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Health Net Cal MediConnect Plan 
(Medicare-Medicaid Plan) 
 

 MEDICARE اینسخھ داروی پوشش درباره گیریتصمیم درخواست
 

     :دیبفرست ما یبرا نمابر ای پست با دیتوانیم را فرم نیا
 

 :ینشان   نمابر: شماره   
Medicare Part D    1-800-977-8226 
Prior Authorization Department 
P.O. Box 419069 
Rancho Cordova, CA 95741 
    

 )County Diego San ر(د 1-855-464-3572 ای )County Angeles Los (در 1-855-464-3571 تلفن شماره قیطر از
)711 TTY:( ینشان بھ ما تیساوب قیطر از ای healthnet.com/calmediconnect درباره یریگمیتصم درخواست دیتوانیم زین 

 التیتعط در ،یادار ریغ ساعات در است. جمعھ تا دوشنبھ شب 8 تا صبح 8 از اعضا خدمات یکار ساعات .دیکن ارائھ را مھیب پوشش
  .شودیم گرفتھ تماس شما با یکار روز نینخست در .دیبگذار امیپ دیتوانیم لیتعط یروزھا ای ھفتھ آخر

 
 کند. ارائھ را پوشش درباره یریگمیتصم درخواست شما طرف از تواندیم زکنندهیتجو پزشک :کنند ارائھ درخواست توانندیم یکسان چھ
 یبرا باشد. شما ندهینما دیبا شخص آن کند، ارائھ درخواست شما طرف از دوستان) ای بستگان از یکی (مثالً  یگرید شخص دیخواھیم اگر

 .دیریبگ تماس ما با ندهینما نییتع درباره اطالعات کسب
 

 کننده نامثبت فرد اطالعات
 کننده نامثبت فرد نام

 
  تولد خیتار

 کننده نامثبت فرد ینشان
 

 شھر
 

 پیز کد التیا

 تلفن
 

  کننده نامثبت فرد تیعضو شناسھ

 
 :نباشد زکنندهیتجو پزشک ای کننده نامثبت فرد ھمان درخواست دھندهارائھ فرد کھ دیکن پر یصورت در فقط را ریز قسمت

 کنندهدرخواست فرد نام
 

 کننده نامثبت فرد با کنندهدرخواست فرد نسبت
 

 ینشان
 

 شھر
 

 پیز کد التیا

 تلفن
 
 
 
 



 کننده: نامثبت فرد تجویزکننده پزشک یا کننده نامثبت فرد از غیر افرادی سوی از شده ارائھ ھایدرخواست بھ مربوط نمایندگی اسناد
 یبرا آن). مکتوب معادل ای CMS-1696 نمایندگی مجوز شده پر (فرم کنید پیوست را کننده نامثبت فرد نمایندگی دھندهنشان اسناد

 شماره با ای خود طرح با ھفتھ روز 7 و روزشبانھ ساعت 24 یط نده،ینما انتصاب ای شتریب اطالعات کسب
 2048)-486-877-1 (TTY: 4227)-633-800-1 Medicare-800-1( دیریبگ تماس. 

 
  کنید): ذکر را ماه ھر برای درخواستی مقدار و قوت بودن، مشخص صورت (در ھستید آن خواستار کھ اینسخھ داروی نام

 
 

 
 پوشش نییتع درخواست نوع

  * دارویی). فھرست (استثنای نیست بیمھ پالن پوشش تحت داروھای فھرست در کھ خواھممی دارویی من �
 فھرست نیا از پالن یجار سال یط یول بود مھیب پالن پوشش تحت یداروھا فھرست در قبالً  کھ کردمیم استفاده ییدارو از من �

  * ).ییدارو فھرست ی(استثنا است شدن خارج حال در ای است شده خارج
  دارم.* یقبل مجوز درخواست است، کرده زیتجو پزشکم کھ ییدارو یبرا من�
  دارم استثنا اعمال درخواست پزشک، لھیوس بھ شده زیتجو یدارو افتیدر از شیپ گرید یدارو مصرف شرط یبرا من�

