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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Ներածություն 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

A. Նախազգուշացումներ  

Այս փաստաթուղթը 2020թ.-ի Health Net Cal MediConnect -ի կողմից փոխհատուցվող նպաստների և ծառայությունների ամփոփումն է: 
Սա միայն ամփոփում է: Խնդրում ենք կարդալ Անդամների ձեռնարկը նպաստների ամբողջական ցանկի համար: 

❖ Health Net Community Solutions, Inc.-ը առողջապահական պլան է, որը պայմանագիր է կնքել Medicare-ի և Medi-Cal-ի հետ՝ այդ երկու 
ծրագրերի նպաստները անդամներին տրամադրելու համար։  

❖ Health Net Cal MediConnect-ում դուք կարող եք Ձեր Medicare-ի և Medi-Cal-ի ծառայությունները մեկ առողջապահական ծրագրով 
ստանալ: Health Net Cal MediConnect-ի խնամակալը կօգնի հոգալ ձեր առողջապահական կարիքները: 

❖ Սա ամբողջական ցուցակը չէ: Այս տեղեկատվությունը նպաստների ամբողջական նկարագրություն չէ: Մանրամասների համար 
խնդրում ենք կապվել ծրագրի հետ կամ կարդալ Անդամների ձեռնարկը: 

❖ Դուք կարող եք անվճար ստանալ այս փաստաթուղթը այլ ձեւաչափերով, օրինակ `մեծ տպագիր, բրայլյան կամ աուդիո: Զանգահարե՛ք 
1-855-464-3571(TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ը: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող 
եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: 

❖ Եթե ցանկանում եք՝ Health Net Cal MediConnect-ը ձեզ պարբերաբար հաճախորդի նյութերն ուղարկի այլ ձեւաչափերով, ինչպիսիք են 
Բրայլյան կամ մեծ տպագիր ձևաչափերը կամ անգլերենից բացի լեզվով, խնդրում ենք կապվել Հաճախորդի սպասարկման բաժին: 
Ասացեք Հաճախորդների սպասարկման բաժնին, որ ցանկանում եք պահանջ ներկայացնել ձեր փաստաթղթերը այլ ձեւաչափով կամ 
լեզվով ստանալու համար: 

❖ ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-855-464-3571 (TTY: 711) from  
8 a.m. to 8 p.m., Monday through Friday. After hours, on weekends and on holidays, you can leave a message. Your call will be returned 
within the next business day. The call is free. 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  
❖ ATENCIÓN: si usted habla español, hay servicios de asistencia de idiomas disponibles para usted sin cargo. Llame al 1-855-464-3571  

(TTY: 711) de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a viernes. Después del horario de atención, los fines de semana y los días feriados puede dejar 
un mensaje. Le devolveremos la llamada el siguiente día hábil. La llamada es gratuita. 

❖ ВНИМАНИЕ: Если вы говорите по-русски, мы можем предложить вам бесплатные услуги переводчика. Звоните по телефону  
1-855-464-3571 (линия TTY: 711). Вы можете получить необходимую информацию непосредственно у сотрудника плана с 
понедельника по пятницу с 8:00 часов утра до 8:00 часов вечера. В нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни, 
вы можете оставить сообщение. Вам перезвонят на следующий рабочий день. Звонок бесплатный. 

❖ PAALALA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, available sa inyo ang mga serbisyo ng tulog sa wika, nang walang singil. Tumawag sa 
1-855-464-3571 (TTY: 711) mula 8 a.m. hanggang 8 p.m., Lunes hanggang Biyernes. Paglipas ng mga oras ng negosyo, tuwing Sabado 
at Linggo at sa pista opisyal, maaari kang mag-iwan ng mensahe. Ang iyong tawag ay ibabalik sa loob ng susunod na araw ng negosyo. 
Libre ang tawag. 

❖ XIN LƯU Ý: Nếu quý vị nói tiếng Việt, chúng tôi sẵn có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho quý vị. Hãy gọi 1-855-464-3571  
(TTY: 711) từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến hết thứ Sáu. Sau giờ làm việc, vào các ngày cuối tuần và ngày lễ, quý vị có thể để lại 
tin nhắn. Cuộc gọi của quý vị sẽ được hồi đáp vào ngày làm việc hôm sau. Cuộc gọi này miễn phí. 

❖ 알림:귀하께서한국어를 사용하시는 경우 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 . 1-855-464-3571 (TTY: 711)번으로 
월요일 -금요일 , 오전 8 시부터 오후 8 시까지 전화하십시오 . 영업시간 이후 , 주말 및 공휴일에는 메시지를남기실 수 있습니다 . 다음 
영업일에 저희가 귀하께 전화를 드리겠습니다 . 안내전화는 무료입니다 . 

❖ 請注意：如果您使用中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-855-464-3571 (聽障專線：711)。週一至週五，上午 8 點到下午 8 點。
非營業時間、週末及假日，您可以留言。我們會在下一個工作日給您回電。此專線為免付費電話。 

❖ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե Հայերեն եք խոսում, անվճար լեզվական օգնության ծառայություններ են հասնում Ձեզ : Զանգահարեք 
1-855-464-3571 (TTY՝ 711): Մի անձ այստեղ է Ձեզ հետ զրուցելու նպատակով երկուշաբթիից ուրբաթ, կ.ա. 8:00-ից կ.հ. 8:00-ը: 
Աշխատանքային ժամերից անց, հանգստյան օրերին եւ տոներին, կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Ձեր զանգը կվերադարձվի 
հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հեռախոսազանգն անվճար է: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  
8:0 حتى  صباحا 8:00 الساعة  من  ، (TTY: 711) 3571-464-855-1 بالرقم  االتصال  يرجى .مجانا اللغوية  المساعدة  خدمات  لك  تتوافر  العربية،  تتحدث  كنت  إذا :ًً  ولالتصال  الجمعة،  إلى  االثنين  يوم  من  مساء، 0 

.مجانية  المكالمة  هذه .التالي  العمل  يوم  في  مكالمتك  على  سنرد .رسالة  ترك  يمكنك  ،  والعطالت  األجازات  أيام  الرسمي،  الدوام  أوقات  غير  في
ًُ

 تا دوشنبھ شب، 8:00 تا صبح 8:00 ساعت از (TTY: 711) 3571-464-855-1 شماره با .باشند می شما اختیار در رایگان طور بھ زبانی امداد خدمات کنید، می صحبت فارسی بھ اگر :توجھ  
پیام توانید می رسمی، تعطیالت و ھا ھفتھ آخر در کاری، ساعات از بعد .بگیرید تماس جمعھ   بعدی کاری روز در شما  تلفنی تماس بھ .بگذارید  .است رایگان تماس این .شد خواھد داده پاسخ

B. Հաճախակի տրվող հարցեր  

Հետեւյալ աղյուսակում նշվում են հաճախակի տրվող հարցեր: 

Հաճախակի տրվող հարցեր (FAQ) Պատասխաններ 

Ի՞նչ է Cal MediConnect Plan: Cal MediConnect Plan- ը կազմակերպություն է, որը բաղկացած է բժիշկներից, 
հիվանդանոցներից, դեղատներից, երկարատեւ ծառայությունների մատուցողներից եւ այլ 
պրովայդերներից: Այն նաև ունի խնամքի կորդինատորներ, որոնք օգնում են ձեզ 
ծառայություն մատուցողների և ծառայությունների հետ կապված հարցերում: Նրանք բոլորը 
համատեղ աշխատում են ձեզ անհրաժեշտ բուժօգնությունը ցուցաբերելու համար:  
Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)-ը Cal MediConnect Plan է,  
որը անդամագրվածներին Medi-Cal և Medicare նպաստներ է տրամադրում: 

Ի՞նչ է Health Net Cal MediConnect-ի 
կորդինատորը: 

Health Net Cal MediConnect-ի կորդինատորը հիմնական անձն է, ում հետ դուք պետք է կապ 
հաստատեք: Այս անձը օգնում է կառավարել ձեր բոլոր պրովայդերներն ու ծառայությունները 
եւ համոզվեք, որ դուք ստանում եք այն, ինչ ձեզ հարկավոր է:  

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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 ? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Հաճախակի տրվող հարցեր (FAQ) Պատասխաններ 

Ի՞նչ են երկարատև 
ծառայությունները և  
աջակցումը (LTSS):  

Երկարաժամկետ ծառայությունները եւ աջակցությունները  LTSS այն մարդկանց համար են, 
ովքեր ամենօրյա խնդիրների լուծման օգնության կարիք ունեն, ինչպիսիք են՝ լոգանք 
ընդունելը, հագնվելը, կերակուր պատրաստելը եւ դեղորայք ընդունելը: Այս 
ծառայությունների մեծ մասը տրամադրվում է ձեր տանը կամ ձեր համայնքում,  
սակայն կարող է տրամադրվել ծերանոցում կամ հիվանդանոցում:  

LTSS- ն ներառում է հետեւյալ ծրագրերը՝ Տարեց մարդկանց ունիվե  րսալ ծառայությունների 
ծրագրերը (MSSP), Մեծահասակների համայնքային ծառայությունները  (CBAS), և 
Բուժօգնության հաստատությունների (NF) կողմից տրամադրվող երկարատև հմուտ 
բուժքույրական խնամք: 

Արդյոք Դուք Health Net  
Cal MediConnect -ում կկարողանաք 
նույն Medicare-ի և Medi-Cal-ի 
նպաստները ստանալ: 

Արդյոք Դուք ուղղակիորեն Health Net Cal MediConnect-ից կկարողանաք նույն Medicare-ի և 
Medi-Cal-ի նպաստները ստանաք: Դուք աշխատելու եք պրովայդերների թիմի հետ, որն 
օգնում է որոշել, թե ինչ ծառայություններ կկատարեն ձեր կարիքները: Սա նշանակում է,  
որ դուք այժմ կարող եք փոխվել որոշ ծառայություններ:  

Եթե դուք Health Net Cal MediConnect-ում գրանցվեք, ձեր եւ ձեր խնամքի թիմը միասին 
կաշխատեն ձեր անհատականացված խնամքի պլան մշակելու համար, ձեր առողջությանն 
ու աջակցության կարիքները հոգալու համար, վերափոխելով ձեր անձնական 
նախասիրությունները եւ նպատակները: Բացի այդ, եթե դուք որեւէ Medicare Part D 
դեղատոմսով դեղեր եք վերցնում, որոնք Health Net Cal MediConnect-ը սովորաբար չի 
ընդգրկում, կարող եք ժամանակավոր մատակարարում ստանալ, եւ մենք կօգնենք ձեզ 
անցնել մեկ այլ դողամիջոց կամ ստանալ բացառություն անհրաժշտության դեպքում  
Health Net Cal MediConnect-ի փոխհատուցում ստանալ:  
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Հաճախակի տրվող հարցեր (FAQ) Պատասխաններ 

Կարո՞ղ եք այցելել նույն 
բժիշկներին, ում այժմ այցելում եք: 

Հաճախ դա է պատճառը: Եթե ձեր պրովայդերները (ներառյալ բժիշկները եւ դեղատները) 
աշխատում են Health Net Cal MediConnect-ի հետ և պայմանագիր ունեն մեզ հետ, ապա 
կարող եք շարունակել նրանց այցելել: 

●  Մեր հետ պայմանավորվածություն ունեցող մատակարարները «ցանցում» են: 
Դուք պետք է օգտագործեք Health Net Cal MediConnect-ի ցանցում 
գտնվող պրովայդերներ:  

