
 

 
 
 
 

Molina Dual Options Cal MediConnect Plan Medicare-
 Medicaid 2021 دلیل موفري الرعایة والصیدلیات عبر اإلنترنت لعام |

مقدمة 

  Molina Dual Options  یحتوي دلیل موفري الرعایة والصیدلیات عبر اإلنترن ت على معلومات عن أنواع موفري الرعایة والصیدلیات المتاحة في
وكذلك قوائم بكافة موفري الرعایة والصیدلیات في الخطة اعتباًرا من تاریخ بحثك. تتضمن نتائج البحث عنوان موفر الرعایة والصیدلیة ومعلومات  

االتصال الخاصة بھا وكذلك تفاصیل أخرى مثل أیام وساعات العمل والتخصصات والمھارات. المصطلحات الرئیسیة وتعریفاتھا مذكورة بترتیب أبجدي  
في الفصل األخیر من دلیل األعضاء . 

إخالء المسؤولی ة 

تعد خطة  Molina Dual Options Cal MediConnect (خطة  Medicare-Medicaid) إحدى الخطط الصحیة التي تتعاقد مع • 
كل من برنامجي Medicare و Medi-Cal لتوفیر مزایا كال البرنامجین للمسجلین . 

تلتزم Molina Healthcare بقوانین الحقوق المدنیة الفیدرالیة الساریة وال تمیز على أساس العرق أو األصل الوطني أو الدین أو النوع  • 
أو الجنس أو العمر أو اإلعاقة العقلیة أو البدنیة أو الحالة الصحیة أو تلقي الرعایة الصحیة أو تاریخ المطالبات أو التاریخ الطبي أو المعلوما ت 

الجینیة أو وجود أدلة على إمكانیة التأمین أو الموقع الجغرافي . 
یعرض دلیل الرعایة عبر اإلنترنت معلومات عن متخصصي الرعایة الصحیة (مثل: األطباء والممرضون الممارسون واختصاصیو عل م • 

النفس) والمنشآت (مثل: المستشفیات أو العیادات) ومقدمي الدعم (مثل موفرو الرعایة النھاریة للبالغین وموفرو الرعایة المنزلیة)، والتي  
ستتكمن من االطالع علیھا بصفتك أحد أعضا ء Molina Dual Options. كما نعرض أیًضا قوائم بالصیدلیات التي قد تحتاجھا للحصول  

على أدویتك الموصوفة . 
سوف نشیر إلى تلك الم جموعات باسم "موفري الرعایة التابعین للشبكة" في ھذا الدلیل. وقد أبرم موفرو الرعایة عقدًا معنا لتقدیم الخدمات  • 

.    Californiaلك. یحتوي ھذا الدلیل عبر اإلنترنت القابل للبحث على شبكة  Molina Dual Options الكاملة لموفري الرعایة في والیة
للحصول على مزید من المعلومات، الرجاء االتصال على قسم خدمات األعضاء على الرقم  4627-665 (855)، وبالنسبة لمستخدم ي 

أجھزة الھواتف النصیة:  711، من اإلثنین إلى الجمعة، م ن .a.m 8 إلى  .p.m 8 بالتوقیت المحلي. 
 • .Medi-Cal وبرنامج Medicaid  یحتوي ھذا الدلیل على موفري رعایة لكل من خدمات برنامج
 •ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 

Llame al 1-855-665-4627 de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Los usuarios de TTY 
  .deben llamar al 711. La llamada es gratuita

 •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 1-855-665-4627（服務時間：週一至

 。週五上午 8:00 至下午 8:00）。TTY 使用者應該致電 711。該電話免費

 •Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang 
walang bayad. Tumawag sa 1-855-665-4627, Lunes hanggang Biyernes mula 8:00 am hanggang 

  .8:00 pm. Para sa mga user ng TTY, dapat tumawag sa 711. Libre ang tawag
 •Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-855-

665-4627, Thứ Hai đến thứ Sáu từ 8:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối. Người dùng TTY cần gọi số 
 .711. Cuộc gọi này miễn phí

 •한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-855-665-

4627번으로 월요일 - 금요일, 오전 8시부터 오후 8시 사이에 전화해 주십시오. TTY 이용자는 

  .711번으로 전화하십시오. 통화료는 무료입니다



 •Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 
1-855-665-4627, понедельник — пятница, с 8:00 до 17:00. TTY для лиц с нарушениями слуха 

  .711. Звонок бесплатный
 •Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական 

աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-855-665-4627 հեռախոսահամարով, 
երկուշաբթիից ուրբաթ, 8:00-ից` 20:00: TTY օգտվողները պետք է զանգահարեն 711: Զանգն 

