaiser مؤهل للحصول على جأن Permanente Medi-Cal Plan ألنك مؤهل للحصول على Medi-Cal وتعيش 

. لالطالع على الئحة الرموز البريدية المختارة، راجع تعريفSan Diego في مناطق رموز بريدية مختارة في مقاطعة
Kaiser “منطقة خدمة  Permanente Medi-Calمهمة يجب معرفتها”(. ج)“أرقام وكلما 7 ” في الفصل 

 الخاصة بك، فيرجى االتصال Medi-Cal أو حول متى تحتاج إلى تجديد Medi-Cal لديك أسئلة حول تغطيتك من جإذا كان
 االجتماعية العامة المدرجة جاالتصال مع اإلدارة المحلية للخدما ً. يمكنك أيضاMedi-Cal مع موظف الحالة الخاص بك من
 لديك أسئلة جمن خالل الضمان االجتماعي. إذا كان Medi-Cal أن تتأهل للحصول على ًفي دليل الهاتف لديك. يمكن أيضا

 حول الضمان االجتماعي أو عن دخل الضمان التكميلي فاتصل مع إدارة الضمان االجتماعي على الرقم

 على الرقم Health Care Options لديك أسئلة عن التسجيل فاتصل مع ج. إذا كان1-800-772-1213
1-800-430-4263)1-800-430-7077(TTY ارةزيب لضفت أو www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov 

)باللغة اإلنجليزية(.

 االنتقالي Medi-Cal برنامج 

 لألشخاص العاملين.” من الممكن أن يكون بإمكانك الحصول على Medi-Calاالنتقالي باسم “ Medi-Cal ويسمى
Medi-Cal عن الحصول على جاالنتقالي إذا توقف :Medi-Cal 

 بالحصول على المزيد من المال جألنك بدأ •

 بالحصول على المزيد من دعم األطفال أو دعم الزوج/الزوجة جألن عائلتك بدأ •

 عثرا.طعتكمقا في لمحليا نيةنساإلاجمالحداو لصحةا مكتب في Medi-Cal على لللحصو هللتأا لحو سئلةأ جيهتو يمكنك

 www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOffices.aspx قعلموا على لمحليا لمكتبا على
 TTY).7077-430-800-1(4263-430-800-1 مرقال ىلع Health Care Options عملصات أو ة(زييلجاإلن ةغلال)ب

بطاقات الهوية
Kaiser كعضو في  Permanenteستحصل على بطاقة هوية ، Kaiser Permanenteعليك إبراز بطاقة هوية . 

Kaiser Permanente وبطاقة الهوية الخاصة بمزايا  (Benefits Identification Card, BIC) Medi-Cal 
 الصحية معك جطبية. عليك حمل كل البطاقا جرعاية صحية أو وصفا جوهوية تحمل صورتك عند الحصول على أي خدما

Kaiser . إليك نموذج من بطاقة هويةجطوال الوق Permanente :لتعرف كيف سيكون شكل بطاقتك 
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عينةعينة
Kaiser إذا لم تحصل على بطاقة هوية  Permanente البطاقة الخاصة جخالل بضعة أسابيع من التسجيل أو إذا تلف 

األعضاء على الفور. وسنرسل لك بطاقة جديدة. اتصل على الرقم ج، فعليك االتصال بخدماجأو ضاع جقرُبك أو س ِ 
.(TTY 711) 1-800-464-4000 

وسائل المشاركة كعضو
Kaiser تريد  Permanente الجيدة وكيف يمكننا أن نتحسن. جربعية لمناقشة اإلجراءا جأن تسمع منك. نعقد اجتماعا 

 . شاركنا بالحضور!جندعو األعضاء لحضور هذه االجتماعا

 لجنة توجيه األعضاء

 Kaiser Foundation Health Plan, Inc. دراءمةئيهىإلجايوصتوال جالدخمالريوفتب اءضألعلةاريشتاالس ةنجلال ومقت
Kaiser ومقت أن نكمي فيك ولح Permanente يرختياا عةلمجمواههذ لىإمنضماالانإ.ءعضاألل مةلمقدا مةلخدا بتحسين.

 استراتيجية في جنوب كاليفورنيا وفريق Medi-Cal لمعرفة المزيد عن اللجنة االستشارية لألعضاء، فيمكنك االتصال مع 
 برامج الوالية:

• medi-cal-state-program@kp.org   :البريد اإللكتروني

البريد:    •
Medi-Cal Strategy and State Programs, Southern California 

ATTN: Member Advisory Committee 
393 East Walnut Street 

Pasadena, CA 91188 
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 حول خطتك الصحية .2

لمحة عامة حول الخطة الصحية
Kaiser إن  Permanente Medi-Cal Plan هي خطة صحية لألشخاص الذين لديهم Medi-Cal ويعيشون 

Kaiser . راجع تعريف “منطقة خدمةSan Diego في مناطق رموز بريدية مختارة في مقاطعة Permanente 
Medi-Calمهمة يجب معرفتها”( لالطالع على قائمة بالرموز البريدية. وتتعاون ج)“أرقام وكلما 7 ” في الفصل 

Kaiser Permanente .مع والية كاليفورنيا لمساعدتك في الحصول على الرعاية الصحية التي تحتاجها 

Kaiser تقوم Permanente إلى األعضاء من خالل برنامج رعاية طبية ًالرعاية الصحية مباشرة جبتقديم خدما 
 Southern California Permanente الخطة ومجموعة الطبية جمتكامل. يعمل كل من الخطة الصحية ومستشفيا
(“Medical Group”) Medical Group جودة عالية. يمكنك برنامج الصحة الطبية جلتزويد األعضاء برعاية ذا ًسويا 

 الطوارئ والرعاية العاجلة والمزايا األخرى الموصوفة في جالمشمولة بالتغطية وخدما جالخاص بنا من الوصول إلى الخدما
 لحماية صحتك والحفاظ عليها. ًلذلك، تقدم لك برامجنا للتثقيف الصحي طرق مهمة جدا ًكتيب األعضاء هذا. إضافة

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

بداية تغطيتك ونهايتها

Kaiser عندما تسجل في  Permanente Medi-Cal Planفترض أن تتلقى بطاقة هوية عضوُ، فمن الم 

Kaiser Permanente في غضون أسبوعين من التسجيل. رجاء إبراز هذه البطاقة في كل مرة تذهب فيها لتلقي 
أية خدمة.

Kaiser تبدأ تغطيتك من خالل  Permanente Medi-Cal Plan في اليوم األول من الشهر الذي يلي إكمال 
 بتاريخ بداية تغطيتك. لمعرفة المزيد، اتصل مع ً. ستخبرك الوالية خطياHealth Care Options التسجيل من خالل

Health Care Options 4263-430-800-1 على الرقم ًمجانا.

Kaiser يمكنك طلب إنهاء تغطيتك من خالل  Permanente للمساعدة في اختيار خطةجواختيار خطة صحية في أي وق .
 أو تفضل TTY)7077-430-800-1(4263-430-800-1 على الرقم Health Care Options جديدة، اتصل مع 

 Medi-Cal. ا طلب إنهاءً)باللغة اإلنجليزية( بإمكانك أيض www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov بزيارة
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Kaiser في بعض األحيان قد ال يعد بإمكان  Permanente لك. يجب على جتقديم الخدما  Kaiser Permanente
 إنهاء تغطيتك إذا: 

Kaiser جإلى خارج منطقة خدما جرحل • Permanente Medi-Cal 

 إلى السجن جأدخل •

 Medi-Cal لم يعد لديك •

 تأهلك لبعض برامج التنازل •

 تحتاج إلى عملية زرع عضو أساس )باستثناء الكلى( •

 منشآت الخدمات الصحية الهندية

 الصحية الهندية. ويمكنك جالخدما جالرعاية الصحية من منشآ جا من أصل هندي، فلديك الحق في تلقي خدماًأمريكي جإذا كن
Kaiser كذلك البقاء مع Permanente الرعاية من هذه المواقع. يحق لألمريكيين جأو إلغاء التسجيل فيها أثناء تلقيك خدما 

 ، كما يجوز لهم ترك خططهم الصحية والعودة إلى خطةMedi-Cal من أصول هندية أال ينضموا إلى خطة رعاية تديرها

Medi-Cal يرجىجوألي سبب كان. لالطالع على المزيد من المعلوما جالعادية )برسوم مقابل الخدمة( في أي وق ، 

 الصحية الهندية جاو زيارة موقع الخدما 3927-930-916-1 الصحية الهندية على الرقم جاالتصال بالخدما
www.ihs.gov .)باللغة اإلنجليزية( 

 كيف تعمل الخطة الخاصة بك

Kaiser عدُت Permanente الرعاية الصحية لوالية كاليفورنيا جخطة لتقديم الرعاية الصحية بالتعاقد مع دائرة خدما 
“DHCS”) Department of Health Care Services,إن .) Kaiser Permanente Medi-Cal Plan هي 

دارة.ُخطة رعاية صحية م

توفر خطط الرعاية المدارة موارد الرعاية الصحية بتكلفة معقولة بشكل يرفع من مستوى إتاحة الرعاية الصحية 
Kaiser ويضمن جودتها. تقدم  Permanente لك من خالل شبكة موفري جالخدما  .Kaiser Permanente 

Kaiser ا كي تقدم لك رعاية عالية الجودة. حينما تختارًوهي تعمل مع Permanenteفإنك تختار الحصول على ، 

 من شبكة موفري جالرعاية من خالل برنامج الرعاية الطبية الخاص بنا. من المفترض أن تحصل على معظم الخدما
Kaiser Permanente الوحيدة التي يمكنك تلقيها من خارج الشبكة هي ما يلي: ج. الخدما 

 الصحية الهندية جالخدما جالرعاية في إحدى منشآ •

 اإلسعاف الطارئ المشمولة بالتغطية جخدما •

 الطوارئ والرعاية بعد استقرار الحالة المشمولة بالتغطية جخدما •

 تنظيم األسرة المشمولة بالتغطية جخدما •

 الرعاية العاجلة الخارجية المشمولة بالتغطية •

 إلى موفرين من خارج الشبكة جاإلحاال •
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 الحساسة المشمولة بالتغطية جبعض الخدما •

 الصحية المحلية جا في اإلداراًالمطاعيم الضرورية طبي •

Kaiser أعضاء جيستطيع أحد ممثلي خدما Permanente :مساعدتك على الفهم 

Kaiser كيف تعمل • Permanente 

 كيف تحصل على الرعاية التي تحتاج إليها •

 كيف تقوم بتحديد مواعيد الموفرين، و •

 النقل جلخدما ًمؤهال جكيف تعرف فيما إذا كن •

 جخدما جا االطالع على معلوماً. بإمكانك أيض TTY)711(4000-464-800-1 لمعرفة المزيد، اتصل على الرقم
 )باللغة اإلنجليزية(. kp.org عبر الموقع جاألعضاء على اإلنترن

 تغيير الخطط الصحية

Kaiser كتر يمكنك Permanente ـبلصات .جوق أي يف رىأخ ةيحصةطخىإل اممضواالن Health Care Options
 النتقاء خطة جديدة. بإمكانك االتصال من االثنين TTY)7077-430-800-1(4263-430-800-1 على الرقم 

 www.healthcareoptions.dhcs.ca.gov ، أو زيارةًمساء 5 ا حتى ًصباح 8 إلى الجمعة، من الساعة
 )باللغة اإلنجليزية(.

Kaiser طلب ترك جتتطلب إجراءا Permanente ا. لمعرفة متى تتم الموافقة على طلبك من قبلًيوم 45 ما يصل إلى 

Health Care Options7077-430-800-1(4263-430-800-1 ، اتصل على الرقم .(TTY 

Kaiser ترغب في ترك جإذا كن Permanente أسرع من ذلك، فبإمكانك مطالبة جفي وق Health Care Options 
 أسباب طلبك تتوافق وقواعد إلغاء التسجيل المستعجل، فستتسلم رسالة تعلمك جبإلغاء تسجيل مستعجل )سريع( لك. إذا كان

 بإلغاء تسجيلك.

 يتضمن االعضاء الذين يمكنهم طلب إلغاء تسجيل مستعجل، وال يقتصرون على ما يلي:

 بموجب برامج الرعاية البديلة أو مساعدة التبني جاألطفال الذين يتلقون خدما •

 رعاية صحية خاصة، بما في ذلك، وال يقتصر على نقل األعضاء الرئيسية جاألعضاء الذين لديهم احتياجا •

 خطة رعاية Medicare أو Medi-Cal في خطة رعاية تابعة إلى ًاألعضاء المسجلين أصال •
 مدارة تجارية أخرى

Kaiser كتر طلب نكمكابإ Permanente على عثرا .طعتكلمقا بعلتاا يةلبشراو لصحيةا جمالخدا مكتب في اًشخصي 

 www.dhcs.ca.gov/services/medical/Pages/CountyOffices.aspx قعلموا على لمحليا لمكتبا
 TTY). 7077-430-800-1(4263-430-800-1 مرقال ىلع Health Care Options عملصات أو ة(زييلجاإلن ةغلال)ب
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 طالب الجامعة الذين ينتقلون إلى مقاطعة جديدة

 الطوارئ والرعاية العاجلة في مقاطعتك جإلى مقاطعة جديدة في كاليفورنيا للذهاب إلى الجامعة، فلن نغطي إال خدما جإذا انتقل
 في كل أنحاء البالد بغض النظر عن المقاطعة Medi-Cal الطوارئ والرعاية العاجلة متوفرة للمسجلين في جالجديدة. خدما

 التي يقطنون فيها.

 في Medi-Cal وتنوي ارتياد الجامعة في مقاطعة أخرى، فال يتعين عليك التقدم بطلب إلى Medi-Cal في ًمسجال جإذا كن
 ا خارج المنزل، والًا، وتقيم مؤقتًعام 21 سن جتح ججديد طالما كن Medi-Cal تلك المقاطعة. ليس ثمة حاجة لتقديم طلب

 من الناحية الضريبية من قبل األهل. ًتزال معاال

 الرتياد الجامعة، سيكون لديك خيار من خيارين. بإمكانك: جعندما تترك المنزل بشكل مؤق

 ءعطاإو معةلجاادتيارال اًقتمؤ للمنزاكستتر نكبأ طعةلمقاا في لمحليا عيةجتماالاجمالخدا مكتب معالإ •
 يدلجدا نالعنوبا لةلحاا جسجال يثتحد على هاعند طعةلمقاا ستعمل .ةيدلجدا طعةلمقاا في نكاعنو لمكتبا

 Kaiser Permanente Medi-Cal ةطخنكتمل إذا ة.واليال جاانيب دةاعقيفةعاطقمال زورم
 طعةلمقاا في ةفرمتو خطة لىإ يللتحواو لصحيةا لخطةا تغيير عليك فسيتعين ،ةيدلجدا طعةلمقاا في تعمل

 لتصاالا عليك ،ةيدجد صحية خطة في تسجيلك خيرتأ نود لةلحيلواو سئلةألا من يدلمزا حلطر .ةيدلجدا
 TTY)7077-430-800-1(4263-430-800-1 مرقال ىلع Health Care Options عم

 .لتسجيلا في ةعدلمساا على لللحصو

 أو

 ا الرتياد الجامعة في مقاطعة أخرى.ًعليك اختيار عدم تغيير خطتك الصحية عند انتقالك مؤقت •

 الطوارئ أو الرعاية العاجلة في المقاطعة جوسوف يكون بمقدورك فقط الحصول على رعاية خدما
 الجديدة. للحصول على الرعاية الصحية الروتينية أو الوقائية، سيتعين عليك استخدام شبكة موفري

Kaiser Permanente في منطقة خدمة Kaiser Permanente Medi-Calواالستثناء . 

Kaiser جالوحيد لذلك هو في حال كان Permanente Medi-Cal Plan تعمل في المقاطعة 
 ا.ًالجديدة التي تقطن بها، على النحو الموصوف آنف

 استمرارية الرعاية

Kaiser ا إلى موفرين خارج شبكةًتذهب حالي جإذا كن Permanenteفربما يمكنك متابعة زيارتهم لمدة أقصاها ، 

 ا في بعض األحوال. ًشهر 12

 من خارج الشبكة ما يلي: جالتي قد تؤهلك للحصول على خدما جأنواع الحاال

 نحن مسئولون عن تقديمها جإصابتك بحالة صحية عقلية تتطلب خدما •

 Medi-Cal إلى Covered California مطالبتك بالتحويل من •
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ً  ا ولديك طلب ترخيص فعالالمسجلين حديث جكونك من كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقا •

 للحصول على خدمة عالج مقابل رسوم

 يوجد لديك عالقة قائمة مع أحد موفري عالج الصحة السلوكية •

 ورفضه DHCS مطالبتك باستثناء طبي من •

 ا مباشرةًا من عالج موصوف، إذا كان موصوفًتناول عقار تنتجه شركة أدوية واحدة ويعد جزء •

 قبل تاريخ تسجيلك

 وأشكال الدعم المدارة طويلة األجل جتلقيك رعاية طويلة األجل ضمن الخدما •

 التالية قبل تسجيلك: جتحصل على رعاية فعالة إلحدى الحاال جا إذا كنًأيض ًقد تكون مؤهال

 حتى انتهاء الحالة الحادة جيمكن أن نغطي هذه الخدما حالة حادة: •

 ( مرور1حتى الموعد األقرب من ) جيمكن أن نغطي الخدما حالة مرضية مزمنة خطيرة: •

Kaiser ا من تاريخ تسجيلك في ًشهر 12 Permanente( اليوم األول بعد انتهاء أحد2؛ أو ) 

 العالج، حيث يصبح بعدها من اآلمن أن يتم نقل الرعاية الخاصة بك إلى أحد موفري جمسارا
Kaiser ا لما تحددهًالشبكة، وفق Permanente بعد النقاش مع العضو وموفر الرعاية غير 

 المرضية المزمنة الخطيرة هي جالمهنية الجيدة. الحاال جالتابع للشبكة وباالتساق مع الممارسا
 الحالة تتصف بأي مما يلي: جالمرضية أو الطبية الخطيرة، إذا كان جالحاال

 مستمرة دون الحصول على عالج كامل جإذا كان

 جا على مدار فترة طويلة من الوقًتزداد سوء جإذا كان

 ا للحفاظ على خفة حدة الحالة أو منع تدهورها ًا مستمر ًتتطلب عالج جإذا كان

 أثناء الحمل جيمكن أن نغطي هذه الخدما الحمل )يشمل الرعاية في فترة ما بعد الوالدة مباشرة(. •
 وبعد الوالدة مباشرة

 طوال مدة المرض. األمراض العضال هي األمراض جيمكن أن نغطي هذه الخدما مرض عضال: •
 التي ال يمكن عالجها أو القضاء عليها ومن المحتمل أن تؤدي إلى الوفاة في غضون عام واحد أو أقل

 حتى الموعد األقرب من جيمكن أن نغطي هذه الخدما أعوام. 3 رعاية األطفال دون سن •
Kaiser ا من تاريخ تسجيلك في ًشهر 12 مرور ((1 Permanente ( مرور ثالث2أو ) 

 على والدة الطفل جسنوا

 يجب أن يوصي الموفر إجراء عملية جراحية أو القيام بأي إجراء آخر يدخل في مسار العالج. •
ا أوًا جديد ًعضو جا من تاريخ سريان التغطية إذا كنًيوم 180 ببدء الرعاية ويوثقها في غضون

 ا من تاريخ انتهاء عقد الموفرًيوم 180 في غضون 

 ،جمن موفر خارج الشبكة أو في حالة الرغبة في معرفة المزيد من المعلوما جللحصول على الخدما ًمؤهال جلمعرفة ما إذا كن
 TTY).711(4000-464-800-1 األعضاء على الرقم جاتصل بخدما
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Kaiser الموفرون الذين يتركون  Permanente

Kaiser إذا توقف موفر الرعاية الخاص بك عن العمل مع  Permanenteمن موفر ج، فقد تتمكن من مواصلة تلقي الخدما 
 الرعاية هذا. وهذا شكل آخر من أشكال استمرارية الرعاية.

 من مستشفى ًميال 15 تعيش في نطاق جك إلى مجموعة موفر أو مستشفى ينتهي تعاقدهما معنا، أو إذا كنّإذا تم ضم
 ممكن في جا على األقل من تاريخ االنتهاء )أو في أقرب وقًيوم 60 ا قبلًا كتابي ًينتهي تعاقده معنا، فسوف نمنحك إخطار

 حدود المعقول(.

 المغطاة من مستشفى أو طبيب تابع للشبكة )أو موفري رعاية آخرين( عند انتهاء تعاقدنا مع موفر جتتلقى الخدما جإذا كن
 من موفر جالتي ينتهي فيها التعاقد لسبب ما(، فقد يكون بإمكانك االستمرار في تلقي بعض الخدما جالرعاية )باستثناء الحاال

 الرعاية لما يلي:

 حتى انتهاء الحالة الحادة جيمكن أن نوفر تغطية لهذه الخدماالحاالت الحاد. ة •

 حتى الموعد األقرب من جيمكن أن نوفر تغطية للخدما الحاالت المرضية المزمنة الخطيرة. •
ج( اليوم األول بعد إتمام أحد مسارا2ا على تاريخ انتهاء عقد الموفر؛ أو ) ًشهر 12 ( مرور(1

العالج، حيث يصبح بعدها من اآلمن أن يتم نقل الرعاية الخاصة بك إلى موفر تابع للشبكة، 
Kaiser حسب ما تحدده  Permanente بعد النقاش مع العضو وموفر الرعاية غير التابع 

 جالمرضية المزمنة الخطيرة هي الحاال جالمهنية الجيدة. الحاال جللشبكة وباالتساق مع الممارسا
 الحالة تتصف بأي مما يلي: جالمرضية أو الطبية الخطيرة، إذا كان

 مستمرة دون الحصول على عالج كامل جإذا كان

 جا على مدار فترة طويلة من الوقًتزداد سوء جإذا كان

 ا للحفاظ على خفة حدة الحالة أو منع تدهورها ًا مستمر ًتتطلب عالج جإذا كان

 أثناء الحمل وبعد الوالدة مباشرة جيمكن أن نغطي هذه الخدما رعاية األمومة: •

 طوال مدة المرض. األمراض العضال هي األمراض التي ال جيمكن أن نغطي هذه الخدما األمراض العضال: •
 يمكن عالجها أو القضاء عليها ومن المحتمل أن تؤدي إلى الوفاة في غضون عام واحد أو أقل

 مرور (1حتى يحدث أي من األمرين؛ إما ) جيمكن أن نغطي هذه الخدما أعوام. 3 رعاية األطفال دون سن •

 على والدة الطفل ج( حتى مرور ثالث سنوا2؛ أو )جا من تاريخ انتهاء عقد موفر الخدما ًشهر 12

 يجب أن يوصي الموفر إجراء عملية جراحية أو القيام بأي إجراء آخر يدخل في مسار العالج. •
 ا من تاريخ انتهاء عقد الموفرًيوم 180 ببدء الرعاية ويوثقها في غضون

Kaiser نّتؤم Permanente الرعاية في حالة: جاستمرارية خدما 

Kaiser سريان تغطية • Permanente في تاريخ تلقي الخدمة 

 انتهى عقده في تاريخ انتهاء تعاقد الموفر جمن موفر خدما جتلقيك الخدما •

 ا لشروط وأحكام العقد الخاصة بناًقبول الموفر كتابي •

للشبكة بعتا فرمو من عليها جحصل اذإءعضاألا كتيب جببمو تغطيتهاو لطبيةا حيةلناا من مةزال جمالخدانكو •

 14 الصفحة 
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ممكن( من تاريخ انتهاء عقد الموفر جا )أو في أقرب وقًيوم 30 في غضون جطلبك للخدما •

Kaiser نّتؤم ال Permanente الرعاية في حالة: جاستمرارية خدما 

 Medi-Cal غير مشمولة بتغطية جكون الخدما •

Kaiser كون الموفر ال يعمل مع • Permanente وعندها ستكون بحاجة إلى العثور على موفر جديد 

 األعضاء على الرقم جلمعرفة المزيد حول استمرارية الرعاية وشروط األهلية، اتصل بخدما
.(TTY 711) 1-800-464-4000 

 التكاليف

التكاليف المترتبة على األعضاء

Kaiser تخدم  Permanente Medi-Cal Plan األشخاص الذين يتأهلون للحصول على .Medi-Cal يتوجب على ال
Kaiser أعضاء  Permanente Medi-Cal Plan المشمولة بالدفع. ال يتوجب عليك سداد أقساط جالدفع مقابل الخدما 

 ”(.ج)“المزايا والخدما 4 المغطاة، راجع الفصل جالتأمين. للحصول على قائمة بالخدما جأو اقتطاعا

لألعضاء الذين يترتب عليهم مشاركة في الدفع

قد يتوجب عليك دفع حصة من التكلفة كل شهر. يعتمد مقدار حصتك من التكلفة على دخلك ومواردك. ستدفع فواتيرك 
الطبية الشهرية كل شهر حتى يصبح المبلغ الذي دفعته مساوي لحصتك من الدفع. بعد ذلك، ستصبح رعايتك مغطاة من 

Kaiser قبل  Permanente بالتغطية من قبل ًلذلك الشهر. لن تكون مشموال Kaiser Permanente حتى تكون 
 حصتك بالكامل من التكلفة للشهر. بعد دفع حصتك من التكلفة للشهر، يمكنك الذهاب إلى أي طبيب تابع إلى جقد دفع

Kaiser Permanenteيتوجب عليك دفع مشاركة الدفع، فال يتوجب عليك اختيار موفر الرعاية األولية ًعضوا ج. إذا كن 
.(Primary Care Provider, PCP) 

كيف يتم الدفع لموفر الرعاية الصحية

Kaiser تدفع  Permanente :لموفري الرعاية الصحية بالطرق اآلتية 

 الضريبة على الرؤوس •

 يتم دفع مبلغ معين لبعض الموفرين كل شهر لقاء كل عضو. وتسمى هذه الدفعة بالضريبة على الرؤوس.

 مقابل رسوم جالخدما جدفعا •

Kaiser الرعاية ألعضاء جيقوم بعض الموفرين بتقديم خدما Permanente ومن ثم يرسلون الفواتير 
Kaiser إلى Permanente المقدمة. وتسمى هذه الدفعة بالخدمة مقابل الرسوم. جمقابل الخدما 

Kaiser لمعرفة المزيد حول طرق دفع Permanente للموفرين، تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني kp.org باللغة( 
 TTY).711( 1-800-464-4000 اإلنجليزية( أو اتصل بالرقم
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Kaiser مطالبة  Permanente بدفع فاتورة 

 TTY).711(4000-464-800-1 األعضاء على الفور على الرقم جفاتورة لقاء خدمة مغطاة، فاتصل بخدما جإذا تلقي

Kaiser تدفع لقاء خدمة تعتقد أنه على جإذا كن Permanente تغطيتها، يمكنك تقديم مطالبة. استخدم نموذج المطالبة 
 TTY)711(3510-390-800-1 أو 4000-464-800-1 قملربا لتصاالا يمكنك .فعللد كراضطرا بسبب ًبةكتا ناخبرأو

Kaiser مستقو .لبةمطا جذنمو لطلب Permanente ال. مأ لكاموأ ةدستعاا يمكنك نكا اذإ فيما للنظر لبتكمطا جعةابمر 

 لتقديم مطالبة بالدفع أو استرداد األموال، يجب أن تفعل ما يلي:

 جممكن. يمكنك الحصول على نموذج مطالبة عبر اإلنترن جعليك إرسال نموذج مطالبة مكتمل في أسرع وق •
بالطرق التالية:

 )باللغة اإلنجليزية( kp.org على موقعنا اإللكتروني على 

 الخطة ومن جاألعضاء في إحدى منشآ جمن أي مكتب من مكاتب خدما ًشخصيا
 على موقعنا جالمزودين التابعين للخطة. يمكنك العثور على العناوين في دليل المنشآ

 )باللغة اإلنجليزية( kp.org اإللكتروني على

 أو 4000-464-800-1 األعضاء لدينا على الرقم جمن خالل االتصال على مركز اتصال خدما
(TTY 711) 1-800-390-3510 

 بحاجة إلى مساعدة في إكمال نموذج المطالبة. جسوف نسعد بمساعدتك إذا كن •

كنج قد قمج بالدفع لقاء خدماج، يجب أن تقوم بإدراج أي فواتير وإيصاالج من الموفر غير  •  إذا  
التابع للشبكة مع نموذج المطالبة الخاص بك. 

 الموفر غير التابع للشبكة، يجب أن تدرج أي فواتير منه جتريدنا أن ندفع مقابل خدما جإذا كن •
 ا على أي فواتير من الموفر غير التابع للشبكة،ًالحق جحصل مع نموذج المطالبة الخاص بك. إذا

 للحصول TTY)711(3510-390-800-1 األعضاء على الرقم جرجى االتصال بخدماُي
 على مساعدة

 ممكن بعد حصولك على الرعاية جيجب أن ترسل إلينا نموذج المطالبة المكتمل في أقرب وق •

 عبر البريد إلى: جيجب إرسال نموذج المطالبة المكتمل وأي فواتير أو إيصاال

Kaiser Permanente 
Claims Administration - SCAL 

P.O. Box 7004 
Downey, CA 90242-7004 
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 يةعالرا على للحصوا كيفية .3

الحصول على خدمات الرعاية الصحية
 الرجاء قراءة المعلومات التالية للتعرف على األشخاص أو مجموعة الموفرين التي يمكنك الحصول على الرعاية 

 الصحية من خاللها.

 الرعاية الصحية في منطقتك األصلية. إن جالتغطية في كتيب األعضاء هذا عندما تكون تحصل على خدما جتنطبق معلوما
Kaiser منطقتك األصلية هي منطقة Permanente التي تسكن فيها. إن منطقتك األصلية هي جنوب والية كاليفورنيا 

Kaiser وهي محددة على غالف كتيب األعضاء هذا وعلى بطاقتك هويتك الصادرة عن Permanenteبزيارة ج. إذا قم 
Kaiser أحد أقاليم Permanente الرعاية العاجلة أو الرعاية جمشمول بالتغطية فقط في حاال جاألخرى، فان 

 عن إقليمك األصلي، فيمكنك التوجه إلى دليل موفري الرعاية على الرابط جالطارئة. للحصول على المزيد من المعلوما
kp.org/facilities 711(4000-464-800-1 مرقالىلع اءضاألع جادمخىلعلصات أو ة(زييلجاإلن ةغلال)ب.(TTY 

 جالرعاية الصحية من تاريخ سريان تغطيتك. هذا ملخص لقوانين وسياسا جيمكنك البدء في الحصول على خدما
Kaiser Permanente ومبني على العقد المبرم بين Kaiser Permanente و دائرة الرعاية الصحية 

.(Department of Health Care Services, DHCS) 

Kaiser ا على حمل بطاقة هويةًاحرص دوم Permanente وبطاقة تعريف المزايا Medi-Cal 
Benefits Identification Card, BIC)ال تجعل أي أحد آخر يستخدم بطاقة هوية .) Kaiser Permanente أو 

 الخاصة بك. BIC بطاقة

Kaiser تقدم Permanente لألعضاء عبر الموفرين في شبكة جخدما Kaiser Permanenteاً. فهم يعملون مع 
Kaiser جودة عالية. حينما تختار جلتزويدك برعاية ذا Permanenteفإنك تختار الحصول على الرعاية من خالل ،

Kaiser برنامج الرعاية الطبية الخاص بنا. لمعرفة موقع الموفرين التابعين لشبكة  Permanenteتفضل بزيارة موقعنا ،
 )باللغة اإلنجليزية(. kp.org/facilities اإللكتروني على الرابط 

 ( تابع لشبكة,PCP” Primary Care Provider“يجب أن يختار األعضاء الجدد موفر رعاية أولية )
Kaiser Permanente جوفي منطقة خدما Kaiser Permanente Medi-Calويجب أن تختار . PCP في 

Kaiser في ًا بعد أن تصبح عضواًيوم 30 غضون Permanenteإذا لم تقم باختيار . PCP ا لك.ًلك، فسنختار واحد

Kaiser شبكة جفي إحدى منشآ PCP يجب أن تختار  Permanente جفي منطقة خدما Kaiser Permanente 
Medi-Calبإمكانك اختيار . PCP نفسه أو مجموعة PCP مختلفين لجميع أفراد األسرة المنضمين إلى خطة 

.Kaiser Permanente Medi-Cal 
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 جديد، يمكنك البحث في دليل الموفرين PCP ترغب في العثور على جإذا كان لديك طبيب تود اإلبقاء عليه، أو كن
Provider Directory)فالدليل يحتوي على قائمة بكل .) PCP في شبكة Kaiser Permanenteدليل . ويشتمل 

 بحاجة إلى دليل موفرين، فاتصل بالرقم ج. إذا كنPCP أخرى لمساعدتك على اختيار جالموفرين على معلوما
1-800-464-4000)711(TTY دليل الموفرين على موقعنا اإللكتروني عبر الرابط ا االطالع علىً. بإمكانك أيض 
kp.org/facilities .)باللغة اإلنجليزية( 

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

(“Medical Group”) بحاجة إلى موافقة للذهاب إلى جفي جنوب كاليفورنيا على إرسالك إلى موفر خارج الشبكة. لس 
ل.صفال ذاهيفاًق الح ة”اسسحالةايرع“ال واننعالجحت ورةذكمالةاسسحالجادمخالىلع ولصحاللأجنمةكبشال ارجخروفم

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

IHA“)التقييم الصحي األولي )“

Kaiser تنصحك  Permanenteا، أن تقوم بزيارةًا جديد ً، بصفتك عضو PCP اًيوم 120 الخاص بك الجديد خالل 
PCP مساعدة IHA (. والهدف من,IHA” Initial Health Assessment“االؤلى من أجل إجراء تقييم صحي مبدئي )

 الخاص بك بعض األسئلة حول تاريخك PCP الخاص بك على معرفة تاريخ رعايتك الصحية واحتياجاتك. قد يسألك 
 وصفوف التثقيف الصحي جا حول استشاراًالخاص بك أيض PCP الصحي أو قد يطلب منك ملء استبيان. وسيخبرك

التي قد تساعدك.