●  Եթե դուք անհապաղ կամ շտապ օգնության կարիք ունեք կամ ոչ տարածքային 
դիալիզի ծառայությունների անհրաժշտություն ունեք, ապա կարող եք  օգտագործել 
Health Net Cal MediConnect-ից դուրս պրովայդերներ: Health Net Cal MediConnect-ից 
դուրս այլ պրովայդերների այցելելու մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար 
խնդրում ենք զանգահարեք Հաճախորդների սպասարկման բաժին կամ կարդացեք 
Health Net Cal MediConnect-ի Անդամի  տեղեկագիրք:  

Պարզելու, թե արդյոք ձեր բժիշկները ծրագրի ցանցում են, զանգահարե՛ք Անդամների 
սպասարկման կենտրոն կամ կարդացե՛ք Health Net Cal MediConnect-ի Մատակարարի և 
դեղատան ուղեցույցը: 

Եթե Health Net Cal MediConnect-ը նոր է ձեզ համար, ապա մենք ձեր կարիքները հոգալու 
նպատակով ձեզ հետ աշխատելու ենք Անհատականացված խնամքի պլան մշակել: Դուք 
կարող եք շարունակել այցելել այն բժիշկներին, ում այժմ այցելում եք մինչեւ 12 ամիս, եթե 
նրանք մատուցեն այն ծառայությունները, որոնք Medicare-ն ու Medi-Cal-ն են ներառում եւ 
որոշակի պայմանների բավարարման պարագայում: Զանգահարե՛ք 1-855-464-3571  
(TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ը եւ ասեք նրանց՝ ցանկանում եք խնդրել 
բուժման շարունակականություն: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Հաճախակի տրվող հարցեր (FAQ) Պատասխաններ 

Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե Ձեզ 
անհրաժեշտ է ծառայություն, բայց 
ոչ ոք Health Net Cal MediConnect-ի 
ցանցում չի կարող այն ապահովել: 

Ծառայությունների մեծ մասը կտրամադրվի մեր ցանցային պրովայդերների կողմից: Եթե Ձեզ 
անհրաժեշտ է ծառայություն, որը չի կարող տրամադրվել մեր ցանցում, ապա Health Net  
Cal MediConnect-ը կվճարի ոչ ցանցային մատակարարի ծախսերի համար: 

Ո՞րտեղ է հասանելի Health Net 
Cal MediConnect-ը: 

Այս պլանի ծառայության տարածքը ներառում է `Լոս Անջելեսի Վարչաշրջան, Կալիֆորնիա, 
(բացառությամբ միայն 90704 ինդեք կոդի): Դուք պետք է ապրեք այս տարածքում, որպեսզի 
միանաք պլանին: 

Health Net Cal MediConnect-ի 
շրջանակներում Դուք արդյոք 
ամսական գումար (նաեւ կոչվում է 
պրեմիում) վճարում եք: 

Ձեր առողջապահական փոխհատուցման համար Դուք Health Net Cal MediConnect-ին 
ամսական պրեմիում չեք վճարելու:  

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Հաճախակի տրվող հարցեր (FAQ) Պատասխաններ 

Ո՞րն է նախնական 
թույլտվությունը:  

Նախնական թույլտվությունը Health Net Cal MediConnect-ի հաստատում է, նախքան դուք 
կարող եք ստանալ հատուկ ծառայություն կամ դեղորայք կամ ցանցից դուրս մատակարար 
տեսնել: Health Net Cal MediConnect-ը հնարավոր է չփոխհատուցի դեղի կամ ծառայության 
համար, եթե դուք չստանաք այդ համաձայնությունը  :  

Եթե դուք անհապաղ կամ շտապ օգնության կարիք ունեք կամ ոչ տարածքային դիալիզի 
ծառայությունների անհրաժշտություն ունեք, ապա Դուք առաջին հերթին պետք է ստանաք 
հաստատում: Health Net Cal MediConnect-ը կարող է Ձեզ տրամադրել ծառայությունների 
կամ ընթացակարգերի ցանկ, որոնք պահանջում են նախքան ծառայություն տրամադրելը 
Health Net Cal MediConnect-ից նախապես թույլտվություն ստանալ:  

Նախօրոք թույլտվության մասին ավելին իմանալու համար օգտագործեք Անդամի  ձեռնարկի  
գլուխ 3-ը: Տեսե՛ք Անդամների  ձեռնարկի 4-րդ գլխի նպաստների գրաֆիկը՝ իմանալու 
համար, թե որ ծառայություններն են պահանջում նախնական թույլտվություն:  

Ի՞նչ է ուղեգիրը:  Ուղեգիր նշանակում է, որ Ձեր պրովայդերը պետք է թույլտվություն տա նախքան 
կկարողանաք օգտվել ցանցային որևէ այլ մատուցողի ծառայություններից: Health Net  
Cal MediConnect-ը հնարավոր է չփոխհատուցի դեղամիջոցի համար, եթե դուք չստանաք 
հավանություն: Որոշ մասնագետների, ինչպես օրինակ՝ կանանց առողջական հարցերով 
զբաղվող մասնագետների հետ հանդիպելու համար ձեզ անհրաժեշտ չէ ուղեգիր։  

Օգտագործե՛ք Անդամի  ձեռնարկի  գլուխ 3-ը ավելին իմանալու համար այն մասին, թե երբ 
պետք է ուղեկիգ ստանաք ձեր PCP- ից: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ. 

Հաճախակի տրվող հարցեր (FAQ) Պատասխաններ 

Ի՞նչ է լրացուցիչ օգնությունը: Լրացուցիչ օգնությունը Medicare-ի ծրագիր է, որը օժանդակում է ցածր եկամուտներով 
մարդկանց՝ վճարելու Medicare-ի Մաս Դ-ի դեղատոմսով դեղերի համար: Հավելյալ 
օգնությունը կոչվում է նաև «Ցածր եկամուտ ունեցողների նպաստ» կամ «Low-Income 
Subsidy, LIS»: 

Health Net Cal MediConnect -ում Ձեր դեղատոմսով դեղամիջոցների համավճարը արդեն 
ներառում է լրացուցիչ օգնությունը, որի համար Դուք որակավորվում եք: Հավելյալ օգնության 
մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ձեր տեղական սոցիալական 
ապահովության գրասենյակին կամ զանգահարե՛ք Սոցիալական ապահովություն 
1-800-772-1213 հեռախոսահամարով: TTY օգտվողները պետք է զանգահարեն 
1-800-325-0778: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Հաճախակի տրվող հարցեր (FAQ) Պատասխաններ 

Ո՞ւմ պետք  է դիմեք, եթե հարցեր 
կամ օգնության կարիք ունեք: 
(շարունակվում է հաջորդ էջում)  

Եթե դուք ունեք ընդհանուր հարցեր կամ հարցեր մեր պլանի, ծառայությունների, 
սպասարկման տարածքի, բիլինգի կամ Անդամության ID քարտերի մասին, 
խնդրում ենք զանգահարել Health Net Cal MediConnect-ի Հաճախորդների 
սպասարկման կենտրոն: 

Զանգահարե՛ք  1-855-464-3571 

Զանգերն այս հեռախոսահամարին անվճար են: Աշխատակիցը 
այստեղ կլինի ձեզ հետ կենդանի առցանց խոսելու համար 
երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ը: Ոչ աշխատանքային 
ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել 
հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում  
Դուք կստանաք պատասխան զանգ: 

Հաճախորդների ծառայությունների կենտրոնը տրամադրում է 
թարգմանչի անվճար ծառայություններ անգլերեն չիմացող  
մարդկանց համար: 

TTY 711 

Այս հեռախոսահամարը լսողական և խոսակցական խնդիրներ 
ունեցող մարդկանց համար է: Այս համարով զանգահարելու համար 
դուք պետք է հատուկ հեռախոսի սարքավորում ունենաք: 

Զանգերն այս հեռախոսահամարին անվճար են: Աշխատակիցը 
այստեղ կլինի ձեզ հետ կենդանի առցանց խոսելու համար 
երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ը: Ոչ աշխատանքային 
ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել 
հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում  
Դուք կստանաք պատասխան զանգ: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Հաճախակի տրվող հարցեր (FAQ) Պատասխաններ 

Ում պետք է դիմեք, եթե հարցեր 
կամ օգնության կարիք ունեք: 
(շարունակվում է հաջորդ էջում) 

Եթե ունեք հարց ձեր առողջության վերաբերյալ, խնդրում ենք զանգահարե՛ք 
Nurse Advice Call Line 

Զանգահարե՛ք  1-855-464-3571 

Զանգերն այս հեռախոսահամարին անվճար են: Վերապատրաստված 
կլինիկաների բուժքրոջ խորհուրդները և մարզչական 
ծառայությունները հասանելի են օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր։ 

TTY 711 

Այս հեռախոսահամարը լսողական և խոսակցական խնդիրներ 
ունեցող մարդկանց համար է: Այս համարով զանգահարելու համար 
դուք պետք է հատուկ հեռախոսի սարքավորում ունենաք: 

Զանգերն այս հեռախոսահամարին անվճար են: Վերապատրաստված 
կլինիկաների բուժքրոջ խորհուրդները և մարզչական 
ծառայությունները հասանելի են օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր։ 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Հաճախակի տրվող հարցեր (FAQ) Պատասխաններ 

Ում պետք է դիմեք, եթե հարցեր 
կամ օգնության կարիք ունեք: 
(շարունակվում է հաջորդ էջում) 

Եթե Ձեզ անհրաժեշտ է անհապաղ վարքագծային առողջապահական 
ծառայություններ, խնդրում ենք զանգահարե՛ք վարքագծային առողջության 
Ճգնաժամային գծին՝ 

Զանգահարե՛ք  1-855-464-3571 

Զանգերն այս հեռախոսահամարին անվճար են: Լիցենզավորված 
վարքագծային առողջության կլինիկաների ծառայությունները 
հասանելի են օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր։ 

TTY 711 

Այս հեռախոսահամարը լսողական և խոսակցական խնդիրներ 
ունեցող մարդկանց համար է: Այս համարով զանգահարելու համար 
դուք պետք է հատուկ հեռախոսի սարքավորում ունենաք: 

Զանգերն այս հեռախոսահամարին անվճար են: Լիցենզավորված 
վարքագծային առողջության կլինիկաների ծառայությունները 
հասանելի են օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր։ 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

C. Ծառայությունների ամփոփում 

Հետեւյալ աղյուսակը կարճ ամփոփում է, թե ինչ ծառայություններ կարող եք ստանալ, ձեր ծախսերը եւ նպաստների վերաբերյալ կանոնները: 

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ 

Ձեր ծախսերը 
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար 

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ) 

Բժշկի օգնության 
կարիք ունեք (Այս 
նպաստի մասին 
կարող եք կարդալ 
նաև հաջորդ էջին): 

Այցելություններ 
վնասվածքների կամ 
հիվանդությունների 
բուժման համար 

$0 Եթե դուք անհապաղ կամ շտապ օգնության կարիք  
ունեք կամ ոչ տարածքային դիալիզի ծառայությունների 
անհրաժշտություն ունեք, ապա Դուք առաջին հերթին 
պետք է ստանաք հաստատում: Հերթական 
այցելությունների համար կարող են կիրառվել 
ուղղորդման եւ նախնական թույլտվության կանոնները: 
Դուք պետք է այցելեք ցանցային բժիշկի, մասնագետների 
եւ հիվանդանոցներ: 

