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 الخاصة بك  L.A. Care Health Planلتغییرات والتحدیثات التي طرأت على خطة املخص 

 المشمولة بالتغطیة   Medi-Calمزایا 

 2022یولیو  1:  تاریخ السریان 

 
 ، L.A. Careالسید عضو 

 

   Medi-Calیتمثل الغرض من ھذا الخطاب في إبالغك بالتغییرات التي طرأت على مزایاك المشمولة بتغطیة 
 .  وفیما یلي التحدیثات التي تصف التغییرات التي تمت في المزایا القائمة:   L.A. Care Health Planلدى 

 

 تقییمات الصحة اإلدراكیة •
 

 . 2022لعام  دلیل التغطیة الخاصین بك/L.A. Care Medi-Calیُرجى قراءة التغییرات واالحتفاظ بھذا الخطاب مع كتیب 
 على الرقم  L.A. Careالتغطیة، یُرجى االتصال بخدمات أعضاء إذا كانت لدیك أي استفسارات بشأن مزایاك المشمولة ب

1-888-839-9909 (TTY 711) أیام في األسبوع، بما في ذلك العطالت.   7في الیوم، و 24، على مدار 
 ھذه المكالمة مجانیة.

 

 . كیفیة الحصول على الرعایة 3 
 الرعایة الحساسة 

 للقاصرین عایة  رالحصول على موافقة لخدمات ال
 سنة أو أكثر: 12إذا كان عمرك إالّ  مكنك الحصول على الخدمات التالیة دون موافقة الوالدین أو ولي األمر یُ ال 

 

 

 

 



  عاًما أو أكبر): 12رعایة الصحة العقلیة لمرضى العیادات الخارجیة (للقاصرین البالغین 
  للسن) االعتداء الجنسي (ال یوجد حد أدنى 
  زنا المحارم 
 االعتداء الجسدي 
  االعتداء على األطفال 
   عاًما أو أكبر) 12عندما تراودك أفكار إلیذاء نفسك أو اآلخرین (القاصرین البالغین 
  الوقایة من فیروس نقص المناعة البشریة/اإلیدز وفحصھ وعالجھ 
 الوقایة من العدوى المنقولة جنسیًا وفحصھا وعالجھا 
 عاًما أو أكبر). ولمعرفة مزید من المعلومات  12ب إدمان المخدرات (القاصرین البالغین خدمات عالج اضطرا

 یُرجى االطالع على "خدمات عالج اضطراب تعاطي المخدرات" في ھذا الكتیب. 

مر  عاًما، یمكنك الذھاب إلى طبیب دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من الوالدین أو ولي األ 18إذا كان عمرك أقل من 
 في ھذه األنواع من الرعایة:

  الحمل 
  تنظیم األسرة/تحدید النسل 
  خدمات اإلجھاض 

یكون  أال للحصول على اختبار الحمل أو خدمات تنظیم األسرة أو تحدید النسل أو خدمات العدوى المنقولة جنسیًا، یجب 
والذھاب إلیھ للحصول   Medi-Calلـ  یمكنك اختیار أي موفر رعایة تابع .L.A. Careالطبیب أو العیادة جزًءا من شبكة 

على ھذه الخدمات دون الحاجة إلى إحالة أو موافقة مسبقة (تصریح مسبق). من المحتمل أال تخضع الخدمات التي یتم  
لعثور  في االحصول على من موفر رعایة غیر تابع للشبكة وال تتعلق بالرعایة الحساسة للتغطیة. وللحصول على مساعدة 

على طبیب أو عیادة تقدم ھذه الخدمات، أو المساعدة للحصول على ھذه الخدمات (بما في ذلك خدمات النقل)، یمكنك االتصال  
 . (TTY 711) 9909-839-888-1على الرقم  L.A. Careبخدمات أعضاء 

 االستشارات التمریضیة خط االتصال على  ب یمكن للقاصرین التحدث إلى أحد الممثلین على انفراد بشأن شكواھم الصحیة 
(Nurse Advice Line)  3619-249-800-1أیام أسبوعیًا على الرقم  7ساعة یومیًا/ 24على مدار (TTY 711) . 

 

 



 . المزایا والخدمات4
 الصحیة الخدمات التي تخضع لتغطیة خطتك 

یتم توفیر خدماتك الُمغطاة مجانًا  .L.A. Careیشرح ھذا الفصل الخدمات المشمولة بالتغطیة والمقدمة لك بصفتك عضًوا في 
ما دامت ضروریة من الناحیة الطبیة، ویقدمھا أحد موفري الرعایة التابعین للشبكة. یتعین علیك أن تطلب منا الموافقة المسبقة  

إذا كانت الرعایة خارج نطاق تغطیة الشبكة باستثناء الخدمات الحساسة، وحاالت الطوارئ وبعض (أو التصریح المسبق) 
خدمات الرعایة العاجلة. وقد تغطي خطتك الصحیة الخدمات الضروریة طبیًا من أحد موفري الرعایة غیر التابعین للشبكة. 