 الخاص بك، أخبر الشخص الذي يجيب عن الهاتف إنك عضو في IHA عندما تتصل من أجل تحديد موعد 
Kaiser Permanenteم رقم سجلك الطبي إلىّ. قد .Kaiser Permanente

Kaiser وأحضر معك بطاقة هوية  Permanente وBIC .الخاصة بك وبطاقة هويتك التي تحمل صورتك إلى موعدك 
 جالخاص بك حول احتياجا PCP ا للتحدث إلىًومن الجيد أن تحضر قائمة بأدويتك وأسئلتك معك في زيارتك. كن مستعد

الرعاية الصحية الخاصة بك وأية مخاوف.

 ستتأخر عن الموعد أو تعذر عليك حضوره. جالخاص بك إذا كن PCP احرص على االتصال بمكتب 

 الرعاية االعتيادية

 ا الرفاه أو رعاية الرفاه. وهيًسمى أيضُالرعاية االعتيادية رعاية صحية منتظمة. وهي تتضمن الرعاية الوقائية التي ت
 المنتظمة والتثقيف جتساعدك على البقاء بصحة جيدة وحمايتك من اإلصابة بالمرض. تتضمن الرعاية الوقائية الفحوصا

 ا أن تتضمن الرعاية االعتيادية الرعاية عند المرض. تقومً. إضافة إلى الرعاية الوقائية، يمكن أيضجالصحي واالستشارا
Kaiser Permanente بتغطية الرعاية االعتيادية التي تحصل عليها من PCP .الخاص بك 

 الخاص بك بما يلي: PCP سيقوم

 االعتيادية وحقن التطعيم والعالج جتزويدك بالرعاية االعتيادية بأكملها، بما في ذلك الفحوصا •
 الطبية والمشورة الطبية. جوالوصفا
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 االحتفاظ بسجالتك الصحية •

 الحاجة جإحالتك )إرسالك( إلى أخصائيين، إذا دع •

 بحاجة إليها جالمخبرية إذا كن جطلب إجراء تصوير باألشعة السينية أو تصوير الثدي الشعاعي أو الفحوصا •

 أرقام على . للحصولجعبر اإلنترن حجز موعد أو المحلية الخطة أةمنش على روتينية، يمكنك االتصال رعاية ندما تحتاج إلىع
 )باللغة اإلنجليزية(. لطلب kp.org على موقعنا اإللكتروني على جهواتف حجز المواعيد، يرجى الرجوع إلى دليل المنشآ

 )باللغة اإلنجليزية(. kp.org ، توجه إلى موقعنا اإللكتروني علىجموعد عبر اإلنترن

 أو انطلق إلى أقرب غرفة طوارئ. 911 الطوارئ، اتصل بالرقم جفي حاال

 4 الصحية التي نقوم بتغطيتها وتلك التي ال نقوم بتغطيتها، اقرأ الفصل جلمعرفة المزيد حول الرعاية والخدما
 ”( في كتيب األعضاء هذا.ج)“المزايا والخدما

الرعاية العاجلة

 التي تحتاج جللحياة. وهي للخدما ًالصحية الطارئة أو التي تشكل تهديدا جالصحية أو الحاال جللحاال ليست الرعاية الطارئة 
ً. تتطلب مواعيد الرعاية العاجلةإليها للوقاية من تلف بالغ يؤثر على صحتك أو إصابة أو تفاقم لحالة صحية تعاني منها أصال

Kaiser  خطة جخارج منطقة خدما جساعة. إذا كن 48 الحصول على الرعاية خالل  Permanente Medi-Cal Plan 
 برد أو التهاب في الحلق أو جالرعاية العاجلة مشمولة بالتغطية. قد تكون الرعاية العاجلة لحاال جومن الممكن أن تكون خدما

 األمومة. جأو خدما جسخونة أو ألم في األذن أو التواء في العضال

(KP4CARE)1-833-574-2273-833-1 للحصول على الرعاية العاجلة، اتصل على الرقم (711(TTY وتحدث 
 أيام في األسبوع(. 7ساعة في اليوم و 24 إلى أخصائي رعاية صحية مرخص )متوفر على مدار

 ه إلى أقرب منشأة رعاية عاجلة. ال يتعين عليك الحصول علىّبحاجة إلى رعاية عاجلة خارج المنطقة، فتوج جإذا كن
 لن Medi-Cal بحاجة إلى رعاية عاجلة، فإن جالمتحدة وكن جخارج الواليا ًمسافرا جموافقة مسبقة )ترخيص مسبق(. إذا كن

 تدفع مقابل رعايتك.

 رعايتك مسألة رعاية عاجلة للصحة العقلية، فاتصل بخطط الصحة العقلية بالمقاطعة على رقم الهاتف المجاني جإذا كان
 ، تفضل بزيارةجعبر اإلنترن جأيام في األسبوع. لتحديد جميع أرقام الهواتف المجانية للمقاطعا 7ساعة في اليوم و 24 المتاح

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

 جنحن ال نغطي رعاية المتابعة من مزودين من خارج الشبكة بعد أن ال تعود بحاجة إلى رعاية عاجلة، باستثناء مقابل المعدا
 صلة برعايتك العاجلة، فإن مزود جطبية طويلة األجل ذا جبحاجة إلى معدا جالطبية طويلة األجل الخاضعة للتغطية. إذا كن

 ا.ّالرعاية غير التابع للشبكة يجب أن يحصل على تصريح مسبق من

الرعاية الطارئة

 ,ER”.(Emergency Room“ه إلى أقرب غرفة طوارئ )ّأو توج 911 للحصول على الرعاية الطارئة، اتصل بالرقم 
 يتعين عليك الحصول على موافقة مسبقة منا )ترخيص مسبق( لتلقي الرعاية الطارئة. ال
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 الطبية الطارئة. وهي للمرض أو اإلصابة التي يمكن للشخص العادي العاقل )وليس أخصائي جتكون الرعاية الطارئة للحاال
الرعاية الصحية( الذي يتمتع بمعرفة متوسطة بأمور الصحة والطب، توقع إنك إن لم تحصل على الرعاية على الفور، فقد
 تكون صحتك )أو صحة جنينك( في خطر أو قد تصاب وظيفة من وظائف الجسم أو عضو في الجسم أو جزء في الجسم 

 إصابة خطيرة. ومن األمثلة على ذلك:

 حالة الوالدة النشطة •

 كسر في العظم •

 ألم شديد، خاصة في الصدر •

 حرق شديد •

 جرعة زائدة من عقار •

 إغماء •

 نزيف شديد •

حالة طوارئ نفسية •

 الخاص بك واألدرى PCP ينبغي أن تحصل على الرعاية االعتيادية من من أجل الرعاية االعتيادية. ER ال تذهب إلى 
 ا االتصال بالرقمًالخاص بك. يمكنك أيض PCP تلك الحالة طارئة أم ال، فاتصل بـ جا مما إذا كانًبحالتك. إذا لم تكن متأكد
1-833-KP4CARE)1-833-574-2273) (711(TTY والتحدث إلى أخصائي رعاية صحية مرخص )متوفر على 

 أيام في األسبوع(. 7ساعة في اليوم و 24 مدار

(، حتى وإن لم يكن ضمنERه إلى أقرب استقبال طوارئ )ّا عن المنزل، فتوجًبحاجة إلى رعاية طارئة بعيد جإذا كن
Kaiser شبكة  Permanenteإلى ج. إذا ذهب ERفاطلب منهم االتصال بـ ، Kaiser Permanenteينبغي . 

Kaiser أو المستشفى التي استقبلتك أن تتصل مع جعليك أن Permanente ساعة بعد حصولك على 24 خالل 
 تقوم فلن بحاجة إلى رعاية طارئة، جالمتحدة غير كندا أو المكسيك وكن جا خارج الواليا ًمسافر جالرعاية الطارئة. إذا كن

Kaiser Permanente .بتغطية رعايتك 

Kaiser أو كب اصخال PCP ؤالسىإل ةاجحبجسل.911 مرقالبلصاتف وارئ،طال لقنىإل ةاجحبجنك إذا Permanente 
 ER. ىإل هوجتال لبقًأوال

 بحاجة إلى رعاية في مستشفى خارج الشبكة بعد الحالة الطارئة )رعاية ما بعد استقرار الحالة(، فستقوم المستشفى جإذا كن
Kaiser. باالتصال بـ Permanente 

 ما لم تكن الحالة طارئة. ال تحصل على الرعاية الطارئة إال من أجل الطوارئ، وليس من أجل 911 ال تتصل بالرقم تنبيه:
 أو انطلق إلى أقرب 911 الحالة طارئة، فاتصل بالرقم جرعاية اعتيادية أو مرض بسيط مثل البرد أو التهاب الحلق. إذا كان

 استقبال طوارئ.

 رعاية ما بعد استقرار الحالة

 ( والتي تحصل عليها بعد أن يرىER ا في مستشفى )بما في ذلكًالالزمة طبي جعد رعاية ما بعد استقرار الحالة من الخدماُت
 الطبية طويلة جالمعدا ًا. تتضمن رعاية ما بعد االستقرار أيضاًالطبيب الذي يعالجك أن حالتك الطبية الطارئة مستقرة إكلينيكي

 ( فقط عند تلبية كافة الشروط التالية:Durable Medical Equipment, DMEاألجل )
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 مشمولة بالتغطية بموجب كتيب األعضاء هذا DME جعندما تكون أدوا •

 بعد أن تخرج من المستشفى DME بالنسبة لك الحصول على ًعندما يكون من الضروري طبيا •

 صلة بالرعاية الطارئة التي تلقيتها في المستشفى جذا DME عندما تكون •

 الطبية طويلة األجل المشمولة بالتغطية بموجب كتيب األعضاء هذا، توجه إلى عنوان جعن المعدا جللمزيد من المعلوما
”( من كتيب األعضاء هذا.ج)“المزايا والخدما 4 الطبية طويلة األجل” في الفصل ج“المعدا

 ال نقوم بتغطية رعاية ما بعد استقرار الحالة من موفر خارج الشبكة إال إذا قدمنا موافقة مسبقة عليها، أو إذا كان األمر 

 ا بموجب القانون الساري. يجب أن يحصل الموفر الذي يعالجك على إذن منا قبل أن نقوم بسداد تكاليف رعاية ما بعدًالزم

استقرار الحالة.

 لطلب موافقة مسبقة على تلقيك رعاية ما بعد استقرار الحالة من موفر خارج الشبكة، يجب أن يتصل الموفر بالرقم 

)711(TTY 1-800-225-8883ا االتصال برقم الهاتف الموجود على ظهر بطاقة هويةً. يمكنه أيض 

Kaiser Permanente جالخاصة بك. يجب أن يتصل الموفر بنا قبل أن تحصل على الخدما. 

 بحاجة إلى الحصول على عندما يتصل الموفر، سنتحدث إلى الطبيب الذي يعالجك حول مشكلتك الصحية. وإذا قررنا أنك

 المشمولة بالتغطية. في بعض األحيان، قد نرتب لتقديم الرعاية من جانب جرعاية ما بعد استقرار الحالة، فسوف نأذن بالخدما
موفر تابع للشبكة.

 فقد نأذن الرعاية، تقديم أجل من للشبكة من التابعين آخر موفر أو متخصص، تمريض مركز أو مستشفى، إلى اللجوء قررنا إذا 

 النقل الخاصة التي ال نشملها عادة بالتغطية. جا من أجل إيصالك إلى الموفر. قد يشمل ذلك خدماًالنقل المطلوبة طبي جبخدما

 أو ج( قد أذنا بها. فنحن ال نشمل بالتغطية إال الخدماجينبغي أن تسأل الموفر عن الرعاية )بما في ذلك أي انتقاال
 عليها، فقد ال نقوم بالسداد إلى الموفر جغير مشمولة بالتغطية وحصل جخدما جا بها. إذا طلبًالنقل التي أعطينا إذن جخدما

 .جلقاء تلك الخدما

 الرعاية الحساسة

 رّخدمات الموافقة للقص

 يمكنك الذهاب إلى الطبيب من دون موافقة من جانب والديك أو الوصي على األنواع التالية من الرعاية: 18 دون سن جاذا كن

 ا فأكثر( من أجل:ًعام 12 الخارجية )فقط للقصر من سن جالصحة العقلية بالعيادا •

 االعتداء الجنسي أو الجسدي

 احتمالية إيذاء النفس أو اآلخرين

 الحمل •

تنظيم األسرة/ تحديد النسل )باستثناء التعقيم( •
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 االعتداء الجنسي، بما في ذلك االغتصاب •

 ا فأكثر(ًعام 12 الوقاية من/فحص/عالج فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز )فقط للقصر من سن •

 ا فأكثر(ًعام12 ا )فقط للقاصرين من سنًالوقاية من/فحص/عالج العدوى المنتقلة جنسي •

 ا فأكثر(ًعام 12 عالج اضطراب تعاطي المواد )فقط للقصر من سن جخدما •

Kaiser ا من شبكةًال يتوجب أن يكون الطبيب أو العيادة جزء Permanente وال تحتاج إلى إحالة من PCP الخاص 
، يمكنك االتصالج. للمساعدة في العثور على طبيب أو عيادة يقدمان هذه الخدماجبك من أجل الحصول على هذه الخدما

 )1-833-574-2273(KP4CARE-833-1 ا االتصال بالرقمً. يمكنك أيض TTY)711(4000-464-800-1 بالرقم 
)711(TTY أيام في األسبوع(. 7ساعة في اليوم و 24 والتحدث إلى أخصائي رعاية صحية مرخص )متوفر على مدار 

بإمكان القاصرين التحدث إلى أحد الممثلين على انفراد حول مشاكلهم الصحية من خالل االتصال بالرقم
 1-833-KP4CARE)1-833-574-2273) (711(TTY والتحدث إلى أخصائي رعاية صحية مرخص )متوفر على 

 أيام في األسبوع(. 7ساعة في اليوم و 24 مدار

 خدمات البالغين الحساسة

 الخاص بك من أجل الرعاية الحساسة أو الخاصة. وإن كان األمر كذلك، يمكنك اختيار PCP ا، قد ال تود زيارةًبصفتك بالغ
 أي طبيب أو عيادة لهذه األنواع من الرعاية:

 تنظيم األسرة •

 فحص فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز •

اًالعدوى المنقولة جنسي •

Kaiser ةكبشنماًزءج ادةيعال أو بيبطال ونكي أن زملتسيال  Permanente. ومقي أن زملتسي ال PCP لتكحابإ بكصلخاا 

 قملربالتصاالا يمكنك ،جمالخداههذ نمايقد ةدياعوأ طبيب على رلعثوا فيةعدللمسا .جادمخالنم واعاألن ذههلأجنم

1-800-464-4000)711(TTY 833-1 ا االتصال بالرقمً. يمكنك أيض-KP4CARE)1-833-574-2273( 
)711(TTY أيام في األسبوع(. 7ساعة في اليوم و 24 والتحدث إلى أخصائي رعاية صحية مرخص )متوفر على مدار 

التوجيهات المسبقة

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

 ا. ويمكنك أن تدرج أي رعاية ال ترغب بها. يمكنك أن تحدد اسم شخص ما، مثل زوج، التخاذًالتحدث أو اتخاذ قرار الحق

 ال تقدر. جحول رعايتك الصحية إذا كن جقرارا

Kaiser يمكنك الحصول على نموذج التوجيه المسبق من مرافق خطة Permanente بدون تكلفة عليك. يمكنك ايضا أن 
 األطباء. من الممكن أن يتوجب جوالمكاتب القانونية وعيادا جوالمستشفيا جتحصل على نموذج توجيه مسبق من الصيدليا

kp.org . النموذج بدون تكلفة من موقعنا اإللكتروني علىعليك الدفع مقابل النموذج إذا لم تحصل عليه منا ً
 الخاص بك، أو أي شخص تثق به مساعدتك على ملء النموذج. PCP )باللغة اإلنجليزية(. يمكنك أن تطلب من أسرتك، أو 
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 .جلديك الحق في أن يتم وضع توجيهك المسبق في سجالتك الطبية. لديك الحق في تغيير أو إلغاء توجيهك المسبق في أي وق

Kaiser المسبقة. ستخبرك جالتي تطرأ على قوانين التوجيها جلديك الحق في أن تعرف التغييرا Permanente 
 ا بعد التغيير.ًيوم 90 التي تطرأ على قانون الوالية خالل مدة ال تزيد عن جبخصوص التغييرا

أين تحصل على الرعاية
 الخاص بك كل الرعاية االعتيادية الوقائية PCP الخاص بك. سيقدم لك PCP ستحصل على أغلب الرعاية الخاصة بك من 
ا. احرص علىًالخاص بك للحصول على الرعاية عندما تكون مريض PCP )رعاية الرفاه( الخاصة بك. كما ستذهب الى

 الخاص بك بإحالتك )إرسالك( PCP الخاص بك قبل أن تحصل على الرعاية الطبية غير الطارئة. سيقوم PCP االتصال مع 
 بحاجة إليهم. جإلى أخصائيين إذا كن

Kaiser لمعرفة موقع الموفرين التابعين لشبكة Permanenteتفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني على الرابط ، 

kp.org/facilities .)باللغة اإلنجليزية( 

 KP4CARE-833-1 ا االتصال على الرقمًللحصول على المساعدة فيما يتعلق بأسئلتك الصحية، بإمكانك أيض
)1-833-574-2273) (711(TTY ساعة في اليوم 24 والتحدث إلى أخصائي رعاية صحية مرخص )على مدار 
 أيام في األسبوع(. 7و

 ساعة 48 الخاص بك. الرعاية العاجلة هي الرعاية التي تحتاجها في PCP بحاجة إلى رعاية عاجلة، فاتصل بـ جإذا كن
 مثل البرد أو التهاب الحلق أو الحمى أو ألم األذن أو االلتواء العضلي. جطارئة. وتشمل الرعاية لحاال جولكنها ليس

 ه إلى أقرب غرفة طوارئ.ّأو توج 911 الطوارئ، اتصل بالرقم جفي حاال

 االعتراض األخالقي

 ج. ويعني هذا أن لهم الحق في عدم تقديم بعض الخدماجيحتفظ بعض الموفرين باعتراض أخالقي على بعض الخدما
 ا. إذا كان لدى الموفر الخاص بك اعتراض أخالقي، فسيساعدك في العثورًالمشمولة بالتغطية إذا كانوا يعترضون عليها أخالقي

Kaiser ا أن تتعاونًالالزمة. يمكن أيض جعلى موفر آخر للخدما Permanente بحاجة جمعك للعثور على موفر. إذا كن 
 TTY).711(4000-464-800-1 إلى مساعدة في الحصول على إحالة إلى موفر مختلف، فاتصل بالرقم

ال تقدم بعض المستشفيات والموفرين اآلخرين واحدة أو أكثر من الخدمات التالية التي يمكن أن تكون مشمولة بالتغطية
بموجب عقد الخطة الخاصة بك وقد تحتاجها أنت أو فرد من أسرتك: تنظيم األسرة؛ أو خدمات منع الحمل؛ بما في ذلك 
منع الحمل الطارئ؛ أو التعقيم، بما في ذلك ربط قناة فالوب في وقت المخاض والوالدة؛ أو عالجات عدم الخصوبة؛ أو 

اإلجهاض. ينبغي أن تحصل على مزيد من المعلومات قبل التسجيل. اتصل بالطبيب المرتقب أو المجموعة الطبية أو جمعية 
 للتأكد من )TTY 711(4000-464-800-1 الممارسين المستقلين أو العيادة أو اتصل بالخطة الصحية على الرقم 

 إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية التي تحتاجها.
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دليل الموفرين
Kaiser يدرج دليل موفري  Permanente الموفرين الذين يشاركون في شبكة Kaiser Permanenteوالشبكة هي .

Kaiser. مجموعة الموفرين الذين يعملون مع  Permanente

Kaiser يدرج دليل موفري  Permanente المرافق والموفرين الموجودين في شبكة Kaiser Permanenteتتضمن . 

 الطبية وموفري الرعاية الطبية األولية واألخصائيين والمراكز الصحية جومباني العيادا جقائمة موفري الرعاية المستشفيا
Kaiser. من شبكة ًالصحية الريفية التي تكون جزءا جوالعيادا ًالمؤهلة فدراليا Permanente 

 المتحدثة. ويخبرك بما إذا كان جالعمل واللغا جيتضمن دليل الموفرين أسماء وعناوين الموفرين وأرقام الهواتف وساعا
 جوالمنحدرا جمستوى الوصول المادي إلى المبنى مثل مواقف السيارا ًالموفر يستقبل المرضى الجدد أم ال. ويتضمن أيضا

 األبواب الواسعة والمقابض. جذا جوالدرج لذي له درابزين والحماما

 )باللغة اإلنجليزية(. kp.org/facilities عبر الموقع جبإمكانك االطالع على دليل الموفرين على شبكة اإلنترن

 TTY). 711(4000-464-800-1 بحاجة إلى نسخة مطبوعة من دليل الموفرين، فاتصل بالرقم جإذا كن

 شبكة الموفرين

Kaiser.  اآلخرين الذين يعملون مع جوموفري الخدما جشبكة الموفرين هي مجموعة األطباء والمستشفيا Permanente
Kaiser. ستحصل على خدماتك المشمولة بالتغطية من خالل شبكة  Permanente 

Kaiser عدُوت Permanente خطة رعاية صحية مدارة. حينما تختار Kaiser Permanenteفإنك تختار الحصول ، 

 من الموفرين التابعين لشبكتنا. جعلى الرعاية من خالل برنامج الرعاية الطبية الخاص بنا. ستحصل على معظم الخدما

 أو المستشفى أو موفر آخر، اعتراض أخالقي على تزويدك بخدمة PCP إذا كان لدى الموفر التابع للشبكة، بما في ذلك
 4 . انظر الفصل TTY)711(4000-464-800-1 مشمولة بالتغطية، مثل تنظيم األسرة أو اإلجهاض، فاتصل بالرقم

 األخالقية. ج”( لمعرفة المزيد حول االعتراضاج)“المزايا والخدما

 التي تحتاج جإذا كان لدى الموفر الخاص بك اعتراض أخالقي، يمكنه أن يساعدك في العثور على موفر آخر يقدم لك الخدما
Kaiser ا أن تتعاونًإليها. يمكن أيض Permanente .معك للعثور على موفر 

في الشبكة

Kaiser ستستخدم الموفرين في شبكة  Permanente من أجل احتياجاتك للرعاية الصحية. ستحصل على الرعاية 
 وموفرين آخرين في شبكة جا أخصائيين ومستشفياًالخاص بك. ستستخدم أيض PCP الوقائية والرعاية االعتيادية من

.Kaiser Permanente 

 24 الصفحة



 ةيلرعاا لحصول على ا فية يك | 3

. المكالمة مجانية. TTY)  711( 4000-464-800-1  األعضاء على الرقم جاتصل بخدما
 أيام في األسبوع )ما عدا العطل الرئيسية(. 7 ساعة في اليوم و 24 نعمل 

 )باالغة اإلنجليزية( kp.org تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 
? 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 . بإمكانك TTY)711(4000-464-800-1 للحصول على دليل الموفرين الخاص بالموفرين التابعين للشبكة، اتصل بالرقم 

 )باللغة اإلنجليزية(. kp.org/facilities عبر الرابط جاالطالع على دليل الموفرين على شبكة اإلنترن

 ه إلى أقرب غرفة طوارئ.ّأو توج 911 للحصول على الرعاية الطارئة، اتصل بالرقم

 الرعاية الطارئة والرعاية العاجلة أو الرعاية الحساسة فيجب عليك الحصول على تصريح مسبق من جباستثناء حاال
Kaiser Permanente قبل أن تقوم بمراجعة موفر رعاية من خارج شبكة Kaiser Permanenteإذا لم تحصل . 

 رعاية طارئة أو رعاية عاجلة جللحصول على رعاية ليس بمراجعة موفر رعاية خارج الشبكة جعلى التصريح المسبق وقم
 التي تحصل عليها من خارج شبكة موفري الرعاية الخاصة بنا. جأو رعاية حساسة فقد يتوجب عليك الدفع مقابل هذه الخدما

Kaiser يعتبر موفري الرعاية التابعون إلى Permanente وموقعهم خارج المنطقة التي تسكن فيها موفري رعاية 
 غير تابعين للشبكة.

خارج الشبكة أو خارج المنطقة التي تسكن فيها

Kaiser. الموفرون خارج الشبكة هم هؤالء الذين ليس لديهم اتفاقية عمل مع  Permanente

 يجب عليك الحصول على موافقة مسبقة )تصريح مسبق( قبل أن تذهي إلى موفر رعاية غير تابع للشبكة باستثناء 

 التالية: جالحاال

 الرعاية الطارئة •

 الرعاية العاجلة •

الرعاية الحساسة •

 إذا لم تحصل على موافقة مسبقة، فقد يتوجب عليك الدفع مقابل الرعاية التي تحصل عليها من موفري رعاية غير تابعين 

 الرعاية الطارئة والرعاية العاجلة والرعاية الحساسة توجه إلى العاوين التالية في جعن خدما جللشبكة. للمزيد من المعلوما
 هذا الفصل.

 وغير متوفرة ضمن شبكة Medi-Cal مشمولة بالتغطية من قبل ًضرورية طبيا جبحاجة إلى خدما جإذا كن
Kaiser Permanente جفسوف نوافق ونقوم بإحالتك إلى موفر رعاية خارج الشبكة للحصول على هذه الخدما. 

 4000-464-800-1 الخاص بك أو اتصل بالرقم PCP خارج الشبكة، فتحدث مع جبحاجة إلى المساعدة في خدما جإذا كن
.(TTY 711) 

Kaiser جخارج منطقة خدما جإذا كن Permanente Medi-Cal رعاية طارئة أو جبحاجة إلى رعاية ليس جوكن 
(KP4CARE)1-833-574-2273-833-1 رعاية عاجلة فاتصل على الرقم (711(TTY وتحدث إلى أخصائي 

جالمتحدة وكن جخارج الواليا ًمسافرا جأيام في األسبوع(. إذا كن 7 ساعة في اليوم و 24 رعاية صحية مرخص )على مدار
 لن تدفع مقابل رعايتك. Medi-Cal بحاجة إلى رعاية عاجلة، فإن 
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Kaiser ه إلى أقرب استقبال طوارئ. تقومّأو توج 911 للحصول على الرعاية الطارئة، اتصل بالرقم  Permanente 
 الطوارئ التي تتطلب دخول جا إلى كندا أو المكسيك وبحاجة إلى خدما ًمسافر جبتغطية الرعاية الطارئة خارج الشبكة. إذا كن

Kaiser في المستشفى، فستقوم Permanente ا خارج كندا أو المكسيك وبحاجة إلىًا دولي ًمسافر جبتغطية رعايتك. إذا كن
Kaiser الرعاية الطارئة، فلن تقوم  Permanente .بتغطية رعايتك 

 المتوفرة من خالل موفري الرعاية غير التابعين للشبكة أو خارج المنطقة التي تسكن جلديك أسئلة بخصوص الخدما جإذا كان
 TTY). 711(4000-464-800-1 فيها، فاتصل على الرقم

 األطباء

Kaiser ( من دليل موفريPCPستختار طبيبك أو موفر رعاية أولية ) Permanenteيجب أن يكون الطبيب .
 الخاص بك من ضمن الموفرين المشاركين. و يعني هذا أن الموفر يتبع شبكة PCP الذي تختاره لكي يكون 

Kaiser Permanenteللحصول على نسخة من دليل موفري . Kaiser Permanenteاتصل بالرقم ،
 .(TTY 711) 1-800-464-4000 

 الذي تريده يمكنه استقبال مرضى جدد. PCP التحقق من أن جا إذا أردًينبغي عليك أن تتصل أيض

Kaiser تذهب إلى طبيب معين قبل عضويتك في جإذا كن Permanenteفقد تتمكن من االستمرار في الذهاب إليه لفترة ، 

طلق عليه استمرارية الرعاية. يمكنك قراءة المزيد حول استمرارية الرعاية في كتيب األعضاء هذا. لمعرفةُمحدودة. وهذا ما ي
 TTY).711(4000-464-800-1 المزيد، اتصل على الرقم 

Kaiser.  الخاص بك بإحالتك إلى أخصائي داخل شبكة PCP بحاجة إلى أخصائي، فسيقوم جإذا كن Permanente

 رعايتك الصحية؛ لذا من األفضل أن تقوم جاألدرى باحتياجا جا لك. أنً، فسنختار واحدPCP تذكير: إذا لم تقم باختيار 
 PCP. فال يتوجب عليك اختيار Medi-Cal و Medicare ضمن كل من جباالختيار. إذا كن

Kaiser من دليل موفري PCP الخاص بك، يجب أن تختار PCP تريد تغيير جإذا كن Permanenteد من أنّ. تأك 

PCP هذا يستقبل المرضى الجدد. لمعرفة كيفية اختيار PCP مختلف أو التبديل له، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني على 
. يمكنك TTY)711(4000-464-800-1 األعضاء على الرقم ج)باللغة اإلنجليزية( أو اتصل بخدما kp.org الرابط

 )باللغة اإلنجليزية(. kp.org/facilities العثور على دليل أطباء خطتنا على موقعنا اإللكتروني عبر الرابط 

 المستشفيات

 أو انطلق إلى أقرب مستشفى. 911 الطوارئ، اتصل بالرقم جفي حاال

 الخاص بك أي مستشفى تذهب إليه. سيتعين PCP بحاجة إلى رعاية في المستشفى، فسيقرر جإذا لم تكن الحالة طارئة وكن
Kaiser شبكة جعليك الذهاب إلى مستشفى داخل الشبكة. تتوافر قائمة بمستشفيا Permanente .في دليل الموفرين 
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PCP“)موفر الرعاية األولية )“
Kaiser. ا من التسجيل فيًيوم 30 في غضون PCP يجب أن تختار  Permanente 

 جاألطباء لدينا والموجودة على اإلنترن جلمساعدتك في العثور على ما هو صحيح بالنسبة لك، يمكنك تصفح ملفا
kp.org/facilities يتطابق مع ً)باللغة اإلنجليزية(. يمكنك معرفة أي أطباء يستقبلون مرضى جدد واختر واحدا 

احتياجاتك.

 يستطيع البالغون اختيار طبيب شخصي من 

 طب البالغين/الطب الباطني •

 طب األسرة •

 Permanente Medical Group أخصائيو األمراض النسائية والوالدة الذين تعتبرهم مجموعة •
(“Medical Group”) في جنوب كاليفورنيا على أنهم PCP

 ( لكي يكونوا18 يستطيع األهل اختيار طبيب من طب األطفال/البالغين أو من طب األسرة )لألطفال لغاية عمر 

PCP .ألطفالهم 

 يمكن أن يختار كل فرد مشمول بالتغطية من أفراد العائلة طبيب شخصي خاص به. حسب نوع الموفر، قد تتمكن من اختيار

PCP واحد لألسرة بأكملها ممن هم أعضاء في  .Kaiser Permanente 

 اًا اختيار الحصول على الرعاية الصحية األساسية من مركز صحي معتمد فيدراليًيمكنك أيض
“FQHC”) Federally Qualified Health Center,صحية هندية ج( أو مرفق خدما 

“IHF”) Indian Health Service Facility,( أو عيادة صحية ريفية )“RHC” Rural Health Clinic,في ) 

Kaiser جشبكتنا في منطقة خدما Permanente Medi-Calسوف تختار طبيب . FQHC أو RHC كـ PCP .لك 
 الرعاية الصحية. جتقع هذه المراكز الصحية في مناطق ال تملك العديد من خدما

 لك. PCP ا من التسجيل، فسوف نختارًيوم 30 في غضون PCP وإذا لم تختر

Kaiser ضمن خرآ طبيب لىإ لتغييرا يمكنك Permanente جوق أي يفجرنتاإلن ربعكبيبطكنكمي ب.بس وألي جوق أي يف 
 TTY).711(4000-464-800-1 مرقالىلع اءضاألع ةدمخىلع الصاالت كنكمي أو ة(زييلجاإلن ةغلال)ب kp.org على

 الخاص بك بما يلي: PCP سيقوم

 معرفة تاريخك الصحي واحتياجاتك الصحية •

 االحتفاظ بسجالتك الصحية •

 تقديم الرعاية الصحية الوقائية واالعتيادية التي تحتاجها •

 بحاجة إلى واحد جإحالتك )إرسالك( إلى أخصائي إذا كن •

 ذلك جالترتيب لرعايتك في المستشفى إذا احتج •
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Kaiser ضمن شبكة PCP يمكنك االطالع على دليل الموفرين للبحث عن  Permanenteيشتمل دليل الموفرين على .
Kaiser. قائمة بالموفرين الذين يعملون مع  Permanente

Kaiser يمكنك العثور على دليل موفري  Permanente على جعبر اإلنترن kp.org/facilities .)باللغة اإلنجليزية( 
 TTY). 711(4000-464-800-1 أو يمكنك طلب إرسال دليل الموفرين بالبريد إليك من خالل االتصال على الرقم

 اختيار األطباء والموفرين اآلخرين

 الخاص بك. PCP رعايتك الصحية؛ لذا من األفضل أن تقوم باختيار جاألدرى باحتياجا جأن

 تود التغيير جواحد حتى يتمكن من معرفة احتياجاتك من الرعاية الصحية. ومع ذلك، إذا كن PCP من األفضل أن تبقى مع
Kaiser من شبكة موفري PCP . يجب أن تختارججديد، يمكنك القيام بذلك في أي وق PCP إلى Permanente،

على أن يكون يستقبل مرضى جدد. 