Ֆիզիկական բարեկեցության 
այցերը 

$0 Առողջապահական տարեկան այցելություն ամեն  
12 ամիսը մեկ: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ 

Ձեր ծախսերը 
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար 

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ) 

Ցանկանում եք 
այցելել բժշկի 
(Շարունակություն 
նախորդ էջից): 

Փոխադրամիջոցներ դեպի 
բժշկի գրասենյակ 

$0 Ոչ բժշկական փոխադրամիջոցներ Non-Medical 
Transportation (NMT) – Յուրաքանչյուր տարի 
անսահմանափակ ուղեւորություններ դեպի պլանավորվող 
վայրեր` ուղեւորատար ավտոմեքենաների, տաքսիների 
կամ հանրային / մասնավոր տրանսպորտի այլ ձեւերով: 

Ուղեգրի պահանջները կարող են կիրառվել: 

Ոչ շտապ բուժօգնության փոխադրամիջոցներ 
(NEMT)– 

Ձեր բժշկական և/կամ ֆիզիկական վիճակը թույլ չի տալիս 
տեղափոխվել ավտոբուսով, երթուղային տաքսիով, 
տաքսիով կամ այլ հասարակական կամ մասնավոր 
տրանսպորտով: Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ 
նախնական թույլտվության կանոնները: 

Մասնագիտական խնամք $0 Դուք պետք է այցելեք ցանցային բժիշկի, մասնագետների 
եւ հիվանդանոցներ: Նախնական թույլտվության 
կանոնները կարող են կիրառվել: Ուղեգիրը պահանջվում է 
ցանցային հիվանդանոցների եւ մասնագետների համար 
(որոշակի նպաստների համար): 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ 

Ձեր ծախսերը 
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար 

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ) 

Ցանկանում եք 
այցելել բժշկի 
(Շարունակություն 
նախորդ էջից): 

Խնամք ձեր հիվանդությունը, 
օրինակ գրիպը, կանխելու 
համար 

$0 Ուղղորդող եւ նախնական թույլտվություն չի պահանջվում 
գրիպի կամ թոքաբորբի պատվաստանյութերի համար: Այլ 
ծառայությունների համար կարող են կիրառվել ուղղորդման 
եւ նախնական թույլտվության կանոնները: 

"Բարի գալուստ Medicare" 
կանխարգելիչ այցելություն 
(միայն մեկ անգամ) 

$0 Ձեր նոր Մաս Բ-ի փոխհատուցման առաջին 12 ամիսների 
ընթացքում դուք կարող եք կամ Բարի գալուստ Medicare 
կանխարգելիչ այց կատարել կամ Տարեկան առողջության 
այցելություն կատարել: Ձեր առաջին 12 ամիսներից հետո 
կարող եք մեկանգամյա Տարեկան առողջական 
այցելություն ստանալ ամեն 12 ամիսը մեկ: 

Ձեզ անհրաժեշտ են 
բժշկական թեստեր 

Լաբորատոր անալիզներ, 
ինչպիսին է արյան 
աշխատանքը 

$0 Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական 
թույլտվության կանոնները: 

Ռենտգենյան ճառագայթներ 
կամ այլ պատկերներ, 
ինչպիսիք են 
CAT սկանավորումներ 

$0 Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական 
թույլտվության կանոնները: 

Սկանավորման թեստեր, 
ինչպիսիք են քաղցկեղը 
ստուգելու թեստերը 

$0 Կախված ծառայությունից՝ կարող են կիրառվել 
ուղղորդման եւ նախնական թույլտվության կանոնները: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ  

Ձեր ծախսերը  
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար  

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ)  

Դուք ձեր 
հիվանդության կամ 
վիճակի բուժման 
համար անհրաժեշտ 
դեղերի կարիք 
ունեք (Այս 
ծառայությունը 
շարունակվում է 
հաջորդ էջում) 

Չպատենտավորված դեղեր 
(ոչ մի ապրանքանիշ) 

$0 $3.60 
համավճար 
մինչև 
90 օրվա 
մատակարարում: 
Դեղատոմսով դուրս 
գրվող դեղերի 
համավճարումները 
կարող են տարբեր 
լինել՝ կախված Ձեր 
ստացած Լրացուցիչ 
օգնությունից: 
Մանրամասների 
համար խնդրում  
ենք կապվել 
ծրագրի հետ: 

Կարող են սահմանափակումներ լինել դեղամիջոցների 
տեսակների վրա: Լրացուցիչ տեղեկության համար 
տեսե՛քHealth Net Cal MediConnect-ի Ծառայության մեջ 
մտնող դեղամիջոցների ցանկը (Դեղերի ցանկ): 

Որոշ դեղեր կարող են պահանջել նախնական 
թույլտվություն: Հնարավոր սահմանափակումները 
կարող են կիրառվել: 

Դուք կարող եք ստանալ ձեր դեղերը ցանցի դեղատներում 
եւ փոստով պատվիրված դեղատներում: 

Միայն եզակի դեպքերում մենք կփոխհատուցենք ոչ-
ցանցային դեղատներից դեղատոմսով ստացվող դեղերը: 
Եթե դուք գնում եք ոչ-ցանցային դեղատուն, դուք ստիպված 
եք վճարել ձեր դեղատոմսով դեղի ամբողջ արժեքը: 
Ուղարկեք մեզ ձեր ստացականի պատճենը, երբ խնդրում 
եք մեզ ետ վճարել գումարը: Ոչ ցանցային դեղատների 
մասին ավելին իմանալու համար տե՛ս Անդամի ձեռնարկի 
գլուխ 5-ը: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Առողջության կարիք Ծառայություններ, որոնց Ձեր ծախսերը Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
կամ խնդիր կարիք կարող եք ունենալ ցանցային 

մատակարարնե 
րի համար 

նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ) 

  

Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ. 

Դուք ձեր 
հիվանդության կամ 
վիճակի բուժման 
համար անհրաժեշտ 
դեղերի կարիք 
ունեք (Այս 
ծառայությունը 
շարունակվում է 
հաջորդ էջում) 

Որոշ դեղերի համար դուք կարող եք ստանալ երկարատև 
պաշար (նաև կոչվում է «երկարաձգված պաշար»), երբ 
ստանալիս եք լինում ձեր դեղատոմսով դեղերը: Երկարատև 
պաշարը կազմում է մինչև 90 օրվա պաշար: Դրանց համար 
դուք ծախսում եք այնքան, որքա  ն մեկամսյա 
մատակարարման ընթացքում:  

Փոխհատուցման կրիտիկակա  ն փուլ  

Երբ Ձեր դեղերի ծախսերը հասնում են $6,350, -ի,  
ապա Դուք $0 կվճարեք  Ձեր ծրագրի դեղաբանական 
տեղեկատուի դեղերի համար:  

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ. 

Դուք ձեր 
հիվանդության կամ 
վիճակի բուժման 
համար անհրաժեշտ 
դեղերի կարիք 
ունեք (Այս 
ծառայությունը 
շարունակվում է 
հաջորդ էջում) 

Ապրանքանշային  
անվանմամբ դեղեր  

$0 $8.95 
համավճար մինչև 
90 օրվա 
մատակարարում:  
Դեղատոմսով 
դուրս գ  րվող 
դեղերի 

 համավճարումները 
կարող են տարբեր 
լինել՝ կախված 

Ձեր ստացա  ծ 
Լրացուցիչ 
օգնությունից: 
Մանրամասների 
համար խն  դրում 
ենք կապվել 
ծրագրի հետ: 

Կարող են սահմանափակումներ լինել դեղամիջոցների 
տեսակների  վրա: Լրացուցիչ տեղեկության համար 
տեսե՛քHealth Net Cal MediConnect-ի Ծառայության  մեջ  
մտնող  դեղամիջոցների  ցանկը  (Դեղերի ցանկ): 

Որոշ դեղեր կարող են պահանջել նախնական  
թույլտվություն: Հնարավոր սահմանափակումները կարող 
են կիրառվել:

Դուք կարող եք ստանալ ձեր դեղերը ցանցի դեղատներում 
եւ փոստով պատվիրված դեղատներում:  

Միայն եզակի դեպքերում մենք կփոխհատուցենք ոչ-
ցանցային դեղատներից դեղատոմսով ստացվող դեղերը: 
Եթե դուք գնում եք ոչ-ցանցային դեղատուն, դուք ստիպված 
եք վճարել ձեր դեղատոմսով դեղի ամբողջ արժեքը: 
Ուղարկեք մեզ ձեր ստացականի պատճենը, երբ խնդրում 
եք մեզ ետ վճարել գումարը: Ոչ ցանցային դեղատների 
մասին ավելին իմանալու համար տե՛ս Անդամի  ձեռնարկի  
գլուխ 5-ը:  

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ)  

Ձեր ծախսերը  
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ  
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ 

Ձեր ծախսերը 
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար 

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ) 

Դուք ձեր 
հիվանդության կամ 
վիճակի բուժման 
համար անհրաժեշտ 
դեղերի կարիք 
ունեք (Այս 
ծառայությունը 
շարունակվում է 
հաջորդ էջում) 

Որոշ դեղերի համար դուք կարող եք ստանալ երկարատև 
պաշար (նաև կոչվում է «երկարաձգված պաշար»), երբ 
ստանալիս եք լինում ձեր դեղատոմսով դեղերը: Երկարատև 
պաշարը կազմում է մինչև 90 օրվա պաշար: Դրանց համար 
դուք ծախսում եք այնքան, որքան մեկամսյա 
մատակարարման ընթացքում: Խնդրում ենք տեսնել ձեր 
Պրովայդերի եւ Դեղագործական տեղեկատուն հատուկ 
դեղատների համար: 

Փոխհատուցման կրիտիկական փուլ 

Երբ Ձեր դեղերի ծախսերը հասնում են $6,350, -ի, ապա 
Դուք $0 կվճարեք Ձեր ծրագրի դեղաբանական 
տեղեկատուի դեղերի համար: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ  

Ձեր ծախսերը  
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար  

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ)  

Դուք ձեր 
հիվանդության կամ 
վիճակի բուժման 
համար անհրաժեշտ 
դեղերի կարիք 
ունեք (Այս 
ծառայությունը 
շարունակվում է 
հաջորդ էջում) 

Առանց դեղատոմսի դեղեր $0 համավճար 
մինչև 90-օրյա 
մատակարարման 
համար:  

Կարող են սահմանափակումներ լինել դեղամիջոցների 
տեսակների վրա: Լրացուցիչ տեղեկության համար տեսե՛ք 
Health Net Cal MediConnect-ի Ծառայության մեջ մտնող 
դեղամիջոցների ցանկը (Դեղերի ցանկ): 

Medicare-ի Մաս Բ-ի 
դեղատոմսով 
նշանակվող դեղեր  

$0 Մաս Բ-ի դեղերը ներառում են ձեր բժշկի կողմից իր 
գրասենյակում տրված թմրանյութերը, բանավոր քաղցկեղի  
որոշ դեղեր եւ որոշ բժշկական սարքավորումներով 
օգտագործված որոշ դեղեր: Որոշ Մաս Բ դեղեր կարող են 
ենթարկվել փուլային թերապիայի: Ձեր իրավունքների 
մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար 
կարդացեք Անդամների  ձեռնարկը: 

Նախնական թույլտվության կանոնները կարող  
են կիրառվել: 

