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Ձեր L.A. Care Health Plan-ի փոփոխությունների և թարմացումների  

ամփոփում Medi-Cal-ի ապահովագրված նպաստներ  
 

 
Հարգելի L.A. Care-ի անդամ,  
 

Այս նամակի նպատակն է տեղեկացնել Ձեզ L.A. Care Health Plan-ի միջոցով 

ստացվող Ձեր Medi-Cal-ի ապահովագրված նպաստներում տեղ գտած 

փոփոխությունների մասին:  Ստորև բերված թարմացումները նկարագրում են 

հետևյալ առկա և նոր նպաստներում կատարված փոփոխությունները. 
 

• Հետ-ծննդաբերական խնամքի երկարացման ծրագիր (թարմացված նպաստ)  

• Ամբողջական գենոմի արագ սեկվենավորում (նոր նպաստ) 

 

Խնդրում ենք ընթերցել փոփոխությունները և այս նամակը պահել Ձեր 2022թ.  

L.A. Care Medi-Cal-ի Տեղեկագրքի/Ապահովագրման ապացույցի հետ:  

Ձեր ապահովագրված նպաստների վերաբերյալ հարցեր ունենալու դեպքում խնդրում 

ենք զանգահարել L.A. Care-ի Անդամների սպասարկում՝ 1-888-839-9909 (TTY 711) 

հեռախոսահամարով, օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, ներառյալ տոն օրերը: 

Այս հեռախոսազանգն անվճար է:  
 
 

Բաժին 4. Նպաստներ և ծառայություններ 

 

 

L.A. Care-ի կողմից ապահովագրված Medi-Cal-ի նպաստներ  
 

Ամբուլատոր ծառայություններ  
 

Ժամանակավոր հետ-ծննդաբերական խնամքի երկարացման ծրագիրը փոխարինվել 
է Հետ-ծննդաբերական խնամքի երկարացման նոր ծրագրով:  
 

Հետ-ծննդաբերական խնամքի երկարացման ծրագիր (թարմացված նպաստ) 

 
 



 

 

Հետ-ծննդաբերական խնամքի երկարացման ծրագիրն ընդլայնված 

ապահովագրություն է տրամադրում Medi-Cal անդամներին ինչպես հղիության 

ժամանակ, այնպես էլ դրանից հետո։ 

Հետ-ծննդաբերական խնամքի երկարացման ծրագիրն ընդլայնում է  L.A. Care -ի 

ապահովագրությունը հղիության ավարտից հետո մինչև 12 ամիս՝ անկախ 

եկամուտից, քաղաքացիությունից կամ ներգաղթյալի կարգավիճակից, և լրացուցիչ 

գործողությունների կարիք չկա: Ապահովագրությունը վավեր է  2022թ. ապրիլի 1-ից:  
 

Բաժին 4. Նպաստներ և ծառայություններ 

 

Ամբողջական գենոմի արագ սեկվենավորում (նոր նպաստ) 

 

Ամբողջական գենոմի արագ սեկվենավորումը (Rapid Whole Genome Sequencing, rWGS), 

ներառյալ՝ անհատական սեկվենավորում, եռակի սեկվենավորում ծնողի կամ ծնողի և 

մանկան համար, ինչպես նաև գերարագ սեկվենավորում, ապահովագրված նպաստ է 

Medi-Cal որևէ անդամի համար, ով մեկ տարեկան է կամ ավելի փոքր, և ստանում է 

հիվանդանոցային ծառայություններ ինտենսիվ խնամքի բաժանմունքում  

(Intensive Care Unit, ICU): rWGS-ը վիճակներն ախտորոշելու նոր մեթոդ է,  

որպեսզի մեկ տարեկան կամ ավելի փոքր երեխաների ICU խնամքն արդյունավետ  

լինի: Ապահովագրությունը վավեր է 2022թ. հունվարի 1-ից։ 


	Ձեր L.A. Care Health Plan-ի փոփոխությունների և թարմացումների ամփոփում Medi-Cal-ի ապահովագրված նպաստներ
	L.A. Care-ի կողմից ապահովագրված Medi-Cal-ի նպաստներ