Kaiser يمكنك التغيير إلى طبيب آخر ضمن  Permanente جوألي سبب. يمكنك تغيير طبيبك عبر اإلنترن جفي أي وق 
 4000-464-800-1 )باللغة اإلنجليزية( أو يمكنك االتصال على خدمة األعضاء على الرقم kp.org على جفي أي وق

.(TTY 711)

 الخاص بك إذا كان ال يستقبل مرضى جدد، أو ترك شبكتنا، أو ال يقدم رعاية صحية PCP يمكن أن نطلب منك تغيير 
 ال تستطيع التأقلم أو ججديد إذا كن PCP الخاص بك التغيير إلى PCP لمرضى في عمرك. يمكن أن نطلب منك نحن أو

 الخاص بك، فسوف PCP بحاجة إلى تغيير جعلى المواعيد. إذا كن جأو تأخر جالخاص بك، أو إذا فقد PCP التعامل مع
 ً.نخبرك خطيا

 المواعيد والزيارات

 عندما تحتاج إلى رعاية صحية:

 الخاص بك PCP اتصل مع •

Kaiser ا برقم سجلك الطبي فيًكن جاهز • Permanente الموجود على بطاقة هوية( 
Kaiser Permanente الخاصة بك( عندما تتصل 

 العيادة مغلقة جاترك رسالة باسمك ورقم هاتفك إن كان •

Kaiser وبطاقة هوية BIC أحضر معك في موعدك بطاقة • Permanente الخاصة بك 
 وهوية تحمل صورتك.

 هناك حاجة إلى ذاك جاطلب الحصول على النقل إلى موعدك، إذا كان •

 هناك حاجة إلى ذلك جالمساعدة اللغوية أو الترجمة الشفوية، إذا كان جاطلب الحصول على خدما •

 احضر في موعدك المحدد •

 ا ًستأتي متأخر جاتصل في الحال إذا تعذر عليك االلتزام بموعدك أو كن •

 إليها. جأدويتك جاهزة في حال احتج جاجعل أسئلتك ومعلوما •
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 ه إلى أقرب استقبال طوارئ.ّأو توج 911 لديك حالة طارئة، فاتصل بالرقم جإذا كان

 السداد

 ، لن تحصل على فاتورة من الموفر. يمكن أنجالمشمولة بالتغطية. في أغلب الحاال جيتوجب عليك الدفع لقاء الخدما ال
Kaiser ( أو بيان من,EOB” Explanation of Benefits“تحصل على تفصيل بالمزايا ) Permanenteعدُ. وال ي 

 فواتير. جتفصيل المزايا والبيانا

. وأخبرنا بالمبلغ المدفوع وتاريخ الخدمة TTY)711(4000-464-800-1 على فاتورة، فاتصل بالرقم جإذا حصل
Kaiser عن سداد أي موفر عن أي مبلغ مستحق على ًمسؤوال لست وسبب الفاتورة.  Permanente لقاء أي خدمة 

 مشمولة بالتغطية.

 :ليةلتااجاللحااءستثنابا للشبكة بعتا غير يةعار فرمو لىإ هيتذ نأ قبل (مسبق يحتصر) مسبقة فقةامو على للحصوا عليك يجب

 الرعاية الطارئة •

 الرعاية العاجلة •

الرعاية الحساسة •

 إذا لم تحصل على موافقة مسبقة، فقد يتوجب عليك الدفع مقابل الرعاية التي تحصل عليها من موفري رعاية غير تابعين 

 الرعاية الطارئة والرعاية العاجلة والرعاية الحساسة توجه إلى العناوين التالية في جعن خدما جللشبكة. للمزيد من المعلوما
 هذا الفصل.

 وغير متوفرة ضمن شبكة Medi-Cal مشمولة بالتغطية من قبل ًضرورية طبيا جبحاجة إلى خدما جإذا كن
Kaiser Permanente جفسوف نوافق ونقوم بإحالتك إلى موفر رعاية خارج الشبكة للحصول على هذه الخدما. 

ُ ا ملءًب منك سداد رسم تأمين صحي رغم اعتقادك بأنه ال يتعين عليك ذلك، يمكنك أيضِلعلى فاتورة أو ط جإذا حصل
 نموذج مطالبة. ستحتاج إلى أن تخبرنا كتابة بسبب اضطرارك إلى السداد لقاء البند أو الخدمة. سنقرأ مطالبتك ونقرر ما 

 kp.org من خالل الموقع اإللكتروني جإذا كان بإمكانك استعادة مالك. يمكنك الحصول على نموذج مطالبة عبر اإلنترن
 . سوف نسعد TTY)711(4000-464-800-1 األعضاء على الرقم جا االتصال بخدماً)باللغة اإلنجليزية(. يمكنك أيض

 بحاجة إلى مساعدة إلكمال نموذج المطالبة. جبمساعدتك إذا كن

اإلحاالت

 ا. واألخصائي طبيب حصل على تعليم إضافي فيًواحد جالخاص بك إحالة إلرسالك إلى أخصائي إذا احتج PCP سيعطيك 

 الخاص بك لتحديد PCP الخاص بك الختيار أخصائي. يمكن أن تساعدك عيادة PCP الطب. سيتعاون معك جأحد مجاال
 موعد للذهاب إلى األخصائي.

 تشمل أمثلة األخصائيين الذين يحتاجون إلى إحالة:

 الجراحية جالعمليا •

 أمراض العظام •
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 أمراض القلب •

 األورام •

 األمراض الجلدية •

 النطق جالطبيعية والمهنية وعالجا جالعالجا •

 جالخاص بك بإحالتك قبل أن تتمكن من الحصول على الرعاية من موفري خدما PCP باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم
 التوحد المعتمدين.

 طويل، فقد تحتاج إلى إحالة دائمة. ويعني ذلك أنك يمكن أن جلديك مشكلة صحية تحتاج إلى رعاية طبية خاصة لوق جإذا كان
 تذهب إلى األخصائي ذاته أكثر من مرة من دون الحصول على إحالة في كل مرة.

Kaiser تريد نسخة من سياسة اإلحالة لدى جلديك مشكلة في الحصول على إحالة دائمة أو كن جإذا كان Permanente،
 TTY).711(4000-464-800-1 فاتصل على الرقم 

 بحاجة إلى إحالة في األمور اآلتية: جلس

 PCP جزيارا •

 أطباء التخصص العام في طب البالغين وطب األسرة وطب األطفال •

 األخصائيون في قياس البصر والصحة العقلية ومعالجة اضطراب تعاطي المواد •

 النساء والتوليد جزيارا •

 الرعاية العاجلة أو الطارئة جزيارا •

 الجنسية جالحساسة للكبار مثل رعاية ضحايا االعتداءا جالخدما •

 تنظيم األسرة بكاليفورنيا جومعلوما جتنظيم األسرة )لمعرفة المزيد، اتصل بدائرة إحاال جخدما •
 )1054-942-800-1 على الرقم

 ا فأكثر(ًعام 12 اختبار فيروس نقص المناعة البشرية واستشاراته )فقط للقصر من سن •

 ا فأكثر(ًعام12 ا )فقط للقصر من سنًعالج العدوى المنتقلة جنسي •

 الوخز باإلبر •

 طب القدم جخدما •

 العالج بتقويم العمود الفقري جخدما •

 ا إلى إحالة فيما يلي:ًال يحتاج القصر أيض

 ا فأكثر( من أجل:ًعام 12 الخارجية )فقط للقصر من سن جالصحة العقلية بالعيادا جخدما •

 االعتداء الجنسي أو الجسدي

 احتمالية إيذاء النفس أو اآلخرين

رعاية الحمل •
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 االعتداء الجنسي، بما في ذلك االغتصاب جرعاية حاال •

ا فأكثر(ًعام 12 عالج اضطراب تعاطي المواد )فقط للقصر من سن •

 وعلى الرغم من أن اإلحالة أو الموافقة المسبقة غير إلزاميتين لتلقي أغلب الرعاية من هؤالء الموفرين، فقد تلزم اإلحالة في 

 التالية: جالحاال

 جقد يتوجب على الموفر الحصول على موافقة مسبقة من أجل بعض الخدما •

 ويمكن أن يحيلك الموفر إلى أخصائي ذي خبرة إكلينيكية تتعلق بمرضك أو حالتك •

الموافقة المسبقة

 في Permanente Medical Group أو األخصائي إلى طلب اإلذن من PCP بالنسبة لبعض أنواع الرعاية، سيحتاج 
جنوب كاليفورنيا قبل أن تحصل على الرعاية. ويسمى ذلك تصريح مسبق أو موافقة مسبقة أو موافقة سابقة. ويعني ذلك أنه

 ا.ًالتأكد من أن الرعاية الزمة أو ضرورية طبي Medical Group على 

 معقولة وضرورية لحماية حياتك، أو وقايتك من المرض الشديد أو اإلعاقة أو تخفيف ألم جا إذا كانًتعد الرعاية الزمة طبي
 شديد من خالل تشخيص أو عالج مرض أو اعتالل أو إصابة.

 ا موافقة مسبقة:ًتستلزم دائم جفيما يلي أمثلة لخدما

 الطبية المعمرة جالمعدا •

 االصطناعية ولوازم المسالك البولية جلوازم الفتحا •

 غير المتاحة لدى موفري الشبكة جالخدما •

 زراعة األعضاء جعمليا •

 الحساسة( جمن خارج الشبكة، بما في ذلك اإلقامة في مستشفى )باستثناء للخدما جالخدما •

 اإلذن، يرجى زيارة جالتي تتطلب موافقة مسبقة والمعايير المستخدمة التخاذ قرارا جللحصول على قائمة كاملة بالخدما
 4000-464-800-1 األعضاء على ج)باللغة اإلنجليزية( أو االتصال بخدما kp.org/UM موقعنا اإللكتروني على

.(TTY 711) 

 من خارج الشبكة. جا إلى موافقة مسبقة على الرعاية الطارئة، الرعاية العاجلة, الرعاية الحساسة، حتى وإن كانًال تحتاج أبد
 ً.حامال جوهذا يتضمن المخاض والوالدة إذا كن

 من قانون الصحة والسالمة، ستقرر (1)(h)1367.01 . بموجب المادةجا( لبعض الخدماًا مسبقًتحتاج إلى موافقة مسبقة )إذن
(“Medical Group”) Permanente Medical Group أيام 5 مسبقة اعتيادية خالل جفي جنوب كاليفورنيا موافقا 

ا لنقرر.ًالالزمة منطقي جعمل من تلقيها المعلوما
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 أن اتباع اإلطار Medical Group التي يحدد فيها أحد الموفرين أو الشخص المناسب المكلف من جانب جفي حالة الطلبا
الزمني القياسي قد يهدد بشكل خطير حياتك أو صحتك أو قدرتك على الوصول إلى الكفاءة القصوى لوظيفة جسمانية ما أو

ا بالسرعة التي ًباتخاذ قرار مستعجل )سريع( باإلذن. سنعطي إشعار Medical Group الحفاظ عليها أو استعادتها، ستقوم 
 .جساعة بعد تلقي طلب الخدما 72 تتطلبها حالتك الصحية وبما ال يزيد عن 

Kaiser تقوم ال Permanente ما. إذا لم توافق جبالدفع إلى المراجعين لمنع تغطية أو خدما Medical Group على 
 بكيفية التقدم NOA ( إليك. وسيخبرك خطاب,NOA”Notice of Action“الطلب، فسنقوم بإرسال خطاب إشعار بإجراء )

 بطعن إذا لم توافق على القرار المتخذ.

 لمراجعة طلبك. جأو الوق جتحتاج إلى المزيد من المعلوما Medical Group جسنتصل بك إذا كان

اآلراء الثانية

 قد تود الحصول على رأي ثان حول الرعاية التي يقول الموفر الخاص بك إنك تحتاج إليها أو حول تشخيصك أو خطة 
جقد حاول جا من حاجتك إلى وصفة عالجية أو جراحة ما أو كنًا إذا لم تكن متأكدًا ثانيًعالجك. على سبيل المثال، قد تود رأي

اتباع خطة عالجية ولم تفلح. 

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

1-800-464-4000)711(TTY .لمساعدتك على ترتيب الحصول على رأي ثان من موفر في الشبكة . 

 على الرأي الثاني من موفر جأو الموفر الخاص بك في الشبكة بطلب ذلك وحصل جأن جسنقوم بالسداد لقاء الرأي الثاني إذا قم
آخر في الشبكة. ال تحتاج إلى إذن منا للحصول على رأي ثان من موفر تابع للشبكة.

Kaiser إذا لم يكن هناك موفر في شبكة  Permanente ا، فسنقوم بالسداد لقاء رأي ثان من موفر منًا ثانيًليعطيك رأي
األعضاء جفستساعدك خدما الشبكة، ضمن الموفرين بين طبي معتمد ومناسب لحالتك يكن هناك أخصائي لم الشبكة. إذا خارج 

 أيام عمل إذا تم اعتماد الموفر 5 على ترتيب استشارة مع موفر من خارج الشبكة للحصول على رأي ثان. سنخبرك خالل 
 ا ًا مباشرًتعاني من مرض مزمن أو شديد أو خطير ، أو تواجه تهديد جالذي اخترته من أجل الحصول على رأي ثان. إذا كن

 أو فقدان األطراف أو جزء كبير من الجسم أو إحدى جا على صحتك بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر المو ًوخطير
 ساعة. 72 وظائف الجسد، فسنصدر قرار خالل

 6 إذا رفضنا طلبك بشأن الرأي الثاني، يمكنك تقديم طعن )أو تظلم(. لمعرفة المزيد حول الطعون، انظر الفصل
 )“اإلبالغ عن المشاكل وحلها”( في كتيب األعضاء هذا.

 أخصائيو صحة المرأة

جيمكنك الحصول على أخصائي في صحة المرأة من داخل الشبكة من أجل الرعاية المشمولة بالتغطية والالزمة لتقديم خدما
.جالخاص بك للحصول على هذه الخدما PCP الرعاية الصحية االعتيادية والوقائية للمرأة. وال تحتاج إلى إحالة من 

 . يمكنك TTY)711(4000-464-800-1 للمساعدة في العثور على أخصائي في صحة المرأة، يمكنك االتصال بالرقم 
(KP4CARE)1-833-574-2273-833-1 ا االتصال بالرقمًأيض (711(TTY والتحدث إلى أخصائي رعاية صحية 

 أيام في األسبوع(. 7ساعة في اليوم و 24 مرخص )متوفر على مدار
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 الحصول على الرعاية في وقتها

يجب تحديد موعد خالل نوع الموعد

ساعة 48 مواعيد الرعاية العاجلة )ال تتطلب مواعيد الرعاية العاجلة موافقة مسبقة(

أيام عمل 10 مواعيد الرعاية األساسية غير العاجلة

يوم عمل 15 أخصائي رعاية غير عاجلة

أيام عمل 10 موفر رعاية صحية عقلية غير عاجلة )ليس بطبيب(

 جانبية لتشخيص أو عالج إصابة أو جمواعيد غير عاجلة من أجل خدما
 علة أو أي حالة صحية أخرى

يوم عمل 15

 العمل جاألعضاء أثناء ساعا جاالنتظار على الهاتف من أجل خدما جوق
 العادية

دقائق 10

 أيام 7ساعة/ 24 المتوفرة على مدار جالخدما 7/24 المتوفرة على مدار جالفرز - الخدما
 دقيقة على األكثر – 30

أيام عمل 10 الرعاية األولية قبل الوالدة

Kaiser فضل االنتظار لموعد الحق يتناسب أكثر مع جدول مواعيدك أو الذهاب إلى أحد موفريُت جإذا كن Permanente 
 قرر أخصائي رعاية صحية ، قد تنتظر مدة أطول عن المدة المدرجة إذاجمن اختيارك، فسنحترم تفضيالتك. في بعض الحاال

 ا على صحتك.ًمرخص أن موعد الزيارة المتأخر لن يؤثر سلبي

 الوقائية، جالوقائية. قد ينصحك طبيبك بجدول زمني محدد للخدما جال تنطبق المعايير الخاصة بتوافر المواعيد على الخدما
 الدائمة جالمستمرة أو اإلحاال جا على الرعاية الدورية الخاصة بمتابعة الحاالًا على احتياجاتك. ال تنطبق المعايير أيضًاعتماد

 لألخصائيين.

 خدمات الترجمة الشفوية

 مشمولة بالتغطية، يرجى إعالمنا جترجمة فورية عندما تتصل بنا أو عندما تحصل على خدما جبحاجة إلى خدما جإذا كن
 العمل من دون أي تكلفة عليك. نحن نشجع جالترجمة الفورية بما في ذلك لغة اإلشارة أثناء جميع ساعا جبذلك. تتوافر خدما

 الترجمة الفورية التي جحول خدما جبشدة على عدم استخدام القصر أو أفراد األسرة كمترجمين فوريين. لمزيد من المعلوما
 نقدمها، يرجى االتصال بمركز اتصال خدمة األعضاء الخاص بنا.
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وقت السفر والمسافة للحصول على الرعاية 

Kaiser يجب على  Permanente السفر والمسافة للحصول على الرعاية. تساعد هذه المعايير في التأكد من جمبادئ وق 
 ا عن المكان الذي تعيش فيه. تختلفًقدرتك على الحصول على الرعاية دون االضطرار إلى السفر لفترة طويلة أو بعيدة جد

 ا على المقاطعة التي تعيش فيها.ًالسفر والمسافة اعتماد جمعايير وق

 السفر والمسافة هذه، فيمكن استخدام معيار مختلف يسمى معيار الوصول جإذا لم نتمكن من توفير الرعاية لك خالل معايير وق
 )باللغة اإلنجليزية(. kp.org والمسافة للمقاطعة التي الذي تعيش فيها، فيرجى زيارة جالبديل. لالطالع على معايير الوق

 TTY).711(4000-464-800-1 األعضاء على الرقم جا االتصال بخدماًيمكنك أيض

 ا عن المكان الذي تعيش فيه، فيمكنك االتصالًبحاجة للحصول على رعاية من أخصائي وكان موفر الرعاية هذا بعيد جإذا كن

 للحصول على المساعدة في العثور على الرعاية من أخصائي TTY).711(4000-464-800-1 األعضاء على جبخدما
 يقع في مكان أقرب منك. إذا لم نتمكن من إيجاد رعاية لك مع أخصائي أقرب، فيمكنك أن تطلب منا أن نرتب لك وسيلة

 ا إذا لم تتمكن منًا عن المكان الذي تعيش فيه. يعتبر المكان بعيدًلمراجعة أخصائي حتى إذا كان هذا األخصائي بعيد جمواصال

 السفر والمسافة الخاصة بمقاطعتك، بغض النظر عن أي معيار وصول بديل جالوصول إلى هذا األخصائي ضمن معايير وق
 في الرمز البريدي الخاص بك. ًقد يكون نافذا
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 جالمزايا والخدما .4
 ما تشمله تغطية الخطة الصحية الخاصة بك

Kaiser ا في ًيشرح هذا القسم جميع خدماتك المشمولة بالتغطية بصفتك عضو Permanenteتكون خدماتك المشمولة . 

 من موفر رعاية ًالضرورية طبيا جا ويقدمها أي موفر تابع للشبكة. قد نقوم بتغطية الخدماًالزمة طبي جبالتغطية مجانية إذا كان
 . يجب عليك أن تطلب منا موافقة مسبقة إذا لم تكن الرعاية خارج الشبكة مخصصةجمن خارج الشبكة في بعض الحاال

 معقولة والزمة لحماية حياتك، أو جا إذا كانًالطوارئ أو الرعاية العاجلة. تعد الرعاية الزمة طبي جالحساسة أو خدما جللخدما
 وقايتك من المرض الشديد أو اإلعاقة، أو التخفيف من ألم شديد من خالل تشخيص أو عالج مرض أو اعتالل أو إصابة.

Kaiser من شبكة موفري جسيكون بإمكانك الحصول على معظم الخدما Permanenteالوحيدة التي ج. فيما يلي الخدما 
 يمكنك تلقيها من موفرين خارج الشبكة:

 الصحية الهندية جالخدما جالرعاية في إحدى منشآ •

 اإلسعاف الطارئة جخدما •

 الطوارئ ورعاية ما بعد استقرار الحالة جخدما •

 تنظيم األسرة جخدما •

 الرعاية الطارئة خارج المنطقة •

 إلى موفرين خارج الشبكة جاإلحاال •

 الحساسة جبعض الخدما •

 :جنحن نقدم األنواع التالية من الخدما

 المرضى غير المقيمين )المتنقلة( جخدما •

 الطوارئ جخدما •

 الرعاية في مرحلة االحتضار والرعاية التلطيفية •

 دخول المستشفى •

 رعاية األمومة وحديثي الوالدة •

 الطبية جأدوية الوصفا •

 وأجهزة إعادة التأهيل والتأهيل جخدما •

 واألشعة مثل األشعة السينية جالمختبرا جخدما •
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 الرعاية الوقائية ورعاية الرفاه والسيطرة على األمراض المزمنة جخدما •

 الصحة العقلية جخدما •

 استخدام المواد جاضطرابا جخدما •

 طب األطفال جخدما •

 البصرية جالخدما •

 البحثية جالخدما •

 ,NEMT” (Non-Emergency Medical Transportation“) الطارئ غير الطبي النقل •

 ,NMT” (Non-Medical Transportation“النقل غير الطبي ) •

 الترميمية جالجراحا •

 وأشكال الدعم المدارة طويلة األجل جالخدما •
(Managed Long-Term Services and Supports, “MLTSS”) 

 الصحة عن بعد جخدما •

 التي يمكنك الحصول عليها. جاقرأ كل قسم من األقسام أدناه لمعرفة المزيد حول الخدما

Kaiser الرعاية الصحية المقدمة ألعضاء جتخضع خدما Permanente العقد المبرم جلشروط وأحكام وقيود واستثناءا 
Kaiser بين Permanente ةيحصالةايرعالجادمخرةدائ و( (Department of Health Care Services, DHCS 
 ه. التديعتلوك ذاه اءضاألع بيتكيفحوضمالوحنالىلوع

 Medi-Cal مزايا

 خدمات المرضى غير المقيمين )المتنقلة(

 التطعيمات

 الشبكة أو أحد الموفرين ضمن الشبكة بدون جالبالغين )حقن( من إحدى صيدليا جيمكنك الحصول على تطعيما
 التطعيم جموافقة مسبقة. نحن نوصي باستخدام الحقن الموصى بها من قبل اللجنة االستشارية الخاصة بممارسا

Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP)التابعة إلى مراكز السيطرة على ) 
 Centers for Disease Control and Prevention, CDC).األمراض والوقاية منها )

 رعاية الحساسية

 ا، بما في ذلك إزالة التحسس أو خفض التحسس أوًنقوم بتغطية اختبار وعالج الحساسية الالزمين طبي
 العالج المناعي.

 خدمات أطباء التخدير

 ا عندما تتلقى رعاية المرضى غير المقيمين.ًالتخدير الالزمة طبي جنقوم بتغطية خدما
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 التالية عندما تصرح جالخاصة باألسنان، نقوم بتغطية الخدما جبالنسبة لإلجراءا
Permanente Medical Group :في جنوب كاليفورنيا بها 

 بل أخصائي طبيِتسكين األلم داخل األوردة أو التخدير العام المعطاة من ق جخدما •

 اًالخاصة بتسكين األلم أو التخدير في عيادة صحية معتمدة فيدرالي جالمنشآ جخدما •
“FQHC”) (Federally Qualified Health Clinic, أو عيادة أسنان، أو مستشفى من ، 

 المرضى غير المقيمين جأجل جراحا

 طبيب األسنان. جاألخرى المتعلقة بالعناية باألسنان، مثل خدما جال نغطي الخدما

خدمات العالج بتقويم العمود الفقري

نقوم بتغطية خدمتين للعالج بتقويم العمود الفقري، ويقتصر ذلك على المعالجة للعمود الفقري بالعالج 
 الوخز باإلبر والسمع باإلضافة إلى اًالفقري على خدمتين شهري العالج بتقويم العمود جخدما اليدوي. تقتصر 

 أخرى حسب جعالج النطق. من الممكن أن نصدر موافقة مسبقة على خدما جوالعالج الوظيفي وخدما
 الضرورة الطبية.

 العالج بتقويم العمود الفقري: جالتالية من األعضاء مؤهلة للحصول على خدما جالفئا

 ؛21 األطفال دون سن •

 ا بعد انتهاء الحمل؛ًيوم 60 النساء الحوامل حتى نهاية الشهر الذي يتضمن •

 الحادة؛ أو جتح جالمقيمون في منشأة تمريض ماهرة أو منشأة رعاية متوسطة أو منشأة رعاية للحاال •

 FQHC في أقسام المرضى غير المقيمين في المستشفى ججميع األعضاء عندما يتم تقديم الخدما •
 ,RHC”) (Rural Health Clinics“ الصحية الريفية جأو العيادا

 راحية للمرضى غير المقيمين وغيرها من إجراءات المرضى غير المقيمينالعمليات الج

 المرضى غير المقيمين. جا وغيرها من إجراءاًالجراحية للمرضى غير المقيمين الالزمة طبي جنقوم بتغطية العمليا

 يخدمات غسيل الكلى/ الغسيل الكلوي الدمو

 الغسيل الكلوي الدموي جا. نقوم كذلك بتغطية خدماًغسل الكلى الالزمة طبي جنقوم بتغطية عالجا
 غسيل الكلى الصفاقي. يجب أن تستوفي جميع المعايير الطبية الموضوعة ج)غسيل الكلى المزمن( وخدما

 في جنوب كاليفورنيا وبواسطة المنشأة Permanente Medical Group بواسطة المجموعة الطبية
التي تقدم خدمة الغسيل الكلوي.

 ال نشمل بالتغطية: 

 جفاخرة ولوازم وميزا جللراحة أو الرفاهية أو معدا جمعدا •

 لجعل أجهزة غسيل الكلى المنزلية محمولة للسفر جأو الملحقا جغير طبية، مثل المولدا جأدوا •

 خدمات الطبيب

 في هيئة موعد جماعي. جا. قد يتم تقديم بعض الخدماًالطبيب الالزمة طبي جنقوم بتغطية خدما
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 خدمات طب القدم

 عالج األرجل حسب الضرورة الطبية للتشخيص والعالج الطبي والجراحي والحركي جنحن نغطي خدما
 واالستفادة والكهربائي للقدم البشرية بما في ذلك الكاحل واألوتار التي تدخل في القدم والعالج غير

 واألوتار التي تحكم وظائف القدم. جالجراحي للعضال

 المعالجات العالجية

 ا، بما في ذلك:ًالعالجية الالزمة طبي جنقوم بتغطية المعالجا

 العالج الكيميائي •

 العالج اإلشعاعي •

 المجال في العاملين قبل من مراقبة أو إدارة تتطلب جومنتجا أدوية هذه المعطاة جوالمنتجا األدوية •

 جالوصفا جا إلرشاداًعندما يصفها لك موفر تابع للشبكة وفق جالطبي. نحن نغطي هذه األدوا
 المنزلية. تتضمن األمثلة جالدوائية الخاصة بنا، ويتم إدارتها في “مرفق الخطة” أو أثناء الزيارا

 على األدوية التي يتم إعطاؤها ونغطيها ما يلي:

 دم كامل وخاليا الدم الحمراء والبالزما والصفائح الدموية

 التي يتم إعطاؤها عن طريق العالج عن طريق الوريد أو الحقن جاألدوية والمنتجا
 جعوامل الدم والمنتجا جالتي ال تستخدم لعالج السرطان الكيميائي بما في ذلك منتجا

 ”( المستمدة من األنسجة أو الخاليا أو الدمجالبيولوجية )“البيولوجيا

 المعطاة األخرى جاألدوية والمنتجا

 خدمات الصحة العقلية

 خدمات الصحة العقلية للمرضى غير المقيمين

 بحاجة إلى إحالة لزيارة مزود صحة عقلية ضمن جالصحة العقلية التي يقدمها موفرو الشبكة. لس جنحن نغطي خدما
Kaiser شبكة Permanenteقد تحصل على تقييم أولي للصحة العقلية بدون موافقة مسبقة أو إحالة. إذا قرر .

 موفر رعاية الصحة العقلية الخاص بك أنك تعاني من حالة صحة عقلية خفيفة أو معتدلة أو تعاني من ضعف في 

 الصحة العقلية لك. جالوظائف العقلية أو العاطفية أو السلوكية، يمكننا تقديم خدما

 صحة عقلية تخصصية جإذا قرر موفر رعاية الصحة العقلية الخاص بك أنك تحتاج إلى خدما
Specialty Mental Health Services, SMHS)فسيقوم طبيبك بإحالتك إلى برنامج الصحة ،) 

 العقلية في مقاطعتك لتقييم وضعك.

 الصحة العقلية الخفيفة إلى المتوسطة: جالتالية لحاال جونقوم بتغطية الخدما

 الصحة العقلية للمرضى غير المقيمين جخدما •

 العالج والتقييم الفردي والجماعي للصحة العقلية )العالج النفسي(
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 االختبار النفسي عند الضرورة لتقييم الحالة الصحية العقلية

 جالمعرفية لتحسين االنتباه والذاكرة وحل المشكال جتنمية المهارا

 المرضى غير المقيمين لغرض مراقبة العالج باألدوية جخدما

 االستشارة النفسية

 للمرضى غير المقيمين لعالج حالتك الصحية العقلية جوالمكمال جالطبية والمستلزما جأدوية الوصفا •
 الطبية”( ج)انظر “أدوية الوصفا

 جالمختبرا جوالتصوير اإلشعاعي المتعلقة بعالج حالتك الصحية العقلية )انظر “خدما جالمختبرا جخدما •
 والتصوير اإلشعاعي”(

 الصحة العقلية المقدمة من جحول خدما جللحصول على المساعدة في العثور على المزيد من المعلوما
Kaiser Permanente711(4000-464-800-1 ، يمكنك االتصال بالرقم.(TTY 

 خدمات الطوارئ

 المقيمين وغير المقيمين في المستشفى الالزمة لعالج حالة طبية طارئة خدمات المرضى

 المتحدة أو جالطوارئ الطبية التي تحدث في الواليا جالالزمة لعالج حاال جنحن نغطي جميع الخدما
تتطلب منك دخول المستشفى في كندا أو المكسيك. وحالة الطوارئ الطبية عبارة عن حالة طبية يصحبها ألم
 شديد أو إصابة خطيرة. والحالة على قدر كبير من الخطورة لدرجة أنه إن لم يحصل المريض على العناية 

 الطبية الفورية، يمكن ألي شخص ذي معرفة متوسطة بالصحة والطب توقع أن تكون العواقب ما يلي:

 أو خطورة بالغة على الصحة؛ •

 أو أذى بالغ لوظائف الجسم؛ •

 أو اعتالل خطير في وظيفة أي عضو من الجسم أو جزء منه؛ •

 عندما يمكن أن يحدث أي مما يلي: جفي حالة الحوامل في طور الوالدة النشط، أي الوالدة في توقي •

 كاف للنقل اآلمن لك إلى مستشفى آخر قبل الوالدة جال يوجد وق

 ا على صحتك أو سالمتك أو على صحة أو سالمة طفلك الذي لم يولد بعدًقد يمثل النقل تهديد

 ئخدمات نقل الطوار

 الطوارئ. وذلك جاإلسعاف لمساعدتك على الوصول إلى أقرب مكان رعاية في حاال جنقوم بتغطية خدما
 يعني أن حالتك خطيرة إلى الحد الذي يكون فيه استخدام طرق أخرى إليصالك إلى مكان رعاية يمكن أن

 الطوارئ التي جالمتحدة باستثناء خدما جخارج الواليا جيخاطر بصحتك أو حياتك. ال تتم تغطية أية خدما
تتطلب منك دخول المستشفى في كندا أو المكسيك.
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 ئخدمات غرف الطوار

 ر أن حالة الطوارئ الطبيةّاستقبال الطوارئ الالزمة لعالج حالة طوارئ طبية. تذك جنقوم بتغطية خدما

 ا لدرجة أنه إذا لمًعبارة عن حالة طبية يصحبها ألم شديد أو إصابة خطيرة. وهذه الحالة تكون خطيرة جد

 تحصل على عناية طبية فورية، فقد ينجم عنها ضرر بالغ على صحتك أو جسمك.

 التثقيف الصحي

 التثقيف الصحي والبرامج والمواد التي يقدمها موفر الرعاية األولية جنحن نغطي مجموعة متنوعة من استشارا
Primary Care Provider, PCP).أو غيرهم من مقدمي الرعاية خالل موعد أو زيارة ) 

 التثقيف الصحي والبرامج والمواد التعليمية لمساعدتك على القيام بدور جا مجموعة متنوعة من استشاراًنحن نغطي أيض
 المزمنة )مثل مرض جنشط في حماية صحتك وتحسينها بما في ذلك برامج اإلقالع عن التدخين وإدارة اإلجهاد والحاال

 السكري والربو(.