Կաթվածի կամ 
վթարի 
հետեւանքով ձեզ 
անհրաժեշտ է 
թերապիա 

Աշխատանքային, ֆիզիկական 
կամ խոսքի թերապիա 

$0 Փոխհատուցվում են բժշկական տեսանկյունից  անհրաժեշտ 
ֆիզիկական թերապիան, մասնագիտական թերապիան և 
խոսքի թերապիան:  

Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական 
թույլտվության կանոնները: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ  

Ձեր ծախսերը  
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար  

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ)  

Շտապ օգնության 
կարիք ունեք (Այս 
նպաստի մասին 
կարող ե  ք կարդալ 
նաև հաջորդ էջին): 

Անհետաձգելի բուժօգնության 
ծառայություններ  

$0 Դուք կարող եք ստանալ ապահովագրված անհետաձգելի 
բուժօգնություն ձեզ անհրաժեշտ յուրաքանչյուր պահի 
ԱՄՆ-ի և դրա տարածքների յուրաքանչյուր վայրում:  

Նախնական լիազորում  անհրաժեշտ չէ:  

Դուք ընդգրկված եք Միացյալ Նահանգներից դուրս 
միջազգային արտակարգ / անհետաձգելի խնամքի 
ծառայությունների համար:  

Միջազգային արտակարգ իրավիճակների / հրատապ 
փոխհատուցման համար կա $50,000 տարեկան 
սահմանափակում:  

Շտապ օգնության 
ծառայություններ  

$0 Նախնական թույլտվություն չի պահանջվում ներցանցային 
կամ արտասահմանյան շտապ բժշկական օգնության 
համար:  

Ոչ արտակարգ շտա  պ օգնության ծառայությունների 
համար նախնական թույլտվության կանոնները կարող  
են կիրառվել: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ 

Ձեր ծախսերը 
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար 

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ) 

Շտապ օգնության 
կարիք ունեք 
(Շարունակություն 
նախորդ էջից): 

Անհետաձգելի բուժօգնություն՝ $0 Դուք կարող եք ստանալ ապահովագրված անհետաձգելի 
բուժօգնություն ձեզ անհրաժեշտ յուրաքանչյուր պահի 
ԱՄՆ-ի և դրա տարածքների յուրաքանչյուր վայրում: 
Տես նաեւ «Արտակարգ իրավիճակի սենյակային 
ծառայություններ» վերը նշված միջազգային արտակարգ 
իրավիճակների / հրատապ փոխհատուցման համար: 

Նախնական լիազորում անհրաժեշտ չէ: 

Ձեզ անհրաժեշտ է 
հիվանդանոցային 
խնամք 

Հիվանդանոցում մնալը $0 Յուրաքանչյուր հիվանդանոցում գտնվելու օրերի քանակի 
համար փոխհատուցվող օրերի սահմանափակում չկա: 

Ձեր բժիշկը պետք է պատմի, որ դուք պետք է ընդունվեք 
հիվանդանոց, բացի արտակարգ իրավիճակներից:  

Դուք պետք է այցելեք ցանցային բժիշկի, մասնագետների 
եւ հիվանդանոցներ: 

Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական 
թույլտվության կանոնները ոչ արտակարգ իրավիճակում 
հիվանդանոցում մնալու դեպքում: 

Բժիշկական կամ 
վիրաբուժական խնամք 

$0 Բժշկի եւ վիրաբույժի ծառայությունները տրամադրվում են 
որպես ձեր հիվանդանոցում մնալու մի մաս: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ  

Ձեր ծախսերը  
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար  

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ)  

Դուք պետք է ավելի 
լավ զգալու համար 
օգնություն 
ստանաք կամ 
հատուկ 
առողջության 
կարիք ունեք (Այս 
նպաստի մասին 
կարող եք կարդալ 
նաև հաջորդ էջին): 

Վերականգնողական 
ծառայություններ 

$0 Վերականգնողական ամբուլատոր ծառայություններ 
Առողջության հետ կապված անհրաժեշտ ֆիզիկական 
թերապիա, մասնագիտական թերապիա, խոսքի եւ լեզվի 
պաթոլոգիայի ծառայություններն են փոխհատուցվում: 

Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական 
թույլտվության կանոնները: 

Սրտի եւ երիկամների վերականգնման 
ծառայություններ 

Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական 
թույլտվության կանոնները: 

Բժշկական սարքավորումներ 
տան կիրառման համար 

$0 Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական 
թույլտվության կանոնները: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ  

Ձեր ծախսերը  
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար  

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ)  

Դուք պետք է ավելի 
լավ զգալու համար 
օգնություն 
ստանաք կամ 
հատուկ 
առողջության 
կարիք ունեք 
(Շարունակություն 
նախորդ էջից): 

Որակավորված 
բուժքույրական խնամք 

$0 Մասնագիտացված բուժհաստատության (SNF) 

Հիվանդանոցում յուրաքանչյուր փոխհատուցվող SNF օրվա 
քանակի վրա սահմանաչափ չկա: 

Նախքան հիվանդանոցում մնալը պարտադիր չէ:  
Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական 
թույլտվության կանոնները:  

Տնային Առողջապահությունը ներառում է բժշկական 
տեսանկյունից անհրաժեշտ պարբերական բուժքույրական 
խնամքմ, տնային առողջապահական օգնության եւ 
վերականգնողական ծառայություններ:  

Նախնական թույլտվության կանոնները կարող  
են կիրառվել: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ 

Ձեր ծախսերը 
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար 

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ) 

Ձեզ անհրաժեշտ է 
աչքի խնամք (Այս 
նպաստի մասին 
կարող եք կարդալ 
նաև հաջորդ էջին): 

Լսողության փորձարկումներ $0 Մենք կվճարենք ամբուլատոր բժշկի ծառայությունների 
համար՝ աչքի հիվանդությունների և վնասվածքների 
ախտորոշման և բուժման համար: Ծառայությունների 
համար կարող են գործել լիազորման կանոնները: 

Մեկ ստանդարտ աչքի հետազոտում ամեն տարի: 

Ձեզ անհրաժեշտ է 
աչքի խնամք 
(Շարունակություն 
նախորդ էջից): 

Ակնոցներ կամ կոնտակտային 
ոսպնյակներ 

$0 Կատարակտիկ վիրաբուժությունից հետո մի զույգ ակնոց 
(ոսպնյակներ եւ շրջանակներ) կամ կոնտակտային 
ոսպնյակներ: 

$250 պլանային փոխհատուցման սահմանափակում 
լրացուցիչ ակնոցի համար, ներառյալ ակնոցներ 
(ոսպնյակներ եւ շրջանակներ) կամ կոնտակտային 
ոսպնյակներ յուրաքանչյուր երկու տարին մեկ: 

Լսողության սքրինինգ $0 Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական 
թույլտվության կանոնները: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ 

Ձեր ծախսերը 
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար 

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ) 

Ձեզ անհրաժեշտ են 
լսողական 
ծառայություններ 

Լսողական սարքեր $0 Medi-Cal-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների 
սահմանափակում: Լսողական ապարատի նպաստի 
ընդհանուր արժեքը սահմանափակված է $1,510 
յուրաքանչյուր ֆիսկալ տարում: Սահմանափակումը չի 
տարածվում հղի կամ բուժքույրական հաստատության 
ռեզիդենտ շահառուների վրա: 

Ծառայությունների համար կարող են գործել 
լիազորման կանոնները: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք
կամ խնդիր 

 Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ  

Ձեր ծախսերը  
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար  

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ)  

Դուք ունեք 
քրոնիկական 
հիվանդություններ, 
ինչպիսիք են 
շաքարախտը 
կամ սրտի 
հիվանդությունը 

Ծառայություններ, որոնք 
կօգնեն կառավարել ձեր 
հիվանդությունը 

$0 Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական 
թույլտվության կանոնները: 

Շաքարախտի 
ծառայություններ 

$0 Շաքարախտի ինքնակառավարման դասընթացներ: 

Շաքարախտի մոնիտորինգի պարագաներ: 

Թերապեւտիկ կոշիկներ կամ ներդիրներ: 

Շաքարախտի ծառայությունները և մատակարարումը 
սահմանափակվում են կոնկրետ արտադրողների, 
արտադրանքի եւ / կամ ապրանքանիշերի վրա: Ձեր PCP-ն 
կամ խնամքի կորդինատորը կարող է օգնել Ձեզ ստանալ 
փոխհատուցվող ծառայություններ: 

Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական 
թույլտվության կանոնները: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ 

Ձեր ծախսերը 
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար 

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ) 

Հոգեբանական 
թեստավորում՝ 
հոգեկան 
առողջական 
վիճակը 
գնահատելու 

Հոգեկան առողջության 
պահպանման 
ծառայությունների 
մատչելիությունը 

$0 Անհատական թերապիայի այցելություն: 

Խմբի թերապիայի այցելություն: 

Անհատական թերապիա բժշկի այցելությամբ: 

Խմբային թերապիայի բժշկի այցելությամբ: 

Մասնակի հոսպիտալացման ծրագրի ծառայություններ: 

Նախնական թույլտվության կանոնները կարող  
են կիրառվել: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ  

Ձեր ծախսերը  
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար  

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ)  

Դուք ունեք նյութի 
օգտագործման 
խնդիր  

Նյութերի չարաշահման 
ծառայություններ  

$0 Ստացիոնար հիվանդանոցային բուժում  

Ներառում է Նյութերի չարաշահում և Սրտային (Սրտի) 
Վերականգնողական Ծառայություններ:  

Ամեն մի հիվանդանոց տեղափոխվելու համար՝  
փոխհատուցվող օրերի քանակի վրա սահմանաչափ չկա:  

Ձեր բժիշկը պետք է պատմի, որ դուք պետք է ընդունվեք 
հիվանդանոց, բացի արտակարգ իրավիճակներից: 

Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական 
թույլտվության կանոնները: 

Պսիխոակտիվ նյութերի չարաշահման ամբուլատոր 
ծառայություններ  

Անհատական դեղերի չարաշահում ամբուլատոր  
բուժման այցելություն:  

Խմբային դեղերի չարաշահում ամբուլատոր  
բուժման այցելություն:  

Նախնական թույլտվության կանոնները կարող  
են կիրառվել:  

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ 

Ձեր ծախսերը 
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար 

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ) 

Ամբուլատոր 
հոգեկան 
առողջության 
ծառայություններ 

Ստացիոնար բուժում 
հոգեկան առողջության կարիք 
ունեցող մարդկանց համար 

$0 Մեր պլանը ընդգրկում է մինչեւ 190 օր հոգեբուժական 
հիվանդանոցում ստացիոնար հոգեբուժության համար: 
Հոգեբուժական հիվանդանոցային ծառայությունները 
հաշվում են 190-օրյա ժամկետի սահմանափակումները 
միայն այն դեպքում, եթե պայմանները բավարարվեն: 
Այս սահմանաչափը չի տարածվում ստացիոնար 
հոգեբուժական ծառայություններին, որոնք կտրամադրվեն 
սովորական հիվանդանոցի հոգեբուժական 
բաժանմունքում: 

Ծրագիրը ներառում է 60 պահուստային օրեր ողջ  
կյանքի համար: 

Ձեր բժիշկը պետք է պատմի, որ դուք պետք է ընդունվեք 
հիվանդանոց, բացի արտակարգ իրավիճակներից:  

Նախնական թույլտվության կանոնները կարող  
են կիրառվել: 

