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Health Net Cal MediConnect Plan 
(Medicare-Medicaid Plan) 

 Medicare من طبیة وصفة في دواء تغطیة مدى تحدید طلب

 الفاكس: أو البرید طریق عن إلینا النموذج ھذا إرسال یمكن

رقم الفاكس:
1-800-977-8226

 العنوان: 
Medicare Pharmacy Prior 
Authorization Department 
P.O. Box 31397
Tampa, FL 33631-3397

  أو )County Angeles Los( 1-855-464-3571 الرقم على الھاتف عبر التغطیة مدى بتحدید مطالبتنا أیًضا یمكنك
3572-464-855-1 )County Diego San( )TTY: 711( اإللكتروني موقعنا طریق عن أو 

mmp.healthnetcalifornia.com. الساعة حتى صباًحا 8 الساعة من عة،الجم إلى اإلثنین یوم من األعضاء خدمات قسم عمل ساعات 
 العمل یوم في بك االتصال وسنعاود األعیاد. أیام وفي األسبوع، نھایة عطالت وفي العمل، ساعات انتھاء بعد رسالة ترك یمكنك مساًء. 8

  التالي.

 أو األسرة أفراد أحد (مثل آخر فرد یقوم أن ترید كنت إذا عنك. بالنیابة التغطیة مدى تحدید طبیبك یطلب قد :طلب تقدیم لھ یجوز من
 عنك. وكیل تعیین كیفیة لمعرفة بنا اتصل عنك. وكیالً  الشخص ھذا یكون أن فیجب عنك، بالنیابة الطلب بتقدیم األصدقاء)

ل معلومات  الُمَسّجِ
ل اسم  المیالد تاریخ الُمَسّجِ

ل عنوان  الُمَسّجِ

 البریدي الرمز الوالیة المدینة

ل العضو ُھویة رقم الھاتف  الُمَسّجِ

ل لیس الطلب ھذا یقدم الذي الشخص كان إذا فقط التالي القسم أكمل  الطبیب: أو الُمَسّجِ
 بالطلب المتقدم اسم

ل بالطلب المتقدم عالقة  بالُمَسّجِ

 العنوان

 البریدي الرمز الوالیة المدینة

 الھاتف



ل غیر آخر شخص من المقدمة للطلبات الوكالة مستندات ل: طبیب أو الُمَسّجِ  الُمَسّجِ
ل تمثیل سلطة توضح التي المستندات أرفق  ذلك). یفید مكتوب إقرار أو CMS-1696 المشترك بتمثیل مكتمل تفویض (نموذج الُمَسّجِ

 الرقم على االتصال أو بخطتك االتصال یُرجى لك، ممثالً  تعیین كیفیة حول المعلومات من لمزید
 Medicare-800-1 )4227-633-800-1( )2048-486-877-TTY: 1،( األسبوع. أیام وطوال الساعة مدار على متوفر 

 
   شھریًا): المطلوبة والكمیة القوة فأدرج معروفًا، كان (إذا تطلبھ الذي طبیة بوصفة إال یُصرف ال الذي الدواء اسم

 
 

 
 التغطیة مدى تحدید طلب نوع

  *الطبیة). الوصفات (استثناء بالتغطیة المشمولة األدویة خطة قائمة في موجود غیر دواء إلى أحتاج �
 (استثناء الخطة سنة خالل القائمة ھذه من حذفھ أو إزالتھ تمت ولكن الخطة، بتغطیة المشمولة األدویة قائمة في سابقًا أُدِرج دواءً  أستخدم �

  *الطبیة). الوصفات
 المعالج.* طبیبي لي وصفھ الذي للدواء مسبق إذن على الحصول أطلب �
 الطبیة).* الوصفات (استثناء المعالج طبیبي لي وصفھ الذي الدواء على الحصول قبل آخر دواء تجربة شرط من استثناءً  أطلب �
 لھا وصفھا التي الحبوب عدد على أحصل حتى استالمھا یمكنني التي الكمیة) (حد الحبوب بعدد یتعلق فیما الخطة حد من استثناءً  أطلب �

