
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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

Medi-Cal-ի ապահովագրված նպաստներ  

Գործուն ամսաթիվ՝ Հուլիսի 1, 2022 թ. 

 
Հարգելի L.A. Care-ի Անդամ,  

 

Այս նամակը նպատակադրում է իրազեկել Ձեզ L.A. Care Health Plan-ի մոտ Ձեր 
Medi-Cal-ի ապահովագրված նպաստների փոփոխությունների մասին:  Ստորև նշվող 
թարմացումները նկարագրում են հետևյալ առկա նպաստների փոփոխությունները՝    

 

• Ճանաչողական առողջության գնահատումներ 
 

Խնդրում ենք կարդալ փոփոխություններն ու այս նամակը պահել Ձեր 2022 թ.  
L.A. Care Medi-Cal Տեղեկագրքի/Ապահովագրության ապացույցի 
(Handbook/Evidence of Coverage) հետ:  Ձեր ապահովագրված նպաստների մասին 
որևէ հարց ունենալու դեպքում, խնդրում ենք զանգահարել L.A. Care-ի Անդամների 
սպասարկում  
1-888-839-9909 (TTY 711) համարով, օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, տոնական օրերը 
ներառյալ:  Այս հեռախոսազանգն անվճար է:  
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3. Ինչպես խնամք 
ստանալ 

Զգայուն խնամք 

Դեռահասի համաձայնության ծառայություններ 

Կարող եք ստանալ միայն հետևյալ ծառայությունները առանց Ձեր ծնողի կամ 
խնամակալի արտոնության, եթե 12 տարեկան կամ ավելի տարեց եք՝ 

 Ամբուլատոր հոգեկան առողջության խնամք հետևյալի համար (12 
տարեկան կամ ավելի տարեց դեռահասներ)՝ 
 Սեռական ոտնձգություն (ավելի ցածր տարիքի սահման չկա) 
 Արյունապղծություն  
 Ֆիզիկական ոտնձգություն 
 Երեխայի չարաշահում 
 Երբ Դուք Ձեզ կամ ուրիշներին վնասելու մտքեր ունեք (12 տարեկան 

կամ ավելի տարեց դեռահասներ) 
 ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ-ի կանխարգելում/ստուգում/բուժում 
 Սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների 

կանխարգելում/ստուգում/բուժում 
 Թմրանյութի օգտագործման չարաշահման բուժման Ծառայություններ (12 

տարեկան կամ ավելի տարեց դեռահասներ): Հավելյալ տեղեկության 
համար տեսեք այս տեղեկագրքի «Թմրանյութի օգտագործման 
խանգարման բուժման ծառայություններ» բաժինը:



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Եթե չեք դարձել 18 տարեկան, կարող եք բժշկի գնալ առանց Ձեր ծնողների կամ 
խնամատարի արտոնության, հետևյալ տեսակի խնամքի համար՝ 

 Հղիություն 
 Ընտանիքի ծրագրում/ծնելիության վերահսկում  
 Վիժման ծառայություններ 

Հղիության ստուգման, ընտանիքի ծրագրման ծառայությունների, ծնելիության 
վերահսկման, կամ սեռական ճանապարհով փոխանցվող վարակների 
ծառայությունների համար պարտադիր չէ, որ բժիշկը կամ կլինիկան մաս կազմի  
L.A. Care-ի ցանցին: Կարող եք ընտրել որևէ Medi-Cal-ի մատակարարի և այս 
ծառայությունների համար նրան այցելել առանց ուղղորդման կամ 
նախավավերացման (նախօրոք լիազորման): Արտացանցային մատակարարի 
կողմից զգայուն խնամքի հետ կապ չունեցող ծառայությունները չեն կարող 
ապահովագրվել: Այս ծառայությունները մատուցող բժիշկ կամ կլինիկա գտնելու 
օգնության, կամ այս ծառայություններն ստանալու (ներառյալ՝ փոխադրության) 
օգնության համար, կարող եք զանգահարել L.A. Care-ի Անդամների սպասարկում  
1-888-839-9909 (TTY 711) համարով:  

Դեռահասները կարող են իրենց առողջական մտահոգությունները գաղտնի քննարկել 
մի ներկայացուցչի հետ զանգահարելով 24/7 Բուժքույրերի խորհրդատվական 
հեռախոսագիծ 1-800-249-3619 (TTY 711) համարով: 