Հոգեկան հիվանդության ծառայություն ֆիզիկական 
անձանց 65 կամ ավելի տարիքի համար 
Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական 
թույլտվության կանոնները:  

Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։ 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ 

Ձեր ծախսերը 
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար 

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ) 

Երկարատև 
օգտագործման 
բժշկական 
սարքավորում 
(DME) (Այս նպաստի 
մասին կարող եք 
կարդալ նաև 
հաջորդ էջին): 

Անվասայլակները $0 Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական 
թույլտվության կանոնները: 

(Նկատի առեք. Սա ծածկված DME-ի կամ 
մատակարարների ամբողջական ցանկ չէ: ցանկ չէ: 
Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։) 

Ինգալյատորները $0 Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական 
թույլտվության կանոնները: 

(Նկատի առեք. Սա ծածկված DME-ի կամ 
մատակարարների ամբողջական ցանկ չէ: ցանկ չէ: 
Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։) 

Հենակներ $0 Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական 
թույլտվության կանոնները: 

(Նկատի առեք. Սա ծածկված DME-ի կամ 
մատակարարների ամբողջական ցանկ չէ: ցանկ չէ: 
Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։) 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ  

Ձեր ծախսերը  
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար  

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ)  

Երկարատև 
օգտագործման 
բժշկական 
սարքավորում 
(DME) 
(Շարունակություն 
նախորդ էջից): 

Քայլելու սարքավորումներ $0 Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական 
թույլտվության կանոնները: 

(Նկատի առեք. Սա ծածկված DME-ի կամ 
մատակարարների ամբողջական ցանկ չէ: ցանկ չէ: 
Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։) 

Բժշկական սարքավորումներ 
և միջոցներ 

$0 Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական 
թույլտվության կանոնները: 

(Նկատի առեք. Սա ծածկված DME-ի կամ 
մատակարարների ամբողջական ցանկ չէ: ցանկ չէ: 
Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։) 

Դուք օգնությա  ն 
կարիք ունեք տանը 
(Այս նպաստի 
մասին կարող եք 
կարդալ նաև 
հաջորդ էջին):  

Ձեր տուն բերված սնունդ $0 Նախնական թույլտվության կանոնները կարող  
են կիրառվել: 

Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։  

Այս ծառայությունը մատչելի է միայն Տարեց մարդկանց 
ունիվերսալ ծառայությունների ծրագիր (MSSP) 
հրաժարման իրավունք ունեցող անդամների համար: 
Ուղեգրի պահանջները  կարող են կիրառվել: Այս MSSP 
փոխհատուցվում է տարեկան մինչև $4,285- չափով:  

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ  

Ձեր ծախսերը  
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար  

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ)  

Դուք օգնության 
կարիք ունեք տանը 
(Շարունակություն 
նախորդ էջից): 

Տնային ծառայություններ, 
օրինակ `մաքրում կամ 
տնային տնտեսություն 

$0 Նախնական թույլտվության կանոնները կարող  
են կիրառվել: 

Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։ 

Տարեց մարդկանց ունիվերսալ ծառայությունների ծրագիր 
(MSSP) հրաժարման իրավունք ունեցող անդամների 
համար Ուղեգրի պահանջները կարող են կիրառվել: 

Այս MSSP փոխհատուցվում է տարեկան մինչև 
$4,285- չափով: 

Փոփոխություններ ձեր տան 
համար, ինչպիսիք են, 
օրինակ, թեքահարթն ու 
անվասայլակը 

$0 Նախնական թույլտվության կանոնները կարող  
են կիրառվել: 

Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։ 

Տարեց մարդկանց ունիվերսալ ծառայությունների ծրագիր 
(MSSP) հրաժարման իրավունք ունեցող անդամների 
համար Ուղեգրի պահանջները կարող են կիրառվել: 

Այս MSSP փոխհատուցվում է տարեկան մինչև 
$4,285- չափով: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ 

Ձեր ծախսերը 
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար 

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ) 

Դուք օգնության 
կարիք ունեք տանը 
(Շարունակություն 
նախորդ էջից): 

Տնային առողջապահության 
ծառայություններ 

$0 Նախնական թույլտվության կանոնները կարող  
են կիրառվել: 

Մանրամասների համար, կապվեք պլանի հետ։ 

Ծառայություններ, որոնք 
կօգնեն ձեզ ապրել 
ինքնուրույն 

$0 Նախնական թույլտվության կանոնները կարող  
են կիրառվել: 

Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։ 

Մեծահասակների համայնքային ծառայություններից 
(CBAS) և Տարեց մարդկանց ունիվերսալ 
ծառայություններից (MSSP) հրաժարման իրավունք 
ունեցող անդամների համար: Ուղեգրի պահանջները 
կարող են կիրառվել: Այս MSSP փոխհատուցվում է 
տարեկան մինչև $4,285- չափով: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ  

Ձեր ծախսերը  
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար  

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ)  

Դուք օգնությա  ն 
կարիք ունեք տանը  
(Շարունակությու  ն 
նախորդ էջից): 

Մեծահասակների օրվա 
ծառայություններ կամ այլ 
աջակցության 
ծառայություններ  

$0 Նախնական թույլտվության կանոնները կարող  
են կիրառվել: 

Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։  

Մեծահասակների համայնքային ծառայությունների (CBAS) 
համար իրավասու անդամների համար Ուղեգրի 
պահանջները կարող են կիրառվել:  

Ձեզ անհրաժեշտ է 
ապրելու վայր 
մարդկանց հետ, 
ովքեր կարող են 
ձեզ օգնել (Այս 
նպաստի մասին 
կարող ե  ք կարդալ 
նաև հաջորդ էջին): 

Աջակցել կենդանի կամ այլ 
բնակարանային 
ծառայություններին  

$0 Նախնական թույլտվության կանոնները կարող  
են կիրառվել: 

Ուղեգրի պահանջները  կարող են կիրառվել: 
Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։  

Ծրագիրը կաջակցի այլ կազմակերպությունների միջոցով 
առաջարկվող ծառայությունների համակարգմանը, 
ինչպիսիք են Անկախ կենսամակարդակները կամ 
աջակցվո  ղ ապրուստի տրամադրման ծրագրերը: 

Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։  

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Առողջության կարիք 
կամ խնդիր 

Ծառայություններ, որոնց 
կարիք կարող եք ունենալ  

Ձեր ծախսերը  
ցանցային 
մատակարարնե 
րի համար  

Սահմանափակումներ, բացառություններ եւ 
նպաստների մասին տեղեկություններ (նպաստների 
վերաբերյալ կանոններ)  

Ձեզ անհրաժեշտ է 
ապրելու վայր 
մարդկանց հետ, 
ովքեր կարող են 
ձեզ օգնել 
(Շարունակություն 
նախորդ էջից): 

Բուժօգնության ծառայություն $0 Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական 
թույլտվության կանոնները: 

Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։ 

Ձեր խնամակալը 
որոշ ազատ 
ժամանակ է 
պահանջում 

Ծերանոցի ծառայություններ $0 Նախնական թույլտվության կանոնները կարող  
են կիրառվել: 

Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։  

Տարեց մարդկանց ունիվերսալ ծառայությունների ծրագիր 
(MSSP) հրաժարման իրավունք ունեցող անդամների 
համար Ուղեգրի պահանջները կարող են կիրառվել:  

Այս MSSP փոխհատուցվում է տարեկան մինչև  
$4,285- չափով: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

D. Health Net Cal MediConnect-ի փոխհատուցած այլ ծառայություններ   

Սա ամբողջական ցուցակը չէ: Զանգահարեք Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն կամ կարդացեք Անդամի ձեռնարկը՝ ծանոթանալու 
փոխհատուցվող ծառայություններին: 

Այլ ծառայություններ, որոնք ընդգրկված են Health Net  
Cal MediConnect-ում 

Ձեր ծախսերը ցանցային մատակարարների եւ սպասարկման 
տեղեկատվության համար 

Ասեղնաբուժության ծառայություններ $0 

Մենք կվճարենք մինչև երկու ամբուլատոր ասեղնաբուժության 
ծառայությունների համար ցանկացած մեկ օրացուցային ամսվա մեջ կամ 
ավելի հաճախ, եթե նրանք բժշկական տեսակետից անհրաժեշտ լինեն: 

Բուժօգնության ծրագրի լրացուցիչ ծառայություններ 
(CPO) ծառայություններ՝ 

$0 

CPO ծառայությունները կարող են հասանելի լինել Ձեր 
Անհատականացված բժշկական սպասարկման պլանի (Individualized Care 
Plan) շրջանակներում: Այս ծառայությունները Ձեզ ավելի են օգնում տանը, 
տրամադրելով՝ սննդի առաքում տուն՝ հաջորդելով՝ Հոսպիտալացումը կամ 
ծերանոցի ծառայությունները: Այս ծառայությունները կարող են օգնել ձեզ 
ապրել ավելի ինքնուրույն, բայց չեն փոխարինի երկարաժամկետ 
ծառայություններին և աջակցմանը (LTSS), որի համար լիազորված եք 
Medi-Cal-ի ներքո: Եթե դուք օգնության կարիք ունեք կամ ցանկանում եք 
պարզել, թե CPO-ի ծառայությունները կարող են օգնել ձեզ, դիմեք ձեր 
խնամքի համակարգողին: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Այլ ծառայություններ, որոնք ընդգրկված են Health Net  
Cal MediConnect-ում 

Ձեր ծախսերը ցանցային մատակարարների եւ սպասարկման 
տեղեկատվության համար 

Ընտանիքի պլանավորման ծառայություններ $0 

Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։  

Ֆիտնես նպաստ $0 

Ծրագիրը ներառում է հիմնական ֆիտնես անդամակցությունը 
մասնակցող ֆիթնեսի հաստատությունում կամ տնային  
ֆիթնեսի ծրագրում:  

Նախնական թույլտվության կանոնները կարող են կիրառվել: 
Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։  

Անպահության քսուկ և պամպերսներ $0 

Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական  
թույլտվության կանոնները: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Այլ ծառայություններ, որոնք ընդգրկված են Health Net  
Cal MediConnect-ում 

Ձեր ծախսերը ցանցային մատակարարների եւ սպասարկման 
տեղեկատվության համար 

Երիկամի հիվանդություն եւ այլ իրավիճակներ $0 

●  Ստացիոնար, ամբուլատոր եւ տնային դիալիզ: Ծրագրի մեջ մտնում է 
երիկամների դիալիզը, երբ դուք կարճ ժամանակահատվածով  
գտնվում եք ծրագրի սպասարկման տարածքից դուրս վայրում: Այս 
ծառայությունները կարող եք ստանալ Medicare-ի կողմից վկայագրված  
դիլաիզի հաստատություններում:  

●  Երիկամային հիվանդության տեղեկատվական ծառայություններ:  

Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական թույլտվության 
կանոնները: 

Սնունդ $0 

Երկու (2) տան առաքում օրվա ընթացքում իրականացվում է մինչեւ 14 օր 
հիվանդանոցից կամ հմուտ բուժքույրական հաստատությունից դուրս 
գալուց հետո: 

Ծառայությունները պայմանավորված են բժշկական անհրաժեշտության եւ
գործի ղեկավարման ուսումնասիրության եւ մատակարարի նախնական 
թույլտվության հիման վրա:  

 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Այլ ծառայություններ, որոնք ընդգրկված են Health Net  
Cal MediConnect-ում 