 الطبیة).* الوصفات (استثناء طبیبي
 حالتي، یعالج آخر لدواء تفرضھا التي الرسوم من أعلى طبیبي لي وصفھ الذي للدواء الدفع في مشاركة رسوم عليّ  تفرض أدویتي خطة �

 *الفئات). (استثناء األقل الدفع في المشاركة رسوم دفع وأرید
  *ئات).الف (استثناء أعلى الدفع في مشاركة فئة إلى بالفعل نُقل أو نقلھ یجري ولكن أقل، الدفع في مشاركة فئة في سابقًا أُدِرج دواءً  أستخدم �
 ینبغي. مما أعلى الدفع في مشاركة رسوم األدویة ألحد عليّ  فرضت أدویتي خطة �
  الخاص. جیبي من ثمنھ دفعت طبیة بوصفة إال یُصرف ال لدواء المالیة المبالغ استرداد أرید �

 إذنًا تتطلب التي الطلبات تستلزم قد طلبك. لدعم بیان تقدیم طبیبك على فیجب الفئات، أو الطبیة للوصفات استثناءً  تطلب كنت إذا *مالحظة:
 الخاصة الداعمة "المعلومات استخدام طبیبك بإمكان داعمة. معلومات األدویة)، باستخدام خاصة أخرى إداریة متطلبات أي (أو ُمسبقًا
 طلبك. لدعم المرفقة ُمسبق" إذن أو استثناء بطلب

 
 ):داعمة مستندات أي إرفاق( االعتبار بعین أخذھا یجب إضافیة معلومات

 
 
 
 

 
  



 
 العاجلة القرارات مھمة: مالحظة

 أو صحتك أو حیاتك على بالغًا ضرًرا یشكل قد المعتاد بالشكل قرار على للحصول ساعة 72 لمدة االنتظار أن طبیبك أو أنت تعتقد كنت إذا
 یشكل قد ساعة 72 لمدة االنتظار أن إلى طبیبك أشار إذا (سریع). عاجل قرار طلب فیمكنك جسمك، وظائف كامل استعادة على قدرتك
 إذا ما فسنقرر العاجل، الطلب بخصوص طبیبك دعم على تحصل لم إذا ساعة. 24 خالل تلقائیًا قراًرا فسنمنحك صحتك، على بالغًا ضرًرا
 بالفعل. استلمتھ دواء ثمن رد منا تطلب كنت إذا التغطیة مدى لتحدید عاجل طلب إرسال یمكنك ال ال. أم سریعًا قراًرا تتطلب حالتك كانت

 الطلب). بھذا فأرفقھ طبیبك، من داعم بیان لدیك كان إذا( ساعة 24 خالل قرار إلى بحاجة أنك تعتقد كنت إذا المربع ھذا حدد�
 

  التاریخ: التوقیع:

 
 

 ُمسبق إذن أو استثناء بطلب الخاصة الداعمة المعلومات

 داعمة. معلومات الُمسبق اإلذن طلبات تتطلب قد الطبیب. من داعم بیان بدون الفئات أو الطبیة الوصفات استثناء طلبات معالجة یمكن ال

 72 البالغ القیاسي للمراجعة الزمني اإلطار تطبیق بأن أقر أدناه، والتوقیع المربع ھذا تحدید خالل من عاجلة: مراجعة إلجراء طلب�
ل صحة أو حیاة یعّرض قد ساعةً   بالغة. بصورة للخطر جسمھ وظائف كامل استعادة على قدرتھ أو الُمَسّجِ
 الطبیب بیانات
 االسم

 
 العنوان

 
 المدینة

 
 البریدي الرمز الوالیة

 المكتب ھاتف
 

 الفاكس

 الطبیب توقیع
 

 التاریخ

 
  الطبیة والمعلومات التشخیص

  األدویة:
 

  التكرار:  الدواء: إعطاء وطریقة القوة

 البدء: تاریخ
 جدیدة بدایة �

  یوًما: 30 لمدة الكمیة للعالج: المتوقعة المدة

 الطول/الوزن:
 