 :անվճար է
 •្របយ័ត�៖ េបើសិនជោអ�កនិយោយ ភាសាែខ�រ, េសវោជំនួយែផ�កភាសា េដោយមិនគិតឈ��ល គឺឣចមានសំរោប់បំេរ�អ�ក។ ចូរ ទូរស័ព� 1-855-665-4627 េនៅៃថ�ច័ន� ដល់ ៃថ�សុ្រក ចាប់ពីេម៉ាង 8:00 ្រពឹក ដល់ 

 8:00 យប់។ អ�កេ្របើ TTY គួរេហៅទូរស័ព�េទៅេលខ 711។ ការេហៅទូរស័ព�េនះគឺឥតគិតៃថ�។

اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیالت زبانی بصورت رایگان برای شما فراھم می باشد. با ه  1- 855-665- 4627 روزھای • 
دوشنبھ تا جمعھ از  8 صبح ت ا 8  عصر تماس بگیرید. افرادی کھ دارای مشکل شنوایی ھستند با شماره  711 تماس بگیرند. برقراری تماس  

رایگان است . 
ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 5604-735-855-1 (رقم ھاتف الصم • 

والبكم: 711) من االثنین حتى الجمعة من  8:00 صباًحا حتى 8:00  مساًء كل یوم . 
یمكنك الحصول على ھذا المستند بتنسیقات أخرى مجانًا، مثل الخط الكبیر أو بطریقة برایل أو بالصوت. یمكنك االتصال على الرق م  (855)• 

4627-665، وبالنسبة لمستخدمي أجھزة الھواتف النصی ة 711 :(TTY)، من اإلثنین إلى الجمعة، من  .a.m 8 إلى .p.m 8 حسب  
التوقیت المحلي. ھذا االتصال مجاني . 

ًائم ا. وسوف نتتبع طلبك الدائم، لذا فإنك •  ًائما باللغة أو التنسیق الذي تحتاجھ. ویسمى ذلك طلبًا د یمكنك أن تطلب منا أن نرسل لك المعلومات د
ال تحتاج إلى تقدیم طلبات منفصلة في كل مرة نرسل لك فیھا معلومات. للحصول على ھذه الوثیقة بتنسیق بدیل أو بلغة أخرى غیر اللغ ة 

اإلنجلیزیة، یرجى االتصال بقسم خدمات األعضاء على الرقم  4627-665 (855)، وبالنسبة لمستخدمي أجھزة الھواتف النصیة:  711،  
طوال أیام األسبوع  من .a.m 8 إلى  .p.m 8 حسب التوقیت المحلي. إذا كنت ترغب في الحصول على الوثائق التي تشبھ ھذه الوثیقة بلغة  
أخرى غیر اللغة اإلنجلیزیة فیما بعد، یرجى االتصال بالوالیة على الرقم  5555-541 (800)، وبالنسبة لمستخدمي أجھزة الھواتف النصیة  
711 :(TTY)، من اإلثنین إلى الجمعة، –  من  .a.m 8 إلى  .p.m 5، بالتوقیت المحلي لتحدیث السجل الخاص بك باللغة المفضلة. ویمكن  
ألحد المندوبین مساعدتك في تقدیم طلب دائم مستمر أو تغییره. كما یمكنك االتصال بمنسق الرعایة الخاص بك لمساعدتك بشأن تقدیم طلبا ت 

مستمرة . 
ھذه القائمة محدّثة اعتباًرا من التاریخ الحالي الموضح أسفل صفحة الدلیل عبر اإلنترنت القابل للبحث، ولكن علیك معرفة ما یلي : • 
قد یتم إضافة بعض موفري الرعایة التابعین لشبك ة Molina Dual Options أو حذفھم من شبكتنا بعد نشر ھذا الدلیل . • 
قد ال یقبل بعض موفري الرعایة التابعین لشبك ة Molina Dual Options  أعضاًء جدد. إذا كان لدیك أیة مشاكل في العثور على موفر  • 

رعایة یقبل أعضاء جدد، اتصل بقسم خدمات األعضاء على الرق م 4627-665 (855)، وبالنسبة لمستخدمي أجھزة الھواتف النصیة:  
711، من اإلثنین إلى الجمعة، من  a.m.8  إلى p.m.8 ، بالتوقیت المحلي، وسوف نقدم لك المساعدة . 

للحصول على أحدث المعلومات عن موفري الرعایة التابعین لشبكة Molina Dual Options في منطقتك، قم بزیارة الموقع  • 
اإللكتروني MolinaHealthcare.com/Duals أو اتصل بقسم خدمات األعضاء على الرقم 4627-665 (855)، وبالنسبة  

لمستخدمي أجھزة الھواتف النصیة:  711، من اإلثنین إلى الجمعة، –  من  .a.m 8 إلى  .p.m 8، بالتوقیت المحلي. ھذا االتصال مجاني. 

