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 Medicare اینسخھ داروی پذیرش عدم رای بازبینی درخواست
 
 

 پوشش برای شما درخواست )،Plan MediConnect Cal Net Health )Plan Medicaid-Medicare ما، کھ آنجا از
 است. محفوظ شما برای رای این بھ) (اعتراض بازبینی درخواست ارائھ حق ایم،نپذیرفتھ اینسخھ داروھای ھزینھ) تامین (یا دادن

 کنید. ارائھ را بازبینی درخواست کھ دارید فرصت روز Medicare 60 اینسخھ داروی پوشش پذیرش عدم "اطالعیھ تاریخ از
 بفرستید: ما برای نمابر یا پست با توانیدمی را فرم این

 
  نشانی:  نمابر: شماره

Health Net Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)  1-877-713-6189  
Attention: Appeals and Grievances Department 
P.O. Box 10422 
Van Nuys, CA 91410-0422 
 

 
 نیز www.healthnet.com/calmediconnect نشانی بھ ما سایتوب طریق از توانیدمی را خود نظر تجدید تقاضای
 یا )County Angeles Los( 1-855-464-3571 شماره با تلفنی صورت بھ سریع نظر تجدید ھایدرخواست کنید. مطرح
3572-464-855-1 )County Diego (San 711) TTY:( جمعھ تا دوشنبھ شب 8 تا صبح 8 از است. طرح قابل 

 پیام توانیدمی تعطیل روزھای یا ھفتھ آخر تعطیالت در اداری، غیر ساعات در بگیرید. تماس دهش ذکر ھایشماره با توانیدمی
 شود.می گرفتھ تماس شما با کاری روز نخستین در بگذارید.

 
 اگر کند. ارائھ شما طرف از را استیناف درخواست تواندمی تجویزکننده پزشک کنند: ارائھ درخواست توانندمی کسانی چھ
 نماینده باید شخص آن کند، ارائھ استیناف درخواست شما طرف از دوستان) یا بستگان از یکی (مثالً  دیگری شخص اھیدخومی
 بگیرید. تماس ما با نماینده تعیین درباره اطالعات کسب برای باشد. شما

 



 کننده نامثبت فرد اطالعات

  تولد تاریخ  کننده نامثبت فرد نام

  کننده نامثبت فرد نشانی

  پستی کد          ایالت   شھر

  تلفن

   کننده نامثبت عضو شناسایی شماره

 نباشد: کننده نامثبت فرد ھمان درخواست این کنندهارائھ فرد کھ کنید پر صورتی در فقط را زیر بخش

  کنندهدرخواست فرد نام

  کننده نامثبت فرد با کنندهدرخواست فرد نسبت

  نشانی

  پستی کد          ایالت     شھر

  تلفن

 فرد تجویزکننده پزشک یا کننده نامثبت فرد از غیر افرادی سوی از شده ارائھ استیناف ھایدرخواست بھ مربوط نمایندگی اسناد
 کننده: نامثبت

 آن)؛ مکتوب معادل یا CMS-1696 نمایندگی مجوز شده پر (فرم کنید پیوست را کننده نامثبت فرد نمایندگی دھندهنشان اسناد
 24 در نماینده، انتصاب مورد در بیشتر اطالعات کسب برای  باشد. نشده ارائھ پوشش رای صدور سطح در اسناد این اگر البتھ

 با یا خود طرح با ھفتھ روز 7 و روزشبانھ ساعت
 Medicare-800-1 )4227-633-800-1( )2048-486-877-TTY: 1( بگیرید. تماس 

 
 

  درخواستی: اینسخھ داروی
 

  قدرت/مقدار/دوز: دارو: نام
 

 خیر ☐     بلھ  ☐   اید؟خریده را دارو این استیناف درخواست بھ رسیدگی مدت در آیا
 

 »:بلھ« اگر
  کنید) پیوست را رسید (رونوشت   $  شده: پرداخت مبلغ خرید: تاریخ

 
  داروخانھ: تلفن شماره و نام

 
 