  ).*ییدارو فھرست ی(استثنا
 تعداد بتوانم تا دارم استثنا اعمال درخواست مقدار) تی(محدود افتیدر قابل یقرصھا تعداد درباره مھیب پالن تیمحدود یبرا من�

  ).*ییدارو فھرست ی(استثنا کنم افتیدر را پزشک لھیوس بھ شده زیتجو یقرصھا
 گرید یدارو بابت کھ است یمبلغ از باالتر کند،یم مطالبھ پزشکم لھیوس بھ شده زیتجو یدارو بابت من مھیب پالن کھ یماریب سھم مبلغ �

 * ).یبندرده ی(استثنا ابدی کاھش من ماریب سھم خواھمیم من و کندیم مطالبھ من یماریب کنندهدرمان
 حال در یا است شده منتقل باالتری بیمار سھم رده بھ ولی بود، تریپایین بیمار سھم رده در قبالً  کھ کردممی استفاده دارویی از من �

  * بندی).رده (استثنای است شدن منتقل
 است. باالتر باشد، دیبا آنچھ از است، کرده مطالبھ من یدارو پالن کھ یماریب سھم مبلغ �
  .شود بازگردانده من بھ ام،کرده پرداخت ینقد را آن پول کھ پوشش تحت یانسخھ یدارو نھیھز خواھمیم من �

 دییتا یکتب صورت بھ را شما درخواست دیبا زکنندهیتجو پزشک د،یھست یبندرده ای ییدارو فھرست یاستثنا اعمال خواستار اگر *توجھ:
 .باشد بانیپشت اطالعات افتیدر مستلزم است ممکن )،مصرف تیریمد الزامات گرید ای( یقبل مجوز مولمش یھادرخواست یدگیرس .کند

 شما درخواست دییتا یبرا »یقبل مجوز ای استثنا اعمال درخواست بانیپشت اطالعات« وستیپ برگھ از تواندیم زکنندهیتجو پزشک
 .کند استفاده

 
 :)دیکن وستیپ را بانیپشت (اسناد میدھ قرار نظر مد دیبا ما کھ یلیتکم اطالعات

 
 
 
 

 
 
  



 سریع گیریتصمیم مھم: نکتھ
 ییتوانا ای سالمت جان، بھ است ممکن استاندارد یرا افتیدر یبرا ساعتھ 72 انتظار کھ دیدھ صیتشخ زکنندهیتجو پزشک ای شما اگر
 72 انتظار کھ کند ثابت زکنندهیتجو پزشک اگر .دیشو )ی(فور عیسر یرا صدور خواستار دیتوانیم بزند، لطمھ کامل عملکرد یابیباز

 پزشک اگر .میکنیم اعالم شما بھ ساعت 24 ظرف را خود یرا خودکار طور بھ ما بزند، یجد بیآس شما سالمت بھ است ممکن ساعتھ
 ازمندین شما پرونده ییگو کھ میکنیم یریگمیتصم یطور ما نکند، دییتا را عیسر یرا صدور یبرا شما درخواست زکنندهیتجو

 صدور خواستار دیتوان ینم د،یا کرده پرداخت دارو دیخر یبرا قبالً  کھ یوجھ بازپرداخت درخواست ارائھ یبرا است. عیسر یریگمیتصم
 .دیشو پوشش عیسر یرا

 زکنندهیتجو پزشک (اگر دیبزن عالمت را کادر نیا شود، یریگمیتصم شما درخواست درباره ساعت 24 ظرف دیبا دیکنیم فکر اگر �
ً  را شما درخواست  ).دیکن وستیپ درخواست نیا بھ را ھیدییتا است، کرده دییتا کتبا

 
  :خیتار امضا:

 
 قبلی مجوز یا استثنا اعمال درخواست برای پشتیبان اطالعات

 بھ رسیدگی نیست. ممکن تجویزکننده پزشک کتبی تاییدیھ بدون بندیرده و دارویی فھرست استثنای ھایدرخواست بھ رسیدگی
 باشد. پشتیبان اطالعات ارائھ مستلزم است ممکن قبلی مجوز ھایدرخواست