 التثقيف الصحي التي نقدمها وبرامجنا وموادنا يرجى االتصال بقسم التثقيف الصحي في جحول استشارا جلمزيد من المعلوما
. أو TTY)711(4000-464-800-1 األعضاء على الرقم جا االتصال بخدماًمرفق الخطة المحلي لديك. يمكنك أيض

 )باللغة اإلنجليزية(. kp.org توجه إلى موقعنا اإللكتروني على الرابط 

 الرعاية في مرحلة االحتضار والرعاية التلطيفية

الرعاية في مرحلة االحتضار

 يمكن لألعضاء في مرحلة االحتضار اختيار تلقي الرعاية في مرحلة االحتضار لمرضهم المفضي إلى 

 . تساعد هذه الرعاية على التخفيف من آالم الشخص المحتضر، كما تساعد أسرته ومقدم رعايته.جالمو

 الحصول على الرعاية في مرحلة االحتضار: جإذا اختر

 ا أو أكبر على الرعاية لتخفيف حدة األلمًعام 21 يحصل البالغون الذين تصل أعمارهم إلى •

 ، وليس لعالج المرضجواألعراض األخرى المصاحبة للمرض المفضي إلى المو

 ا على الرعاية لتخفيف حدة األلم واألعراض األخرى المصاحبةًعام 21 يحصل األطفال دون سن •

 ويمكنهم اختيار استمرار الحصول على العالج لمرضهم جللمرض المفضي إلى المو

 . يجب أن يكون اختيارك لبدءجيمكنك تغيير اختيارك للحصول على الرعاية في مرحلة االحتضار في أي وق

 Medi-Cal. ا مع قواعدًا ومتفقًالحصول على رعاية مرحلة االحتضار أو إيقافها كتابي

 جميع الشروط التالية: جاستوفي ال نقوم بتغطية رعاية مرحلة االحتضار إال إذا

 وحدد أن المدة المتبقية لك على قيد جإلى المو ٍقام طبيب من الشبكة بتشخيصك بمرض مفض •
 أشهر أو أقل 6 الحياة

Kaiser في منطقة يوجد لدى جتقدم الخدما • Permanente رخصة للعمل فيها 
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 بواسطة وكالة مرخصة متخصصة في رعاية مرحلة االحتضار من ضمن موفري جتقدم الخدما •
 بالشبكة جالخدما

 جالزمة من أجل تخفيف مرضك المفضي إلى المو جيحدد طبيب من داخل الشبكة أن الخدما •
 الصلة جذا جوالسيطرة عليه وكذلك الحاال

 رعاية مرحلة االحتضار التالية: جكل الشروط أعاله، نقوم بتغطية خدما جإذا استوفي

 أطباء الشبكة جخدما •

 التمريضية، وعالج األلم جالرعاية التمريضية الماهرة، بما في ذلك تقييم وإدارة حالة االحتياجا •
 الموجهة إلى مقدمي الرعاية جوالسيطرة على األعراض، والدعم العاطفي لك وألسرتك، والتعليما

 العالج البدني والمهني وعالج النطق من أجل السيطرة على األعراض أو للمساعدة في الحفاظ •

 على أنشطة الحياة اليومية

 العالج التنفسي •

 االجتماعية الطبية جالخدما •

 المساعد الصحي المنزلي والمساعدة في تناول الطعام واالستحمام وارتداء المالبس •

 توفير أدوية للسيطرة على األلم وللمساعدة في تخفيف األعراض األخرى للمرض المفضي إلى •

 كتيب األدوية. يجب أن تحصل على جا إلرشاداًيوم لكل تكرار وفق 100 لمدة تصل إلى جالمو
اًيوم 30 الشبكة. بالنسبة لبعض األدوية، نقدم تغطية لإلمداد لمدة جهذه األدوية من إحدى صيدليا

 TTY)711(4000-464-800-1 األعضاء على جا. اتصل بخدماًيوم 30 في أي فترة 
 لمعرفة القائمة الحالية لهذه األدوية

 الطبية المعمرة جالمعدا •

 الرعاية قصيرة األمد عند الحاجة إلراحة مقدمي الرعاية: الرعاية قصيرة األمد هي الرعاية •

 الداخلية قصيرة األمد والمحددة بمدة ال تزيد عن خمسة أيام متوالية في المرة الواحدة

 الفقد جاالستشارة للمساعدة في حاال •

 النظام الغذائي جاستشارا •

 ا من أجل تلطيفًعندما تكون الزمة طبي جاألزما جمرحلة االحتضار التالية فقط خالل فترا جنغطي كذلك خدما

 أعراض طبية حادة أو السيطرة عليها:

 ساعة في اليوم بما يلزم لرعايتك في المنزل 24 رعاية التمريض بصفة مستمرة لمدة تصل إلى •

 الرعاية الداخلية قصيرة األمد عند مستوى ال يمكن توفيره في المنزل •

الرعاية التلطيفية

 لهذه Medi-Cal نقوم بتغطية الرعاية التلطيفية لألعضاء الذين يستوفون معايير التأهل الخاصة لبرنامج 
 البدنية والعاطفية واالجتماعية والروحانية ج. وتعمل الرعاية التلطيفية على الحد من االنزعاجاجالخدما

لدى األعضاء المصابين بأمراض خطيرة.
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 ا أو أكثر الحصول على كل من الرعاية التلطيفية ورعاية مرحلةًعام 21 ال يمكن للبالغين في عمر 
 تتلقى الرعاية التلطيفية وتستوفي شروط التأهل للحصول على رعاية جنفسه. إذا كن جاالحتضار في الوق

 .جمرحلة االحتضار، يمكنك طلب التبديل إلى رعاية مرحلة االحتضار في أي وق

 دخول المستشفى

 خدمات أطباء التخدير

 في المستشفى. وطبيب التخدير موفر رعاية متخصص جأطباء التخدير أثناء اإلقاما جنقوم بتغطية خدما
 الطبية. جم أثناء بعض اإلجراءاَستخدُفي تخدير المرضى. والتخدير هو نوع من الطب ي

 خدمات الرعاية الداخلية بالمستشفيات

 جا عندما يتم إيداعك في المستشفى. تتضمن الخدماًالالزمة طبي جنقوم بتغطية الرعاية الداخلية بالمستشفيا
 جوخدما جالتصوير اإلشعاعي والمختبرا جوخدما جاإلقامة في الغرفة والطعام واألدوية والمعدا جخدما

 .ًأخرى تقوم المستشفى بتقديمها عادة

 الخدمات الجراحية

 ا المجراة في مستشفى.ًالالزمة طبي جنقوم بتغطية الجراحا

 رعاية األمومة وحديثي الوالدة

 ا:ًرعاية األمومة وحديثي الوالدة عندما تكون الزمة طبي جنقوم بتغطية خدما

 التثقيف حول الرضاعة الطبيعية

 نقوم بتغطية دعم شامل للرضاعة الطبيعية

 مضخات الثدي والمستلزمات

 التي جسنوفر مضخة ثدي واحدة للبيع بالتجزئة في فترة الحمل ومجموعة واحدة من المستلزما
 استخدام مضخة الثدي في المستشفى، فسنغطي ًستستخدمينها مع المضخة. إذا كان من الضروري طبيا

 طبية معمرة جتعتبر معدا جالثدي التي تستخدم في المستشفيا جإيجار أو شراء واحدة. إن مضخا
“DME”) Durable Medical Equipment,ويجب أن تحصلي على موافقة مسبقة لكي تحصلي ) 

 عليها. سنختار البائع ويجب أن تعيدي مضخة الثدي في المستشفى عندما ال تعود هناك حاجة إليها.

 الرعاية أثناء الوالدة وبعدها

 في المستشفى ورعاية ما بعد الوالدة. جنقوم بتغطية الخدما

 خدمات الممرضة القابلة

 ممرضة قابلة معتمدة. جنقوم بتغطية خدما
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 رعاية ما قبل الوالدة

 رعاية ما قبل الوالدة. جنقوم بتغطية سلسلة من فحوصا

 خدمات مركز التوليد

Comprehensive Perinatal Services Program (CPSP) من موفري جنقوم بتغطية خدما
 للنساء اللواتي يختبرن جلرعاية األمومة في المستشفيا ًمراكز التوليد بديال جعد خدماُ. تMedi-Cal المعتمدين من 

 مؤهلة، جتودين إنجاب طفلك في أحد هذه المراكز وتريدين معرفة ما إذا كن جمنخفض الخطورة. إذا كن ًحمال
 فاسألي طبيبك.

 ص االضطرابات الوراثية الجنينية وتقديم المشورةتشخي

 أدوية الوصفات الطبية والمستلزمات والمكمالت

 األدوية المشمولة بالتغطية

 ا التي تتطلب وصفة طبية وبعض العناصر المتوافرة من دون وصفة طبية. نقوم بتغطيةًنقوم بتغطية العناصر الالزمة طبي
 كتيب األدوية جالعناصر الموصوفة بواسطة موفري الشبكة، داخل نطاق ترخيصهم وممارستهم، وبما يتوافق مع إرشادا

الخاص بنا.

يشمل كتيب األدوية الخاص بنا قائمة باألدوية المعتمدة من أجل أعضائنا. ويسمى ذلك في بعض األحيان بقائمة األدوية 
 المفضلة. واألدوية الموجودة في الكتيب آمنة وفعالة. تقوم مجموعة من األطباء والصيادلة بتحديث هذه القائمة بصفة دورية. 

 ا نقوم بتغطية األدوية غير الواردة فيًويساعد تحديث هذه القائمة على التأكد من أن األدوية الموجودة بها آمنة وتعمل جيد
 ا لك.ًالكتيب من أجل حالتك إذا كان طبيبك يعتقد بأنها الزمة طبي

ً  التي يصفها من يلي من الموفرين من خارج الشبكة: جبتغطية األدوانقوم أيضا

 أطباء األسنان إذا كان الدواء للعناية باألسنان •

 في جنوب كاليفورنيا بإحالة Permanente Medical Group جاألطباء من خارج الشبكة، إذا صرح •
 بالتغطية كجزء من تلك اإلحالة ًكتابية إلى الطبيب غير التابع للشبكة وكان العنصر مشموال

 الطوارئ المشمولة بالتغطية أو الرعاية جاألطباء من خارج الشبكة، إذا كان العنصر ضمن خدما •
العاجلة خارج المنطقة

 قد يعطيك صيدلي من خارج الشبكة أو استقبال طوارئ في مستشفى خارج الشبكة 
 ساعة 72 طوارئ تكفي لما يصل إلى جإمدادا

 Short-Doyle الصحة العقلية في إطار قانون جا بخدماًاألطباء من خارج الشبكة، إذا كان العقار مرتبط •

 4000-464-800-1 ا في الكتيب أو للحصول على نسخة من الكتيب، اتصل على الرقم ًلمعرفة ما إذا كان الدواء مدرج
)711.(TTY ا زيارة موقعنا اإللكتروني علىًيمكنك أيض kp.org/formulary .)باللغة اإلنجليزية( 

مالحظة: ال تعني بالضرورة حقيقة وجود الدواء في القائمة أن طبيبك سيصفه لك من أجل حالة طبية معينة.
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 حد اإلمداد اليومي

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

 موانع الحمل الهرمونية

 ي،وميال داداإلم ةيطغت دودح اببألس ا.هفوص بواجال لمحال عنم رصنع أو دواء ةيمك ةفوصال بتكي ذيال بيبطال ددحي
 دحوال ا.ًومي 365 أو ومي 100 أو ومي 30 دةملكلاًيبطاًالزم اًدادإملثمتيتاللمحالعوانمةيمكةكبشال اءبأط ددحي

 ا.ًومي 365 دةمل دادإموهدةواحال رةماليفةيونرمهاللمحالعوانمنمهيلع ولصحالكنكمياملىصاألق

ىجميع العناصر األخر

 يحدد الطبيب أو طبيب األسنان مقدم الوصفة الطبية الكمية الالزم وصفها من الدواء أو اإلمداد أو المكمل. يقرر 
 يوم. والحد األقصى 100 أو 30 ا لك لمدةًا طبيًا الزمًعد إمدادُأطباء الشبكة كمية الدواء أو اإلمداد أو المكمل التي ت

اًيوم 30 ا في فترةًيوم 30 لما يمكنك الحصول عليه من عنصر مشمول بالتغطية في المرة الواحدة يكون إما إمداد
 األدوية أو العناصر التي تتجاوز حد اإلمداد اليومي. جيوم. ال يتم تغطية كميا 100 يوم في فترة 100 أو إمداد 

 الصيدلية أن هذا جا إذا وجدًيوم 30 ا في أي فترةًيوم 30 قد تقلل الصيدلية اإلمداد اليومي الذي يتم صرفه في إمداد الـ
 العنصر من عناصر اإلمداد المحدود في السوق أو ألدوية محددة )يمكن لصيدليتك التابعة للشبكة إخبارك بما إذا كان الدواء

 ا من هذه األدوية(.ًالذي تتناوله واحد

 الصيدليات

 الشبكة أو من خالل خدمة الطلب بالبريد )ما لم يكن هذا جاألدوية الخاصة بك من إحدى صيدليا جيجب صرف وصفا
 الطوارئ المشمولة بالتغطية أو الرعاية العاجلة خارج المنطقة(. راجع دليل الموفرين جا من خدماًالعنصر جزء

Provider Directory)على موقعنا اإللكتروني عبر ) kp.org/facilities ج)باللغة اإلنجليزية( أو اتصل بخدما
 الشبكة في منطقتك. جعمل صيدليا جلمعرفة مواقع وساعا TTY)711(4000-464-800-1 األعضاء على الرقم 

 م إلى الصيدلية وصفتك الطبية مع بطاقة هويةّفور اختيار صيدلية تابعة للشبكة، خذ وصفتك الطبية إليها. قد
Kaiser Permanenteد من أن الصيدلية تعلم كل شيء حول كل األدوية التي تتناولها وأي أنواع حساسية لديك. إذاّ. تأك 

 لديك أي أسئلة حول وصفتك الطبية، فاحرص على سؤال الصيدلي. جكان

 ليلقال وزعت ال .جرنتاإلن ربعبلطال أو دريبال ربعبلطال أو اًدمقمفاتهال ربع الصاالت كنكمي دواء،ال راركتىإل ةاجحال دنع
 د.ريبالببلطالةدمخ اللخنمدريبالربعةاألدوي ضعب الإرس نكميال امكة،يطغتالبةولمشمالةاألدوي جراراكتجايدليصالنم
 كديلجانك إذا ة(زييلجاإلن ةغلال)ب kp.org/facilities نيولكترإلا قعنامو على ينفرلموا ليلدوأ للشبكة بعةلتاا ليةلصيدا جعار
 من فرتتو لتيا صرلعناا تخضع .للشبكة بعةتا ليةصيد من عليه للحصواوأ يدلبربا فصولموا ئكاودلسارإ نيةمكاإلحو سئلةأ

ار.عإش دونوب جوق أي يفرييغتللدريبالببلطالةدمخ اللخ

 2 أدوية الجدول 

 الموصوفة مرة واحد. إذا 2 أو طبيبك إبالغ صيدلية أن تعطيك أقل من المقدار الموصوف من أحد أدوية الجدول جيمكنك أن
 ، فيمكنك أن تسأل صيدليتك.2 وصفتك الطبية تتضمن دواء ضمن الجدول جال تعرف فيما إذا كان جكن
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 Medicare من خالل D القسم

 فيها، فسيدفع ًأو مسجال Medicare من خالل D لتغطية القسم ًومؤهال Medi-Cal على تغطية من ًحاصال جإذا كن
 ولكنه غير مغطى Medi-Cal ً. في بعض األحيان، قد يكون الدواء مغطى من خاللأوال Medicare من خالل D القسم

 ،Medi-Cal ال تغطي أحد األدوية المشمول بتغطية Medicare ج. إذا كانMedicare من خالل D في القسم
Kaiser  أحد أعضاء جالخاصة بك. إذا كن Medi-Cal بتغطية ًفقد يظل هذا الدواء مشموال Permanente 
Senior Advantage وتريد معرفة المزيد حول تغطية أدوية القسم D من خالل Medicareفراجع دليل التغطية ، 

Evidence of Coverage)الخاص بـ ) Senior Advantageا التعرف على كيفية تلقي المزيد منً. يمكنك أيض 

المساعدة في سداد مصروفاتك المدفوعة من الجيب.

جرجى االتصال بخدماُ(، يD )بما في ذلك كيفية التسجيل في القسم Medicare من خالل D لمعرفة المزيد حول القسم 
 على رقم الهاتف المجاني Medicare ا االتصال بـً. يمكنك أيض TTY)711(0815-443-800-1 األعضاء على الرقم 

1-800-MEDICARE)1-800-633-4227) (1-877-486-2048(TTY أو زيارة موقعنا اإللكتروني على 
www.medicare.gov .)باللغة اإلنجليزية( 

 خدمات وأجهزة إعادة التأهيل والتأهيل

 التأهيل وإعادة التأهيل الموصوفة أدناه، هذا في حالة استيفاء كل الشروط التالية: جنقوم بتغطية خدما

 اًالالزمة طبي جالخدما •

 لمعالجة حالة صحية جأن تكون الخدما •

 واألداء الوظيفي للحياة اليومية أو تعلمهما أو تحسينهما جلمساعدتك في الحفاظ على المهارا جأن تكون الخدما •

 ا لك أن تتلقىًفي منشأة تابعة للشبكة إال إذا حدد طبيب بالشبكة أنه من الالزم طبي جأن تكون تتلقى الخدما •

 في مكان آخر جالخدما

 إعادة التأهيل والتأهيل: جالتالية لألعضاء الذين يحتاجون إلى خدما جنحن نغطي الخدما

 الوخز باإلبر

 ا للوقاية من أو تغيير أو تخفيف إدراك ألم شديد ومستمر ومزمنًالوخز باإلبر الالزمة طبي جنقوم بتغطية خدما

 العالج بالوخز باإلبر )باستخدام التحفيز الكهربائي لإلبر أو ج. تقتصر خدماًوناجم عن حالة طبية معروفة عامة
 عالج جا باإلضافة إلى والسمع وعالج تقويم العمود الفقري والعالج الوظيفي وخدماًبدونه( على خدمتين شهري

 إضافية حسب الضرورة الطبية. جالنطق. من الممكن أن نصدر موافقة مسبقة على خدما

 عالج السمع )السمع(

 اًعالج السمع للمرضى غير المقيمين على خدمتين شهري جالسمعية. تقتصر خدما جنحن نغطي الخدما
 عالج النطق. من جباإلضافة إلى الوخز باإلبر وعالج تقويم العمود الفقري والعالج الوظيفي وخدما

 إضافية حسب الضرورة الطبية. جالممكن أن نصدر موافقة مسبقة على خدما
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عالج الصحة السلوكية

 وبرامج جالخدما (Behavioral Health Treatment, BHT) ةيكولسلا ةحصلا جالع يشمل 
 العالج مثل تحليل السلوك التطبيقي وبرامج التدخل السلوكية القائمة على األدلة والتي تعمل على تطوير

 أو استعادة األداء الوظيفي للفرد إلى أقصى حد ممكن.

 تعترض الحياة المنزلية أو جا ولديك سلوكياًعام 21 إذا كان عمرك أقل من BHT جنحن نغطي خدما
 المجتمعية بشكل كبير )تشمل بعض األمثلة الغضب أو العنف أو إيذاء النفس أو الهروب أو صعوبة في

 ا. ًالتواصل( وكان وضعك الطبي مستقر جالحياة و/أو اللعب و/أو مهارا جمهارا

 من خالل استخدام المالحظة السلوكية والتعزيز السلوكي أو من خالل جبتعليم المهارا BHT جتقوم خدما
 تجريبية. جعلى أدلة موثوقة وليس BHT جف. وتعتمد خدماَستهدُتشجيع تعليم كل خطوة من السلوك الم

 م التدخل السلوكي المعرفي والعالج السلوكي الشامل َالسلوكية وحز جالتدخال BHT جتتضمن أمثلة خدما

 والتحليل السلوكي التطبيقي.

 ص وأنَّرخُبل طبيب نفسي أو طبيب مِا وأن يتم وصفها من قًالزمة طبي BHT جويجب أن تكون خدما

 في جنوب كاليفورنيا وأن يتم توفيرها Permanente Medical Group بلِدة من قَعتمُتكون م
 بع خطة العالج المعتمدة.ّبطريقة تت

 البرنامج العالجي:

 بلِتوحد مؤهل وتابع للشبكة وأن يمكن إدارته من ق جيجب أن يتم تطويره من قبل موفر خدما •

 التوحد جتوحد مؤهل أو مساعد مهني مؤهل لخدما جتوحد مؤهل أو أخصائي خدما جموفر خدما

 تكون له أهداف فردية قابلة للقياس على مدى زمني معين، والتي يتم وضعها واعتمادها من قبل •

 التوحد المؤهل للعضو الخاضع للعالج جموفر خدما

 التوحد المؤهل وأن جيخضع للمراجعة مرة واحدة على األقل كل ستة أشهر من قبل موفر خدما •
 يتم تعديله حسب االقتضاء

 القائمة على األدلة BHT جمع تقنيا جيضمن اتساق التدخال •

 يشمل تنسيق الرعاية الذي يشرك الوالدين أو مقدمي الرعاية، والمدرسة، وبرامج اإلعاقة التابعة •

 للوالية، وغيرها حسب االقتضاء

 يشمل تدريب ودعم ومشاركة الوالد/مقدم الرعاية •

 الضعف الصحي السلوكي للعضو التي سيتم معالجتها ومعايير تقييم قياس الناتج جيصف حاال •
 المستخدمة لقياس تحقيق أهداف السلوك

 البرنامج، ج، ومشاركة الوالد الضرورية لتحقيق هدف وغاياجيشمل نوع الخدمة، وعدد الساعا •
 والتكرار الذي يتم استخدامه لتقييم تقدم العضو وإعداد تقرير به

 القائمة على األدلة، مع التجارب السريرية مثبتة الفعالية في عالج جيستفيد من الممارسا •
االضطراب النمائي واسع االنتشار أو التوحد
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 العالج أو عندما ال تعد مناسبة جعالج الصحة السوكية بعد تحقيق أهداف وغايا جمالحظة: ستتوقف خدما

 ال نشمل بالتغطية:

 المقدمة في حالة عدم توقع استمرار الحصول على فائدة سريرية BHT جخدما •

 التعليمية جالرعاية النهارية، أو الخدما جالتي تعد قصيرة األمد في المقام األول، أو خدما جالخدما •

 التعويض عن المشاركة األبوية في برنامج عالجي •

 اًا أو ترفيهيًالعالج عندما يكون الغرض مهني •

 ( للمساعدة في أنشطة الحياة اليومية1الرعاية الوصائية التي يتم توفيرها بشكل رئيسي ) جخدما •

 ( للحفاظ2)مثل االستحمام وارتداء المالبس وتناول الطعام والحفاظ على النظافة الشخصية(، و)

 ( يمكن تقديمها من قبل األشخاص الذين ال يمتلكون3على سالمة العضو أو اآلخرين، و)

 المتخصصة أو التدريب المتخصص جالمهارا

 التي تتم في بيئة غير تقليدية، بما في ذلك على سبيل المثال ال ج، أو اللوازم، أو اإلجراءاجالخدما •
 ج، ونوادي السبا، والمخيماجالحصر المنتجعا

 اًالمقدمة من قبل الوالد أو الوصي القانوني، أو الشخص المسؤول قانوني جالخدما •

 TTY).711(4000-464-800-1 األعضاء على الرقم جلديك أي أسئلة، فاتصل بخدما جإذا كان

 إعادة تأهيل القلب

 إعادة تأهيل القلب للمرضى المقيمين وغير المقيمين. جنحن نغطي خدما

 (”DME“) المعدات الطبية المعمرة

 الضرورية طبيا التي يصفها لك الطبيب. يجب أن جالطبية المعمرة موافقة مسبقة. نحن نغطي األدوا جتتطلب المعدا
 الجسدية الكبيرة. جضرورية لمساعدتك في أنشطة الحياة اليومية أو لمنع اإلعاقا جتكون األدوا

 األخرى مع وصفة طبية من الطبيب إذا جالطبية والخدما جونحن نغطي شراء أو استئجار اللوازم والمعدا
 على موافقة مسبقة عليه. تقتصر التغطية على العنصر القياسي من جا وحصلًا طبيًكان هذا العنصر الزم

 إلينا أو أن تدفع جعيد المعداُ. نحن نختار البائع. يجب أن تٍالذي يلبي احتياجاتك الطبية بشكل كاف جالمعدا
 عندما نتوقف عن تغطيتها. جلنا سعر السوق العادل نظير المعدا

 ال نشمل بالتغطية:

 الثدي من فئة البيع بالتجزئة كما هو جباستثناء مضخا جالفاخرة أو الميزا جوسائل الراحة أو الرفاهية أو المعدا •
 عنوان “رعاية األمومة والمواليد” في هذا الفصل جالثدي ومستلزماتها” تح جعنوان “مضخا جموضح تح

 التمارين )بما في ذلك األجهزة جغير المخصصة للحفاظ على األنشطة العادية للحياة اليومية مثل معدا جاألدوا •
 التي تهدف إلى توفير دعم إضافي لألنشطة الترفيهية أو الرياضية(

 النظافة جمعدا •
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 الساونا أو المصاعد جغير طبية مثل حماما جأدوا •

 على منزلك أو سيارتك جالتعديال •

 أجهزة فحص الدم أو مواد الجسم األخرى )باستثناء أجهزة مراقبة السكر في الدم ومستلزماتها( •

 توقف التنفس عند الرضع جاإللكترونية للقلب أو الرئتين باستثناء شاشا جالشاشا •

 بسبب الضياع أو السرقة أو سوء االستخدام جإصالح أو استبدال المعدا •

 التغذية المعوية والوريدية

 ستخدم طرق إيصال التغذية للجسم عندما تمنعك الحالة الطبية من تناول الطعام بشكل طبيعي. نحن نغطيُت

 التغذية المعوية والحقن الوريدي عندما تشكل الضرورة الطبية. جمنتجا

 المساعدات السمعية

 على جا وحصلًالسمعية الزمة طبي جالمعينا جالسمعية إذا تم اختبار فقدان السمع لديك وكان جنحن نغطي المعينا
 األقل تكلفة والتي تلبي احتياجاتك الطبية. وسوف نختار من جوصفة طبية من طبيبك. تقتصر التغطية على المعينا

يمدك بالمعينة السمعية. نحن نغطي مساعدة سمعية واحدة ما لم تكن هناك حاجة إلى معينة سمعية لكل أذن للحصول
 على نتائج أفضل بكثير مما يمكن الحصول عليه باستخدام مساعدة سمعية واحدة فقط. نحن نغطي قوالب األذن 

 للتنظيف جللتأكد من أن المعينة تعمل بشكل صحيح وزيارا جالالزمة للتركيب وحزمة بطارية قياسية واحدة وزيارا
 والتركيب وإصالح المعينة السمعية الخاصة بك.

 الخدمات الصحية المنزلية

 ا ويصفها الطبيب وعندما يكون كلًالصحية المقدمة في منزلك عندما تكون الزمة طبي جنحن نغطي الخدما

 ا: ًما يلي صحيح

 قعيد بالمنزل )في حالة حجزك بشكل كبير في منزلك أو في منزل أحد األصدقاء أو أحد أفراد األسرة( جأن •

 من ممرضة أو أخصائي عالج طبيعي أو أخصائي عالج مهني أو جتتطلب حالتك تلقي خدما •
 أخصائي عالج نطق

 يرى طبيب تابع للشبكة أنه من الممكن متابعة رعايتك والتحكم بها في منزلك •

 بطريقة آمنة وفعالة في منزلك جيرى طبيب تابع للشبكة أنه من الممكن تقديم الخدما •

 من موفري الشبكة جتحصل على الخدما •

 ، مثل:Medi-Cal التي تغطيها جالصحة المنزلية على الخدما جتقتصر خدما

 جالرعاية التمريضية الماهرة لبعض الوق •

 جالمساعد الصحي المنزلي لبعض الوق •

 االجتماعية الطبية جالخدما •

اللوازم الطبية •
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 اللوازم والمعدات واألجهزة الطبية

 ا التي يوافق عليها الطبيب بما في ذلك األجهزة السمعية المزروعة.ًنحن نغطي اللوازم الطبية الالزمة طبي

 العالج المهني

 لتعليميةاجمالخداوجلعالاوجلعالا تخطيطو ظيفيلواجلعالا تقييم لكذ في بما ،ظيفيلواجلعالاجماخد نغطي نحن

 مويقتب الجعوالعمسوالراإلببزوخالىإلةافاإلضباًريهشنيتدمخىلعيفيظوال الجعالجادمخرصتقتة.اريشتواالس
 ة.يبطال رورةضالبسحةيافإضجادمخىلعةقبسمةقفوام درصن أن نكممالنمق.طنال الجعجادموخ ريقفال ودمعال

 تقويم العظام / األطراف الصناعية

 الالزمة لتقويم العظام واألجهزة الطبية الضرورية طبيا والموصوفة لك. يجب جنحن نغطي األجهزة والخدما
 الصدر جلك. ويتضمن هذا أجهزة السمع المزروعة وحماال جالحصول على موافقة مسبقة على األدوا

 التعويضية/استئصال الثدي والمالبس المهنية المضغوطة واألطراف االصطناعية الستعادة الوظيفة أو استبدال جزء

 الذي يلبي احتياجاتك جمن الجسم، أو لدعم جزء ضعيف أو مشوه. تقتصر التغطية على العنصر القياسي من المعدا
 . نحن نختار البائع.ٍالطبية بشكل كاف

 لوازم الفتحات االصطناعية ولوازم المسالك البولية

 االصطناعية ولوازم المسالك البولية. جيجب الحصول على الموافقة المسبقة على لوازم الفتحا

 نحن نغطي أكياس االستومي والقسطرة البولية وأكياس التصريف ولوازم الري والمواد الالصقة. نحن ال نغطي

 .جالفاخرة أو الميزا جاللوازم المخصصة ألغراض الراحة أو الرفاهية. وال نغطي أيضا ال تغطي المعدا

 العالج الطبيعي

 جالعالج الطبيعي بما في ذلك تقييم العالج الطبيعي وتخطيط العالج والعالج والخدما جنحن نغطي خدما
 التعليمية واالستشارية واستخدام األدوية الموضعية.

 يإعادة التأهيل الرئو

 ا والتي يصفها الطبيب.ًنحن نغطي إعادة التأهيل الرئوي الالزمة طبي

 ض المؤهلةخدمات مرافق التمري

 تعاني من إعاقة وتحتاج إلى مستوى جا إذا كنًمنشأة التمريض المؤهلة الالزمة طبي جنحن نغطي خدما
صة مع رعاية تمريضيةّرخُاإلقامة في غرفة والطعام في منشأة م جمن الرعاية. وتشمل هذه الخدما ٍعال

 ساعة في اليوم. 24 ماهرة على مدار 

 مرافق التمريض المؤهلة لشهر الدخول والشهر الذي يليه. جنقوم بتغطية خدما
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 عالج النطق

ا باإلضافة إلى الوخزًعالج النطق على خدمتين شهري جا. تقتصر خدماًنحن نغطي عالج النطق الالزم طبي
 باإلبر والسمع والعالج بتقويم العمود الفقري والعالج الوظيفي. من الممكن أن نصدر موافقة مسبقة على 

 إضافية حسب الضرورة الطبية. جخدما

 تجارب السرطان السريرية

 تم استيفاء جميع ما يلي: التي تتلقاها فيما يتعلق بتجربة سريرية لمرض السرطان إذا جنغطي الخدما

 تكن متعلقة بتجربة سريرية ما لم جكنا سنغطي الخدما •

 ا لبروتوكول التجربة فيما يتعلق بعالجًللمشاركة في التجربة السريرية وفق ًمؤهال جإذا كن •

 المهددة للحياة )وهي حالة تحتمل الوفاة ما لم يتوقف مسار الحالة(، جالسرطان أو غيره من الحاال
كما هو محدد بإحدى الطرق التالية:

 هذا القرار Kaiser Permanente يتخذ الموفر التابع لشبكة 

 الطبية والعلمية المؤيدة لهذا القرار جتمدنا بالمعلوما

Kaiser إذا اشترك أي من موفري شبكة • Permanente في التجربة السريرية ووافق على مشاركتك 
 في التجربة السريرية، يجب عليك المشاركة في التجربة السريرية من خالل موفر تابع لشبكة

Kaiser Permanente ما لم تكن التجربة السريرية خارج الوالية التي تعيش بها 

 التجربة السريرية عبارة عن تجربة سريرية معتمدة جإذا كان •

 المتعلقة بمنع IV أو المرحلة III أو المرحلة II أو المرحلة I تعني “التجربة السريرية المعتمدة” التجربة السريرية في المرحلة
 المهددة للحياة. يجب أن تفي التجربة السريرية بأحد الشروط التالية: جأو اكتشاف أو عالج السرطان أو غيره من الحاال

 مراجعته من قبل إدارة جيتم إجراء هذه الدراسة أو البحث بموجب طلب دواء جديد بحثي تم •
 الغذاء والدواء األمريكية

 الدراسة أو البحث تجربة دوائية مستثناة من لزوم امتالك طلب دواء جديد بحثي •

 الدراسة أو البحث معتمدين أو ممولين من قبل واحد مما يلي على األقل: جإذا كان •

 المعاهد الوطنية للصحة

 مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها

 وكالة أبحاث وجودة الرعاية الصحية

 Medicaidو Medicare جمراكز خدما

 المذكورة أعاله أو لوزارة الدفاع أو جمجموعة تعاونية أو مركز تابع ألي من الكيانا
 وزارة شؤون المحاربين القدامى

كزلمرا عمد لمنح للصحة طنيةلوا هدلمعاا عن ةردلصااجادشارإلا في ةدمحدو هلةمؤ ميةحكو غير ثبحاأ هيئة
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 الدراسة مراجعة جوزارة شؤون المحاربين القدامى أو وزارة الدفاع أو وزارة الطاقة ولكن فقط إذا تم

 جاإلنسانية في الواليا جأو البحث واعتماده من خالل نظام مراجعة أقران يقرر وزير الصحة والخدما
 والبحوث المتبع ج( أنه مماثل لنظام مراجعة األقران للدراسا1المتحدة استيفاءه لجميع الشروط التالية: )

 ( أنه يضمن مراجعة غير متحيزة ألعلى المعايير العلمية على يد أشخاص2لدى المعاهد الوطنية للصحة و)

 لديهم مصلحة في نتيجة المراجعة جمؤهلين ليس

 وتحليلها. جالتي ال يتم تقديمها إال بهدف جمع البيانا جنحن ال نغطي الخدما

 خدمات المختبرات واألشعة

 جواألشعة السينية للمرضى المقيمين وغير المقيمين عند الضرورة الطبية. يتم تغطية إجراءا جالمختبرا جنحن نغطي خدما
 التصوير اإلشعاعي المتقدمة المختلفة على أساس الضرورة الطبية.

