601 Potrero Grande Drive
Monterey Park, CA 91755

برگه اصالحیه برای راهنمای ارائه کنندگان و داروخانه های  BLUE SHIELD PROMISE CAL MEDICONNECTسال 2022
این اطالعات مهمی در مورد تغییرات در پوشش  Blue Shield Promise Cal MediConnectسال  2022شما می باشد.
ما قبالً راهنمای ارائه کنندگان و داروخانه های سال  2022را برای شما ارسال کردیم که حاوی اطالعاتی در مورد پوشش شما به عنوان
عضوی در برنامه درمانی ما بود .این اعالمیه در مورد بروزرسانی اطالعات در راهنمای ارائه کنندگان و داروخانه های سال  2022می
باشد .بخش  :B3خدمات و حمایت های طوالنی مدت ( )LTSSتغییر نکرده اند.
 Blue Shield Promiseدر بخش  ،B3مراجعات به خدمات حمایتی در منزل ( )IHSSو برنامه خدمات چندمنظوره سالمندان
( )MSSPرا در صفحات  15و  16حذف کرده است .اطالعاتی بروزرسانی شده که اصالحات را توصیف می کند در زیر ذکر می شود.
تغییرات در راهنمای ارائه کنندگان و داروخانه های سال  2022شما
لغات حذف شده در جدول زیر با خط خوردگی نشان داده شده اند .متنی که به این صورت نشان داده شده حذف شده است .متن حذف شده.
فهرست ارائه کنندگان و
داروخانه ها
 B3تماس بگیرید .خدمات
و حمایت های بلند مدت،
صفحات  15و 16

اطالعات اصلی

اطالعات تصحی شده

شما به عنوان یک عضو
Blue Shield Promise
Cal MediConnect Plan
ممکن است بتوانید خدمات و
حمایت های بلند مدت ()LTSS
از این قبیل را دریافت نمایید

شما به عنوان یک عضو
Blue Shield Promise
Cal MediConnect Plan
ممکن است بتوانید خدمات و
حمایت های بلند مدت ()LTSS
از این قبیل را دریافت نمایید

این موضوع برای شما چه
معنی دارد؟
مزایای  IHSSشما تغییر نخواهند
کرد ،مدیریت این مزایا بر عهده
سازمان خدمات اجتماعی کالیفرنیا
می باشد.
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 B3تماس بگیرید .خدمات
و حمایت های بلند مدت،
صفحات  15و 16
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خدمات بزرگساالن برپایه جامعه
محلی ( )CBASکه خدمات
پرستاری ،ورزش درمانی ،کار
درمانی و گفتار درمانی ،فعالیت
های درمانی و ارائه خوراک در
مراکز موجود در جامعه محلی را
ارائه می کند .خدمات حمایتی در
محیط منزل ( ،)IHSSمراقبت
در محیط منزل برای اشخاصی
که نمی توانند بدون دریافت کمک
مراقبتی با ایمنی در منزل خود
باقی بمانند.
سایر خدمات و حمایت های بلند
مدت ارائه شده توسط
Blue Shield Promise
Cal MediConnect Plan
شامل برنامه خدمات چندمنظوره
سالمندان (.)MSSP
 MSSPیک برنامه مدیریت
پرونده معافیت  Medicaidبرای
سالمندان  65سال و باالتر است
که واجد شرایط Medi-Cal
هستند و برای استقرار در یک
مرکز پرستاری تأیید می شوند
ولی مایلند در جامعه محلی زندگی
کنند .مدیران مراقبتی  MSSPبا
ذینفع ،اعضای خانواده آنها و تیم
پزشکی برای شناسایی و هماهنگی
خدمات در منزل همکاری می کنند
؛ مراقبت طوالنیمدت /نگهداری،
ارائه خدمات مراقبتهای پزشکی،
اجتماعی و شخصی می باشد که به
دریافت کنندگان  Medi-Calارائه
میشود که نمیتوانند به طور ایمن
در منزل زندگی کنند ولی نیازی
به اقامت در بیمارستان ندارند.
اشخاص براساس میزان مراقبتی
که بیشتر مناسب باشد قرار داده
می شوند

خدمات بزرگساالن برپایه جامعه
محلی ( )CBASکه خدمات
پرستاری ،ورزش درمانی ،کار
درمانی و گفتار درمانی ،فعالیت
های درمانی و ارائه خوراک در
مراکز موجود در جامعه محلی را
ارائه می کند.

سایر خدمات و حمایت های
بلندمدت ارائه شده توسط
Blue Shield Promise
 Cal MediConnectشامل
مراقبت طوالنی مدت
)LTC(/Custodial Care
است که ارائه خدمات پزشکی،
اجتماعی و مراقبت شخصی به
دریافت کنندگان  Medi-Calمی
باشد که نمی توانند با خیال راحت
در منزل زندگی کنند ولی الزم
نیست در بیمارستان اقامت کنند.
اشخاص در مرکز پرستاری
( )NFکه برپایه نیازهای پزشکی
بیشتر مناسب باشد قرار داده می
شوند.
برای یافتن ارائه کنندگان این
خدمات ،به صفحه  28در این
راهنما مراجعه کنید .هماهنگ
کننده مراقبت شما می تواند
اطالعات بیشتری را در مورد
نحوه دسترسی به IHSS،
 MSSPو سایر خدمات به شما
ارائه کند تا به شما کمک شود تا
آنجا که ممکن است به طور مستقل
و در آسایش در منزل یا جامعه
خود زندگی کنید و چگونه برای
این برنامه ها درخواست کنید.

مزایای  MSSPشما تغییر نکرده
است .شما به دریافت خدمات
 MSSPاز سایت  MSSPخود
ادامه خواهید داد .مدیریت این
مزایا بر عهده سازمان سالمندان
کالیفرنیا می باشد.

نیازهای پزشکی و شامل مراکز
پرستاری تخصصی (،)SNF
مراکز نیمه حاد و مراکز مراقبت
میان دوره ای .برای یافتن ارائه
کنندگان این خدمات ،به صفحه 28
در این راهنما مراجعه کنید.
لزومی ندار دکه در پاسخ به این نوشتار اقدامی را انجام دهید ولی توصیه می کنیم که این اطالعات را برای مراجعه در آینده نگه دارید.
اگر سؤاالتی دارید ،لطفا ً با ما به شماره ( ،)855( 905-3825 )TTY: 711از ساعت  8صبح تا  8شب ،هفت روز هفته تماس بگیرید.
میتوانید این متن را به صورت رایگان به سایر فرمتها از قبیل چاپ درشت ،خط بریل یا فرمت صوتی دریافت کنید.
با شماره ( ،)855( 905-3825 )TTY: 711از ساعت  8صبح تا  8شب ،هفت روز هفته تماس بگیرید .این تماس رایگان است.
 Blue Shield Promise Cal MediConnect Planیک برنامه درمانی تحت قرارداد با  Medicareو  Medi-Calمی باشد تا
مزایای هر دو برنامه را به ثبت نام شونده ها ارائه کند.

دریافت سریع تر اطالعات مهم .پروفایل خود را در  blueshieldca.com/goایجاد یا ویرایش کنید
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