 72 استاندارد ینیبازب بازه اعمال کھ کنمیم یگواھ ر،یز قسمت کردن امضا و کادر نیا زدن عالمت با :عیسر ینیبازب درخواست�
 .ندازدیب خطر بھ را کامل عملکرد بھ یابیدست یبرا کننده نامثبت فرد ییتوانا ای کننده نامثبت فرد سالمت ای جان است ممکن ساعتھ

 زکنندهیتجو پزشک اطالعات
 نام

 
 ینشان

 
 شھر

 
 پیز کد التیا

 دفتر تلفن
 

 نمابر

 زکنندهیتجو پزشک یامضا
 

 خیتار

 
  یپزشک و یصیتشخ اطالعات

  دارو:
 

  تناوب:  :زیتجو روش و قوت

 :شروع خیتار
 دیجد شروع �

  روز: 30 ھر در مقدار :درمان دوره ینیتخم طول

 قد/وزن:
 

  :ییدارو یھاتیحساس

ً  - صیتشخ  .دیکن ذکر را مربوطھ ICD-10 یکدھا و یدرخواست یدارو با درمان تحت یھاصیتشخ تمام لطفا
 درد نفس، یتنگ وزن، دادن دست از ا،یآنورکس رینظ است، عالمت ینوع یدرخواست یدارو با درمان تحت یماریب اگر(

 )دیکن ذکر را شودیم عالئم باعث کھ یصیتشخ امکان صورت در ره،یغ و تھوع نھ،یس قفسھ
 
 
 

 ICD-10 )یکد(ھا

 :مرتبط یھاصیتشخ ریسا
 
 
 

 ICD-10 )یکد(ھا



 )دارد ازین یدرخواست یدارو بھ کھ )یی(ھایماریب درمان یبرا( دارو: سابقھ 
 شده امتحان یداروھا

 دوز است، مقدار تیمحدود مورد در مشکل (اگر
 )دیکن ذکر را شده امتحان روزانھ دوز کل/واحد

 یقبل یداروھا ییکارآزما جینتا  داروھا ییکارآزما یھاخیتار
 )دیدھ حی(توض تحمل عدم ای تیموفق عدم 

   
   
   
   

 ست؟یچ یدرخواست یدارو ازمندین )ی(ھایماریب یبرا یکنون ییدارو میرژ

 
 

   دارو یمنیا
 ریخ � بلھ � است؟ شده ذکر یدرخواست یدارو یبرا FDA توسط مصرف منع موارد ایآ

 
   دارد؟ وجود کنندهنامثبت یفعل ییدارو میرژ بھ یدرخواست یدارو افزودن با دارو تعامل مورد در ینگران گونھچیھ ایآ

 ریخ �  بلھ � 
ً  است مثبت باال در شده ذکر سؤاالت از کی ھر بھ پاسخ اگر  با یاحتمال یھاسکیر با سھیمقا در ایمزا مورد در )2 د،یدھ حیتوض را موضوع )1 لطفا

 دیدھ شرح را یمنیا از نانیاطم یبرا نظارت طرح )3 و دیکن بحث شده ذکر ینگران وجود
 
 
 

  سالمندان در داروھا یباال سکیر تیریمد
 

 شتریب سالمند ماریب نیا یبرا آن بالقوه یھاسکیر از یدرخواست یدارو با درمان یایمزا دیکنیم احساس ایآ دارد، سال 65 از شیب کنندهنامثبت اگر
 ریخ �         بلھ ☐                                                                                                                   است؟

ً  است، یونیاف مواد جزو یدرخواست یدارو اگر( – یونیاف مواد  )دیکن لیتکم را ریز سؤاالت لطفا
 

 روز/گرمیلیم   ؟است چقدر روزانھ )MED( یتجمع نیمورف معادل دوز

 ریخ � بلھ �  د؟یھست مطلع کنندهنامثبت نیا یبرا یونیاف مواد زکنندگانیتجو ریسا از ایآ
ً  صورت، نیا در    .دیدھ حیتوض لطفا

 
 
 
 
 
 
 

 

MED  پزشکی است؟روزانھ اعالم شده دارای ضرورت                مقدار ایآ     � بلھ        � خیر 
MED  کننده ناکافی است؟نامروزانھ کمتر برای کنترل درد ثبت  مقدار ایآ     � بلھ        � خیر 