تُعد الخدمات الضروریة من الناحیة الطبیة معقولة  ،موافقة مسبقة (تصریح مسبق) لذا L.A. Careولكن یجب أن تطلب من 
وضروریة لحمایة حیاتك أو وقایتك من اإلصابة بمرض أو إعاقة شدیدة أو تخفیف ألم شدید ناتج عن مرض تم تشخیص  

تشمل لھم الرعایة الطبیة   Medi-Calسنة، فإن خدمات  21سن  دونألعضاء أّما اإصابتك بھ أو إصابة تعاني منھا. 
یة للعالج أو المساعدة في مكافحة مرض أو حالة جسدیة أو عقلیة. لمعرفة مزید من التفاصیل بشأن خدماتك  الضرور 

 المشمولة بالتغطیة، اتصل 

 . (TTY 711) 9909-839-888-1على الرقم  L.A. Careبخدمات أعضاء 

 ال والشباب الصحیة : رعایة األطف 5سنة على مزایا وخدمات إضافیة. راجع الفصل  21سن  دونیحصل األعضاء 
 للحصول على مزید من المعلومات.

 المزایا التي تحمل عالمة ( * ) قد تحتاج إلى موافقة مسبقة. .L.A. Careیرد أدناه بعض المزایا الصحیة األساسیة التي تقدمھا 



 

 

  *الوخز باإلبر 
  الحاالت الصحیة الحادة بالمنزل  خدمات وعالجات

 (عالج لفترة قصیرة)
 (جرعات) التطعیمات للبالغین 
 الحساسیة والحقن  اختبار 
  خدمات اإلسعاف للحاالت الطارئة 
  خدمات أطباء التخدیر 
  الوقایة من الربو 
 *السمعیات 
  *عالج الصحة السلوكیة 
  إعادة التأھیل القلبي 
  *خدمات تقویم العمود الفقري 
  العالج الكیمیائي واإلشعاعي 
 تقییمات الصحة اإلدراكیة 
  خدمات غسیل الكلى/تنقیة الدم 
  رة  األجھزة الطبیة الُمعّمِ

)Durable Medical Equipment, DME*( 
  زیارات غرفة الطوارئ 
  *التغذیة المعویة والوریدیة 
   استشارات وزیارات عیادات تنظیم االسرة (یمكنك

 ك)زیارة موفر رعایة غیر مشار
  *الخدمات واألجھزة التأھیلیة 
 أجھزة المساعدة على السمع 
  *الرعایة الصحیة المنزلیة 
  *رعایة المحتضرین 
 *الرعایة الطبیة والجراحیة للمرضى داخل المستشفى 
 *خدمات المعمل واألشعة 
  *خدمات وعالجات الصحة المنزلیة طویلة األجل 
  رعایة األمومة واألطفال حدیثي الوالدة 
  *عملیات زرع األعضاء الرئیسیة 
  *العالج المھني 
  *األطراف الصناعیة/التقویم 
 لوازم الستوما واللوازم البولیة 
  خدمات العیادات الخارجیة بالمستشفى 
 خدمات الصحة العقلیة لمرضى العیادات الخارجیة 

 
 

  *جراحة مرضى العیادات الخارجیة 
  *الرعایة في مرحلة االحتضار 
  زیاراتPCP 
  خدمات طب األطفال 
  *العالج الطبیعي 
  *خدمات طب األقدام 
 إعادة التأھیل الرئوي 
 التسلسل الوراثي الكامل السریع 
  *الخدمات واألجھزة التأھیلیة 
  خدمات التمریض المتخصصة 
  زیارات االختصاصیین 
  *عالج التخاطب 
  الخدمات الجراحیة 
  التطبیب عن بعد/الخدمات الصحیة عبر الھاتف 
  ء المتحولین جنسیًا* خدمات األعضا 
  الرعایة العاجلة 
  *خدمات الرؤیة 
  خدمات صحة المرأة 



 L.A. Careالمشمولة بتغطیة  Medi-Calمزایا 
 خدمات العیادات الخارجیة (اإلسعافیة) 

 تقییمات الصحة اإلدراكیة 

 عاًما   65ضمن تغطیتھا تقییم مختصر سنوي للصحة اإلدراكیة لألعضاء الذین یبلغون  L.A. Careتدرج 
 مؤھلین إلجراء تقییم مماثل كجزء من زیارة االطمئنان على العافیة سنویًا بموجب برنامج  الأو أكثر، وغیر 

Medicare Program الخرف. . ویتحقق تقییم الصحة اإلدراكیة من عالمات مرض ألزھایمر أو 
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