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 شما  L.A. Care Health Planھای خالصھ تغییرات و بروز رسانی 

  Medi-Calمزایایی تحت پوشش 

 2022جوالی،  1 تاریخ اجرا:

 

  ،L.A. Careعضو محترم 

 

شما است.  روزآمد زیر تغییرات ایجاد شده در    Medi-Calرسانی بھ شما درباره مزایای تحت پوشش  ھدف این نامھ اطالع
 دھد.    مزایای موجود زیر را شرح می

 

 ھای سالمت شناختی ارزیابی •
 

مدارک پوشش نگھداری کنید.  اگر  /L.A. Care Medi-Cal 2022لطفا تغییرات را بخوانید و این نامھ را ھمراه کتابچھ 
 TTY(  1-888-839-9909بھ شماره  L.A.Careمات اعضای درباره مزایای تحت پوشش سوالی دارید، لطفا با خد

  روز در ھفتھ شامل تعطیالت تماس بگیرید.  این تماس رایگان است. 7ساعت در روز،  24، بصورت (711

 

 روش دریافت مراقبت .3
 مراقبت حساس

 جزئی  رضایت خدمات 
 توانید بدون اجازه ولی یا قیم خود دریافت کنید:میسال بھ باال ھستید، خدمات زیر را نیز  12اگر بھ سن 

 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

  سالھ یا باالتر): ۱۲مراقبت از بھداشت روانی سرپایی برای (کودکان 
  (بدون محدودیت سنی کمتر) تجاوز جنسی 
 زنای با محارم  
  حملھ فیزیکی 
  رفتار با خردساالن سوء 
  سالھ یا بیشتر) ۱۲زمانی کھ بھ فکر آسیب رساندن بھ خود یا دیگران ھستید (کودکان 
  پیشگیری/آزمایش/درمانHIV/ ایدز 
  پیشگیری/آزمایش/درمان عفونت ھای مقاربتی 
  خدمات برای دریافت اطالعات بیشتر،  سالھ یا بیشتر). ۱۲خدمات مداوای اختالل مصرف مواد (کودکان»

 درمان ناھنجاری سوءمصرف مواد» را در این کتابچھ ببینید. 

 ھا میتوانید بدون اجازه والدین یا قیم خود نزد پزشک بروید:سال سن دارید، برای این نوع مراقبت 18اگر زیر 

  بارداری 
 تنظیم خانواده / جلوگیری از بارداری  
  خدمات مربوط بھ سقط جنین 

ھای قابل انتقال جنسی، پزشک یا  ریزی خانوار، کنترل تولد یا خدمات عفونتبرای آزمایش بارداری، خدمات برنامھ
را انتخاب کنید و بدون  Medi-Calکننده توانید ھر ارائھشما می باشند. L.A. Careکلینیک نیاز نیست عضو شبکھ 

کننده خارج از شبکھ خدمات یک تامین بھ آنھا مراجعھ کنید.ارجاع یا تصویب از قبل (اجازه قبلی) برای این خدمات 
برای دریافت کمک در یافتن پزشک یا کلینیک ارایھ کننده این خدمات،   ھای حساس قابل پوشش نیستند.نامرتبط با مراقبت

 ر با شما  L.A.Careتوانید با خدمات اعضای ھا (از جملھ حمل و نقل)، مییا کمک برای دریافت این سرویس
  تماس بگیرید. (TTY 711) 9909-839-888-1ه 

خط ویژه پرستاری بھ  از طریق تماس با   24/7توانند بصورت خصوصی درباره مشکالت سالمتی بصورت کودکان می
 با یک نماینده صحبت کنند.  (TTY 711) 9909-839-888-1 شماره



 مزایا و خدمات .4
 موارد تحت پوشش برنامھ درمانی شما

خدمات تحت پوشش شما تا زمانیکھ  دھد.توضیح میL.A. Careاین فصل خدمات تحت پوشش شما را بھ عنوان عضو 
اگر مراقبت شما در خارج از شبکھ  ضرورت پزشکی داشتھ و توسط ارائھ کننده داخل شبکھ ارائھ شوند، رایگان است.

ری باید برای تصویب از قبل (اجازه قبلی) استثنای خدمات حساس، اضطراری یا برخی خدمات مراقبت فواست بھ 
برنامھ درمانی شما ممکن است خدماتی کھ ضرورت پزشکی دارند را از ارائھ کننده خارج از شبکھ تحت  درخواست کنید.