 درخواست منطق
 درمان در یناتوان ای ،یآلرژ ت،یسم رینظ اند،داشتھ ینامطلوب جھینت اما شده امتحان قبالً  ای دارند مصرف منع نیگزیجا )یدارو(ھا �
 ییدارو )ی(ھاییکارآزما جینتا و شده امتحان )یدارو(ھا )1( :دیینما مشخص ریز در است، نشده ذکر فرم نیا در ییدارو سابقھ بخش در قبالً  اگر

 درمان طول و دوز حداکثر درمان، عدم صورت در )3( د،یکن ذکر را کی ھر نامطلوب جینتا و (ھا)دارو نامطلوب، جینتا بروز صورت در )2(
ً  دارو(ھا)، مصرف منع صورت در )4( دیکن ذکر را شده امتحان )یدارو(ھا یبرا  مورد )ی(ھادارو چرا کھ دیکن اعالم را یخاص علت لطفا

 دارند مصرف منع زین ییدارو فھرست )ی(ھادارو ریسا/نظر

 از یخاص حیتوض دارو رییتغ صورت در توجھ قابل یمنف ینیبال امدیپ یباال سکیر است؛ داریپا یفعل )یدارو(ھا با ماریب تیوضع �
 مثال عنوان بھ - است یضرور دھد رخ توجھ قابل یمنف امدیپ رودیم انتظار چرا نکھیا لیدل و شده ینیب شیپ توجھ قابل یمنف ینیبال امدیپ ھرگونھ
 کنترل طیشرا کھ قبالً  )،است ازین مورد یماریب کنترل یبرا یمتعدد یداروھا است، شده امتحان یادیز ی(داروھا است بوده دشوار یماریب کنترل
 افتادن، ،یمغز سکتھ ،یقلب حملھ مکرر، حاد یپزشک تیزیو ای شدن یبستر (مثالً  بود کرده تجربھ را یتوجھ قابل یمنف امدیپ ماریب بود نشده

 .رهیغ و )یرضروریغ رنج و درد ،یعملکرد تیوضع توجھ قابل تیمحدود

 و شده امتحان )ی(ھادوز ای/و دوز )یفرم(ھا )1( :دیکن ذکر قسمت نیا در مصرف مقدار شیافزا ایو/ مصرف روش رییتغ یپزشک ضرورت�
 استفاده شتریب قدرت و کمتر تکرار دفعات با دوز از توانینم چرا دیکن اعالم )3( دیدھ جیتوض را یپزشک یعلم )2( )دارو؛ی(ھاییکارآزما جھینت

 باشد داشتھ وجود یشتریب قدرت اگر - کرد
  :دیینما مشخص ریز در است، نشده ذکر فرم نیا در ییدارو سابقھ بخش در قبالً  چنانچھ ییدارو فھرست رده یاستثنا یبرا درخواست �
 و (ھا)دارو نامطلوب، جینتا بروز صورت در )2( ییدارو )ی(ھاییکارآزما جینتا و حیترج مورد ای ییدارو فھرست از شده امتحان )یدارو(ھا )1(

 یبرا درمان طول و دوز حداکثر ،یدرخواست یدارو اندازه بھ نبودن درمان/مؤثر عدم صورت در )3( د،یکن ذکر را کی ھر نامطلوب جینتا
ً  دارو(ھا)، مصرف منع صورت در )4( دیکن ذکر را شده امتحان )یدارو(ھا  ریسا/نظر مورد )ی(ھادارو چرا کھ دیکن اعالم را یخاص علت لطفا

 دارند مصرف منع زین ستیل )ی(ھادارو

 )دیکن ذکر قسمت نیا (در ریسا �
 

  الزم حاتیتوض
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
  درمانی بھداشتی برنامھ خود، پوشش تحت افراد بھ آنھا ارئھ و درمانی برنامھ دو مزایای تلفیق برای
Inc Solutions, Community Net Health، با Medicare و Cal-Medi دارد. قرارداد  



 
 
 
  



 
 
 
  



 
 
 
  



 
 
 
  



 
 
 
 
 