 خدمات الرعاية الوقائية ورعاية الرفاه والسيطرة على األمراض المزمنة

 تغطي الخطة:

 التطعيم جبل اللجنة االستشارية لممارساِالموصى بها من ق جاللقاحا •

 تنظيم األسرة جخدما •

 والموارد الصحية جالخاصة بإدارة الخدما Bright Futures برنامج جتوصيا •

 الوقائية للنساء الموصى بها من المعهد الطبي جالخدما •

 اإلقالع عن التدخين جخدما •

 الوقائية األمريكية ج” من فرقة الخدماB” و“Aالوقائية “ جالخدما جتوصيا •

 تنظيم األسرة لألعضاء الذين في سن اإلنجاب لتمكينهم من تحديد عدد األطفال والمباعدة بينهم. وتشمل هذه جيتم توفير خدما
 جميع طرق تحديد النسل المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء. يمكنك كعضو اختيار طبيب يقع بالقرب منك وسيقدم لك جالخدما
 التي تحتاجها. جالخدما

Kaiser وأخصائيي النساء والتوليد لدى PCP يوفر كل من Permanente جتنظيم األسرة. وفيما يخص خدما جخدما 
Kaiser ا اختيار طبيب أو عيادة غير مرتبطة بـًتنظيم األسرة، يمكنك أيض Permanente دون لزوم الحصول على إحالة 

 تنظيم األسرة التي تحصل عليها. جأو موافقة مسبقة. سوف ندفع لهذا الطبيب أو العيادة مقابل خدما

 خدمات اضطرابات استخدام المواد

 استخدام المواد جعالج اضطرابا جالفحص واالستشارة لتعاطي الكحول. ال نقوم بتغطية خدما جنحن نغطي خدما

 اتصل بخطة الصحة العقلية للمقاطعة. جتعاطي المخدرا جعالج اضطرابا جحول خدما جلمزيد من المعلوما
 ، يرجى زيارةجلالطالع على أرقام الهاتف المجانية لبرنامج الصحة العقلية في مقاطعتك على شبكة اإلنترن

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

 تغطي الخطة:

 برنامج الفحص والتشخيص والعالج المبكر والدوري جخدما •
.(Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment, EPSDT) 

Kaiser ، فستقومعاما 21 أو طفلك تبلغ من العمر أقل من جأن جإذا كن ً • Permanente
 الشاملة هي مجموعة من جالفحوصا جالشاملة. إن زيارا جالفحوصا جزيارا جبتغطية مراجعا

 الوقائية والكشف المبكر والتشخيص والعالج الشاملة. جالخدما

Kaiser ستقوم • Permanente بتحديد المواعيد وتقديم النقل لمساعدة األطفال على الحصول 
 على الرعاية التي يحتاجون إليها.

 صحية شاملة منتظمة لمساعدة طبيبك جيمكن أن تكون الرعاية الوقائية والكشف المبكر فحوصا •
الطبية الشاملة طبيبك على البحث عن أية ج. تساعد الفحوصاعلى اكتشاف المشاكل مبكرا ً 

 تعاطي المواد. جالصحية واألسنان والرؤية والسمع وأية اضطرابا جمشاكل تتعلق باالضطرابا
Kaiser تقوم Permanente الكشف المبكر )يما في ذلك تقييم مستوى جبتغطية خدما 

 ضمن فحصك الطبي الشامل جليس جتحتاج إليها، حتى إذا كان جالرصاص في الدم( في أي وق
أو طفلك. يجب أن تتأكد ج، يمكن أن تكون الرعاية الوقائية حقن تحتاج إليها أنالمنتظم. أيضا ً 

Kaiser Permanente من حصول كافة األطفال المسجلين على الحقن التي يحتاجون إليها 
 أي زيارة رعاية صحية. جفي وق

 عند العثور على أية مشكلة جسدية أو عقلية خالل فحص طبي شامل أو كشف مبكر، فقد يكون •

 ونحن ًالرعاية ضرورية طبيا جإذا كان هناك رعاية لعالج المشكلة أو المساعدة في التغلب عليها.
Kaiser مسؤولين عن الدفع مقابل الرعاية، عندها ستقوم Permanente بتغطية الرعاية بدون 

 :جتكلفة عليك. تشمل هذه الخدما

 جالرعاية التي يقدمها األطباء والممرضين الممارسين والمستشفيا

 الحقن التي تحافظ عليك بصحة جيدة

 الوظيفية جالطبيعية وعالج النطق/اللغة والعالجا جالعالجا

 أو أجهزة طبية جأو إمدادا جالصحة المنزلية والتي يمكن أن تكون معدا جخدما

 السمع جطبية أو مساعدا جعالج البصر والسمع والذي يمكن أن يكون نظارا

 التطورية األخرى جعالج الصحة السلوكية الضطراب طيف التوحد واإلعاقا

 المستهدفة والتثقيف الصحي جوإدارة الحاال جإدارة الحاال

 جراحية لتصحيح أو إصالح تراكيب غير جالترميمية، والتي تكون عمليا جالجراحا
 أو عدوى أو جفي النمو أو صدما جأو تشوها طبيعية في الجسم ناتجة عن عيوب خلقية

أورام أو أمراض لتحسين وظيفة أو إيجاد مظهر طبيعي.
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Kaiser و ًالرعاية ضرورية طبيا جإذا كان Permanente غير مسؤولة عن الدفع مقابل الرعاية، عندها سنقوم 
 :جبمساعدتك على الحصول على الرعاية الصحيحة التي تحتاج إليها. تشمل هذه الخدما

 الصحة العقلية وتعاطي المواد جالعالج والتأهيل الضطرابا جخدما •

 عالج مشاكل األسنان والتي يمكن أن تكون تقويم األسنان •

 تمريض المهام الخاصة جخدما •

 ًخدمات المتحولين جنسيا

 تأكيد النوع االجتماعي( كإحدى المزايا عندما تكون ضرورية ج)خدما ًالمتحولين جنسيا جنحن نغطي خدما
 بمعايير الجراحة الترميمية. جأو عندما تفي الخدما ًطبيا

 الخدمات البصرية

 التالية: ج ً، نغطي الخدمامؤهال جإذا كن

فحوصات العيون الروتينية

 ًالعين اإلضافية إذا لزم األمر طبيا جا. تتم تغطية فحوصا ًشهر 24 نحن نغطي فحص العين الروتيني مرة كل 

 النظارات الطبية

 التالية: ج ً، نغطي الخدمامؤهال جإذا كن

 ديوبتر على األقل 0.75 لديك وصفة طبية تقدر بـ جا إذا كان ًشهر 24 ( كلجالطبية )اإلطار والعدسا جالنظارا •

 نظاراتك أو جديوبتر أو فقد 0.50 وصفتك الطبية بما ال يقل عن جا إذا تغير ًشهر 24 نظارة طبية بديلة خالل •
 )وال يمكن إصالحها( ولم يكن خطأك. يجب أن تبلغنا بكيفية فقد النظارة الخاصة بك أو سرقتها جر ِسُأو ك جَرقُس

 24 ( عند انقضاء مدة أقل من80$ القديمة )حتى جالمستبدلة بنفس نمط اإلطارا جأو كسرها. تكون اإلطارا
 جا على حصولك على النظارا ًشهر

 العدسات

 جديدة أو بديلة. جنظارا جتوفر الوالية عدسا

 اإلطارات

 ، يجب أن تدفع80$ تتجاوز تكلفتها جإطارا جعلى األكثر. إذا اختر 80$ جديدة أو بديلة تبلغ قيمتها جإطارا

 80$. والـ جالفارق بين تكلفة اإلطارا
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 العدسات الالصقة الخاصة 

 جارتداء العدسا ًلديك حالة طبية يقرر فيها طبيب الشبكة أو طبيب العيون أنه من الضروري طبيا جإذا كان
 الالصقة الخاصة على سبيل جالطبية المؤهلة للعدسا جالالصقة. تشمل الحاال جالالصقة فسنغطي العدسا

 المثال ال الحصر األنيريديا وفقدان القدرة على التنفس والقرنية المخروطية.

 ا في حالة فقد عدساتك الالصقة أو سرقتها. يجب أن تبلغناًالالصقة الالزمة طبي جسنقوم باستبدال العدسا

 بكيفية فقد عدساتك الالصقة أو سرقتها

 الخدمات البحثية

 الطبية األخرى التي تتم دراستها على البشر لتحديد ما إذا جأو الخدما جأو اإلجراءا جالبحثية هي األدوية أو المعدا جالخدما
 البحثية إال عندما يتم استيفاء جميع الشروط التالية: جفعالة أو آمنة أم ال. ال نغطي الخدما جكان

 لن يعالج العالج القياسي الحالة بشكل كاف •

 لن يمنع العالج القياسي اإلعاقة التدريجية أو الوفاة المبكرة •

 لدى موفر الخدمة سجل سالمة ونجاح قوي •

 ا من بروتوكول دراسة بحثيةًجزء جالخدمة ليس •

 هناك توقع معقول بأن الخدمة سوف تطيل العمر بشكل كبير أو ستحافظ على أو تستعيد أداء •

 أنشطة الحياة اليومية

 6 البحثية الحصول على الموافقة المسبقة. انظر “المراجعة الطبية المستقلة” في الفصل جتتطلب جميع الخدما
 البحثية. جالخدما ج)“اإلبالغ عن المشاكل وحلها”( للتعرف على المراجعة الطبية المستقلة لطلبا

 NEMT“)النقل الطبي غير الطارئ )“

 ”( عندما يتعذر عليك ألسباب جسدية أو طبية الوصول إلى موعدكNEMTيحق لك استخدام النقل الطبي غير الطارئ )“

 بواسطة السيارة أو الحافلة أو القطار أو سيارة األجرة جالطبي أو األسنان أو الصحة العقلية أو اضطراب تعاطي المخدرا
Kaiser وتقوم Permanente بالدفع نظير مصاريف حالتك الطبية أو الجسدية. قبل الحصول على NEMTتحتاج إلى ، 

طلب الخدمة من خالل طبيبك والذي سوف يعطيك وصفة طبية بنوع النقل الصحيح والمناسب لحالتك الطبية.

 عبارة عن سيارة إسعاف أو شاحنة مجهزة لنقل المرضى أو شاحنة لنقل المرضى بالكرسي المتحرك أو وسيلة NEMT إن 
Kaiser األجرة. تسمح جأو سيارا جأو الحافال جالسيارا NEMT نقل جوية. ال يتضمن Permanente بالنقل NEMT

 األقل تكلفة الحتياجاتك الطبية عندما تكون بحاجة إلى وسيلة نقل إلى موعدك. وهذا يعني، على سبيل المثال، أنه إذا كان 

 ا نقلك بواسطة شاحنة مجهزة لنقل المرضى بالكرسي المتحرك فإننا لن ندفع مقابل استخدام سيارةًا أو طبيًمن الممكن جسدي

 حالتك الطبية تجعل استخدام أي شكل من أشكال النقل البري غير ممكن. جإسعاف. ال يحق لك استخدام النقل الجوي إال إذا كان
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 عندما: NEMT يجب استخدام 

 اًا أو طبيًا جسدي ًتكون هناك حاجة جسدية أو طبية كما يتم تحديده بإذن كتابي من الطبيب أو عندما ال تكون قادر •
 على استخدام الحافلة أو سيارة األجرة أو السيارة أو شاحنة النقل للوصول إلى موعدك

 يلقعأو ديسجزجعببسبكالجعانكمأو كارتيسأو كزلنمىوإلنمقريطاليفقائسالنمدةاعسمىإل اجتحت •

اًسبقُبل طبيب الشبكة والحصول على اإلذن مِيتم طلب ذلك من ق •

 ، الذي يلبي احتياجاتك بشكلNEMT ، فسوف يقوم بإعطائك وصفة باستخدامNEMT إذا قرر طبيب الشبكة حاجتك إلى 

أفضل. سوف نتصل بك لتحديد موعد النقل الخاص بك.

 NEMT حدود 

 ، إلى أو من المواعيد الطبية ومواعيد رعاية األسنان ومواعيد عالج اضطراب تعاطيNEMTهناك حدود لتلقي ا جليس

Kaiser التي تغطيها جالمخدرا Permanente عندما يعطي موفر وصفة بها. في حال تغطية Medi-Cal لهذا النوع من 
Kaiser المواعيد ولكن ليس من خالل Permanenteا(. ً، سوف نقوم بإحالتك وتنسيق نقلك )إذا كان متاح 

 ما الذي ال ينطبق؟

 حالتك الجسدية والطبية تسمح بنقلك إلى الموعد الطبي باستخدام السيارة أو الحافلة أو سيارة جلن يتم توفير النقل إذا كان
 الخدمة غير مشمولة بتغطية جالنقل إذا كان جاألجرة أو أي وسيلة نقل أخرى يسهل الوصول إليها. ولن يتم توفير خدما

Medi-Calالمشمولة بالتغطية. ج. يتضمن كتيب األعضاء هذا قائمة بالخدما 

 التكلفة التي يتحملها العضو

 ح بخدمة النقل.ِّصرُفرض أي تكلفة عندما نُال ت

 NMT“)النقل غير الطبي )“

 ”( عندما تكون:NMTيمكنك استخدام النقل غير الطبي )“

 Medi-Cal. إلى ومن موعد للحصول على خدمة مشمولة بالتغطية من قبل ًمنتقال •

 الطبية. جالطبية والمستلزما جأخذ أدوية الوصفا •

Kaiser تسمح لك Permanente باستخدام السيارة أو سيارة األجرة أو الحافلة أو غيرها من الوسائل العامة/الخاصة 
 األقل تكلفة والذي NMT . ونحن نسمح بنوعMedi-Cal طبية تغطيها جللوصول إلى موعدك الطبي للحصول على خدما

يلبي احتياجاتك الطبية.
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 نحن نقدم التعويض عن األميال عند النقل في سيارة خاصة بترتيب المستفيد وليس من خالل وسيط نقل أو تذاكر الحافلة 

 )بما يتفق مع الخاصة والتعويض عن األميال جاألجرة أو تذاكر القطار. تتم تغطية النقل بواسطة السيارا جأو قسائم سيارا

 واالطالع على المعايير ترخيص لطلب رحلة النقل(. قبل حدوث مسبقة )أي موافقة ( عند الحصول علىMedi-Cal جرشاداإ

 ا اإلجابةً. بإمكان الممثل أيض TTY)711(6230-299-844-1 الترخيص، اتصل على الرقم جالمستخدمة التخاذ قرارا

 عن أي أسئلة حول التعويض عن األميال.

 ، يرجى االتصال بموفر خدمة النقل التابع لـMedi-Cal للذهاب إلى خدمة تغطيها NMT النقل غير الطبي جلطلب خدما

Kaiser Permanente قبل ثالثة أيام عمل )من االثنين إلى الجمعة( على األقل من 6230-299-844-1 على الرقم 
 ا معك عند االتصال: ًممكن عندما يكون لديك موعد عاجل. يرجى أن يكون كل ما يلي جاهز جموعدك أو االتصال بأسرع وق

Kaiser بطاقة هوية • Permanente الخاصة بك 

 تاريخ مواعيدك الطبية ووقتها •

 عنوان المكان الذي يلزم أخذك منه وعنوان المكان الذي ستذهب إليه •

 ستحتاج إلى رحلة عودة جعما إذا كن جمعلوما •

إذا كان شخص ما سوف يسافر معك )على سبيل المثال، والد/وصي قانوني أو مقدم رعاية( •

 NMT حدود 

 ، إلى أو من المواعيد الطبية ومواعيد رعاية األسنان ومواعيد عالج اضطراب تعاطيNMT هناك حدود لتلقي جليس

 تقوم بتغطية هذا النوع من المواعيد ولكن ليس من Medi-Cal جعندما يقوم موفر بالموافقة عليها لك. إذا كان جالمخدرا
 خالل الخطة الصحية، فسوف تقوم الخطة الصحية بتوفير خدمة النقل أو مساعدتك على جدولتها.

ما الذي ال ينطبق؟

 في حالة: NMT ال ينطبق 

الحاجة الطبية إلى سيارة إسعاف أو شاحنة مجهزة لنقل المرضى أو شاحنة لنقل المرضى بالكرسي المتحرك أو •
 لالنتقال إلى مكان حيث تحصل على خدمة مشمولة بالتغطية. NEMT أي وسيلة أخرى من وسائل 

 تحتاج إلى مساعدة من السائق إلى ومن المنزل أو السيارة أو مكان العالج بسبب حالة جسدية أو طبية. •

 Medi-Cal. الخدمة غير مشمولة بتغطية •

 التكلفة التي يتحملها العضو

Kaiser فرض أي تكلفة عند الحاجة إلى النقل لالنتقال إلى ومن خدمة تغطيهاُال ت Permanente أو .Medi-Cal
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 الجراحات الترميمية

 نحن نغطي:

 اًا خلقيًالجراحية عندما تكون هناك مشكلة في جزء من جسمك. ويمكن أن يكون سبب هذه المشكلة عيب جالعمليا •
 ا كي يبدو هذا الجزء في جسمك بشكل طبيعي أوًالالزمة طبي جا أو إصابة. ونحن نقوم بتغطية الخدماًأو مرض

 يعمل بصورة أفضل

 جالترميمية للثدي والجراحا جا للثدي بالكامل أو لجزء منه، نوفر تغطية للجراحاًبعد االستئصال الالزم طبي •
 الخاصة باألورام الناتجة بعد استئصال الغدد جالترميمية للثدي اآلخر للحصول على شكل مماثل. نغطي الخدما

 الليمفاوية.

 التي لن ينتج عنها إال تغيير بسيط في المظهر. جال نغطي الجراحا

MLTSS)الخدمات وأشكال الدعم المدارة طويلة األجل )

 التالية لألعضاء المؤهلين: MLTSS نحن نقوم بتغطية مزايا 

 جالرعاية الماهرة طويلة المدى في منشأة تمريض ماهرة، أو منشأة رعاية متوسطة، أو منشأة رعاية للحاال •
 ا(ًيوم 91 الحادة )أكثر من جتح

 Community Based Adult Service, CBAS)البالغين المجتمعية ) جخدما •

• (MSSP) Multipurpose Senior Services Program 

 In-Home Support and Services, IHSS)المنزلية ) جالرعاية الشخصية/الدعم والخدما جخدما •

 من المقاطعة. ج، فستحصل على هذه الخدماIHSS جللحصول على خدما ًمؤهال جإذا كن

 الخاص بك أو اتصل مع إدارة الرعاية لدى PCP ث إلىّن يتأهل لها، تحدَحول هذه البرامج وم جللحصول على معلوما
Kaiser Permanente 711(9619-551-866-1 على الرقم المجاني(TTY 8 ، من االثنين إلى الجمعة من الساعة 

 .ًمساء 6 ا إلى الساعة ًصباح

خدمات الصحة عن بعد

Kaiser من الممكن أن يكون بمقدور  Permanente الصحة جتقديم بعض خدماتك من خالل الصحة عن بعد. إن خدما 
 بدون الحاجة إلى التواجد في نفس الموقع المادي الذي يتواجد فيه موفر جعن بعد هي إحدى طرق الحصول على الخدما

 جالرعاية. ويمكن أن تتضمن الصحة عن بعد إجراء مكالمة فيديو مباشر مع موفر الرعاية الخاص بك إن من المهم أن تتفق أن
 جغير متاحة لبعض الحاال جعد لخدمة معينة مناسب لك. هذه الزياراُالرعاية الصحية عن ب جوالموفر على أن استخدام خدما

 عد.ُالرعاية الصحية عن ب جا باستخدام خيار خدماًمطالب جالخاضعة للتغطية. ولس جالطبية أو بعض الخدما
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 CCI)مزايا مبادرة الرعاية المنسقة )
 (. لمعرفة تفاصيل حولCoordinated Care Initiative, CCIهذه قائمة بالحد األدنى لمزايا مبادرة الرعاية المنسقة )

 ( في كتيب األعضاء هذا.CCI(، يرجى االطالع على قسم مبادرة الرعاية المنسقة، )CCIمزايا مبادرة الرعاية المنسقة )

 تغطي الخطة:

 ا من أجلكًشبكة من الموفرين يعملون مع •

 منسق للرعاية الشخصية سيحرص على حصولك على الرعاية والدعم اللذين تحتاج إليهما •

 مراجعة مخصصة الحتياجاتك الصحية وخطة الرعاية •

 بطاقة تأمين صحي واحدة •

 أيام في األسبوع 7ساعة في اليوم و 24 التمريض المتاح لالتصال به على مدار جخط استشارا •

Kaiser ما ال تغطيه Permanente 

Medi-Cal ( الخاص بـFFSخدمات يمكنك الحصول عليها من خالل نظام الخدمة مقابل الرسوم )

Kaiser ال تقوم  Permanente ولكن ال يزال بإمكانك الحصول عليها من خالل نظام الخدمة مقابل جا بتغطية الخدماًأحيان 
. لمعرفة المزيد، اتصلجيتضمن هذا القسم تلك الخدما Medi-Cal ( الخاص بـFee-For-Service, FFSالرسوم )

)اإلنجليزية واإلسبانية( 5555-541-800-1 على Medi-Cal بموظف األهلية في مقاطعتك أو الرقم المجاني لبرنامج 

خدمات رعاية األسنان 

 رعاية األسنان، بما في ذلك: جبعض خدما Medi-Cal تغطي 

 واألشعة السينية وتنظيف األسنان( جصحة األسنان التشخيصية والوقائية )مثل الفحوصا •

 الطوارئ للسيطرة على األلم جخدما •

 خلع األسنان •

 جالحشوا •

 الجذور )أمامية/خلفية( جعالج قنوا •
ً /المختبر(التيجان )جاهزة مسبقا •

 التنظيف وتخطيط الجذور •

 صيانة اللثة •

 أطقم األسنان الجزئية والكاملة •

 تقويم األسنان لألطفال المؤهلين •
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 على الرقم Denti-Cal األسنان، فاتصل بـ جمعرفة المزيد حول خدما جلديك أسئلة أو احتج جإذا كان
1-800-322-6384)1-800-735-2922(TTY ا زيارة موقعً. بإمكانك أيض Denti-Cal اإللكتروني على 

denti-cal.ca.gov .)باللغة اإلنجليزية( 

 أطباء جاألسنان بموجب شروط كتيب األعضاء هذا. راجع عنوان “خدما جالتخدير لبعض إجراءا جمالحظة: تتم تغطية خدما
 .ج”( لمعرفة المزيد من المعلوماجهذا )“المزايا والخدما 4 “رعاية المرضى غير المقيمين” في الفصل جالتخدير” تح

 خدمات الصحة العقلية المتخصصة

 الذين Medi-Cal ( ألعضاءSMHSالصحة العقلية التخصصية ) جتقوم خطط رعاية الصحة العقلية بتقديم خدما
 الخارجية والمقيمين ومرضى جمرضى العيادا جخدما SMHS جيحققون قواعد الضرورة الطبية. قد تتضمن خدما

 الداخلية: جالعيادا

 خدمات المرضى غير المقيمين:

 ، ووضع الخطة، والعالج، وإعادة التأهيل، والمشارك في العالج(جالصحة العقلية )التقييما جخدما •

 الدعم الدوائي جخدما •

 المكثفة العالجية اليومية جالخدما •

 إعادة التأهيل اليومية جخدما •

 جاألزما جالتدخل السريع وق جخدما •

 جدعم االستقرار في األزما جخدما •

 إدارة الحالة المستهدفة جخدما •

 السلوكية العالجية جالخدما •

 Intensive Care Coordination, ICC)تنسيق العناية المكثفة ) •

 Intensive Home Based Services, IHBS)المكثفة في المنزل ) جالخدما •

 Therapeutic Foster Care, TFC)الرعاية العالجية البديلة ) •

 الخدمات المنزلية:

 عالج البالغين المنزلية جخدما •

 المنزلية جعالج األزما جخدما •

 خدمات المرضى المقيمين:

 جالمرض النفسي الحاد للمرضى المقيمين في المستشفيا جخدما •

 جالمرض النفسي المتخصصة للمرضى المقيمين في المستشفيا جخدما •

 الصحية النفسية جالمنشآ جخدما •
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 الصحة العقلية التخصصية التي تقدمها خطط الصحة العقلية في المقاطعة، يمكنك االتصال جللتعرف أكثر على خدما
 ، تفضل بزيارةجعبر اإلنترن جبالمقاطعة. لتحديد جميع أرقام الهواتف المجانية للمقاطعا

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

 خدمات عالج اضطرابات استخدام المواد

 تعاطي المواد المخدرة من خالل خطط الصحة العقلية للمقاطعة. لالطالع على أرقام جعالج اضطرابا جتتم تغطية خدما
 ، يرجى زيارةجالهاتف المجانية لبرنامج الصحة العقلية في مقاطعتك على شبكة اإلنترن

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

الصالة أو االستشفاء الروحي 

Kaiser ال يتضمن عقد  Permanente مع DHCS تغطية للصالة أو االستشفاء الروحي كما هو جتغطية أية خدما 
 حول ج. يرجى االتصال بالمقاطعة للحصول على مزيد من المعلوما51312 القسم CCR 22 منصوص عليه في البند

 .جكيفية الوصول إلى هذه الخدما

 (LEA) خدمات تقييم وكالة التربية المحلية

Kaiser ال يتضمن عقد Permanente مع DHCS جتغطية خدما ( تقييمLocal Education Agency, LEAكما )
CCR 22 بموجب البند LEA جعندما تقديمها إلى عضو مؤهل لخدما (b)51360 القسم CCR 22 هو محدد في البند 

51190.1. القسم 

CCR كما هي محددة في البند LEA خدمات   51360 القسم 22

Kaiser عقد يتضمن ال Permanente عم DHCS جماخد تغطية LEA يدلفرا لتعليما لخطة اًفقو مةلمقدا 
Individualized Education Plan, IEP)) رةاألس ةدمخةطخ أو ه.يلياوم 56340 لقسما،لتعليماننوقا في دمحد هو كما 

 وأ 95020 لقسما ميلحكواننولقاا في ضحمو هو كما (Individualized Family Service Plan, IFSP)ةرديفال
 (،Individualized Health and Support Plan, IHSP) يةدلفرا عملداو لصحةا طةخ جببمو مةلمقدا LEA جادمخ

 CCR 51360. لقسما 22 لبندا في ضحمو هو كما

 ض الوراثيةي يديره فرع األمراص للفوسفات البروتينات في الدم الذج الوالية لفحالخدمات المخبرية المقدمة في إطار برنام

 التابع إلدارة الصحة العامة في كاليفورنيا.

الرعاية الصحية خالل يوم صحة األطفال.

 , كما هو موضح في51351 و 51185 القسم CCR 22 خدمات إدارة الحاالت المستهدفة كما هو محدد في البند 

Kaiser من عقد 3 , القسم11 , المرفقA ضالعر Permanente’s مع DHCS 

 ص في مرحلة الطفولة التي تقدمها اإلدارات الصحية بالمقاطعة.إدارة حاالت التسمم بالرصا
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(Medi-Cal Provider Manual, MCP): دىلةايرعاليدمقمليدليفةدرجمالةيسفنالةيالجعالةاألدوي Medi-Cal 
 .ةلمستثناا لنفسيةا قيرلعقاا ديسر يلذاو ،ةرخدُلما غير/ةرلمخدا قيرلعقاا Two-Plan وذجمنووه

 MCP: ارصتاالخبهيإل ارشي ذيوال ،Medi-Cal دىلةايرعاليدمقمليدليفةدرجمال دزواألي ةريشبالةاعنمالصقنةأدوي
اة.نثتسمال دزة/األيريشبال ةاعنمال صقن رياققع ردسي يذوال درة،خُمال ريدرة/غخمال رياققعال Two-Plan وذجمنووه

Kaiser الخدمات التي ال يمكنك الحصول عليها من خالل  Permanente أو Medi-Cal 

Kaiser التي لن تغطيها جهناك بعض الخدما Permanente أو Medi-Cal:بما في ذلك ، 

• (CCS) California Children's Services 

 بعض الفحوصاج والخدماج  •

 عناصر أو وسائل الراحة  •

 الخدماج  التجميلية •

 اللوازم وحيدة االستعمال  •

 الخدماج  التجريبية •

خدماج الخصوبة ) بما في ذلك خدماج العقم والتلقيح االصطناعي و خدماج  تكنولوجيا اإلنجاب المساعدة( •

 عالج تساقط الشعر أو المساعدة على نموه  •

 العناصر والخدماج التي ال تعد عناصر وخدماج  رعاية صحية •

 عالج التدليك  •

 خدماج  الرعاية الشخصية •

عكس التعقيم  •

عناصر وخدماج  رعاية القدم الروتينية •

 الخدماج  غير المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية •

 الخدماج  التي يقدمها أشخاص غير مرخصين •

 خدماج  تتعلق بخدمة غير مشمولة بالتغطية •

 TTY).711(4000-464-800-1 اقرأ كل من األقسام أدناه لمعرفة المزيد أو اتصل بالرقم

(CCS) California Children's Services 

 جصحية معينة أو أمراض أو مشكال جا الذين يعانون من حاالًعام 21 سن جا يعالج األطفال تحًا حكومي ًبرنامج CCS عدُي
Kaiser جصحية مزمنة ويستوفون قواعد البرنامج. إذا كان Permanente أو موفر الرعاية األساسية الخاص بك PCP

 في المقاطعة لكي يتم تقييم أهليته. CCS يعتقد بأن طفلك يعاني من حالة، فسوف يتم تحويله إلى برنامج 
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 للحصول ًالبرنامج. إذا كان طفلك مؤهال جللحصول على خدما ًما إذا كان طفلك مؤهال CCS سيقرر موظفو برنامج 
 بعالج الطفل من الحالة التي يغطيها البرنامج. ستستمر CCS على هذا النوع من الرعاية، فسيقوم موفرو برنامج

Kaiser Permanente التي ال تغطيها جفي تغطية أنواع الخدما CCS جوفحوصا جالطبية واللقاحا جمثل الفحوصا
رفاه األطفال. 

Kaiser ال تغطي  Permanente التي يقدمها برنامج جالخدما CCSوحتى يستمر برنامج . CCS في تغطية هذه 
.جوالمعدا ج، يجب أن يوافق البرنامج على الموفر والخدماجالخدما

 الصحية التي تسبب العجز الجسدي أو جمعظم الحاال CCS الصحية. ويغطي برنامج ججميع الحاال CCS ال يغطي برنامج 
 صحية مثل: جاألطفال الذين يعانون من حاال CCS التي يجب عالجها باألدوية أو الجراحة أو إعادة التأهيل. يغطي برنامج

 أمراض القلب الخلقية •

 السرطان •

 األورام •

 مرض نزف الدم •

 فقر الدم المنجلي •

 مشاكل الغدة الدرقية •

 مرض السكري •

 مشاكل الكلى المزمنة الخطيرة •

 مرض الكبد •

 مرض األمعاء •

 الشفة المشقوقة/الحنك المشقوق •

 تشقق العمود الفقري •

 فقدان السمع •

 إعتام عدسة العين •

 الشلل الدماغي •

 الصرع في ظل ظروف معينة •

 التهاب المفاصل الروماتويدي •

 جضمور العضال •

 اإليدز •

 الرأس أو الدماغ أو الحبل الشوكي الشديدة جإصابا •

 الحروق الشديدة •

 االعوجاج الشديد في األسنان •

 ،CCS برنامج جأطفال كاليفورنيا. إذا كان طفلك غير مؤهل للحصول على خدما جبرنامج خدما جتقوم الوالية بالدفع لخدما
Kaiser. ا منًفسوف يستمر في الحصول على الرعاية الالزمة طبي Permanente 
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 TTY).711(4000-464-800-1 ، اتصل بالرقمCCS لمعرفة المزيد حول برنامج 

ض الفحوصات والخدماتبع

 المطلوبة: جوالخدما جبتغطية الفحوصا Medi-Cal ال تقوم 

 للحصول على وظيفة أو لالستمرار بها •

 للحصول على تأمين •

 للحصول على أي نوع من الترخيص •

 االختبار جاإلفراج المشروط أو الوضع تخ من أجل جبموجب أمر من المحكمة أو إذا كان •

ال يسري هذا االستثناء  إذا اكتشف الطبيب التابع للشبكة أن الخدماج الزمة طبيا. ً

 عناصر أو وسائل الراحة

 . وهذه تتضمن العناصر المخصصة فقط لراحة عضو أوجالفاخرة أو الميزا جالراحة والرفاهية و المعدا جوال نغطي معدا

 الثدي التي تباع بالتجزئة والتي يتم توفيرها جأسرة عضو أو موفر رعاية صحية لعضو. ال ينطبق هذا االستثناء على مضخا
 للنساء بعد الحمل.