خدمات ضروری پزشکی معقول و   تایید (مجوز قبلی) کنید.درخواست پیش L.A. Careاما شما باید از  پوشش قرار دھد.
د تا از زندگی شما محافظت کنند، شما را از بیماری یا ناتوانی جدی دورنگھ دارند، یا درد شدید ناشی از ضروری ھستن

شامل   Medi-Calسال، خدمات  ۲۱برای اعضای زیر  شده را کاھش دھند.بیماری، ناخوشی یا آسیب تشخیص داده
ماری یا وضعیت جسمی یا روانی ضروری  شود کھ ازنظر پزشکی برای رفع یا کمک بھ تسکین یک بیھایی میمراقبت

 بھ شماره L.A. Careاداره خدمات اعضای  برای دریافت جزئیات بیشتر درباره خدمات تحت پوشش با  است.
1-888-839-9909 (TTY 711) .تماس بگیرید 

کودکان و  مراقبت مناسب از را بخوانید: ۵فصل  شوند.سال از مزایا و خدمات اضافی برخوردار می ۲۱اعضای زیر 
 نوجوانان برای اطالعات بیشتر. 

دار (*) ممکن است نیاز مزایای ستاره اند.کند، در زیر فھرست شدهارایھ می  L.A. Careبعضی مزایای پایھ سالمتی کھ 
  تایید داشتھ باشند.بھ پیش



 

 

 *طب سوزنی 
 ھا و خدمات بھداشتی خانگی (درمان  درمان

 مدت) حادکوتاه
 ساالن اکسیناسیون بزرگو 
  آزمایش آلرژی و تزریقات 
  خدمات آمبوالنس برای مواقع اضطراری 
 خدمات متخصص بیھوشی 
  پیشگیری از آسم 
 سنجی* شنوایی 
  *مداوای بھداشت رفتاری 
 بخشی قلبی توان 
  *خدمات کایروپرکتیک و جابجا کردن ستون فقرات 
 درمان و رادیوتراپی شیمی 
  ارزیابی سالمت شناختی 
  دیالیز/خدمات ھمودیالیز 
 ) وسایل پزشکي بادوامDurable Medical 

Equipment, DME *( 
 ھای اتاق اورژانس ویزیت 
  *تغذیھ داخلی و تزریقی 
 توانید بھ ھا و مشاوره دفتر تنظیم خانواده (میویزیت

 کننده مراجعھ کنید)کننده غیر شرکتیک ارائھ
  بخشی*ھای توانخدمات و دستگاه  
  سمعک 
 ت درمانی در خانھ* مراقب 
  *مراقبت قبل از مرگ 
 ھای پزشکی و جراحی بستری* مراقبت 
  *آزمایشگاه و رادیولوژی 
 مدت در خانھ* ھا و خدمات سالمت طوالنیدرمان 
  مراقبت دوره بارداری و نوزاد 
  *پیوند عضو اصلی 
  *درمان شغلی 
  *ارتز/ پروتز 
 لوازم استومی و اورولوژی 
  بیماران سرپایی خدمات بیمارستانی 
  خدمات بھداشت روانی برای بیماران سرپایی 
  *جراحی سرپایی 
  *مراقبت تسکینی 

  ویزیت ھایPCP 
 خدمات پزشکی کودکان  
  *فیزیوتراپی 
 ) خدمات پا درمانیPodiatry*( 
 بخشی ریویتوان 
 یابی کل ژنوم سریع (توالیRapid Whole 

Genome Sequencing ( 
  بخشی ھای توانخدمات و دستگاه * 
  خدمات پرستاری ماھرانھ 
 ھای متخصصویزیت 
  *گفتاردرمانی 
  خدمات جراحی 
  پزشکی از راه دور/ بھداشت از راه دور 
  *خدمات تراجنسیتی 
  مراقبت فوری 
 خدمات سالمت بانوان 
  خدمات بھداشت زنان 



 L.A. Careتحت پوشش  Medi-Calخدمات 
 
 

 خدمات بیماران سرپایی

 ھای سالمت شناختی ارزیابی 

L.A. Care سال و باالتر و افرادی کھ واجد شرایط   65یک ارزیابی سالمت شناختی مختصر را بصورت سالیانھ برای اعضای
ارزیابی سالمت شناختی عالیم   دھد. نیستند، پوشش می  Medicareارزیابی مشابھ در قالب ویزیت تندرستی سالیانھ در قالب برنامھ 

 کند.بیماری آلزایمر یا زوال عقل را بررسی می
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