4. Նպաստներ և 
ծառայություններ 
Ինչ է ապահովագրում Ձեր առողջապահական ծրագիրը 
Այս գլուխը բացատրում է որպես L.A. Care-ի անդամ Ձեր ապահովագրված 
ծառայությունները:  Ձեր ապահովագրված ծառայություններն անվճար են 
պայմանով, որ բժշկականորեն անհրաժեշտ լինեն և մատուցվեն ներցանցային 
մատակարարի կողմից: Պարտավոր եք մեզանից նախավավերացում (նախօրոք 
լիազորում) խնդրել, եթե խնամքն արտացանցային է, բացի զգայուն 
ծառայություններից, արտակարգ իրավիճակներից կամ մի շարք հրատապ խնամքի 
ծառայություններից: Ձեր առողջապահական ծրագիրը թերևս ապահովագրի 
արտացանցային մատակարարի բժշկականորեն անհրաժեշտ ծառայությունները: 
Բայց սրա համար L.A. Care-ից նախավավերացում (նախօրոք լիազորում) պետք է 
խնդրեք: Բժշկականորեն անհրաժեշտ ծառայությունները տրամաբանական և 
անհրաժեշտ են Ձեր կյանքը պաշտպանելու համար, արգելում են Ձեր լուրջ հիվանդ 
կամ հաշմանդամ դառնալը, կամ մեղմացնում են սաստիկ ցավը՝ ախտորոշված 
ախտից, հիվանդությունից կամ վնասվածքից: 21 տարեկանից փոքր Անդամների 
համար Medi-Cal-ի ծառայությունները ներառում են խնամք, որը բժշկականորեն 
անհրաժեշտ է ֆիզիկական կամ հոգեկան հիվանդությունը կամ վիճակը շտկելու կամ 
մեղմացնելու համար: Ձեր ապահովագրված ծառայությունների մասին հավելյալ 
մանրամասների համար զանգահարեք L.A. Care-ի անդամների սպասարկում  
1-888-839-9909 (TTY 711) համարով: 

21 տարեկանից փոքր Անդամները ստանում են հավելյալ նպաստներ և 
ծառայություններ: Կարդացեք 5-րդ Գլուխը՝ Երեխայի և պատանիների լավ խնամք, 
հավելյալ տեղեկության համար: 

Ստորև թվարկվում են L.A. Care-ի կողմից առաջարկվող մի շարք տարրական 
առողջական նպաստներ: Աստղանիշով ( * ) նպաստները նախավավերացում են 
պահանջում:  



 

 

 Ասեղնաբուժություն* 
 Սուր (կարճաժամկետ բուժում) 

տնային առողջապահական 
բուժումներ և ծառայություններ 

 Չափահասի պատվաստումներ 
(սրսկումներ) 

 Ալերգիայի ստուգում և 
ներարկումներ 

 Արտակարգ իրավիճակի համար 
հիվանդակառքի ծառայություններ 

 Զգայազրկող մասնագետի 
ծառայություններ 

 Շնչարգելության (ասթմա) 
կանխարգելում 

 Լսաբանություն* 
 Վարքագծային առողջության 

բուժումներ* 
 Սրտի վերականգնում 
 Ոսկրահարդարման 

ծառայություններ* 
 Քիմիաբուժում և 

ճառագայթաբուժում 
 Ճանաչողական առողջության 

գնահատում 
 Դիալիզի/արյան դիալիզի 

ծառայություններ 
 Տևական օգտագործման բժշկական 

սարքեր (Durable Medical Equipment, 
DME)* 

 Շտապ օգնության կայանի այցեր 
 Աղիքային և արտաղիքային 

սնուցում* 

 Ընտանիքի ծրագրման գրասենյակ 
այցեր և խորհրդատվություն (կարող 
եք ոչ-մասնակից մատակարարի 
գնալ) 

 Վերականգնողական 
ծառայություններ և սարքեր*  

 Լսողական սարքեր 
 Տանը մատուցվող առողջական 

խնամք* 
 Անբուժելի հիվանդների խնամք* 
 Ստացիոնար բժշկական և 

վիրաբուժական խնամք* 
 Լաբորատորիա և ռադիոլոգիա* 
 Երկարաժամկետ տնային 

առողջության թերապիաներ և 
ծառայություններ* 

 Մայրության և նորածնի խնամք 
 Գլխավոր օրգանի 

փոխպատվաստում* 
 Աշխատանքային թերապիա* 
 Օրթեզ/պրոթեզ* 
 Օստոմիա և միզական պաշարներ 
 Ամբուլատոր հիվանդանոցային 

ծառայություններ 
 Հոգեկան առողջության ամբուլատոր 

ծառայություններ 
 Ամբուլատոր վիրահատություն* 
 Ցավամոքիչ խնամք* 
 PCP-ի այցեր 
 Մանկաբուժական ծառայություններ  
 Ֆիզիկական թերապիա* 



 Ոտնաթաթի բժշկության 
ծառայություններ* 

 Թոքային վերականգնում 
 Ամբողջ գենոմի արագ 

հաջորդականացում 
 Վերականգնողական 

ծառայություններ և սարքեր* 
 Հմուտ բուժքույրական 

ծառայություններ 
 Մասնագետի այցեր 
 Խոսքի թերապիա* 
 Վիրաբուժական ծառայություններ 
 Հեռաբժշկություն/Հեռաառողջապահ

ություն 
 Սեռափոխության ծառայություններ* 
 Հրատապ խնամք 
 Տեսողական ծառայություններ* 
 Կանանց առողջապահական 

Ծառայություններ 



Medi-Cal-ի նպաստներ, որոնք ապահովագրվում են L.A. 
Care-ի կողմից 
Չգիշերող հիվանդի (ամբուլատոր) ծառայություններ 

Ճանաչողական առողջության գնահատումներ 

L.A. Care-ը ապահովագրում է ճանաչողական առողջության տարեկան համառոտ 
գնահատումը այն անդամների համար, ովքեր 65 տարեկան կամ ավելի տարեց են, և 
այլապես իրավասու չեն նմանատիպ գնահատման՝ Medicare ծրագրի ներքո 
տարեկան առողջական այցի ծիրում: Ճանաչողական առողջության գնահատումը 
փնտրում է Ալցհեյմերի հիվանդության կամ թուլամտության նշաններ: 
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