 الخدمات التجميلية

 جراحية لألجزاء العادية من الجسم لتغيير مظهرك(. ال ينطبق هذا جالهادفة إلى تغيير مظهرك )تشمل إجراء عمليا جالخدما
 االستثناء على األجهزة التعويضية المشمولة بالتغطية:

 الخصوية التي يتم زراعتها كجزء من الجراحة الترميمية المشمولة بالتغطية جالغرسا •

 الثدي االصطناعي الالزم بعد عملية استئصال الثدي •

 األجهزة التعويضية الستبدال عضو خارجي بالوجه كامل أو جزء منه •

 اللوازم وحيدة االستعمال

 الجروح جوضمادا جاللوازم وحيدة االستعمال التالية لالستخدام المنزلي: األربطة والشاش واألشرطة والمطهرا
واألربطة المطاطة.

 4 ال ينطق هذا االستثناء على اللوازم وحيدة االستعمال التي يتم توفيرها كجزء من المزايا التالية الموضحة في الفصل 
 ”( من كتيب األعضاء هذا:ج)“المزايا والخدما

 عالج غسيل الكلى/الغسيل الكلوى الدموي •

 الطبية المعمرة جالمعدا •

 الرعاية الصحية المنزلية •

 الرعاية في مرحلة االحتضار والرعاية التلطيفية •
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 واألجهزة الطبية جاللوازم والمعدا •

 الطبية جأدوية الوصفا •

 الخدمات التجريبية

 جالتي يجري اختبارها في مختبر أو على الحيوانا جأو الخدما جأو اإلجراءا جالتجريبية هي األدوية أو المعدا جالخدما
 جاهزة لالختبار على البشر. جولكنها ليس

 خدمات الخصوبة

 التي تساعد امرأة على الحمل. جالخدما

 عالج تساقط الشعر أو المساعدة على نموه

 للترقية أو الوقاية أو غير ذلك من أشكال تساقط الشعر أو نمو الشعر. جوالخدما جاألدوا

 العناصر والخدمات التي ال تعد عناصر وخدمات رعاية صحية

 على سبيل المثال، ال نقوم بتغطية:

 جتعليم اآلداب واإلتيكي •

 التخطيط مثل تخطيط األنشطة اليومية جالتعليم والدعم التي تهدف إلى تنمية مهارا جخدما •
 أو المهام جوتخطيط المشروعا

 األكاديمية جالتي تهدف إلى زيادة المعرفة أو المهارا جالعناصر والخدما •

 التعليم والدعم التي تهدف إلى زيادة الذكاء جخدما •

 جوإدارة الوق جمثل قواعد اللغة والرياضيا جالتدريب األكاديمي أو تدريس المهارا •

 تعاني من عسر القراءة أم ال جكن ًتعليمك كيفية القراءة، سواء •

 االختبار التربوي •

 تعليم الفنون أو الرقص أو ركوب الخيل أو الموسيقى أو اللعب أو السباحة، إال أن هذا االستثناء لـ •
ا من خطة عالج صحة سلوكية ويتم شملهاًالتي تعد جزء ج“تعليم اللعب” ال ينطبق على الخدما

 ”(ج)“المزايا والخدما 4 بالتغطية ضمن “عالج الصحة السوكية” في الفصل 

 الخاصة بالعمل أو ألغراض مهنية جتعليم المهارا •

 المهنية جالتدريب المهني أو تعليم المهارا •

 النمو المهني جدورا •

 التوظيف جالتدريب عن وظيفة محددة أو استشارا •

 المائية جالمائية األخرى. ال ينطبق استثناء العالج المائي والعالجا جالعالج المائي والعالجا •
من كجزء عالج طبيعي ويتم شملها بالتغطية خطة من اًجزء العالج التي تعد جخدما ألخرى علىا

”(:ج)“المزايا والخدما 4 المزايا التالية في الفصل 
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الرعاية الصحية المنزلية

 الرعاية في مرحلة االحتضار والرعاية التلطيفية 

 التأهيل وإعادة التأهيل جخدما

 مرافق التمريض المؤهلة جخدما

 عالج التدليك

ا من خطة عالج طبيعي ويتم شملها بالتغطية ضمنًالعالج التي تعد جزء جعالج التدليك: ال ينطبق هذا االستثناء على خدما
 ”( من كتيب األعضاء هذا:ج)“المزايا والخدما 4 المزايا التالية في الفصل 

 الرعاية الصحية المنزلية •

 الرعاية في مرحلة االحتضار والرعاية التلطيفية •

 التأهيل وإعادة التأهيل جخدما •

 مرافق التمريض المؤهلة جخدما •

 خدمات الرعاية الشخصية

ا، مثل المساعدة في أنشطة الحياة اليومية )مثل: المشي والذهاب إلى الفراش والقيام منه واالستحمامًغير الالزمة طبي جالخدما
 وارتداء المالبس والتغذية والمساعدة في الحمام وتناول األدوية(. ال يسري هذا االستثناء على المساعدة في أنشطة الحياة 

 اليومية التي يتم توفيرها كجزء من التغطية الموصوفة والمشمولة بالتغطية ضمن:

 الرعاية في مرحلة االحتضار والرعاية التلطيفية •

 MLTSS)وأشكال الدعم المدارة طويلة األجل ) جالخدما •

 األلم الشديد جالتمريض المؤهل/رعاية مرفق متوسط/تح •

 عكس التعقيم

 لعكس تحديد النسل الجراحي الطوعي. جخدما

 عناصر وخدمات رعاية القدم الروتينية

 اًرعاية القدم غير الالزمة طبي جعناصر وخدما

 الخدمات غير المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية

 أخرى تتطلب بموجب القانون جواألجهزة والمواد المشعة وأي خدما جواللقاحا جالغذائية واالختبارا جاألدوية والمكمال
 ( من أجل بيعها,FDA Food and Drug Administration“الحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية )“

 . ال ينطبق هذا االستثناء على المواقف التالية:FDA المتحدة ولكن لم تتم الموافقة عليها من قبل جفي الواليا

 الطوارئ التي يتم الحصول عليها في كندا أو المكسيك جتغطية خدما •
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 الخدماج المشمولة تحج عنوان “تجارب السرطان السريرية” في الفصل  4 من دليل األعضاء هذا •

 الخدماج المقدمة كجزء من خدماج التحقيق المغطاة كما هو موضح في الفصل 4 من دليل  •
األعضاء هذا 

 ص غير مرخصينالخدمات التي يقدمها أشخا

 من الدولة جالتي يتم تنفيذها بأمان وفعالية من قبل األشخاص الذين ال يحتاجون إلى تراخيص أو شهادا جالخدما
 بواسطة مقدم رعاية صحية مرخص. جالرعاية الصحية وحيث ال تتطلب حالة العضو توفير الخدما جلتقديم خدما

 عنوان جالصحية السلوكية” تح جعنوان “عالجا جالمشمولة تح جال ينطبق هذا االستثناء على الخدما
 من دليل األعضاء هذا. 4 إعادة التأهيل والتأهيل” في الفصل ج“خدما

 خدمات تتعلق بخدمة غير مشمولة بالتغطية

 المتعلقة بالخدمة غير المغطاة. ال ينطبق هذا االستثناء على عالج جعند عدم تغطية الخدمة، يتم استثناء جميع الخدما
 . فعلى سبيل المثال،Medi-Cal من قبل جغير المشمولة، في حالة تغطية هذه المضاعفا جالتي تنجم عن الخدما جالمضاعفا

 التي تحصل عليها للتحضير للجراحة أو لرعاية المتابعة. إذا جإذا كان لديك جراحة تجميلية غير مغطاة، فلن نغطي الخدما
 الالزمة لعالج جفلن ينطبق هذا االستثناء وسنغطي الخدما تهدد الحياة مثل إصابة خطيرة جا من مضاعفاًتعاني الحق جكن

Medi-Cal. مشمولة من قبل جطالما أن الخدما جالمضاعفا

 Medi-Cal برامج وخدمات أخرى لألشخاص الذين لديهم 
 ، بما في ذلك:Medi-Cal أخرى لألشخاص الذين لديهم جهناك برامج وخدما

 CCI“)مبادرة الرعاية المنسقة )“ •

• (“DPP”) Diabetes Prevention Program  

• (“HHP”) Health Homes Program  

 التبرع باألعضاء واألنسجة •

 Medi-Cal. األخرى لألشخاص الذين لديهم جالرجاء قراءة كل من األقسام أدناه لمعرفة المزيد عن البرامج والخدما

 CCI“)مبادرة الرعاية المنسقة )“

( في كاليفورنيا لتحسين تنسيق الرعاية لذوي األهلية المزدوجة )األشخاص المؤهلينCCIتعمل مبادرة الرعاية المنسقة )
 (. وتتكون من جزئين أساسيين:Medicareو Medicaid للحصول على كل من 
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 :Cal MediConnect 

 إلى تحسين تنسيق الرعاية لذوي األهلية المزدوجة. فهو يتيح لهم التسجيل في خطة Cal MediConnect يهدف برنامج
 ا إلىً. ويهدف أيضMedicareو Medi-Cal من أن تكون لديهم خطتان منفصلتان من ًواحدة إلدارة جميع مزاياهم، بدال

الرعاية عالية الجودة التي تساعد األشخاص على البقاء بصحة جيدة وفي منازلهم ألطول فترة ممكنة.

Medi-Cal: من (”MLTSS“) الخدمات وأشكال الدعم المدارة طويلة األجل 

 ، بما فيهم ذوي األهلية المزدوجة، أن ينضموا إلى خطة رعاية صحية مدارة منMedi-Cal يجب على جميع أعضاء 

Medi-Cal لتلقي مزايا Medi-Cal الخاصة بهم، بما في ذلك MLTSS والمزايا الشاملة من .Medicare

 TTY).711(4000-464-800-1 ، اتصل بالرقمCCI لمعرفة المزيد عن 

Diabetes Prevention Program 

”( هو برنامج تغيير نمط الحياة يقوم على األدلة. وهو مصمم لمنع أوDPP”) Diabetes Prevention Program إن
 بين األفراد المصابين بمرض السكري. يدوم البرنامج لمدة عام واحد. ويمكن أن 2 تأخير ظهور مرض السكري من النوع 

 نمط الحياة المعتمدة في البرنامج، على سبيل المثال جيستمر لمدة سنة ثانية لألعضاء المؤهلين. تتضمن أساليب وتقنيا
 ال الحصر:

 ب من األقران؛ّتوفير مدر •

 ؛جتعليم المراقبة الذاتية وحل المشكال •

 ؛جتقديم التشجيع والتعليقا •

 توفير المواد المعلوماتية لدعم األهداف و •

 االعتيادية للمساعدة في إنجاز األهداف. جتتبع التقييما •

 األعضاء لمعرفة المزيد عن ج. اتصل بخدماDPP التأهل لالنضمام إلى برنامج جيجب أن يستوفي األعضاء متطلبا
 البرنامج واألهلية.

Health Homes Program 

 جلألعضاء الذين يعانون من حاال Health Homes Program (HHP) جبتغطية خدما Medi-Cal يقوم برنامج
 جالصحة السلوكية والخدما جالصحة الجسدية وخدما جللمساعدة على تنسيق خدما جصحية مزمنة معينة. إن هذه الخدما

 ( لألعضاء الذين يعانون منLong-Term Services and Supports, LTSSالمجتمعية طويلة األجل ) جوالمساعدا

 التحدث إلى طبيبك أو موظفي العيادة ًللبرنامج. يمكنك أيضا ًمؤهال جصحية مزمنة. من الممكن االتصال بك إذا كن جحاال
HHP. جلمعرفة فيما إذا كان بإمكانك الحصول على خدما

 إذا: HHP يمكن أن تتأهل للحصول على 
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 صحية مزمنة معينة. يمكنك االتصال بنا للتعرف على شروط التأهل. يجب جتعاني من حاال جكن •
 أن تلبي أحد المعايير التالية:

 HHP الصحية المزمنة المؤهلة للحصول على جتعاني من ثالث أو أكثر من الحاال جكن

 في مستشفى خالل السنة الماضية جأقم

 أو أكثر خالل السنة الماضية؛ أو جقسم الطوارئ ثالث مرا جزر

 لم يكن لديك مكان للعيش فيه.

 إذا: HHP جغير مؤهل للحصول على خدما جأن

 الرعاية التلطفية؛ أو جتتلقى خدما جكن •

 تقيم في مرفق رعاية تمريضية مؤهل ألكثر من شهر الدخول والشهر الذي يليه. جإذا كن •

 المشمولة بالتغطية HHP خدمات

 منسق رعاية وفريق رعاية للعمل معك ومع موفري الرعاية الصحية لك مثل أطبائك واألخصائيين والصيادلة HHP سيعطيك
 ، والتي تتضمن:HHP جوغيرهم لتنسيق رعايتك. نحن نقدم خدما جومدراء الحاال

 اإلدارة الشاملة للرعاية •

 تنسيق الرعاية •

 تعزيز الصحة •

 رعاية انتقالية شاملة •

 الدعم الفردي واألسري جخدما •

 المجتمعية واالجتماعية جاإلحالة إلى المساعدا •

 TTY).711(9619-551-866-1 المعقدة على الرقم جلمعرفة المزيد، اتصل مع إدارة الحاال

 التكلفة التي يتحملها العضو

 HHP. جليس هناك تكلفه مقابل حصول األعضاء على خدما

 التبرع باألعضاء واألنسجة

 15 ا باألعضاء أو األنسجة. إذا كان عمرك يتراوح بينًيمكن ألي شخص المساعدة في إنقاذ األرواح بأن يصبح متبرع
 ا بموافقة خطية من أحد والديك أو الوصي عليك. يمكنك تغيير رأيك فيما يتعلق بالتبرعًا، يمكنك أن تصبح متبرعًعام 18و

 الخاص بك. بإمكانك PCP معرفة المزيد عن التبرع باألعضاء أو األنسجة، فتحدث إلى ج. إذا أردجباألعضاء في أي وق
)باللغة اإلنجليزية(. organdonor.gov المتحدة عبر جالبشرية في الواليا جا زيارة موقع وزارة الصحة والخدماًأيض
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تنسيق المزايا
Kaiser تقدم  Permanente الرعاية الصحية الخاصة بك دون أي تكلفة. إذا جلمساعدتك على تنسيق احتياجا جخدما 

 TTY).711(4263-430-800-1 لديك أسئلة أو مخاوف بشأن صحتك أو صحة طفلك، يمكنك االتصال بالرقم جكان

تقييم التقنيات الجديدة والحالية
Kaiser تقوم  Permanente الطبية الجديدة التي تمثل جبتطبيق عملية صارمة لمراقبة وتقييم األدلة السريرية على التقنيا 

 جسالمتها وفاعليتها في الدراسا جالطبية الجديدة، التي أثبت جالتقنيا ج. يقرر أطباء الشبكة ما إذا كانجواختبارا جعالجا
 ا لمرضاهم أم ال.ًالسريرية المنشورة والخاضعة لمراجعة األقران، مناسبة طبي
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 جالحقوق والمسؤوليا .5
Kaiser ا في ًبصفتك عضو Permanenteسيشرح هذا الفصل هذه الحقوقج، لديك بعض الحقوق والمسؤوليا . 

Kaiser. قانونية والتي هي من حقك كعضو في جا إشعاراً. كما يتضمن هذا الفصل أيضجوالمسؤوليا Permanente 

حقوقك
Kaiser لدى أعضاء  Permanente :الحقوق التالية 

المعاملة باحترام مع إيالء االعتبار الواجب لحقك في الخصوصية والحاجة إلى الحفاظ على سرية •
 معلوماتك الطبية 

 المشمولة بالتغطية جحول الخطة وخدماتها بما في ذلك الخدما جتوفير معلوما •

 التمكن من اختيار موفر رعاية أولية من داخل شبكتنا •

 المشاركة في اتخاذ القرار فيما يخص رعايتك الصحية، بما في ذلك الحق في رفض المعالجة •

 معرفة أسماء األشخاص الذين يقدمون الرعاية الخاصة بك ونوعية التدريب الذي حصلوا عليه •

 الحصول على الرعاية في مكان يتسم باألمان والسالمة والنظافة وسهولة الوصول إليه •

جمن طبيب في الشبكة في أي وق الحصول على رأي ثان • ٍ 
 ا أو كتابة، إزاء المؤسسة أو الرعاية المتلقاةً، سواء شفهيجالتعبير عن التظلما •

 الحصول على تنسيق للرعاية •

 أو المزايا جبمنع أو إرجاء أو حد الخدما جطلب طعن لقرارا •

 األعضاء جالترجمة الشفوية إلى لغا جالحصول على خدما •

 أخرى جالحصول على مساعدة قانونية مجانية من مكتب المساعدة القانونية المحلي أو أي مجموعا •

 المسبقة جصياغة التوجيها •

 جا، ومنشآًالمراكز الصحية المعتمدة فيدرالي جتنظيم األسرة، وخدما جالحصول على خدما •
 الطوارئ خارج شبكة جا، وخدماًاألمراض المنقولة جنسي جالصحية الهندية، وخدما جالخدما

Kaiser Permanente بما يتوافق مع القانون الفيدرالي 

 حول الظروف التي يكون من الممكن بموجبها جطلب جلسة استماع حكومية، تشمل معلوما •
إجراء جلسة استماع مستعجلة
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 سخ من سجالتك الطبية أوُاالطالع، وإذا كان األمر مالئم من الناحية القانونية، الحصول على ن •

 تعديلها أو تصحيحها

 إلغاء التسجيل عند الطلب. من أمثلة األعضاء الذين يمكنهم طلب إلغاء تسجيل مستعجل األعضاء •

 جالرعاية البديلة، وبرامج إعانة التبني، واألعضاء ذوي احتياجا جتندرج تح جالذي يتلقون خدما
 الرعاية الصحية الخاصة

 رّالموافقة للقص جالحصول على خدما •

 الخط الكبير، والمقاطع جبديلة )تشمل برايل، والطباعة ذا جتلقي مواد إعالمية مكتوبة لألعضاء بتنسيقا •
 (12)(b) 14182  مناسب للتنسيق المطلوب وبما يتوافق مع المادة جالصوتية( عند الطلب وخالل وق

 جمن قانون الرفاه والمؤسسا

 التحرر من أي تقييد أو إقصاء مستخدم كوسيلة من وسائل اإلكراه أو التأديب أو المالءمة أو االنتقام •

 وبدائل العالج المتاحة والمقدمة بأسلوب مالئم لحالتك جحول خيارا جالحصول على معلوما •
 ومقدرتك على الفهم

للوصول إلى سجالتك الطبية والحصول على نسخة منها وطلب تعديلها أو تصحيحها، كما هو •
 164.526و 164.524§ البند 45 موضح في قانون اللوائح الفيدرالية 

 حرية ممارسة هذه الحقوق من دون أن تؤثر بالسلب على كيفية معاملتك من •

Kaiser Permanenteأو الموفرين، أو الوالية ، 

 المراكز الصحية المعتمدة جتنظيم األسرة، ومراكز الوالدة المستقلة وخدما جالحصول على خدما •
 جالريفية وخدما جالقبالة ومراكز الخدما جالصحية الهندية، وخدما جالخدما جا، ومنشآًفيدرالي

 الطوارئ خارج شبكتنا بما يتوافق مع القانون الفيدرالي جا، وخدماًاألمراض المنقولة جنسي

مسؤولياتك
Kaiser يتحمل أعضاء  Permanente التالية: جالمسؤوليا 

 جقراءة كتيب األعضاء للتعرف على التغطية الخاصة بك وكيفية الحصول على الخدما •

Kaiser الهوية على نحو سليم. إحضار بطاقة هوية جاستخدام بطاقا • Permanente،وهوية تحمل الصورة ،
 عند الحضور للحصول على الرعاية Medi-Cal وبطاقة 

 الحفاظ على المواعيد •

 ( بحالتك الصحية وتاريخك الصحيPrimary Care Provider, PCPإخبار موفر الرعاية األولية ) •

 الخاص بك PCP عليه مع جاتباع برنامج الرعاية الذي اتفق •

 إدراك تأثير نمط حياتك على صحتك •

احترام األطباء التابعين للشبكة وطاقم الرعاية الصحية واألعضاء اآلخرين •

 71 الصفحة 



 لياجوق والمسؤوالحق | 5

. المكالمة مجانية. TTY)  711( 4000-464-800-1  األعضاء على الرقم جاتصل بخدما
 أيام في األسبوع )ما عدا العطل الرئيسية(. 7 ساعة في اليوم و 24 نعمل 

 )باالغة اإلنجليزية( kp.org تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 
? 

 

 

 

  

 
 

 

   
 

 

   
    

 Medi-Cal غير المشمولة بتغطية جدفع مقابل الخدما •

 حل المشاكل باستخدام الطرق الموضحة في كتيب األعضاء هذا •

 إبالغنا إذا تم إدخالك في مستشفى خارج الشبكة •

 إشعار ممارسات الخصوصية

KAISER جوإجراءا جهناك بيان يوضح سياسا PERMANENTE الخاصة بحماية سرية سجالتك الطبية وسوف يتم 
تزويدك به عند الطلب.

Kaiser تحمي  Permanente ( خصوصية معلوماتك الصحية المحمية.(Protected Health Information, PHI
 جالخاصة بك معلوما PHI عدُالخاصة بك. ت PHI كما أننا نشترط على جميع الموفرين المتعاقد معهم حماية خصوصية 

 الرعاية الصحية التي تتلقاها أو الدفع جفة بشكل شخصي )شفوية أو مكتوبة أو إلكترونية( تتعلق بحالتك الصحية أو خدماّمعر
 مقابل الرعاية الصحية الخاصة بك.

جثها وأن تطلب منا قائمة بعملياّالخاصة بك أو تصحح أخطاءها أو تحد PHI ا أن تطلع على وتستلم نسخة منًيجوز لك عموم
 الخاصة بك. يمكنك طلب توصيل مراسلة سرية إلى موقع غير عنوانك المعتاد أو عبر وسائل PHI الكشف المحددة عن 

توصيل غير الوسائل المعتادة.

 الرعاية جالخاصة بك للرعاية أو البحوث الصحية أو الدفع أو عمليا PHI يجوز لنا استخدام أو منح اآلخرين إمكانية استخدام 
 الخاصة بك إلى PHI ا، منحًا، قانونً. ويجوز لنا أيضجالصحية، مثل أغراض البحث أو قياس مستوى جودة الرعاية والخدما

 القانونية. جالحكومة أو تقديمها في اإلجراءا

 الخاصة بك أو نفصح عنها ألي غرض آخر بدون الحصول على ترخيص كتابي منك )أو أي شخص PHI لن نستخدم
 الخصوصية )انظر أدناه( وقواعد خصوصية جللتصرف نيابة عنك(، باستثناء ما هو محدد في إشعار ممارسا جتحدده أن

Medi-Calال يتوجب عليك ترخيص هذا االستخدام اآلخر لـ . PHI .الخاصة بك 

 4000-464-800-1 األعضاء على الرقم جأي شخص يستخدم معلوماتك بطريقة غير مناسبة، فاتصل بخدما جإذا رأي
)711(TTY 0602-866-866-1 الرعاية الصحية على الرقم جأو بمكتب الخصوصية التابع إلدارة كاليفورنيا لخدما

 الرعاية الصحية عبر البريد جا مراسلة إدارة كاليفورنيا لخدماً. يمكنك أيض TTY)2929-735-877-11 ( واختر الخيار 
 .privacyofficer@dhcs.ca.gov اإللكتروني

 الخصوصية جالخصوصية الرئيسية الخاصة بنا. يتوفر إشعار ممارسا جوما هذا إال ملخص موجز لبعض ممارسا
 الخاصة بك وسيتم تزويدك به PHI الخصوصية لدينا وحقوقك بخصوص جإضافية حول ممارسا جلدينا والذي يقدم معلوما

 TTY). 711(4000-464-800-1 األعضاء على الرقم جا االتصال بخدماًعند الطلب. للحصول على نسخة، يمكنك أيض
Kaiser جا العثور على اإلشعار في أحد منشآًويمكنك أيض Permanente أو على موقعنا اإللكتروني kp.org 

 )باللغة اإلنجليزية(.

 72 الصفحة



 لياجوق والمسؤوالحق | 5

. المكالمة مجانية. TTY)  711( 4000-464-800-1  األعضاء على الرقم جاتصل بخدما
 أيام في األسبوع )ما عدا العطل الرئيسية(. 7 ساعة في اليوم و 24 نعمل 

 )باالغة اإلنجليزية( kp.org تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 
? 

  

                
   

  
  

	 

	 

  

 

 

إشعار حول القوانين
هناك العديد من القوانين التي تنطبق على كتيب األعضاء هذا. وقد تؤثر هذه القوانين على حقوقك ومسؤولياتك حتى إذا لم يتم 
تضمين هذه القوانين أو شرحها في كتيب األعضاء هذا. إن القوانين الرئيسية التي تنطبق على كتيب األعضاء هذا هي قوانين 

 ا قوانين فيدرالية وقوانين والية أخرى.ً. وتسري أيضMedi-Cal الوالية والقوانين الفيدرالية المتعلقة ببرنامج 

 كآخر مالذ للدفع Medi-Cal إشعار حول
Kaiser.  التي تقدمها لك جمقابل الخدما ًفي بعض األحيان، يكون على شخص آخر القيام بالدفع أوال Permanente 

ًٌ  لك إصابة في العمل، يجب أن يقوم التأمين أو تعويض العمال جبحادث سيارة أو إذا حدث طرفا جفعلى سبيل المثال، إذا كن
 ً.بالدفع أوال

 Medi-Cal تغطيها لتياجمالخدا بلمقا لتحصيلا في ليةولمسؤاوقلحا نيارليفوكا يةالبو لصحيةا يةعالراجماخد ةئرالد نيكوو
كيلعبجيف ك،تابإص نع ؤولسمرآخ صخش اكنه انوك ة،ابإص ىإل جرضعت إذا ا.هل األول عدافال يه Medi-Cal ونكت ال يتوال
 في (Department of Health Care Services, DHCS) ةيحصال ةايرعال جادمخ إدارة الغإب يونانقال كلثممىلع أو 

 ى:إلجرنتاإلن ربعكالغبمديقتبمقة.بالطمأو ةيونانق وىدعمديقتنماًومي 30 ونضغ

Personal Injury Program في 

Workers Compensation Recovery Program في 

.9891-445-916-1 لمعرفة المزيد اتصل على الرقم

 بالقوانين واللوائح الخاصة بالوالية والفيدرالية المتعلقة بالمسؤولية القانونية لألطراف األخرى Medi-Cal يلتزم برنامج 
Kaiser الرعاية الصحية لألعضاء. ستتخذ جعن خدما Permanente جميع التدابير المعقولة لضمان أن يكون برنامج 

Medi-Cal .هو آخر مالذ للدفع 

ا أوً( متاحة لك مجانOther Health Coverage, OHCيجب عليك التقدم بطلب للحصول على تغطية صحية أخرى )
 بدون تكلفة أو مدفوعة من قبل الدولة، فسيتم رفض أو إيقاف OHC مدفوعة تغطية حكومية. إذا لم تتقدم بطلب للحصول على 

 على الفور، وبسبب هذا، تحصل على OHC التي تحصل على جو/ و أهليتك. إذا لم تبلغ عن التغييرا Medi-Cal مزايا
 DHCS. لها، فقد تضطر إلى السداد إلى ًمؤهال جلس Medi-Cal مزايا

 التي جسداد بعض الخدما Medicare ، يجب أن تبلغنا. قد يلزم برنامجMedicare جللحصول على خدما ًمؤهال جإذا كن
 في النهاية. Medi-Cal ا ما يدفعًتحصل عليها من خاللنا. دائم
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إشعار حول السداد من التركة
 المتوفين من المبالغ Medi-Cal إلى الحصول على السداد من تركة بعض أعضاء Medi-Cal يجب أن يسعى برنامج 

 المتعلقة جالمنزلية والمجتمعية والخدما جمرافق التمريض والخدما جالمدفوعة، بما في ذلك أقساط الرعاية المدارة وخدما
 . إذا لم يترك55 المتوفى عند أو بعد عيد ميالد العضو Medi-Ca الصلة المقدمة إلى عضو جواألدوية ذا جبالمستشفيا

ا عند وفاته، فلن يكون هناك شيء مستحق.ًا أو كان ال يملك شيئ ًالعضو المتوفى عقار

 . أو للحصول على نصيحة قانونية.0490-650-916-1 لمعرفة المزيد حول السداد من التركة، يمكن االتصال بالرقم 

إشعار بإجراء
Kaiser سترسل لك  Permanente ( رسالة إشعار بإجراءNotice of Action, NOAفي أي وق )نرفض فيه أو ج 

 ا تقديم طعن.ًال توافق على قرارنا، يمكنك دائم جالرعاية الصحية. إذا كن جا لخدماًنؤجل أو ننهي أو نعدل طلب

 إشعار حول الظروف غير العادية

 ا بحسن نية لتزويدكًإذا حدث شيء ما يحد من قدرتنا على تقديم الرعاية واإلعداد لها، مثل الكوارث الكبرى، فسوف نبذل جهد

 تعاني من حالة طبية طارئة، فاذهب إلى أقرب جالمتاحة التابعة للشبكة. إذا كن جبالرعاية التي تحتاجها من الموفرين والمنشآ
 الطوارئ”. جالطوارئ كما هو موضح في قسم “خدما جمستشفى. لديك تغطية لخدما

إشعار حول إدارة المزايا الخاصة بك
 يجب أن تقوم بتعبئة أي نماذج نطالبك بملئها في نطاق مسار العمل العادي. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن نضع معايير 

.ج( لتحسين تزويدنا لك بالخدماجوإجراءا ج)سياسا

ل.بقتسماليفرآخصخش ألي أو كلكذللمعبنيزملمانسلفر،آخصخش ألي أو كلذاهاءضاألع بيتكطروشبًاءنثتاسانرحط إذا 

 شروط تطبيق يحق لنا األعضاء هذا. شروط كتيب عن ال يعني أننا نتنازل فهذا األعضاء هذا، من كتيب جزء بتطبيق نقم لم إذا 

 .جكتيب األعضاء هذا في أي وق

إشعار حول التغييرات في كتيب األعضاء هذا
 ا بأيً. وسوف نبلغك كتابيجعلى كتيب األعضاء هذا في أي وق ج، إجراء تغييراDHCS يمكننا، بعد الحصول على موافقة 

ا من حدوثها.ًيوم 30 قبل جتغييرا
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 إشعار حول أتعاب وتكاليف المحاماة والدفاع

 ،Kaiser Foundation Hospitals نيارليفوكا بجنو في Permanente Medical Groupا أو ا،ننيوب كنيب زاعن أي يف
 اع.دفوال اةامحمال ابعأت ذاهلمشوي ه.بةاصخال فيالكتوال ومرسال فرطلكلمحتي

إشعار بأن كتيب األعضاء هذا ملزم لألعضاء
Kaiser تعد شروط كتيب األعضاء هذا ملزمة لك عند اختيارك التسجيل في  Permanente من خالل خطة 

Kaiser Permanente Medi-Cal 

 إشعارات بشأن التغطية الخاصة بك

 إلى أحدث عنوان لك لدينا. جحول تغطية الرعاية الصحية الخاصة بك. وسوف نرسل هذه التحديثا جقد نرسل إليك تحديثا
 األعضاء جممكن من خالل االتصال برقم خدما جأو أصبح لديك عنوان جديد، فأخبرنا بعنوانك الجديد في أقرب وق جانتقل إذا

ا موظف األهلية بالمقاطعة عن عنوانك الجديد.ً، أخبر أيض. أيضا TTY)711(4000-464-800-1 على ً 
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اإلبالغ عن المشاكل وحلها .6
Kaiser: هناك نوعان من المشاكل التي قد تواجهها مع  Permanente 

Kaiser ( هي تلك الحالة عندما تحدث لك مشكلة معالتظلم )أو الشكوى • Permanente أو 
 عليه من موفر جموفر أو مشكلة بخصوص الرعاية الصحية أو العالج الذي حصل

 عندما ال توافق على قرارنا بعدم تغطية خدماتك أو تغييرها الطعن يكون •

Kaiser التظلم والطعن الخاصة بـ جيمكنك استخدام إجراءا Permanente إلعالمنا بمشكلتك. وال يحرمك هذا من أي 
 من حقوقك القانونية وتعويضاتك. لن نقوم بأي تمييز ضدك أو انتقام منك بسبب تقديم شكوى إلينا. عن طريق إعالمنا بالمشكلة

 التي تواجهها، تساعدنا في تحسين مستوى الرعاية التي نقدمها لكل األعضاء.

Kaiserا االتصال مع ـًعليك دائم Permanente أيام 7ساعة في اليوم و 24 إلخبارنا بمشكلتك. اتصل بنا على مدار 
 إلخبارنا عن مشكلتك. ولن يحرمك TTY)711(4000-464-800-1 مغلق( على الرقم جفي األسبوع )ما عدا العطال

 هذا من أي من حقوقك القانونية. كما أننا لن نقوم بأي تمييز ضدك أو انتقام منك بسبب تقديم شكوى إلينا. عن طريق إعالمنا

 بالمشكلة التي تواجهها، تساعدنا في تحسين مستوى الرعاية التي نقدمها لكل األعضاء.