  األدویة: تجاه الحساسیة

 .ICD-10 المقابلة واألكواد المطلوب بالدواء تُعالَج التي التشخیصات جمیع إدراج یُرجى – التشخیص
 أو التنفس، في ضیق أو الوزن، فقدان أو الشھیة، فقدان مثل عَرض عن عبارة المطلوب بالدواء تُعالَج التي الحالة كانت إذا(

 معلوًما) كان إذا (األعراض) للعَرض الُمسبِب التشخیص تقدیم فیُرجى ذلك، إلى وما غثیان أو الصدر، في ألم
 
 
 

 ICD-10 (أكواد) كود

 صلة: ذات أخرى تشخیصات
 
 
 
 
 

 ICD-10 (أكواد) كود



 المطلوب) الدواء تحتاج التي (الحاالت) الحالة لعالج( الدواء: سجل
ب الدواء  الُمجرَّ

 وحدة فأدرج الكمیة، حد في مشكلة ھناك كانت (إذا
بة) الیومیة الجرعات الجرعة/إجمالي  الُمجرَّ

 السابقة الدواء تجارب نتائج  الدواء تجارب تواریخ
ح) التحمل عدم مقابل الفشل   (وّضِ

ل الحالي الدوائي النظام ما  المطلوب؟ الدواء تحتاج التي (الحاالت) الحالة في للُمَسّجِ

 الدواء سالمة
ال � منع ☐ المطلوب؟ للدواء )FDA( األمیركیة والدواء الغذاء إدارة سجلتھا استعمال موانع أي ھناك ھل

ل؟ الحالي الدوائي النظام إلى المطلوب الدواء إضافة عند الدواء تفاعل بخصوص مخاوف أي ھناك ھل  للُمَسّجِ
 ال �  نعم �

 من بالرغم الُمحتَملة المخاطر مقابل الفوائد مناقشة )2و المشكلة، توضیح )1 فیُرجى أعاله، المذكورین السؤالین ِكال على نعم ھي اإلجابة كانت إذا
 السالمة لضمان مراقبة خطة وضع )3و الملحوظة، المخاوف

 السن كبار لدى للدواء المرتفعة المخاطر مع التعامل

ل عمر تخطى إذا  ال � نعم � السن؟ كبار للمرضى الُمحتَملة المخاطر تفُوق المطلوب بالدواء العالج فوائد أن تعتقد فھل عاًما، 65 الُمَسّجِ

 أفیونیة) مادة عن عبارة المطلوب الدواء كان إذا اآلتیة األسئلة إكمال یُرجى( – األفیونیة المواد

 ملغ/الیوم  یومیًا؟ المتراكم )MED( المورفین معادلة جرعة ما

ل؟ لھذا كعالج األفیونیة المواد یصفون آخرین بأطباء علم لدیك ھل  ال � نعم � الُمَسّجِ
 التوضیح. فیُرجى كذلك، كنت إن  

ح بھا؟ھل ھناك ضرورة طبیة لجرعة   ☐ نعم  ☐ المعادلة المورفین الیومیة الُمصرَّ
ل؟ھل سیكون اإلجمالي األقل لجرعة معادلة المورفین الیومیة كافیًا للسیطرة على  ☐ نعم ☐ ال األلم الذي یعاني منھ الُمَسّجِ



 الطلب سبب
 فشل أو حساسیة، أو تسمم، المثال سبیل على عكسیة، نتائج ظھور بسبب ولكن تجربتھ، سبق أو استعمالھ ممنوع بدیل (أدویة) دواء �

ب (األدویة) الدواء )1( النموذج: في الدواء سجل قسم في ُمسبقًا ذلك یُذكر لم إذا أدناه التحدید یُرجى عالجي   الدواء (تجارب) تجربة ونتائج الُمجرَّ
 ومدة للجرعة األقصى الحد فأدِرج عالجي، فشل ھناك كان إذا )3( منھا، لكل العكسیة والنتیجة (األدویة) الدواء فأدِرج عكسیة، النتیجة كانت إذا )2(