Ձեր ծախսերը ցանցային մատակարարների եւ սպասարկման 
տեղեկատվության համար 

Տարեցների բազմանպատակ ծառայությունների ծրագիր 
(Multipurpose Senior Services Program (MSSP)) 

$0 

Նախնական թույլտվության կանոնները կարող են կիրառվել: 
Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։  

Տարեկան $4,285 ծրագրի փոխհատուցման սահմափակում 
Մեծահասակների Ունիվերսալ Ծառայությունների Ծրագրի (MSSP) 
համար: Ուղեգրի պահանջները կարող են կիրառվել: 

Բուժքույրական հաստատության բնակչի ծառայություններ $0 

Բուժօգնության հաստատության բնակիչ՝ 
●  Խիրոպրակտիկայի բուժօգնություն եւ ոտքի խնամք  
●  Տեսողություն և ստոմատոլոգիա 
● Ասեղնաբուժությու  ն  
●  Լսողության ստուգումներ և լսողական սարքեր 

Նախնական թույլտվության կանոնները կարող են կիրառվել: 
Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։ 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Այլ ծառայություններ, որոնք ընդգրկված են Health Net  
Cal MediConnect-ում 

Ձեր ծախսերը ցանցային մատակարարների եւ սպասարկման 
տեղեկատվության համար 

Օփիոիդ բուժման ծրագրի ծառայություններ $0 

Օփիոիդ բուժման նպատակով ծրագիրը կվճարի հետևյալ 
ծառայությունների համար՝ 

●  Սննդի և դեղամիջոցների հսկման վարչություն կողմից (FDA) 
հաստատված դեղերի համար, և, եթե կիրառելի է, կառավարել  և 
տալ ձեզ այս դեղամիջոցները  

●  Նյութի օգտագործման հետևանքով խանգարում 

●  Անհատակա  ն եւ խմբա  յին թերապիա 

●  Ձեր մարմնի թմրամիջոցների կամ քիմիական նյութերի փորձարկում 
(թունաբանական ուսումնասիրություն)  

Նախնական թույլտվության կանոնները կարող են կիրառվել: 
Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։ 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Այլ ծառայություններ, որոնք ընդգրկված են Health Net  
Cal MediConnect-ում 

Ձեր ծախսերը ցանցային մատակարարների եւ սպասարկման 
տեղեկատվության համար 

Առանց դեղատոմսի (Over-the-counter, OTC) պարագաներ $0 

Ծրագիրը փոխհատուցում է մինչև $55 օրացուցային եռամսյակում: 
OTC նյութերը ձեզ ուղարկվելու են փոստով:  

Չօգտագործված մնացորդը յուրաքանչյուր եռամսյակի  
վերջում կչեղարկվի:  

Դուք կարող եք պատվիրել մինչեւ 15 հատ նույն իրից մեկ քառորդի 
ընթացքում, եթե նշված չէ կատալոգում: Ամեն մի հիվանդանոց 
տեղափոխվելու համար՝ փոխհատուցվող օրերի քանակի վրա 
սահմանաչափ չկա: 

Պոդիատրայի ծառայություններ $0 

Պոդիատրիայի այցելությունները սահմանափակվում են բուժման 
անհրաժեշտությամբ ոտքերի համար:  

Ոտնաթաթի հետազոտություններ եւ բուժում, եթե դուք ունեք 
շաքարախտի հետ կապված նյարդային վնաս եւ/կամ որոշ այլ խնդիրներ: 

Հերթական ոտքի խնամք (ամեն տարի մինչեւ 12 այցելություն):  

Ծառայությունների համար կարող են գործել լիազորման կանոնները: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Այլ ծառայություններ, որոնք ընդգրկված են Health Net  
Cal MediConnect-ում 

Ձեր ծախսերը ցանցային մատակարարների եւ սպասարկման 
տեղեկատվության համար 

Պրոթեզային սարքեր $0 

Պրոթեզի, սպլիցների եւ այլ սարքերի հետ կապված բժշկական 
պարագաներ: 

Նախնական թույլտվության կանոնները կարող են կիրառվել: 

Վերահսկվող վարժեցման թերապիա (Supervised Exercise 
Therapy, SET) 

$0 

Պլանը SET-ի համար պետք է վճարի այն սիմպտոմատիկ peripheral artery 
disease (PAD) մասնակիցների վերահսկվող վարժեցման թերապիայի 
համար, որոնք ունեն բժշկից ուղեգիր, որը պատասխանատու է 
ծայրամասային զարկերակների հիվանդությամբ բուժման համար։  
Պլանը կվճարի հետևյալի համար՝  

●  Մինչեւ 36 այցեր 12 շաբաթվա ընթացքում, եթե բոլոր SET 
պահանջները բավարարվում են 

●  Լրացուցիչ 36 այցեր, եթե առողջապահական անհրաժեշտ   
է համարվել  

Կլինիկական կանոնները եւ սահմանափակումները կարող են կիրառվել: 
Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։  

Կախված ծառայությունից՝ հնարավոր է պետք լինի նախնական 
լիազորում: Մանրամասնությունների համար, կապվեք պլանի հետ։ 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Այլ ծառայություններ, որոնք ընդգրկված են Health Net  
Cal MediConnect-ում 

Ձեր ծախսերը ցանցային մատակարարների եւ սպասարկման 
տեղեկատվության համար 

Ծխախոտի դադարեցման խորհրդատվություն հղի  
կանանց համար 

$0 

Կարող են կիրառվել ուղղորդման եւ նախնական  
թույլտվության կանոնները: 

Բարեկեցության/կրթության եւ այլ լրացուցիչ նպաստներ $0 

Ծրագիրը ներառում է հետեւյալ հավելյալ կրթություն /  
առողջության ծրագրերը՝ 
• Առողջապահական կրթություն  
• Սննդային/դիետիկ նպաստ  
• Բուժքույրական խնամքի հեռախոսային կապ 

Նախնական թույլտվության կանոնները կարող են կիրառվել Առողջության 
կրթություն, սննդային / դիետիկ նպաստների խորհրդատվութան վրա: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

E. Այլ ծառայություններ, որոնք ընդգրկված են Health Net Cal MediConnect-ում  

Սա ամբողջական ցուցակը չէ: Զանգահարեք Մասնակիցների սպասարկման բաժին`պարզելու Health Net Cal MediConnect-ի մեջ չներառված, 
սակայն Medicare-ի կամ Medi-Cal-ի կողմից փոխատուցվող այլ ծառայություններ: 

Medicare or Medi-Cal-ի կողմից փոխատուցվող այլ 
ծառայություններ Ձեր ծախսերը 

Ծերանոցի խնամքի որոշ ծառայություններ $0 

California Community Transitions (CCT) նախաանցումային 
համակարգման ծառայություններ եւ հետանցումային 
ծառայություններ 

$0 

Որոշ ատամնաբուժական ծառայություններ, ինչպիսիք են 
ռենտգենյան ճառագայթները, մաքրումը, պլոմբումը, 
արմատային անցքերը, հեռացումները, շապիկները եւ 
ամբողջովին հանովի պրոթեզները: 

Denti-Cal Medi-Cal ատամնաբուժական ծրագրի շրջանակներում 
փոխհատուցվող ծառայություններն անվճար չեն: Այնուամենայնիվ, դուք 
պատասխանատու եք ծախսերի ձեր մասի համար, եթե կիրառելի է: Դուք 
պատասխանատու եք ձեր պլանի կամ Denti-Cal-ի կողմից չօգտագործված 
ծառայություններին վճարելու համար:  

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

F. Ծառայություններ, որոնք չեն փոխհատուցում Health Net Cal MediConnect-ի, Medicare-ի եւ  
Medi-Cal-ի կողմից 

Սա ամբողջական ցուցակը չէ: Զանգահարեք Մասնակիցների սպասարկման բաժին բացառված ծառայությունների մասին ավելին 
իմանալու համար: 

Նպաստներ, որոնք չեն փոխհատուցվում Health Net Cal MediConnect -ի, Medicare-ի կամ Medi-Cal-ի կողմից 

Ոչ «հիմնավորված և բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտ» 
համարվող ծառայությունները՝ համաձայն Medicare-ի և  
Medi-Cal-ի ստանդարտների, բացառությամբ, եթե այդ 
ծառայությունները թվարկված են մեր պլանի կողմից,  
որպես ապահովագրված ծառայություններ: 

Կոսմետիկ վիրաբուժություն կամ այլ կոսմետիկ աշխատանք, եթե այն 
անհրաժեշտ չէ պատահական վնասվածքը կամ մարմնի որևէ մասը 
բարեկարգելու համար, որը ճիշտ չէ ձևավորված: Ինչևիցե, մենք 
կվճարենք կրծքի վերականգնողական աշխատանքների համար 
մաստեկտոմիայից հետո և մյուս կուրծքը դրան 
համապատասխանեցնելու համար: 

Էքսպերիմենտալ բժշկական և վիրաբուժական միջամտությունները, 
նյութերը և դեղերը, եթե նրանք չեն փոխհատուցվում Medicare-ի 
կամ Medicare-ի կողմից հաստատված կլինիկական հետազոտության 
կամ մեր ծրագրի կողմից: Էքսպերիմենտալ բուժումը կամ նյութերը՝ 
դա այն բուժումն ու նյութերն են, որոնք հաստատված չեն բժշկական 
համայնքի կողմից: 

Ընտրովի կամ կամավոր առողջարարական պրոցեդուրաներ կամ 
ծառայություններ (ներառյալ քաշի նվազեցումը, մազերի աճը, 
սեռական կատարողականությունը, աթլետիկ վիճակը, կոսմետիկ 
նպատակները, հակատարիքային և հոգեկան վիճակի 
կատարողականությունը), բացի բժշկական տեսանկյունից 
անհրաժեշտ դեպքերից: 

Դեստերիլիզացիա, սեռի փոխման վիրահատություններ և 
չնշանակված հակաբեղմնավորիչ միջոցներ: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

G. Որպես ծրագրի անդամ, դուք նաև պարտականություններ ունեք 

Որպես Health Net Cal MediConnect-ի անդամ, դուք իրավունք ունեք մեզանից տեղեկություններ ստանալու: Դուք կարող եք կիրառել 
այդ իրավունքները առանց պատժվելու: Դուք կարող եք նաեւ օգտագործել այդ իրավունքները առանց ձեր առողջապահական 
ծառայությունները կորցնելու: Մենք անմիջապես կտեղեկացնենք ձեզ այս փոփոխության մասին: Ձեր իրավունքների մասին լրացուցիչ 
տեղեկություններ ստանալու համար կարդացեք Անդամների ձեռնարկը: Մեր կողից վճարվող ծառայությունները ներառում են, բայց չեն 
սահմանափակվում, հետևյալով. 