 عن النتيجة، فبإمكانك االتصال بقسم الرعاية الصحية ٍغير راض جبه أو إذا كن جإذا لم يتم حل التظلم أو الطعن الذي تقدم
 HMO-2219-888-1 ( على الرقمDepartment of Managed Health Care, DMHCالمدارة في كاليفورنيا )

.(TTY 1-877-688-9891)

 الرعاية الصحية في كاليفورنيا جالتابع لدائرة خدما Medi-Cal يستطيع محقق شكاوى الرعاية المدارة من 
Department of Health Care Services, DHCS)في جمشكال جا. ويمكنه المساعدة إذا واجهً( المساعدة أيض 

Medi-Cal تواجه صعوبة في نقل جوكن جاالنضمام إلى خطة صحية أو تغييرها أو تركها، كما يمكنه المساعدة إذا انتقل
، من االثنين إلى الجمعة ومن8609-452-888-1 إلى مقاطعتك الجديدة. ويمكنك االتصال بمحقق الشكاوى على الرقم 

 .ًمساء 5 ا حتى ًصباح 8 الساعة 

. في حالة عدم التأكد منMedi-Cal ا تقديم تظلم إلى مكتب األهلية في المقاطعة بخصوص أهليتك للحصول علىًيمكنك أيض
 TTY).711(4000-464-800-1 الجهة التي يمكنك تقديم التظلم إليها، يمكنك االتصال بالرقم 

 من االثنين Medi-Cal غير صحيحة بخصوص تأمينك الصحي اإلضافي، يرجى االتصال مع جلإلبالغ عن وجود معلوما
 .5555-541-800-1 . على الرقمًمساء 5:00 ا وحتى ًصباح 8:00 إلى الجمعة، من الساعة
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 الشكاوى

Kaiser من هاتتلقا لتياجمالخدا عن ضارمبعد تشعر وأ مع مشكلة جهكاتو ماعند هي (لتظلماوأ)ىلشكوا Permanente
 وى.كشالمديقتلينزم دحدوجي وال ن.ريوفمالدأح أو 

 .جأو عبر اإلنترن ًأو شخصيا ًعن طريق الهاتف أو كتابيا جيمكن تقديم شكوى لنا في أي وق

 TTY)711(4000-464-800-1 األعضاء على الرقم جيمكنك االتصال بخدما عبر الهاتف: •
 م رقم سجلك الطبيّمغلق(. قد جأيام في األسبوع )باستثناء العطال 7ساعة في اليوم و 24 على مدار

 واسمك وسبب شكواك

 واطلب إرسال نموذج TTY)711(4000-464-800-1 اتصل بنا على الرقم عبر البريد: •
 إليك. وسيكون هناك كذلك نماذج شكاوى في عيادة طبيبك. قم بتعبئة النموذج عند استالمك

 د من تضمين اسمك ورقم سجلك الطبي وسبب شكواك. أخبرنا بما حدث وكيف يمكنناّله. تأك

 التابعة لشبكة جمساعدتك. أرسل النموذج عبر البريد إلى مكتب خدمة األعضاء في إحدى المنشآ
Kaiser Permanente [ انظر دليل الموفرين(Provider Directory)لمعرفة المواقع ] 

 الشبكة جاألعضاء في إحدى منشآ جامأل نموذج شكوى أو طلب/مطالبة مزايا من أحد مكاتب خدما ا:ًشخصي •

 )باللغة اإلنجليزية( kp.org استخدم النموذج اإللكتروني المتاح على موقعنا اإللكتروني عبر اإلنترنت: •

ً
 TTY).711(4000-464-800-1 الرقم 

. اتصل علىلغوية مجانا جبحاجة إلى المساعدة في تقديم شكواك. يمكننا كذلك أن نقدم لك خدما جيمكننا مساعدتك إذا كن

 ا، سنرسل لك رسالة أخرى تخبركًيوم 30 أيام من تقديم الشكوى، سنرسل لك رسالة تعلمك بأننا استلمناها. وخالل 5 خالل 

 بنا بشأن شكوى ال تتعلق بتغطية الرعاية الصحية أو الضرورة الطبية أو العالج التجريبي أو جبكيفية حل مشكلتك. إذا اتصل
 ا.ًاالستقصائي، وتم حل شكواك بحلول نهاية يوم العمل التالي، فقد ال تتلقى خطاب

 الذي يستغرقه حل شكواك سيضع حياتك أو صحتك أو جا ألن الوقّأو طبيبك الحصول على قرار سريع من جأن جأذا أرد
 قدرتك على العمل في خطر، يمكنك أن تطلب مراجعة مستعجلة )سريعة(. لطلب مراجعة مستعجلة، اتصل بنا على الرقم

1-800-464-4000)711(TTY ساعة من تلقي شكواك. 72 ا خالل ً. وسنتخذ قرار 

 الطعون

Kaiser ه إلىّا من الشكاوى. والطعن طلب موجًا مختلفًعد الطعن نوعُي Permanente لمراجعة وتغيير قرار اتخذناه 
 ( نخبرك فيها بأننا نرفض,NOA”Notice of Action“بشأن تغطية خدمة مطلوبة. إذا أرسلنا لك رسالة إشعار بإجراء )

 ا بتقديمًالخاص بك أيض PCP ال توافق على قرارنا، يمكنك تقديم طعن. يمكن أن يقوم جأو نؤخر أو نغير أو ننهي خدمة وكن

 طعن بالنيابة عنك بموجب إذن خطي منك.
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 ا ًا عالجًتتلقى حالي ِجا من تاريخ رسالة اإلشعار بإجراء التي استلمتها. إذا كنًا تقويميًيوم 60 يجب عليك تقديم طعن في غضون 

 إليك أو NOA أيام تقويمية من تاريخ توصيل رسالة 10 ا خاللًا طعنوتريد مواصلة الحصول على العالج، يجب أن تطلب إًذ
Kaiser قبل التاريخ الذي حددته Permanente عندما تطلب الطعن، يرجى إخبارنا برغبتك في متابعةجإليقاف الخدما . 

 .جتلقي الخدما

 :جا أو عبر اإلنترنًا أو شخصيًيمكنك تقديم طعن عبر الهاتف أو كتابي

 TTY)711(4000-464-800-1 األعضاء على الرقم جيمكنك االتصال بخدما عبر الهاتف: •
 م رقم سجلك الطبيّمغلق(. قد جأيام في األسبوع )باستثناء العطال 7ساعة في اليوم و 24 على مدار

 واسمك والخدمة التي تقدم الطعن بخصوصها

 واطلب إرسال نموذج TTY)711(4000-464-800-1 عبر البريد: اتصل بنا على الرقم •
دّا نماذج طعن في عيادة طبيبك. قم بتعبئة النموذج عند استالمك له. تأكًإليك. وستكون هناك أيض

 من تضمين اسمك ورقم سجلك الطبي والخدمة التي تقدم الطعن بخصوصها. أرسل النموذج عبر 

Kaiser  التابعة لشبكة جالبريد إلى مكتب خدمة األعضاء في إحدى المنشآ Permanente 
 )انظر دليل الموفرين لمعرفة المواقع(

 الشبكة جاألعضاء بإحدى منشآ جامأل نموذج طعن في أحد مكاتب خدما ا:ًشخصي •

 اإلنجليزية( )باللغة kp.org اإللكتروني موقعنا على المتاح اإللكتروني استخدم النموذج اإلنترنت: عبر •

ً . اتصل علىلغوية مجانا جبحاجة إلى المساعدة في تقديم الطعن. يمكننا كذلك أن نقدم لك خدما جيمكننا مساعدتك إذا كن
 TTY). 711(4000-464-800-1 الرقم 

ا، سنعلمك بقرارنا بخصوصًيوم 30 أيام من استالم الطعن الخاص بك، سنرسل لك رسالة تعلمك باستالمه. وخالل 5 خالل
 الطعن. 

 الذي يستغرقه حل الطعن الخاص بك سيضع حياتك أو صحتك جأو طبيبك الحصول على قرار سريع ألن الوق جأن جأذا أرد
 أو قدرتك على العمل في خطر، يمكنك أن تطلب مراجعة مستعجلة )سريعة(. لطلب مراجعة مستعجلة، اتصل بنا على الرقم

1-800-464-4000)711(TTY ساعة من تلقي الطعن الخاص بك. 72 ا خالل ً. وسنتخذ قرار 

 ما يمكنك عمله إذا كنت غير موافق على قرار الطعن

جا أي رسالة منا تخبرك بقرارنا ومضًرسالة منا تبلغك بأننا لم نغير قرارنا أو لم تتلق مطلق جبتقديم طلب طعن وتلقي جإذا قم
 ا، يمكنك:ًيوم 30 فترة 

 (،,DSS” Department of Social Services“)ةياعمتاالج جادمخال رةدائ نم عستماا جلسة عقد طلبا •

 قضيتك جعةابمر ٍضقا مسيقوو

DMHC من Independent Medical Review, IMR)مراجعة طبية مستقلة ) اطلب •
Kaiser وسيقوم مراجع خارجي غير تابع لـ  Permanente بمراجعة قضيتك 

 IMR. لن يتوجب عليك الدفع للحصول على جلسة استماع حكومية أو مراجعة طبية مستقلة

 78 الصفحة



 ااإلبالغ عن المشاكل وحله | 6

. المكالمة مجانية. TTY)  711( 4000-464-800-1  األعضاء على الرقم جاتصل بخدما
 أيام في األسبوع )ما عدا العطل الرئيسية(. 7 ساعة في اليوم و 24 نعمل 

 )باالغة اإلنجليزية( kp.org تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 
? 

 
 

 

 

 

 

 

      
 

 

 جا طلب واحدة قبل األخرى لمعرفة فيما إذا كانًنفسه. يمكنك أيض جفي الوق IMR يمكنك طلب جلسة استماع حكومية و 
 ا على القرار فال يزال بإمكانك طلب جلسة استماع حكومية فيًولكن لم تكن موافق ًأوال IMR ج ً. إذا طلبستحل مشكلتك أوال

 . وفي هذه الحالة، تكونIMR الجلسة بالفعل، فال يمكنك طلب جوحدث ًجلسة استماع حكومية أوال جالحق. إال أنه إذا طلب جوق

 جلسة االستماع الحكومية صاحبة القول الفصل.

 IMR. حول كيفية طلب جلسة استماع حكومية أو جستزودك األقسام التالية بمزيد من المعلوما

IMR“)المراجعة الطبية المستقلة )“
 راجع خارجي غير مرتبط بالخطة الصحية بمراجعة حالتك. في حالة الرغبة في الحصول علىُعندما يقوم م IMR تحدث 

IMRتقديم طعن إلى ً، يجب عليك أوال Kaiser Permanenteاًيوم 30 ا من خطتك الصحية خاللً. إذا لم تستلم رد 
 أشهر 6 خالل IMR . وعليك طلب إجراءIMR عن قرار خطتك الصحية، يمكنك حينئذ طلب ٍغير راض جا أو إذا كنًتقويمي

من تاريخ اإلشعار بقرار الطعن.

 التي تكون فيها صحتك مهددة ج ً. وهذا في الحاالمباشرة بدون تقديم طعن أوال IMR قد يكون بمقدورك الحصول على 
 ا.ًا أو بحثيًبخطر مباشر أو إذا كان الطلب قد تم رفضه ألن العالج يعتبر تجريبي

 . الحظ أن مصطلح “تظلم” يتحدث عن “الشكاوى” و “الطعون”IMR حول كيفية طلب جتوفر الفقرة أدناه معلوما

 على حد سواء.

 الرعاية الصحية. إذا كان لديك تظلم من خطتك جدارة في كاليفورنيا مسؤولة عن تنظيم خطط خدماُدائرة الرعاية الصحية الم
 فيها قبل جواتباع عملية التظلما TTY)711(4000-464-800 ا بها على الرقمًاالتصال هاتفي ًالصحية، عليك أوال

 أو حقوق قانونية محتملة قد تكون جهذا من الحصول على أي تعويضا جاالتصال بالدائرة. ال يحرمك استخدام إجراء التظلما
 أو ٍرضُبحاجة إلى مساعدة في تظلم يتضمن حالة طوارئ أو تظلم لم تحله الخطة الصحية على نحو م ِجمتاحة لك. إذا كن

 اًأيض ًمؤهال ًا يمكنك االتصال باإلدارة للحصول على المساعدة. يمكن أن تكون أيضاًيوم 30 تظلم ظل بال حل لمدة تزيد عن
 ، فسوف توفر عمليتها مراجعة حياديةIMR للحصول على ًمؤهال ج”(. إذا كنIMRللحصول على مراجعة طبية مستقلة )“

 جتغطية عالجا جبل خطة صحية فيما يتعلق بالضرورة الطبية لخدمة أو عالج مقترحين وقراراِالطبية المتخذة من ق جللقرارا
ا رقم هاتفًالطبية الطارئة أو العاجلة. توفر الدائرة أيض جالخدما جحول السداد في حاال جتجريبية أو بحثية بطبيعتها وخالفا

( وخط )HMO-2219-888-1( مجاني  TDD1-877-688-9891( لضعاف السمع والنطق. يشتمل الموقع اإللكتروني 
 )باللغة اإلنجليزية( على نماذج شكاوى ونماذج http://www.hmohelp.ca.gov جللدائرة عبر اإلنترن جعلى اإلنترن

 .جعبر اإلنترن جوتعليما IMR جطلبا
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 جلسات االستماع بالوالية

 ”(. وفيها يساعدك قاض على حلDSSاالجتماعية )“ ججلسة االستماع الحكومية هي لقاء مع أشخاص من دائرة الخدما

Kaiser ا إلىًبالفعل طعن جقد قدم جمشكلتك. وال يمكنك طلب جلسة استماع بالوالية إال إذا كن Permanenteما ج. إذا كن 
IMR. جا ولم تكن قد طلبًيوم 30 ا بخصوص الطعن بعد ًعن القرار أو إذا لم تتلق قرار ٍغير راض جزل

ا من تاريخ اإلشعار بقرار الطعن. يستطيع موفر الرعاية األوليةًيوم 120 وعليك طلب إجراء جلسة استماع حكومية خالل 
 . يمكنك كذلك االتصال بـDSS الخاص بك طلب جلسة استماع حكومية بموجب موافقة خطية منك وإذا حصل على موافقة 

DSS للموافقة على طلب PCP .الخاص بك بجلسة استماع بالوالية 

 بإمكانك طلب جلسة استماع عبر الهاتف أو البريد.

 5253-952-800-1 على الرقم DSS اتصل بوحدة االستجابة العامة في عبر الهاتف: •
.(TTY 1-800-952-8349) 

 م مع إشعار قرار الطعن الخاص بك. أرسله إلى العنوان:ّقم بتعبئة النموذج المقد عبر البريد: •

California Department of Social Services
 State Hearings Division 

P.O. Box 944243, MS 09-17-37
 Sacramento, CA 94244-2430 

 لغوية مجانية. جبحاجة إلى المساعدة في طلب جلسة استماع بالوالية، يمكننا مساعدتك. يمكننا كذلك أن نقدم لك خدما جإذا كن
 TTY).711(4000-464-800-1 اتصل على الرقم

ا حتى يفصلًيوم 90 ستقوم خالل جلسة االستماع بإعطاء رأيك. وسنقوم بإعطاء رأينا. وقد يستغرق األمر ما يصل إلى
 القاضي في مسألتك. وعلينا اتباع قرار القاضي. 

 الذي سيستغرقه عقد جلسة استماع حكومية سيضع حياتك أو جباتخاذ قرار سريع ألن الوق DDS ترغب في قيام جإذا كن
 وطلب جلسة استماع بالوالية DSS الخاص بك االتصال مع PCP أو جصحتك أو قدرتك على العمل في خطر، يمكنك أن

 أيام عمل من تاريخ تلقي طلبك. 3 باتخاذ قرار في موعد ال يتجاوز DSS مستعجلة )سريعة(. يجب أن تقوم

 االحتيال والهدر وسوء االستخدام

 ه.نع الغاإلب كقحنمف دام،ختاس وءس أو اًدره أو ًااليتاحبكارت دق Medi-Cal من اًمستفيد اًشخص وأاًفرمو نبأ تظن جكن اذإ

 يشمل االحتيار والهدر وسوء االستخدام من جانب الموفر ما يلي:

 الطبية جتزوير السجال •

 اًوصف أدوية أكثر من الالزم طبي •
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 اًرعاية طبية أكثر من الالزم طبي جإعطاء خدما •

 لم يتم منحها جإعداد فواتير لخدما •

 متخصصة في حين لم يقم ذلك المتخصص بالخدمة جإعداد فواتير لخدما •

 يشمل االحتيال والهدر وسوء االستخدام من مستفيد بالمزايا ما يلي:

 Medi-Cal إقراض أو بيع أو إعطاء بطاقة هوية الخطة الصحية أو بطاقة هوية مزايا •
Benefits Identification Card, BIC) لشخص آخر ) 

 أو األدوية أو ما يشابهها من أكثر من موفر واحد جالحصول على نفس العالجا •

 طارئة جالذهاب إلى قسم طوارئ في حين أن الحالة ليس •

 استخدام رقم الضمان االجتماعي أو بطاقة هوية الخطة الصحية التابعة لشخص آخر •

 ن اسم وعنوان ورقم هوية الشخص الذي ارتكب االحتيال أو الهدر أو سوء ّلإلبالغ عن االحتيال والهدر وسوء االستخدام، دو

 عن هذا الشخص، مثل رقم الهاتف أو التخصص إذا كان من الموفرين. قم جاالستخدام. قم بتوفير أكبر قدر ممكن من المعلوما
 بتوفير تواريخ األحداث وملخص لما حدث بالضبط.

 ساعة في اليوم 24 على مدار جاألعضاء في أي وق جعلى سوء تصرف محتمل، فاتصل بخدما جمؤشرا جإذا الحظ
 TTY).711(4000-464-800-1 مغلق( على الرقم جأيام في األسبوع )باستثناء العطال 7و

التحكيم الملزم
 التحكيم الملزم هو طريقة لحل المشاكل من خالل طرف خارجي محايد. يستمع الطرف الخارجي لكال طرفي المشكلة ويتخذ 

 ا لكال الطرفين. يتنازل كال الطرفان عن الحق لهيئة محلفين أو محكمة. سوف نستخدم التحكيم الملزم لتسويةًلزمُا م ًقرار

 ا لنا فحسب.ًالدعاوى التي نقدمها قبل تاريخ سريان كتيب األعضاء هذا. يعد استخدام التحكيم الملزم لهذه الدعاوى القديمة ملزم

 نطاق التحكيم

 استيفاء جميع الدعوى متعلقة بكتيب األعضاء هذا أو بعضويتك لدينا بشرط جكان يجب أن تستخدم التحكيم الملزم إذا

 الشروط التالية:

 الدعوى تتعلق بما يلي: جإذا كان •

 أو العناصر الطبية غير ضرورية أو غير جالخاطئة )دعوى بأن الخدما جالممارسا
 (؛ أوٍمصرح بها أو تم تقديمها بطريقة غير سليمة، أو بإهمال، أو بشكل غير واف

 أو العناصر؛ أو جتوفير الخدما

 جمسؤولية المنشآ
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 الدعوى مقدمة من: جإذا كان •

 جانبك ضدنا؛ أو

 من جانبا ضدك 

 ال يمنع القانون الحاكم استخدام التحكيم الملزم لتسوية الدعوى  •

 تتعذر تسوية الدعوى من خالل محكمة مطالباج  صغيرة •

 تنبيه:

 ال يلزم استخدام التحكيم الملزم للدعاوى التي يمكن تسويتها من خالل جلسة استماع حكومية  •

 ال يمكنك استخدام التحكيم الملزم إذا كنج قد حصلج على قرار بشأن الدعوى من خالل جلسة  •
استماع حكومية 

 ” إلى الطرف الذي يطلب إجراء التحكيم الملزم:جفي قسم “التحكيم الملزم” هذا فحسب، تشير كلمة “أن

 أنج  )عضو( •

 وريثك أو قريبك أو أي شخص تحدد اسمه للتصرف نيابة عنك  •

 شخص يدعي بحقه في التزام ما بسبب عالقتك معنا  •

 لب إجراء التحكيم الملزم ضده:في قسم “التحكيم الملزم” هذا فحسب، تشير كلمة “نحن” ومشتقاتها إلى الطرف الذي ُط

• (“KFHP”) Kaiser Foundation Health Plan, Inc.  

• (“KFH”) Kaiser Foundation Hospitals  

• (“SCPMG”) Southern California Permanente Medical Group  

• (“TPMG”) The Permanente Medical Group, Inc.  

• The Permanente Federation, LLC  

• The Permanente Company, LLC  

• TPMG  أو SCPMG أي طبيب تابع لـ 

 أي شخص أو مؤسسة متعاقدة مع أي من هذه األطراف التي تطلب استخدام التحكيم الملزم  •

 أي موظف أو وكيل لدى أي من هذه األطراف  •

 القواعد اإلجرائية

يتم إجراء التحكيم الملزم باستخدام القواعد اإلجرائية:
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•  Kaiser Permanente   تم وضع القواعد اإلجرائية بواسطة مكتب المدير المستقل مع مشاركة من 
واللجنة االستشارية للتحكيم 

 

 

  

 

 
 

  
 
 

 

 يمكنك الحصول على نسخة من القواعد اإلجرائية من خالل االتصال بخدماج األعضاء على الرقم  •
(TTY 711)  1-800-464-4000 

 كيفية المطالبة بإجراء تحكيم

 لطلب إجراء تحكيم ملزم، عليك تقديم طلب رسمي )طلب التحكيم(، والذي يشمل:

 وصفك للدعوى المرفوعة ضدنا •

 كم األضرار التي تطالب بالتعويض عنها •

 كان األسماء والعناوين وأرقام الهاتف الخاصة بجميع األطراف المشتركين في إقامة الدعوى. إذا •

 هناك محام ألي من هذه األطراف، يجب تضمين اسم هذا المحامي وعنوانه ورقم هاتفه

 أسماء األطراف التي تقيم هذه الدعوى ضدهم •

 يجب تضمين جميع الدعاوى الناتجة عن نفس الحادث في طلب واحد.

 تقديم طلب التحكيم

 أو TPMG أو SCPMG أو KFHأو KP Cal أو KFHP ترفع دعوى ضد جإذا كن
The Permanente Federation, LLCأو ، The Permanente Company, LLCفأرسل طلب التحكيم ، 

 عبر البريد إلى:

Kaiser Permanente 
Legal Department 
393 E. Walnut St. 

Pasadena, CA 91188 
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 المدنية بكاليفورنيا الخاص بإقامة جا لما يشترطه قانون اإلجراءاًترفع دعوى ضد أي طرف آخر، يجب أن تبلغه وفق جإذا كن
 دعاوى مدنية.

 نصبح مطالبين بالحضور إلى المحكمة عند تلقي طلب التحكيم.

رسوم رفع الدعوى

 عدم مقدرتك على دفع والتي يتم التنازل عنها في حالة 150$ تشمل تكاليف التحكيم الملزم رسوم رفع الدعوى التي تقدر بـ 
 حصتك من التكاليف.
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يمكنك الحصول على نسخة من نموذج التنازل عن الرسوم من خالل االتصال بخدماج األعضاء على الرقم  
 

 

 وتكون رسوم رفع الدعوى مستحقة الدفع لصالح “حساب التحكيم”، وتكون هي نفس القيمة، بغض النظر عن عدد الدعاوى 
 المقدمة في طلبك أو عدد األطراف المذكورة. إن رسوم التقديم غير مستردة.

 ا على دفع حصتك من تكاليف التحكيم الملزم، يمكنك مطالبة مكتب المدير المستقل بالتنازل عن هذه التكاليف. ًإذا لم تكن قادر
 للقيام بذلك، يجب أن تعبئ نموذج التنازل عن الرسوم وترسله إلى:

 مكتب المدير المستقل؛ •

 واألطراف التي تقيم هذه الدعوى ضدهم •

نموذج التنازل عن الرسوم: 

 يخبرك بكيفية اتخاذ مكتب المدير المستقل لقرار التنازل عن الرسوم أم ال •

 يخبرك بالرسوم التي يمكن التنازل عنها •

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

 عدد المحكمين

 أخرى قد يكون هناك أكثر من جيتم سماع بعض القضايا بواسطة محكم واحد يتفق عليه الطرفان )محكم محايد(. في حاال
 محكم. قد يؤثر عدد المحكمين على ما إذا كنا سندفع تكاليف المحكم المحايد.

ً.مقابل أضرار يتم النظر فيها من قبل محكم واحد. يجب أن يبقى المحكم محايدا 200,000$ التي تطالب بمبلغ لغاية جالحاال
 يمكن أن يتفق الطرفان على أن يكون هناك ثالثة محكمين التخاذ قرار في القضية. يجب أن يكون االتفاق على تعيين أكثر من 

ً. ال يستطيع المحكممحكم بعد تقديم طلب تحكيم. عندما يكون هناك ثالثة محكمين، يمثل محكم كل طرف ويكون الثالث محايدا
 200,000$. )المحكمون( منح أكثر من 

 مقابل أضرار يتم النظر فيها من قبل ثالثة محكمين. عندما يكون هناك ثالثة 200,000$ التي تطالب بمبلغ أكبر من جالحاال
ً. يستطيع كل طرف التنازل عن حقه في أنمحكمين، يكون هناك محكم يمثل كل طرف النزاع والمحكم الثالث يكون محايدا

 يكون له محكم يمثله. يستطيع طرف النزاع االتفاق على أن يقوم محكم واحد محايد باالستماع إلى القضية. يجب أن يكون 

 االتفاق على تعيين محكم واحد محايد بعد تقديم طلب تحكيم.

 أتعاب ومصروفات المحكمين

 التي ندفع فيها األتعاب، راجع القواعد اإلجرائية. ج. للتعرف على الحاالجسوف ندفع أتعاب المحكم المحايد في بعض الحاال
 4000-464-800-1 األعضاء على الرقم جيمكنك الحصول على نسخة من القواعد اإلجرائية من خالل االتصال بخدما

)711(TTY األخرى، يتم تقسيم هذه األتعاب بالتساوي على كال الطرفين. ج. في جميع الحاال 

 إذا اختار الطرفان محكمين طرفين، فسوف يتحمل كل طرف أتعاب محكم الطرف الخاص به.
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 التكاليف

 طرف دفع التكاليف الخاصة به الناتجة عن التحكيم ن، يجب على كلا للحد الذي يسمح به القانوًووفق أعاله استثناء ما هو مبينب

 الملزم، بغض النظر عن النتيجة، مثل أتعاب المحامين، وأتعاب الشهود، وغيرها من التكاليف.

 أحكام عامة

 الدعوى ال تفي بقانون التقادم لهذه الدعوى في الدعاوى المدنية. جكان ال يمكنك طلب التحكيم الملزم إذا

 : سيتم رفض دعواك إذا

 ا للقواعد اإلجرائية، أوًلم تتصرف فيها بقدر معقول من العناية وفق •

 بعد أقرب األحداث التالية: جفترة أكبر من خمس سنوا جلم تنعقد جلسة االستماع ومر •

 تاريخ تقديمك لطلب التحكيم؛ أو

 تاريخ قيامك برفع دعوى مدنية حول نفس الحادث

 ا لكي يحدث ذلك. ًيمكن رفض الدعوى ألسباب أخرى بواسطة المحكم المحايد. يجب أن يكون السبب المقبول موضح

 رف.طالذاهابيغيفوىدعالذههيفمكحدارإصدايحمالمكحمللوزجياع،متاالسةسلجل رافاألطدأحورضحدمعةالحيف

 الطبيةالطبية جعن اإلصابا يسري قانون والية كاليفورنيا لتعديل التعويض
California Medical Injury Compensation Reform Act)على الدعاوى حسبج( )وأي تعديال ) 

 ما يسمح به القانون، مثل:

 الحق في تقديم أدلة على استحقاق أي مبلغ تأميني أو إعانة عجز •

 القيود على المبالغ المالية التي يمكنك استردادها عن الخسائر غير االقتصادية •

 الدورية جالحق في الحصول على تعويض عن األضرار المستقبلية التي تحدث في المدفوعا •

 ا طالما أنها ال تتعارض مع هذا القسم:ًلقسم “التحكيم الملزم”. تسري هذه المعايير أيض جتخضع التحكيما

 Federal Arbitration Act)من قانون التحكيم الفيدرالي ) 2 الفقرة •

 المدنية بكاليفورنيا جقانون اإلجراءا •

 القواعد اإلجرائية •
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 مكتب شكاوى الحقوق المدنية

رق أو اللون أو األصل القومي أوِبلنا على أساس العِبل موفر تابع للشبكة أو من قِتعتقد بممارسة تمييز ضدك من ق جإذا كن
 اإلعاقة أو العمر أو الجنس )بما في ذلك الصور النمطية الجنسية والهوية الجنسية( أو الدين، يمكنك تقديم شكوى لدى مكتب 

 ,OCR”.(Office of Civil Rights“المتحدة ) جالبشرية في الواليا جالحقوق المدنية في وزارة الصحة والخدما

 OCR ا من تاريخ اعتقادك بوقوع تمييز ضدك. ومع ذلك، قد يقبلًيوم 1-80 في غضون OCR يمكنك تقديم شكواك لدى
 وكيفية OCR حول جالمناسب. لمزيد من المعلوما جدون التقديم في الوق جطلبك بعد ستة أشهر إذا رأى أن الظروف حال

 )باللغة اإلنجليزية(. hhs.gov/civil-rights ، تفضل بزيارةOCR رفع شكوى إلى
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 مهمة يجب معرفتها ج| أرقام وكلما 7

 مهمة جأرقام وكلما 7.
 يجب معرفتها

 أرقام هاتف مهمة
• :Kaiser Permanente  خدماج أعضاء 

 باللغة اإلنجليزية   1-800-464-4000
لغة باستخدام خدماج  الترجمة الشفوية( )وبأكثر من   150

 باللغة اإلسبانية   1-800-788-0616

 7585-757-800-1 الصينية جباللهجا

711 TTY 

• (TTY 711)  1-800-225-8883   تصريح لرعاية ما بعد استقرار الحالة 

• 1-833-KP4CARE   على الرقم Kaiser Permanente   مواعيد واستشاراج 
(TTY 711) (1-833-574-2273) 

 خياراج   الرعاية الصحية 1-800-430-4263 •

(TTY 1-800-430-7077) 

 كلمات يجب معرفتها

 هي الفترة الزمنية التي تمر خاللها المرأة بأطوار الوالدة الثالثة وال يمكن نقلها بأمان إلى مستشفى آخر في حالة والدة نشطة:
 المناسب قبل حصول الوالدة أو أن النقل قد يضر بصحة وسالمة المرأة أو الجنين. جالوق

 حالة طبية مفاجئة تتطلب عناية طبية سريعة وال تدوم لفترة طويلة. حادة:

Kaiser طلب أحد األعضاء في الطعن: Permanente .مراجعة وتغيير قرار تم اتخاذه بخصوص تغطية خدمة مطلوبة 

 الرعاية الصحية واألدوية المشمولة بالتغطية بموجب هذه الخطة الصحية. جخدما المزايا:

 87 الصفحة



 يجب معرفتها مهمة أرقام وكلماج | 7

. المكالمة مجانية. TTY)  711( 4000-464-800-1  األعضاء على الرقم جاتصل بخدما
 أيام في األسبوع )ما عدا العطل الرئيسية(. 7 ساعة في اليوم و 24 نعمل 

 )باالغة اإلنجليزية( kp.org تفضل بزيارة موقعنا اإللكتروني 
?

  

 

                  
                 

 

      
    

               
 

  

 

 

 
 

 

 

 ،ململزا لتحكيما يقطر عن حلها يتم لتياجللمشكال لنسبةبا .يدمحا جيرخا فطر لخال من كللمشاا لحل يقةطر :ململزا لتحكيما
 .محكمة وأ محلفين لهيئة لحقا عن نفالطرا كال لزيتنا .لكليهما اًملزُم اًراقر يتخذو لمشكلةا فيلطر جيرلخاا فلطرا يسمع

California Children’s Services“(:(“CCS ا والذين يعانونًعام 21 لألطفال حتى سن جبرنامج يقدم خدما 

 صحية معينة. جمن أمراض ومشكال

California Health and Disability Prevention“( :(“CHDP يفرلمو فعلدباميقو معا صحة مجنابر 
 دىلجااقواإلع راضاألم نمةايقوال أو نعفشكللرةكبمةيحصجامييقت راءإلج ةاصخوال ةامعالةيحصالةايرعالجادمخ

 ليةوألا يةعالرا فرلمو يمكن .منتظمة صحية يةعار على لللحصو هلينلمؤابلشبااولطفاألا مجنالبرا عديساو.بلشبااولطفاألا

Primary Care Provider, PCP))ةاقاإلع نمةايوقوال ةحصللايورنفيالكجامرنبجادمخريوفتكب اصخال .CHDP 

 الممرضون المسجلون أو األخصائيون االجتماعيون الذين يمكنهم مساعدتك في فهم المشاكل الصحية الرئيسية مدير الحالة:
 وترتيب الرعاية مع الموفرين الخاصين بك.