 الُمفضَّل/دواء (األدویة) الدواء استعمال لمنع ُمحَدد سبب إدراج فیُرجى لالستعمال، )(موانع مانع ھناك كان إذا )4( المجرب، (األدویة) للدواء العالج
 موصوف آخر (أدویة)

 تقدیم یُرجى عكسیة سریریة نتائج حدوث الحتمال الدواء تغییر عند الخطر ویزید ثابت؛ بشكل الحالي (األدویة) الدواء المریض یستخدم �
 الصعب من كان المثال سبیل على – خطرة عكسیة سریریة نتائج حدوث المتوقع من ولماذا متوقعة خطرة سیةعك سریریة نتائج ألي ُمحَدد تفسیر

 فشلت عندما خطرة عكسیة نتیجة المریض على ظھر الحالة)، على للسیطرة متعددة أدویة وتلزم تجربتھا، تجري كثیرة (أدویة الحالة على السیطرة
 شدید وقصور وإغماء، دماغیة، وسكتة قلبیة، ونوبة متكررة، ضروریة طبیة زیارات أو المستشفى دخول المثال یلسب (على سابقًا الحالة على السیطرة

 إلخ. والمعاناة)، الُمبَرر غیر واأللم الوظیفیة، الحالة في

بة (الجرعات) الجرعة و/أو الجرعة (أنماط) نمط )1( أدناه: التحدید یُرجى أعلى جرعة و/أو الجرعة من مختلف نمط إلى طبیة حاجة �  الُمجرَّ
ح )2( الدواء؛ (تجارب) تجربة ونتیجة  قوة ُوجدت إن – كاختیار أعلى قوة ذات منخفضة جرعة تكرار اعتبار عدم سبب اذكر )3( الطبي؛ السبب وّضِ
 أعلى
 الوصفات (أدویة) دواء )1( النموذج: في الدواء جلس قسم في ُمسبقًا ذلك یُذكر لم إذا أدناه التحدید یُرجى الفئات أو الطبیة الوصفات استثناء طلب �

ب الُمفضَّل الدواء أو الطبیة   منھا، لكل العكسیة والنتیجة (األدویة) الدواء فأدرج عكسیة، النتیجة كانت إذا )2( الدواء، (تجارب) تجربة ونتائج الُمجرَّ
 كان إذا )4( (األدویة)، الدواء لتجربة العالج ومدة للجرعة األقصى الحد فأدرج المطلوب، كالدواء فعّالة لیست عالجي/نتیجة فشل ھناك كان إذا )3(

 موصوف آخر (أدویة) الُمفضَّل/دواء (األدویة) الدواء استعمال لمنع ُمحَدد سبب إدراج فیُرجى لالستعمال، (موانع) مانع ھناك

 أدناه) الشرح (یُرجى أخرى �
 

   المطلوب الشرح
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Inc Solutions, Community Net Health برنامج من كل مع تتعاقد صحیة رعایة خطة ھي Medicare وبرنامج Cal-Medi 
  للمشتركین. البرنامجین ِكال مزایا تقدیم أجل من



 
 
 
  



 
 
 
  



Nondiscrimination Notice
Health Net Community Solutions, Inc. (Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)) 
complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate, exclude people or treat them 
differently on the basis of sex, race, color, religion, ancestry, national origin, ethnic group identification, 
age, mental disability, physical disability, medical condition, genetic information, marital status, gender, 
gender identity, or sexual orientation.

Health Net Cal MediConnect:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to 
communicate effectively with us, such as qualified sign language 
interpreters and written information in other formats (large print, audio, 
accessible electronic formats, other formats).

 • Provides free language services to people whose primary language is 
not English, such as qualified interpreters and information written in 
other languages.

If you need these services, contact the Health Net Cal MediConnect 
Customer Contact Center at 1-855-464-3571 (Los Angeles County),  
1-855-464-3572 (San Diego County) (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.
If you believe that Health Net Cal MediConnect has failed to provide these services or discriminated in 
another way, you can file a grievance by calling the number above and telling them you need help filing 
a grievance; the Health Net Cal MediConnect Customer Contact Center is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services,  
Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: 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) if there is a concern of discrimination based on race, color, 
national origin, age, disability, or sex.

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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