● 	 Դուք հարգանքի, արդարության եւ արժանապատվության 
իրավունք ունեք: Սա իրավունք է տալիս՝  

o	 Ստացե՛ք փոխհատուցվող ծառայություններ` առանց 
ռասայի, էթնիկության, ազգային ծագման, կրոնի, 
գենդերային, տարիքի, մտավոր կամ ֆիզիկական 
հաշմանդամության, սեռական կողմնորոշման, գենետիկ 
տեղեկությունների, վճարելու ունակության կամ 
անգլերեն խոսելու ունակության համար: 

o 	 Այս տեղեկությունները անվճար կարող եք ստանալ նաև 
այլ ձևաչափերով՝ մեծ տառերով, բրեյլյան և/կամ աուդիո 
տարբերակներով: 

o	 Ազատ լինել ցանկացած ֆիզիկական զսպվածությունից 
կամ անզգուշությունից: 

o	  Չվճարե՛ք ցանցային պրովայդերներին: 

o	 Ձեր հարցերին ու մտահոգություններին լիովին եւ  
քաղաքավարի պատասխանե՞լ են:
	

●	  Դուք իրավունք ունեք տեղեկատվություն ստանալ ձեր 
առողջության խնամքի մասին: Այդ թվում նաև բուժման 
և բուժման տարբերակների մասին տեղեկություններ: Այս 
տեղեկատվությունը պետք է լինի այն ձեւաչափով, որը 
կարող եք հասկանալ: Այս իրավունքները ներառում են 
հետևյալի մասին տեղեկատվություն ստանալու իրավունք՝ 

o	 Նկարագրություն մեր կողմից փոխհատուցվող  
ծառայությունների մասին  

o 	 Ի՞չպես ստանալ ծառայություններ 

o	  Որքա՞ն կարժենան ծառայությունները 

o	 Բուժաշխատողների եւ խնամքի պրովայդերների անունները 

● 	 Դուք իրավունք ունեք ձեր բուժօգնության հետ 
կապված որոշումներ կայացնելու, նաև բուժումը 
մերժելու: Սա իրավունք է տալիս՝ 

o	  Ընտրե՛ք Առաջնային խնամքի մատակարար (PCP) եւ 
կկարողանաք ցանկացած պահի ձեր PCP-ին փոխել 

o	 Տեսնել կանանց բուժօգնության ծառայությունն   
առանց ուղեգրի  

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 

47  

http://mmp.healthnetcalifornia.com


  

 

 

  

  

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

   
 

  

 

 

 

 
 

 
 
 

Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  
o	  Արագ ստանալ ձեր փոխհատուցվող   
ծառայությունները և դեղերը
	

o	  Իմանալ բուժման բոլոր տարբերակների մասին, անկախ 
նրանից, թե ինչ արժեքներ և արդյոք փոխհատուցվող են 

o	  Հրաժարվել բուժումից, նույնիսկ եթե ձեր բժիշկը   
դեմ է դրան  

o	 Դադարեցնել դեղը 

o	  Դիմեք "այլ տարբերակի" համար Health Net  
Cal MediConnect-ը կվճարի Ձեր՝ երկրորդ կարծիքի 
համար կատարված այցի ծախսերը 

o	 Ստեղծել եւ կիրառել նախնական հրահանգ, 
ինչպիսիք են օրինակ` կամքի կամ առողջապահության 
վստահված անձիք 

Դուք իրավունք ունեք ժամանակին ընդգրկվել խնամքի 
համար, որը չունի հաղորդակցություն կամ ֆիզիկական 
մուտքի խոչընդոտներ: Սա իրավունք է տալիս՝ 

o	  Ստանալ ժամանակավոր բժշկական օգնություն 

o	  Գալ և գնալ առողջապահական ծառայությունների 
մատուցողի գրասենյակի: Սա նշանակում է, որ 
հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար արգելքը 
հասանելի է, հաշվի առնելով հաշմանդամություն 
ունեցող ամերիկացիների իրավունքը 

o	 Ձեզ կտրամադրվի պրոֆեսիոնալ թարգմանիչ, ով կօգնի 
ձեզ հաղորդակցվել բժշկի հետ։ Զանգահարե՛ք 
1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 
8:00-ից՝ 20:00-ը, եթե այս ծառայության հետ կապված 
օգնության կարիք ունեք 

●	  Դուք իրավունք ունեք դիմել անհետաձգելի 
բուժօգնություն համար, երբ և որտող դրա կարիքն 
ունենաք: Սա նշանակում է, որ դուք իրավունք ունեք.՝ 

o	 Անհետաձգելի բուժօգնության ծառայություններ  
ստացեք, օրը 24 ժամ, շաբաթը   
յոթ օր, առանց նախորոք այն հաստատելու  

o	  Անհրաժեշտության դեպքում տեսնել ցանցից  
դուրս հրատապ կամ արտակարգ իրավիճակների 
խնամքի մատակարարի,  

●	 Դուք գաղտնիության պահպանման իրավունք ունեք:  
Սա իրավունք է տալիս՝ 

o	 Խնդրել եւ ստանալ ձեր բժշկական գրառումների 
պատճենը, որպեսզի կարողանաք հասկանալ եւ խնդրել 
ձեր գրառումները փոփոխել կամ ուղղել 

o	 Ձեր անձնական առողջության մասին տեղեկությունները 
պահել գաղտնի 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  
●	  Դուք իրավունք ունեք դիմել ձեր փոխհատուցված 
ծառայությունների կամ խնամքի համար:  Սա իրավունք 
է տալիս՝  

●	  Հայց կամ բողոք ներկայացրեք մեր կամ մեր 
պրովայդերներին ընդդեմ Կալիֆորնիայի Կառավարվող 
Առողջապահության Կառավարման (California Department 
of Managed Health Care, DMHC) վարչությանը: DMHC 
բաժանմունքն ունի նաև անվճար հեռախոսահամար  
(1-888-HMO-2219) և TDD գիծ (1-877-688-9891) լսողական 
և խոսակցական խնդիրներ ունեցող մարդկանց  
համար: DMHC բաժանմունքի ինտերնետ կայքն է 
(http://www.hmohelp.ca.gov  ) որտե  ղ կան բողոքարկման 
ձևեր, IMR դիմումի ձևեր և առցանց ուղենիշներ: Դուք 
նաեւ իրավունք ունեք բողոքարկել մեր կամ մեր 
պրովայդերների որոշ որոշումներ: 

● 	 Վերահսկվող բուժօգնության Կալիֆորնիայի  
բաժանմունքի Օգնության կենտրոնից (DMHC)  
Medi-Cal ծառայությունների Անկախ բժշկական 
վերանայում (IMR) խնդրել:  

● 	 Կալիֆորնիայի նահանգից նահանգային լսումներ խնդրել:  

● 	 Մանրամասներ ստանալ այն մասին, թե ինչու ե  ն 
ծառայությունները մերժվել:  

Ձեր իրավունքների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարդացե՛ք Health Net Cal MediConnect -ի Անդամների Ձեռնարկը: 
Հարցերի դեպքում, կարող եք նաև զանգահարել Health Net Cal MediConnect-ի Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն: 

H. Ինչպես բողոք ներկայացնել կամ  բողոքարկել մերժված ծառայությունը 

Եթե ունեք բողոք կամ կարծում եք, որ պետք է փոխհատուցենք ինչ-որ բան, որը մեր կողմից մերժված է, ապա զանգահարե՛ք Health Net  
Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ը: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին 
և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն 
անվճար է: Դուք իրավունք կունենաք բողոքարկելու մեր որոշումը: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
mmp.healthnetcalifornia.com: 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  
Եթե համաձայն չեք մեր որոշման հետ, ապա կարող եք բողոքարկում կատարել: 

● 	 Խնդրել  Անկախ Բժշկական Փորձաքննությանը (IMR)  կամ  առողջապահական ծրագրի հե  տ  առնչություն չունեցո  ղ  
վերանայողին դիտարկել Ձեր բողոքարկումը:  

● 	 Խնդրեք Նահանգային օբյեկտիվ լսում և դատավորը կվերանայ Ձեր գործը:  

Դուք կարող եք միևնույն ժամանակ պահանջել և՛ IMR, և՛ Նահանգային օբյեկտիվ լսում: Դուք նաեւ կարող եք խնդրել մեկը  
մյուսից առաջ տեսնելու համար, թե արդյոք դա կլուծի ձեր խնդիրն առաջինը: Օրինակ, եթե նախ խնդրեք IMR, սակայն համաձայն չեք 
այդ որոշման հետ, ապա կարող եք հետագայում եւս խնդրել Պետական Լսումներ: Այնուամենայնիվ, եթե նախ խնդրեք Պետական 
Լսումներ, սակայն լսումը արդեն կատարվել է, ապա Դուք չեք կարող դիմել IMR-ի համար: Այս դեպքում Պետդեպարտամենտն ունի 
վերջնական եզրակացության իրավունք:  

Դուք ոչինչ չեք վճարում IMR-ի կամ Նահանգային լսման համար: 

ԱՆԿԱԽ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄ (IMR) 

Եթե Դուք Նահանգային լսում եք  ցանկանում, Դուք պետք է խնդրեք այ  ն «Բողոքարկման  վճռի ծանուցագիր» նամակը ստանալու  
ամսաթվից 180 օրացուցային օրվա  ընթացքում։ Ներքոնշյալ պարբերությունը  ձեզ կտեղեկացնի, թե ինչպես  պետք է IMR խնդրել։ 
Նշենք, որ «դժգոհություն» տերմինը խոսում է ինչպես «դժգոհությունների», այնպես էլ «բողոքների» մասին:  

Կալիֆորնիայի Կառավարվող առողջապահական խնամքի վարչությունը պատասխանատու է՝ կարգավորելու առողջապահական խնամքի 
ծառայությունների պլանները։ Եթե Դուք բողոք ունեք առողջապահական ծրագրին, ապա պետք է սկզբում զանգահարեք Health Net-ին՝ 
1-800-675-6110 համարով և օգտագործեք Health Net-ի բողոքարկման գործընթացը՝ նախքան վարչության հետ կապ հաստատելը։ 
Բողոքի այս ընթացակարգն օգտագործելը Ձեզ չի զրկի առկա հնարավոր իրավաբանական իրավունքներից կամ միջոցներից: Եթե 
բողոք ներկայացնելու օգնության կարիք ունեք, որը կապված է հրատապ դեպքի հետ, բողոքը, որը բավարար կերպով չի լուծվել Ձեր 
առողջապահական ծրագրի կողմից, կամ որը չի լուծվել ավելի քան 30 օրվա ընթացքում, կարող եք զանգահարել բաժնին` աջակցություն 
ստանալու համար: Դուք կարող եք նաև իրավունակ լինել Անկախ բժշկական վերանայման (Independent Medical Review, IMR) համար։ 
Եթե Դուք իրավունակ եք IMR-ի համար, IMR-ի գործընթացը անկողմնակալորեն կվերանայի առողջապահական պլանի կողմից կայացրած 
որոշումները, որոնք վերաբերում են առաջարկվող ծառայության կամ բուժման բժշկական տեսանկյունից անհրաժեշտությանը, բուժումների 
վերաբերյալ ապահովագրական որոշումներին, որոնք փորձարարական կամ հետազոտական բնույթ ունեն և արտակարգ իրավիճակների կամ 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  
անհետաձգելի բժշկական ծառայությունների համար վճարումների վերաբերյալ վեճերին: Վարչությունը ունի նաև անվճար հեռախոսահամար՝ 
(1-888-HMO-2219) և TDD համար (1-877-688-9891)՝ լսելու և խոսելու հետ կապված խնդիրներ ունեցող անձանց համար։ Դեպարտամենտի 
ինտերնետ կայքն է (http://www.hmohelp.ca.gov), որտեղ կան բողոքարկման ձևեր, IMR դիմումի ձևեր և առցանց ուղենիշներ: 

ՆԱՀԱՆԳԱՅԻՆ ԼՍՈՒՄ 

Եթե Դուք Նահանգային լսում եք ցանկանում, Դուք պետք է խնդրեք այն «Բողոքարկման վճռի ծանուցագիր» նամակը ստանալու 
ամսաթվից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում, որը տեղեկացնում է, որ նախորդ Անբարենպաստ նպաստի որոշումը մասամբ կամ 
լիովին հիմնավորված է: Սակայն, եթե դուք ներկայումս բուժում եք ստանում եւ ցանկանում եք շարունակել բուժումը, ապա 
պետք է այս ծանուցման վրա նշված օրվանից կամ այս նամակը ստանալուց ԿԱՄ Ձեր առողջապահական պլանի ծառայությունների 
դադարեցման օրվանից 10 օրացուցային օրվա ընթացքում: Բողոքարկում ներկայացնելիս Դուք պետք է նշեք, որ ցանկանում եք 
շարունակել բուժում ստանալ, երբ դիմում եք Նահանգային լսման համար:  

Կարող եք Նահանգային լսում խնդրել հեռախոսով կամ գրավոր.  