 هي شخص يعمل كممرضة مسجلة وقابلة ممرضة ,CNM”:(Certified Nurse Midwife“قابلة ممرضة مرخصة )
 الوالدة الطبيعية. جمسجلة من قبل هيئة كاليفورنيا للتمريض المسجل. يمكن للممرضة التي تكون قابلة معتمدة حضور حاال

 ا.ًوءس زدادتال ىتحاهتجالعمبجي أو نزمال رورمبمقافتت أو اًاممتااؤهفشنكميال رىأخةيبطةلكشم أو رضم :منةمز لةحا

 اًا فيدراليًا معتمدًا صحي ً(. وقد تكون مركزPCPهي منشأة يمكن لألعضاء اختيارها كموفر رعاية أولية ) العيادة:
“FQHC”)Federally Qualified Health Center,أو عيادة مجتمعية أو عيادة صحية ريفية ) 

“RHC”)Rural Health Clinic,الرعاية األولية. جصحية هندية أو غيرها من منشآ ج( أو عيادة خدما 

 المرضى غير جخدما ,CBAS”:(Community-Based Adult Serivces“خدمات البالغين المجتمعية )
 والرعاية الشخصية وتدريب ودعم العائلة جاالجتماعية والعالجا جللرعاية التمريضية المؤهلة والخدما جالمقيمين في المنشآ

 أخرى لألعضاء المؤهلين. جالتغذية والنقل وخدما جم الرعاية وخدماَِومقد

Kaiser التعبير الشفهي أو الخطي من العضو عن عدم الرضا عن الشكوى: Permanente أو الموفر أو جودة الرعاية أو 
 المقدمة. إن الشكوى هي نفس التظلم. ججودة الخدما

 من موفري الرعاية Medi-Cal جقدرة أحد أعضاء خطة ما على استمرارية حصوله على خدما استمرارية الرعاية:
 ا دون انقطاع في الخدمة إذا وافق كل من موفر الرعاية و ًشهر 12 الحاليين لديه لمدة تصل إلى

Kaiser Permanente .على ذلك 

 أو Medi-Calهي عملية تحديد أي تغطية تأمينية ) ,COB”:(Coordination of Benefits“) تنسيق المزايا
Medicare أو تأمبن تجاري أو غير ذلك( تتحمل مسؤولية العالج األولي والدفع تجاه األعضاء الذين يكون لديهم أكثر من 

 نوع من أنواع تغطية التأمين الصحي.
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ً  باإلضافة إلى ما تقوم شركة التأمين بدفعه. الخدمة عامة جدفعة تؤديها في وق مشاركة في الدفع:

وكالة محلية ,COHS”:(County Organized Health System“النظام الصحي الذي تنظمه المقاطعة )
. يختار المتلقين المسجلين موفري الرعايةMedi-Cal يتم إنشاؤها من قبل هيئة المشرفين في المقاطعة للتعاقد مع برنامج 

 COHS. الصحية من بين كافة موفري 

Kaiser الرعاية الصحية المقدمة ألعضاء جخدما التغطية )الخدمات المشمولة بالتغطية(: Permanente والخاضعة 
 وعلى النحو الموضح في كتيب األعضاء هذا وتعديالته. Medi-Cal عقد جلشروط وأحكام وقيود واستثناءا

)DHCS( California Department of Health Care Services: دارة بواليةُإدارة الرعاية الصحية الم
 Medi-Cal. كاليفورنيا. وهي مكتب الوالية الذي يشرف على برنامج 

Kaiser التوقف عن استخدامإلغاء التسجيل: Permanente بسبب توقف األهلية أو التبديل إلى خطة صحية جديدة. ويجب 
 Health Care Options عليك توقيع نموذج يصرح بأنك لم تعد ترغب في استخدام هذه الخطة الصحية أو االتصال بـ

 ا.ًوإلغاء التسجيل هاتفي

)DMHC( Department of Managed Health Care: دارة بوالية كاليفورنيا. وهيُإدارة الرعاية الصحية الم 

 مكتب الوالية الذي يشرف على برامج الرعاية الصحية المدارة.

ا والتي طلبها الطبيبًالالزمة طبي جالمعدا ,DME” :(Durable Medical Equipment“المعدات الطبية المعمرة )
 . يجب أال تزيد تكلفة اإليجار عن تكلفة الشراء. وتتم تغطية تكلفةDME أو موفر آخر. ونقرر نحن استئجار أو شراء هذه 

 الطبية. جإصالح المعدا

 الفحص المبكر والدوري والتشخيص والعالج

Early and Periodic Screening, Diagnosis and Treatment, “EPSDT“(:( إن EPSDT هي 
 لمساعدتهم على البقاء بصحة جيدة. يجب أن يحصل األعضاء 21 سن جتح Medi-Cal إحدى المزايا المتاحة ألعضاء

 الكشف المبكر المالئمة للعثور على المشاكل الصحية وعالج جالطبية الشاملة الصحيحة ألعمارهم وفحوصا جعلى الفحوصا
 ً.األمراض مبكرا

 أعراض شديدة مثل حالة والدة نشطة )انظر التعريف أعاله( أو األلم جحالة طبية أو نفسية )عقلية( ذا الحالة الطبية الطارئة:
 الشديد بحيث يمكن لشخص ذي معرفة عادية ومعقولة بالصحة والطب أن يعتقد بشكل منطقي أن عدم الحصول على رعاية

 طبية فورية قد يؤدي إلى:

 تعريض صحتك أو صحة الجنين إلى خطر شديد •

 التسبب في ضعف في إحدى وظائف الجسم •

 التسبب في عدم عمل جزء من الجسم أو أحد أعضائه بشكل صحيح •

 هناك جإشراف الطبيب حسبما يسمح به القانون( لمعرفة ما إذا كان جفحص يؤديه طبيب )أو موظف تح رعاية قسم الطوارئ:
 المنشأة. جا ضرورية الستقرار وضعك السريري في حدود قدراًالالزمة طبي جحالة طبية طارئة. وتكون الخدما
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 النقل بواسطة سيارة إسعاف أو سيارة طوارئ إلى قسم طوارئ لتلقي رعاية طبية طارئة. النقل الطبي الطارئ:

 من خالل الخطة. جالشخص العضو في خطة صحية والذي يتلقى خدما ل: ّالمسج

Kaiser التي ال تغطيها جالخدما الخدمات المستثناة: Permanenteغير المشمولة بالتغطية. ج؛ أي الخدما 

 منع أو تأخير الحمل. جخدما خدمات تنظيم األسرة:

 منطقة في يقع صحي كزمر ,FQHC”:(Federally Qualified Health Center“) اًليارفيد لمعتمدا لصحيا كزلمرا

 FQHC. من ئيةقالوا يةعالراو سيةساألا يةعالرا على للحصوا يمكنكو.لصحيةا يةعالرايفرمو من يدلعدا فيها ليس

دارة.ُا في خطة رعاية صحية مًمشترك جيعني هذا أنك لس ,FFS”:(Fee-For-Service“الخدمة مقابل الرسوم )
 مباشرة عن Medi-Cal "المباشرة" وإصدار فاتورة إلى Medi-Cal جقبول ما يدعى بخدما FFS يستطيع طبيبك بموجب 

 التي تلقيتها. جالخدما

 الرعاية الطبية المنتظمة التي يقوم بها الطبيب للتحقق من تقدم حالة المريض بعد دخول المستشفى أو أثناء رعاية المتابعة:
 مسار عالج.

 قائمة باألدوية أو العناصر التي تستوفي معايير معينة وتم اعتمادها لألعضاء. كتيب األدوية:

 د يقوم به شخص بهدف الخداع أو التحريف والذي يعلم بأن الخداع قد يؤدي إلى حصوله أو شخص آخرّفعل متعم االحتيال:

 على مزايا غير مؤهل لها.

 هي مرافق صحية يتم التخطيط لحصول :)“Freestanding Birth Centers, “FBC( مراكز الوالدة المستقلة
 ما قبل الوالدة والمخاض جعن مسكن المرأة الحامل وتكون مرخصة أو معتمدة من قبل الوالية لتقديم خدما ًالوالدة فيها بعيدا

 .جمستشفيا جاإلسعاف األخرى المشمولة في الخطة. هذه المرافق ليس جوالوالدة أو رعاية ما بعد الوالدة وخدما

Kaiser التعبير الشفهي أو الخطي من العضو عن عدم الرضا عن التظلم: Permanente أو الموفر أو جودة الرعاية أو 
 المقدمة. إن الشكوى هي نفس التظلم. ججودة الخدما

 واألداء الوظيفي الالزم للحياة جالرعاية الصحية التي تساعدك في الحفاظ على المهارا جخدما خدمات وأجهزة التأهيل:
 اليومية أو تعلمهما أو تحسينهما.

)“HCO“( Health Care Options: .البرنامج الذي بإمكانه تسجيلك أو إلغاء تسجيلك في الخطة الصحية 

 األطباء والمتخصصون مثل الجراحين أو األطباء الذين يعالجون السرطان أو األطباء الذين يعالجون موفرو الرعاية الصحية:
Kaiser خاصة من الجسم والذين يعملون مع ًأجزاء Permanente أو يتبعون شبكتنا. يجب أن يحصل موفرو شبكتنا على 

ترخيص للممارسة في كاليفورنيا والتمكن من تزويدك بخدمة نغطيها.

 .جا( مع بعض الخدماًا مسبقًالخاص بك لرؤية أخصائي. تحتاج إلى موافقة مسبقة )إذن PCP وتحتاج في العادة إلى إحالة من 
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 مثل تنظيم األسرة أو الرعاية الطارئة أو رعاية النساء/التوليد جالخاص بك لبعض أنواع الخدما PCP تحتاج إلى إحالة من ال
 الحساسة. جأو الخدما

 أنواع موفري الرعاية الصحية:

 أخصائي السمع هو موفر رعاية يفحص السمع •

 الممرضة القابلة المعتمدة هي ممرضة تهتم بك أثناء الحمل والوالدة •

 طبية شائعة لدى األشخاص من جميع األعمار جطبيب األسرة هو طبيب يعالج مشكال •

 الطبيب العام هو طبيب يعالج المشاكل الطبية الشائعة •

 الطبيب الباطني هو طبيب حاصل على تدريب خاص في الطب الباطني، بما في ذلك األمراض •

 الممرض المهني المرخص هو ممرض مرخص يعمل مع طبيبك •

 المستشار هو شخص يساعدك فيما يتعلق بالمشاكل األسرية •

 المساعد الطبي أو المساعد الطبي المعتمد هو شخص غير مرخص يساعد طبيبك في إعطائك الرعاية الطبية •

 جم لإلشارة إلى موفري الرعاية الصحية مثل الممرضاَستخدُالممارس متوسط المستوى هو اسم ي •
 أو مساعدي األطباء أو الممرضين الممارسين جالمعتمدا جالقابال

 ممرض التخدير هو ممرض يعطيك التخدير •

الممرض الممارس أو مساعد الطبيب هو الشخص الذي يعمل في عيادة أو عيادة طبيب ويقوم •
 بتشخيص حالتك وعالجك ورعايتك في إطار حدود معينة 

 أخصائي أمرض النساء/الوالدة هو طبيب يهتم بصحة المرأة، بما في ذلك أثناء الحمل والوالدة •

 واألنشطة اليومية بعد مرض أو إصابة جالمعالج المهني هو موفر رعاية يساعدك على استعادة المهارا •

 طبيب األطفال هو طبيب يعالج األطفال منذ الوالدة وحتى سن المراهقة •

 المعالج الطبيعي هو موفر يساعدك على بناء قوة جسمك بعد مرض أو إصابة •

 أخصائي القدم هو طبيب يعتني بقدميك •

 طبية جالصحة العقلية ولكنه ال يعطي وصفا جاألخصائي النفسي هو شخص يعالج مشكال •

 ب أكثر من الممرض المهني المرخص ولديه ترخيص للقيام ببعض َّدرُالممرض المسجل هو ممرض م •

 المهام مع طبيبك

 أخصائي العالج التنفسي هو موفر رعاية يساعدك بخصوص التنفس •

أخصائي النطق هو موفر رعاية يساعدك بخصوص النطق •
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 جن عليه لقاء النفقاّالطبية والجراحية من خالل إعادة الدفع للمؤم جدفع نظير النفقاُالتغطية التأمينية التي ت التأمين الصحي:
 الناتجة عن المرض أو اإلصابة أو الدفع لموفر الرعاية مباشرة.

 األخرى المقدمة في المنزل. جالرعاية التمريضية المتخصصة والخدما الرعاية الصحية المنزلية:

 األخرى في المنزل. جالموفرون الذين يقدمون لك الرعاية التمريضية المؤهلة والخدما موفرو الرعاية الصحية المنزلية:

 في منطقة جنوب كاليفورنيا .Kaiser Foundation Health Plan, Inc المنطقة التي تسكن فيها:

 الرعاية التي تهدف إلى الحد من االنزعاج البدني والعاطفي واالجتماعي والروحاني لدى عضو رعاية مرحلة االحتضار:
 أشهر(. 6 )من غير المتوقع أن يعيش أكثر من جإلى المو ٍيعاني من مرض مفض

 مكان يتم الحصول فيه على رعاية للمرضى المقيمين وغير المقيمين يقدمها األطباء والممرضون. المستشفى:

 دخول المستشفى للعالج كمريض مقيم. دخول في المستشفى:

 الرعاية الطبية أو الجراحية التي يتم إجراؤها في المستشفى دون الدخول رعاية المستشفى للمرضى غير المقيمين:
 كمريض مقيم.

 المتحدة ومسؤولة عن تقديم جالبشرية في الواليا جوكالة فيدرالية تابعة لوزارة الصحة والخدما الخدمة الصحية الهندية:
 الصحية لألمريكيين من أصول هندية ومواطني أالسكا. جالخدما

 عندما تضطر إلى قضاء ليلة في مستشفى أو أي مكان آخر للحصول على الرعاية الطبية رعاية المرضى المقيمين:
 التي تحتاجها.

:Kaiser PermanenteKaiser Foundation Health Plan, Inc.و ،Kaiser Foundation Hospitals
Southern California Permanente Medical Group. )مؤسسة غير ربحية بكاليفورنيا(، 

Kaiser إن  Permanente Medi-Cal Plan :دارة الخاصة بك منُخطة رعاية الصحية الم هي .MediCal

Kaiser منطقة خدمة  Permanente Medi-Cal :المنطقة الجغرافية لـ هي 
Kaiser Permanente Medi-Cal Planيجب أن تعيش ضمن هذه المنطقة للتسجيل والبقاء في : 

.Kaiser Permanente Medi-Cal Plan 

91901-03 ، 91908-17، 91921، 91931-33، 91935، 91941-47، 91950-51، 91962-63، 
91976-80، 91987، 92003، 92007-11، 92013-14، 92018-30، 92033، 92037-40، 92046، 

92049، 92051-52، 92054-61،92064-65 ، 92067-69،92071-72 ، 92074-75، 92078-79، 
92081-86، 92088، 92091-93، 92096، 92101-24، 92126-32، 92134-40، 92142-43، 92145، 

92147، 92149-50، 92152-55، 92158-61، 92163، 92165-79، 92182، 92184، 92186-87، 
92190-93، .92195-99 
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ً  إلى الشهر التالي. الرعاية في منشأة لمدة أطول من شهر من الدخول إضافة الرعاية طويلة األجل:

 جوالصيدليا جال تستخدم سوى بعض األطباء واألخصائيين والعيادا Medi-Cal خطة من خطط خطة الرعاية المدارة:
Kaiser عدُالمسجلين في تلك الخطة. وت Medi-Cal لخدمة مستفيدي جوالمستشفيا Permanente.خطة رعاية مدارة 

:Medical GroupPermanente Medical Group .في جنوب كاليفورنيا، وهي شركة مهنية هادفة للربح 

 ن قدرة األعضاء على اإلدارة الذاتية لرعايةّنموذج الرعاية الذي سيوفر نوعية رعاية صحية أفضل، ويحس المنزل الطبي:

 .جأنفسهم، ويقلل التكاليف التي يمكن تجنبها بمرور الوق

 مهمة تكون معقولة وتحمي الحياة. هذه الرعاية مطلوبة لوقاية المرضى من جهي خدما )أو ضرورة طبية(: ًضرورية طبيا
المرض الشديد أو اإلعاقة. هذه الرعاية تخفف األلم الشديد من خالل عالج المرض أو اإلعياء أو اإلصابة. بالنسبة لألعضاء

 إلصالح أو المساعدة ًالرعاية التي تكون ضرورية طبيا Medi-Cal ج، تتضمن خدما21 الذين تبلغ أعمارهم أقل من 
 تعاطي المواد، كما هو موضح في القسم جفي عالج حالة جسدية أو مرض عقلي أو حالة صحية، بما في ذلك اضطرابا

1396d(r) المتحدة. جمن قانون الواليا 42 من الفصل 

:Medicare سنة أو أكثر، وبعض األشخاص األصغر 65 برنامج التأمين الصحي الفيدرالي لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 
 ، واألشخاص الذين يعانون من المراحل األخيرة من مرض الكلى )الفشل الكلوي الدائم الذي يتطلبجا المصابين بإعاقاًسن

 ESRD). اًغسيل الكلى أو زراعتها والذي يسمى أحيان

Kaiser ومسجل في Medi-Cal أي مستفيد مؤهل من برنامج العضو: Permanente جولديه الحق في تلقي الخدما 
 " تعني العضو.جالمشمولة بالتغطية. وفي كتيب األعضاء هذا، كلمة "أن

 الصحة العقلية والسلوكية للمرضى. جاألفراد المرخصون الذين يقدمون خدما موفر خدمات الصحة العقلية:

 رعاية ما قبل الوالدة ورعاية الوالدة وما بعدها، بما في ذلك رعاية تنظيم األسرة لألم والرعاية العاجلة لحديثي خدمات القبالة:
 Licensed Midwives, LM).) جالمرخصا ج( وقابالCNM) جمعتمدا جممرضا جالوالدة ، المقدمة من قابال

Kaiser  والموفرين اآلخرين المتعاقدين مع جوالمستشفيا جمجموعة من األطباء، والعيادا الشبكة: Permanente 
 لتوفير الرعاية.

 راجع “الموفر المشارك” أدناه. موفر الشبكة )أو الموفر التابع للشبكة(:

Kaiser. خدمة ال تغطيها الخدمة غير المشمولة بالتغطية: Permanente 

 النقل عندما ال يمكنك ,NEMT”:(Non-Emergency Medical Transportation“النقل الطبي غير الطارئ )
 األقل NEMT الوصول إلى موعد طبي مشمول بالتغطية بواسطة السيارة أو الحافلة أو القطار أو سيارة األجرة. ندفع مقابل

 تكلفة الحتياجاتك الطبية عندما تحتاج إلى من يقلك إلى موعدك.

 دواء غير مدرج في كتيب األدوية. دواء غير مدرج:
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 ويوافق عليها الموفر. Medi-Cal يحدث هذا النقل عندما تنتقل إلى ومن موعد لتلقي خدمة يغطيها النقل غير الطبي:

Kaiser. موفر ال يتبع شبكة موفر غير مشارك: Permanente 

 تشير التغطية الصحية من طرف آخر ,OHC” :(Other Health Coverage“)تغطية صحية من طرف آخر
OHC)الخطط الطبية واألسنان والبصر والصيدلية و/أو ج( إلى التأمين الصحي الخاص. من الممكن أن تتضمن الخدما 

 D). و C التكميلية )القسمين Medicare خطط

 من الخارج إلى الجسم لدعم أو تصحيح جزء من الجسم مصاب بشكل حاد أو جم كداعم أو طوق يثبَستخدُجهاز ي جهاز تقويم:
 ا.ًا لشفاء العضو طبيًا طبيًمريض ويكون الجهاز الزم

Kaiser  أثناء تواجد العضو في أي مكان خارج المنطقة التي تحمل جخدما الخدمات خارج المنطقة: Permanente 
Kaiser حول األماكن التي تحمل جرخصة للعمل فيها. للحصول على المزيد من المعلوما Permanente ا بالعملًترخيص 

 TTY).711(4000-464-800-1 األعضاء على الرقم جفيها، اتصل بخدما

Kaiser. موفر ال يتبع شبكة الموفر خارج الشبكة: Permanente 

 ا عليك قضاء ليلة في مستشفى أو أي مكان آخر للحصول على الرعايةًعندما ال يكون لزام رعاية المرضى غير المقيمين:

 الطبية التي تحتاجها.

 صحية جللمرضى غير المقيمين من األعضاء الذين يعانون من حاال جخدما خدمات الصحة العقلية للمرضى غير المقيمين:
 عقلية تتراوح درجتها بين البسيطة والمتوسطة، بما في ذلك:

 العالج والتقييم الفردي أو الجماعي للصحة العقلية )العالج النفسي( •

 ا لتقييم الحالة الصحية العقليةًاالختبار النفسي عندالتوصية به سريري •

 المرضى غير المقيمين بغرض مراقبة العالج باألدوية جخدما •

 االستشارة النفسية •

 للمرضى غير المقيمين جالمختبر واللوازم والمكمال •

 البدنية والعاطفية واالجتماعية والروحانية لدى األعضاء المصابين جرعاية تهدف إلى الحد من االنزعاجا الرعاية التلطيفية:
 بأمراض خطيرة.

Kaiser مستشفى مرخص متعاقد مع المستشفى المشارك: Permanente الذي يتلقى جلألعضاء في الوق جلتوفير الخدما 
 بسبب سياساتنا لألعضاء محدودة المشاركة جالمستشفيا بعض قد تقدمها بالتغطية والتي المشمولة جالرعاية. الخدما العضو فيه

 الخاصة بمراجعة االستخدام وضمان الجودة أو عقدنا مع المستشفى.
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 جطبيب أو مستشفى أو غيرهما من موفري الرعاية الصحية المرخصين أو المنشآ الموفر المشارك )أو الطبيب المشارك(:
Kaiser الحادة المتعاقدة مع جتح جرعاية الحاال جالصحية المرخصة بما في ذلك منشآ Permanente جلتقديم خدما 
 الذي يتلقى فيه العضو الرعاية. جمشمولة بالتغطية لألعضاء في الوق

 جيقدمها شخص مرخص بموجب قانون الوالية لممارسة الطب أو تقويم العظام وال يشمل ذلك الخدما جخدما خدمات األطباء:
 التي يقدمها األطباء أثناء دخولك المستشفى والتي يتم إدراج تكاليفها في فاتورة المستشفى.

 انظر “خطة الرعاية المدارة أعاله. الخطة:

 ً)باللغة اإلنجليزية( وتكون جزءا kp.org/facilities أي منشأة مدرجة على موقعنا اإللكتروني على منشأة تابعة للخطة:
 الخطة، يرجى جبدون إشعار. للتعرف على المواقع الحالية لمنشآ جالخطة عرضة للتغيير في أي وق جمن شبكتنا. إن منشآ

 األعضاء. جاالتصال مع خدما

 )باللغة اإلنجليزية( ويكون kp.org/facilities أي مستشفى مدرج على موقعنا اإللكتروني على مستشفى تابع للخطة:
 جبدون إشعار. للتعرف على المواقع الحالية لمستشفيا جالخطة عرضة للتغيير في أي وق جمن شبكتنا. إن مستشفيا ًجزءا

 األعضاء. جالخطة، يرجى االتصال مع خدما

Kaiser صيدلية يملكها ويشغلها صيدلية تابعة للخطة: Permanente أو صيدلية أخرى نقوم بتخصيصها. يرجى الرجوع 
 )باللغة اإلنجليزية( kp.org على موقعنا اإللكتروني على ج( أو دليل المنشآYour Guidebook) جإلى كتاب اإلرشادا

 بدون إشعار. للتعرف على جالخطة عرضة للتغيير في أي وق جالخطة في منطقتك. إن صيدليا جللحصول على قائمة بصيدليا
 األعضاء. جالخطة، يرجى االتصال مع خدما جالمواقع الحالية لصيدليا

 ج، أو أي طبيب مرخص يتعاقد لتقديم الخدماMedical Group أي طبيب مرخص يكون موظف لدى طبيب تابع للخطة:
 اإلحالة ال يعتبرون أطباء ضمن الخطة. جالمشمولة بالتغطية لألعضاء. األطباء المتعاقدون معنا فقط لتقديم خدما

 أو صيدلية تابعة للخطة أو أي موفر Medical Group مستشفى تابع للخطة أو طبيب تابع للخطة أو موفر تابع للخطة:
Kaiser رعاية صحية آخر يقوم Permanente .بتعيينه كموفر تابع للخطة 

 التي تتلقاها بعد استقرار حالة طبية طارئة. جالخدما خدمات ما بعد استقرار الحالة:

 الخاص بك الحصول على موافقة من PCP يتعين على موفر الرعاية األساسية الموافقة المسبقة )أو اإلذن المسبق(:
Permanente Medical Group معينة. لن توافق جفي جنوب كاليفورنيا قبل تلقيك خدما Medical Group إال على 

 بأنه يمكنك الحصول على جالمقدمة من موفرين غير مشاركين إذا اعتقد جالتي تحتاجها. ولن توافق على الخدما جالخدما
Kaiser مماثلة أو أكثر مالءمة من خالل موفري جخدما Permanenteعد اإلحالة موافقة. فعليك الحصول علىُ. وال ت

 Medical Group. موافقة من 

 المبلغ المدفوع لقاء التغطية؛ تكلفة التغطية. قسط:

 تغطية األدوية الموصوفة من جانب موفر. تغطية أدوية الوصفات الطبية:
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 ا من موفر مرخص لصرفه، بخالف األدوية التي ال تتطلب ًدواء يستلزم بموجب القانون أمر أدوية الوصفات الطبية:

 وصفة طبية.

 قائمة مختارة من األدوية معتمدة من هذه الخطة الصحية ,PDL” :(Preferred Drug List“قائمة األدوية المفضلة )
 ا بكتيب األدوية.ًومنها يمكن لطبيبك أن يأمر بصرف أدوية لك. وتسمى أيض

 راجع تعريف “الرعاية االعتيادية”. الرعاية األساسية:

 موفر الرعاية المرخص الذي تتعامل معه في معظم ,PCP” :(Primary Care Provider“موفر الرعاية األولية )
 الخاص بك في الحصول على الرعاية التي تحتاج إليها. تحتاج بعض أنواع الرعاية PCP أمور رعايتك الصحية. يساعدك

 التالية: جإلى موافقة مسبقة عليها، باستثناء الحاال

 الطوارئ جحاال •

 الحاجة إلى رعاية النساء/التوليد •

 الحساسة جالحاجة إلى الخدما •

الحاجة إلى رعاية تنظيم األسرة •

 ا مما يلي:ًالخاص بك أي PCP يمكن أن يكون 

 ممارس عام •

 طبيب باطني •

 طبيب أطفال •

 طبيب أسرة •

 أخصائي نساء/توليد •

•FQHC أو RHC 

 ممرض ممارس •

 مساعد طبيب •

 عيادة •

 إجراء رسمي يملي على موفر الرعاية الصحية الحصول على موافقة لتقديم بعض اإلذن المسبق )الموافقة المسبقة(:
 .جأو اإلجراءا جالخدما

 بالجسم الستبدال جزء مفقود من الجسم. ججهاز اصطناعي مثب جهاز تعويضي:

Kaiser. قائمة بالموفرين في شبكة Provider Directory):دليل الموفرين ) Permanente 

 شرمبا خطر في ءاسو لتتسبب فيلكاارلقدبا ةيدشد وأةخطير ضهاعرأنتكو عقلي باضطرا :ئةرلطاا يةلنفسا لطبيةا لةلحاا

 ي.لقعال رابطاالض ببسبسبلمال أو أوى،مال أو ام،عطال دامختاس أو ريوفتنع ر،اشبملكشب زك،جع أو نرياآلخ ىلع أو كيلع
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 الحادة. يتم جالنفسية الطارئة نقل عضو إلى وحدة نفسية داخل مستشفى عام أو إلى مستشفى نفسي للحاال جقد تتضمن الخدما
 هذا النقل من أجل تجنب أو تقليل حدة حالة طبية نفسية طارئة. باإلضافة إلى ذلك، يعتقد الموفر المعالج ان النقل لن ينجم عنه

 تدهور حالة العضو.

 أخرى، تحليل الوضع الصحي، جصحية تستهدف السكان ككل. يتضمن ذلك، من بين إجراءا جخدما خدمات الصحة العامة:
 الوقاية، ومكافحة األمراض المعدية، وحماية البيئة والصرف الصحي، والتأهب جواإلشراف الصحي، وتعزيز الصحة، وخدما

 واالستجابة للكوارث، والصحة المهنية.

 طبيب مؤهل في منطقة الممارسة ومالئم لمعالجة حالتك. الموفر المؤهل:

 جراحة لتصحيح أو إصالح هيكل غير طبيعية من الجسم لتحسين الوظيفة أو إليجاد مظهر طبيعي إلى الجراحة الترميمية:
 المدى الممكن. هياكل الجسم غير الطبيعية هي تلك التي تنتج عن عيب خلقي أو تشوه في النمو أو صدمة أو إصابة أو أورام

 أو مرض.

 الرعاية جالخاص بك إنه يمكنك الحصول على الرعاية من موفر آخر. تتطلب بعض أنواع خدما PCP عندما يقول اإلحالة:
 التي ج)“كيفية الحصول على الرعاية”( لمعرفة المزيد حول الخدما 3 المشمولة بالتغطية إحالة وموافقة مسبقة. انظر الفصل

 أو الموافقة المسبقة. جتتطلب اإلحاال

 رفاه األطفال أو رعاية مثل رعاية المتابعة الدورية جا أو زياراًالالزمة طبي جالرعاية الوقائية والخدما الرعاية االعتيادية:
 الصحة. جاالعتيادية. وتهدف الرعاية االعتيادية إلى الوقاية من مشكال

 مركز صحي في منطقة ليس فيها العديد من موفري ,RHC”:(Rural Health Clinic“العيادة الصحية الريفية )
 RHC. الرعاية الصحية. يمكنك الحصول على الرعاية األساسية والرعاية الوقائية من

 Sexually Transmitted Infection, STI) ) اًيسنج ةولقنمال دوىعوال رةاألس ميظنتل اًيبط ةالزمال جادمخال ة:اسسحال اتدمخال
 اض.هاإلج جاالوح يسنجال داءتواالع دزة/اإليريشبالةاعنمالصقن روسيوف

 مرض أو حالة يجب أن يتم عالجها وقد تنجم عنها الوفاة. المرض الخطير:

 مشمولة بالتغطية يقدمها ممرضون، و/أو فنيون، و/أو معالجون مرخصون أثناء اإلقامة في جخدما رعاية التمريض الماهر:
 منشأة تمريض ماهر أو في منزل أحد األعضاء.

 ساعة في اليوم على يد أخصائيي الصحة المدربين 24 مكان يقدم رعاية تمريضية على مدار منشأة التمريض المؤهل:
 فحسب.

 الرعاية الصحية. على سبيل المثال، يقوم جراح جا معينة من مشكالًطبيب يعالج أنواع األخصائي )أو الطبيب األخصائي(:
 القلب. في جالحساسية، بينما يداوي طبيب القلب مشكال جالعظام بعالج العظام المكسورة؛ ويعالج أخصائي الحساسية حاال

 الخاص بك حتى تذهب إلى أخصائي. PCP ، ستحتاج إلى إحالة منجمعظم الحاال
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 خدمات الصحة العقلية المتخصصة:

 المرضى غير المقيمين: جخدما •

 ، ووضع الخطة، والعالج، وإعادة التأهيل، والمشارك في العالج(جالصحة العقلية )التقييما جخدما

 الدعم الدوائي جخدما

 المكثفة العالجية اليومية جالخدما

 إعادة التأهيل اليومية جخدما

 جاألزما جالتدخل السريع وق جخدما

 جدعم االستقرار في األزما جخدما

 إدارة الحالة المستهدفة جخدما

 السلوكية العالجية جالخدما

 ICC)تنسيق العناية المكثفة )

 IHBS)المكثفة في المنزل ) جالخدما

 TFC)الرعاية العالجية البديلة )

 المنزلية: جالخدما •

 عالج البالغين المنزلية جخدما

 المنزلية جعالج األزما جخدما

 المرضى المقيمين: جخدما •

 جالمرض النفسي الحاد للمرضى المقيمين في المستشفيا جخدما

 جالمرض النفسي المتخصصة للمرضى المقيمين في المستشفيا جخدما

 الصحية النفسية جالمنشآ جخدما

 محددة عن طريق الهاتف بينك وبين موفر جتفاعلية عن طريق الفيديو وزيارا جزيارا عد:ُزيارات الرعاية الصحية عن ب
 الرعاية الخاص بك.

 حالة طبية ال يمكن عكسها وستتسبب في الغالب في الوفاة خالل عام واحد أو أقل إذا سار المرض المفضي إلى الموت:
 المرض في مساره الطبيعي.

 الرعاية. لىإ جتكحا حلحاإىمد يدتحد ضبغر فحص ءاجرإ على برمد ضممر وأ طبيب طةسابو صحتك تقييم ص(:حفال )أو رزفال

 أو األمراض غير الطارئة التي تتطلب جأو اإلصابا جالمقدمة لعالج الحاال جالخدما الرعاية العاجلة )أو الخدمات العاجلة(:
 رعاية طبية. يمكن أن تحصل على رعاية عاجلة من موفر من خارج الشبكة إذا كان موفرو الشبكة غير متاحين أو ال يمكن

ا.ًالوصول إليهم مؤقت
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 مركز اتصال خدمة األعضاء

 ساعة في اليوم وسبعة أيام في األسبوع 24 (، متاح711 االتصال بالرقم TTY )يمكن لمستخدمي خدمة 1-800-464-4000
 مغلق(. ج)ما عدا العطال

kp.org )باللغة اإلنجليزية( 
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