 تجویزکننده پزشک اطالعات
 

   نام
 

  نشانی
 

  پستی کد  ایالت  شھر
 

  نمابر  دفتر تلفن
 

  دفتر در پاسخگو فرد
 

 سریع گیریتصمیم  مھم: نکتھ
 یا سالمت جان، بھ است ممکن استاندارد رای دریافت برای روزه 7 انتظار کھ دھید تشخیص تجویزکننده پزشک یا شما اگر

 کند ثابت تجویزکننده پزشک اگر شوید. (فوری) سریع رای صدور خواستار توانیدمی بزند، لطمھ کامل عملکرد بازیابی توانایی
 اعالم شما بھ ساعت 72 ظرف را خود رای رخودکا طور بھ ما بزند، جدی آسیب شما سالمت بھ است ممکن روزه 7 انتظار کھ
 گویی کھ کنیممی گیریتصمیم طوری ما نکند، تایید را سریع بازنگری برای شما درخواست تجویزکننده پزشک اگر کنیم.می

 اید، کرده پرداخت دارو خرید برای قبالً  کھ وجھی بازپرداخت درخواست ارائھ برای است. سریع گیریتصمیم نیازمند شما پرونده
 شوید. فوری استیناف خواستار توانید نمی

 

 پزشک (اگر بزنید عالمت را کادر این شود، گیریتصمیم شما درخواست درباره ساعت 72 ظرف باید کھ کنیدمی فکر اگر ☐
ً  را شما درخواست تجویزکننده  کنید). پیوست درخواست این بھ را تاییدیھ است، کرده تایید کتبا

 

 خود پرونده برای کھ را تکمیلی اطالعات کنید. پیوست بیشتری صفحات لزوم صورت در کنید. ذکر را خود اعتراض دالیل
 کھ توضیحاتی بھ بخواھید است ممکن مرتبط. پزشکی ھایپرونده و تجویزکننده پزشک تاییدیھ مثالً  کنید؛ پیوست دانید،می سودمند

 در بخواھید خود تجویزکننده از و کرده مراجعھ ایمکرده ارائھ کھ Medicare ایخھنس داروی پوشش پذیرش عدم اطالعیھ در
 نظر بنویسد. اینامھ است، آمده طرح اسناد در یا طرح پذیرش عدم نامھ در کھ طرح پوشش معیارھای بھ توجھ با امکان صورت

 نظر از طرح نیاز مورد داروھای چرا و/یا کنید دهبرآور را طرح پوشش معیارھای توانیدنمی چرا اینکھ توضیح برای تجویزکننده
  بود. خواھد نیاز مورد نیست، مناسب برایتان پزشکی

 
 
 

 
  وی): نماینده یا کننده نامثبت (فرد نظر تجدید درخواست کنندهارائھ فرد امضای

  
 ___________________ تاریخ: ____________________________________

 
 
 

 

 

 

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



  



 
 
 
  



 
 
 
  



 
 
 
  



 
 


	نکته مهم:  تصمیمگیری سریع
	اگر شما یا پزشک تجویزکننده تشخیص دهید که انتظار 7 روزه برای دریافت رای استاندارد ممکن است به جان، سلامت یا توانایی بازیابی عملکرد کامل لطمه بزند، میتوانید خواستار صدور رای سریع (فوری) شوید. اگر پزشک تجویزکننده ثابت کند که انتظار 7 روزه ممکن است به سل...
	☐ اگر فکر میکنید که باید ظرف 72 ساعت درباره درخواست شما تصمیمگیری شود، این کادر را علامت بزنید (اگر پزشک تجویزکننده درخواست شما را کتباً تایید کرده است، تاییدیه را به این درخواست پیوست کنید).
	دلایل اعتراض خود را ذکر کنید. در صورت لزوم صفحات بیشتری پیوست کنید. اطلاعات تکمیلی را که برای پرونده خود سودمند میدانید، پیوست کنید؛ مثلاً تاییدیه پزشک تجویزکننده و پروندههای پزشکی مرتبط. ممکن است بخواهید به توضیحاتی که در اطلاعیه عدم پذیرش پوشش دار...