•	 Հեռախոսով՝ Զանգահարեք 1-800-952-5253 հեռախոսահամարով։ Այս հեռախոսագիծը կարող է շատ ծանրաբեռնված լինել:  
Հնարավոր է, որ Դուք ձայնագրություն լսեք, որը խնդրում է ավելի ուշ զանգահարել: Եթե լավ չեք լսում կամ խոսում, խնդրում ենք 
զանգահարել TTY/TDD 1-800-952-8349 համարով։  

•	 Գրավոր. Լրացրեք Նահանգային լսման ձևաթուղթը կամ նամակ ուղարկեք այստեղ՝  

California Department of Social Services   
State Hearings Division   
P.O. Box 944243, Mail Station 9-17-37   
Sacramento, CA 94244-2430  

Նահանգային լսումների ձեւ ներառված է այս ծանուցման մեջ: Համոզվեք, որ ձեր անունը, հասցեն, հեռախոսահամարը, 
Սոցիալական ապահովության համարը եւ այն պատճառները, որոնց համար ցանկանում եք դիմել Նահանգային լսումների 
համար: Եթե որևէ անձ օգնում է Ձեզ Նահանգային լսում խնդրելու հարցում, ձևաթղթին կամ նամակին ավելացրեք նրա անունը, 
հասցեն և հեռախոսի համարը: Եթե Ձեզ բանավոր թարգմանիչ է հարկավոր, մեզ ասեք, թե ինչ լեզվով եք խոսում: Դուք 
թարգմանչի համար չեք վճարում: Մենք Ձեզ կտրամադրենք մեկին: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  
Նահանգային լսում խնդրելուց հետո Ձեր գործի որոշումը և պատասխանի առաքումը կարող է տևել մինչև 90 օր: Եթե մտածում եք, որ 
երկար ժամանակ սպասելը վնասում է ձեր առողջությանը, ապա կարող եք պատասխան ստանալ 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
Խնդրեք ձեր բժշկին կամ առողջապահական ծրագրին նամակ գրել ձեր համար: Նամակը պետք է մանրամասնորեն բացատրի, թե 
ինչպես 90 օր սպասելը կարող է լրջորեն վնասել ձեր կյանքին կամ ձեր առողջությանը կամ ձեր հնարավորությունը ձեռք բերելու, 
պահպանելու կամ վերադարձնելու Ձեր մարմնի առավելագույն գործառույթը: Այնուհետև համոզվեք, որ խնդրում եք «արագացված 
լսում», և նամակը ներկայացրեք լսման Ձեր խնդրանքի հետ: 

Կարող եք Նահանգային լսման ընթացքում ինքնուրույն հանդես գալ: Կամ, կարող եք ունենալ բարեկամ, ընկեր, փաստաբան, բժիշկ կամ 
իրավաբան, ով կբողոքարկի Ձեր փոխարեն: Եթե ցանկանում եք, որ որևէ այլ անձ խոսի Ձեր անունից, Դուք պետք է տեղեկացնեք 
Նահանգային լսման գրասենյակին, որ թույլ եք տալիս այդ անձին հանդես գալ Ձեր անունից: Այս անձը կոչվում է «լիազոր ներկայացուցիչ»։ 

Հայցերի և բողոքների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարդացե՛ք Health Net Cal MediConnect -ի Անդամների Ձեռնարկի 
Բաժին 9-ը: Հարցերի դեպքում, կարող եք նաև զանգահարել Health Net Cal MediConnect-ի Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն: 

Եթե ունեք խնդիր, մտահոգություն կամ հարցեր, կապված ձեր նպաստների կամ խնամքի հետ, խնդրում ենք զանգահարել Health Net  
Cal MediConnect-ի Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

I. 	Ի՞նչ անել, եթե կասկածում եք խարդախության մեջ 

Առողջապահության ոլորտի շատ մասնագետներ եւ կազմակերպություններ, որոնք ծառայություններ են մատուցում, ազնիվ են: Ցավոք, կան 
անհատներ, որոնք անազնիվ են: 

Եթե կարծում եք, որ բժիշկ, հիվանդանոց կամ այլ դեղատունը ինչ-որ սխալ բան է անում, խնդրում ենք դիմել մեզ: 

● 	 Զանգահարեք մեզ Health Net Cal MediConnect-ի Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն: Հեռախոսահամարները ներկայացված են 
այս ամփոփագրի կազմի վրա: 

●	  Կամ զանգահարեք Medicare 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) համարով: TTY օգտվողները պետք է զանգահարեն 1-877-486-2048 
հեռախոսահամարով: Դուք կարող եք զանգահարել այս համարով անվճար, շուրջօրյա, շաբաթը 7 օր: 

● 	 Կամ զանգահարեք Կալիֆորնիայի Առողջապահության դեպարտամենտ (California Department of Health Care Services, DHCS) 
Խնամքի ծառայությունների խարդախության եւ չարաշահման Թեժ գծին՝ 1-800-822-6222 (TTY:711) հեռախոսահամարով կամ  
Medi-Cal-ի Խարդախության եւ տարեցների չարաշահման Գլխավոր դատախազության արդարադատության վարչություն՝   
1-800-722-0432 (TTY: 711): Ձեր զանգն անվճար է և գաղտնի:   

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Health Net Cal MediConnect՝ Նպաստների ամփոփագիր 2020թ.  

Ոչ խտրականության ծանուցում 
Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)-ը ենթարկվում է քաղաքացիական իրավունքների մասին համապատասխան 
դաշնային օրենքներին և խտրականություն չի դրսևորում ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային պատկանելիության, տարիքի, հաշմանդամության 
կամ սեռի հիման վրա։ Health Net Cal MediConnect-ը չի բացառում անձանց կամ այլ կերպ չի վարվում նրանց հետ՝ հիմք ընդունելով ռասան, 
գույնը, ազգային ծագումը, տարիքը, հաշմանդամությունը կամ սեռը։ 

Health Net Cal MediConnect՝ 
• 	Անվճար օժանդակություն և ծառայություններ է տրամադրում հաշմանդամ անձանց՝ 
մեզ հետ արդյունավետորեն հաղորդակցվելու համար, այդ թվում՝ նաև որակյալ 
ժեստերի լեզուների թարգմանիչներ եւ գրավոր տեղեկություններ այլ ձեւաչափերով 
(մեծ տպագիր, ձայնային, մատչելի էլեկտրոնային ձեւաչափեր, այլ ձեւաչափեր): 
•	 Տրամադրում է անվճար լեզվական ծառայություններ այն անձանց, ում մայրենի 
լեզուն անգլերենը չէ, այդ թվում՝ որակյալ թարգմանիչներ եւ այլ լեզուներով գրված 
տեղեկություններ: 

Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect-ի՝ 
Հաճախորդների հետ կապի կենտրոն՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից 
ուրբաթ 8:00-ից՝ 20:00-ը: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և 
տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային օրվա 
ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: 

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքային 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Եթե կարծում եք, որ Health Net Cal MediConnect-ը չի տրամադրել այս ծառայությունները կամ այլ կերպ խտրականություն է ցուցաբերել 
ռասայի, մաշկի գույնի, ազգային ծագման, տարիքի, հաշմանդամության կամ սեռի հիման վրա, Դուք կարող եք բողոք ներկայացնել վերոհիշյալ 
համարով զանգահարելով եւ ասելով, որ բողոք ներկայացնելու օգնության կարիք ունեք, Health Net Cal MediConnect-ի Հաճախորդների հետ 
կապի կենտրոնը հասանելի է ձեզ օգնելու համար: 

Դուք կարող եք նաեւ քաղաքացիական իրավունքների բողոք ներկայացնե  լ ԱՄՆ-ի Առողջապահության եւ մարդու ծառայությունների 
վարչության, Քաղաքացիական իրավունքների գրասենյակի միջոցով, էլեկտրոնային միջոցով քաղաքացիական իրավունքների բողոքարկման 
պորտալի գրասենյակի միջոցով, որը հասանելի  է հետևյալ հղումում՝ https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf կամ փոստով կամ հեռախոսով՝ 
U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201,  
1-800-368-1019 (TDD: 1-800-537-7697). Բողոքների ձևը հասանելի է հետևյալ հղումում՝ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html:  

? Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք զանգահարե՛ք Health Net Cal MediConnect՝ 1-855-464-3571 (TTY 711), երկուշաբթիից ուրբաթ 8:00-ից՝ 
20:00-ն: Ոչ աշխատանքային ժամերին, հանգստյան օրերին և տոներին կարող եք թողնել հաղորդագրություն: Հաջորդ աշխատանքայի  ն 
օրվա ընթացքում Դուք կստանաք պատասխան զանգ: Զանգն անվճար է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, այցելե՛ք 
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Multi-Language Insert 
Multi-language Interpreter Services 

English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-855-464-3571 
(Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Spanish: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-464-3571 (Los Angeles), 
1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Chinese Mandarin: 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711)。 

Chinese Cantonese: 注意：如果您說中文，您可獲得免費的語言協助服務。請致電 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego)（TTY: 711）。 

Tagalog: PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711).  

Vietnamese: CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-855-464-3571 (Los Angeles), 
1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Korean: 주의 : 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 번으로 전화해 주십시오 . 

Russian: ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-855-464-3571 
(Los  Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Arabic: ملحوظة: إذا كنت تتحدث العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل بالرقم 
.(TTY: 711) (San Diego) 1-855-464-3572 ،(Los Angeles) 1-855-464-3571 

Hindi: ध्यान द: ्दद आप बोलत ेह  ललए म वयाए । तो आपक फत म भयाषया सहया्तया स  उपलब्ध ह
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). पर कॉल कर।. 

ें े ु ें े ैंैं ं
ें

Japanese: 注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). まで、お電話にてご連絡ください。 
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Farsi: توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد، تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای شما فراهم می باشد. با 
.(TTY: 711) 1-855-464-3572 (San Diego), 1-855-464-3571 (Los Angeles) 

Thai: เรยีน: ถา้คณุพดูภาษาไทยคณุสามารถใชบ้รกิารชว่ยเหลอืทางภาษาไดฟ้ร ีโทร 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության 
ծառայություններ: Զանգահարեք 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) 

1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Hmong: LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. 
Hu rau 1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 

Punjabi: ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਿ ਹੈ। 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

Laotian: ໂປດຊາບ: ຖ້າທ່ານເວົ້າພາສາອັງກິດ, ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ກະລຸນາໂທ 
1-855-464-3571 (Los Angeles), 1-855-464-3572 (San Diego) (TTY: 711). 
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