یتم سرد األطباء وغیرھم من متخصصي الرعایة الصحیة في شبكة Molina Dual Options  في جداول بالصفحات بناًء على بحث موفري الرعایة  
الخاص بك. یتم سرد الصیدلیات التابعة لشبكتنا في جداول بالصفحات بناًء على بحث الصیدلیة الخاص بك. 

موفرو الرعایة 

المصطلحات الرئیسیة 

یشرح ھذا القسم المصطلحات الرئیسیة التي تظھر في دلیل موفري الرعایة والصیدلیات . 

موفرو الرعایة ھم متخصصو الرعایة الصحیة ومقدمو الدعم مثل األطباء والممرضین والصیادلة والمعالجین وغیرھم من األشخاص ال ذین • 
) واإلمدادات واألدویة الموصوفة  LTSSیقدمون الرعایة والخدمات. الخدمات تشمل الرعایة الطبیة وبرنامج الدعم والخدمات طویلة األجل  (

والمعدات وغیرھا من الخدمات . 
 o ویشیر مصطلح "موفرو الرعایة" أیًضا إلى المنشآت مثل المستشفیات والعیادات وغیرھا من األماكن التي تقدم الخدمات الطبی ة

والمعدات الطبیة والخدمات ووسائل الدعم طویلة األجل . 
 o " یطلق على موفري الرعایة التابعین لشبكة خطتنا "موفرو الرعایة التابعون للشبكة

موفرو الرعایة التابعون للشبكة ھم موفرو الرعایة الذین تعاقدوا معنا لتقدیم الخدمات إلى األعضاء الموجودین في خطتنا. وفي العموم، یقوم • 
موفرو الرعایة التابعون للشبكة بإرسال فواتیرھم لنا مباشرة نظیر الرعایة التي قدموھا لك. فعندما تقوم بزیارة أحد مقدمي الرعایة داخل  

الشبكة، فلن تسدد لھ مقابل الخدمات المغطاة غالبً ا. 

https://www.molinahealthcare.com/Duals


 

 

یُعد موفر الرعایة األولیة طبیبًا أو ممرض ممارس أو متخصص رعایة صحیة آخر والذي یقدم لك رعایة صحیة دوریة.. سیحتفظ موف ر • 
الرعایة األولیة بالسجالت الطبیة الخاصة بك وسیعرف احتیاجاتك الصحیة مع مرور الوقت. كما سیقدم موفر الرعایة األولیة لك  

طلب إحالة ً إذا كنت بحاجة إلى الذھاب إلى أخصائي أو موفر رعایة آخر . 
األخصائیون ھم األطباء الذین یقدمون الرعایة الصحیة الخاصة بمرض معین أو جزء من الجسم. ویوجد العدید من فئات األطبا ء • 

المتخصصین. وفیما یلي بعض ھذه األمثلة : 
 o . أخصائي األورام لرعایة المرضى المصابین بمرض السرطان
 o . أخصائي أمراض القلب لرعایة المرضى المصابین بمشاكل في القلب
 o .أخصائي العظام لرعایة المرضى المصابین بمشاكل معینة في العظام أو المفاصل أو العضالت

قد تحتاج إلى إحالة للذھاب إلى أخصائي أو شخص آخر خالف موفر الرعایة األولیة المتابع لحالتك. یُقصد باإلحالة أنھ یتعین على موف ر • 
الرعایة األولیة المتابع لحالتك منحك موافقة قبل التوجھ إلى شخص آخر خالف موفر الرعایة األولیة المتابع لحالتك. إذا لم  تحصل على  

إحالة، یجوز لخطة  Molina Dual Options عدم توفیر التغطیة للخدمة . 
 o : ال تحتاج إلى إحاالت من موفر الرعایة األولیة التابع للشبكة المتابع لحالتك في الحاالت التالیة

  رعایة الطوارئ،  أو
  الرعایة الضروریة العاجلة، أ و
  عندما تكون خار ج Medicare ُلكلى التي تحصل علیھا في منشأة ا لغسیل الُكلوي المعتمدة من برنامج خدمات غسیل ا

نطاق الخدمة التي توفرھا الخطة، أ و 
  .خدمات مقدمة من أخصائي صحة المرأ ة
  أو المدرجة كتلك الخدمات  Molina Dual Options  الخدمات غیر المدرجة في قائمة التصریح المسبق الخاصة بـ

التي ال تتطلب تصریًحا مسبقً ا. 
 o  باإلضافة إلى ذلك، إذا كنت مؤھالً لتلقي الخدمات من مقدمي الرعایة الصحیة للھنود؛ فقد تتابع ھؤالء المقدمین بدون إحالة. یجب

علینا سداد تكلفة تلك الخدمات إلى موفري الرعایة الھنود حتى لو كانوا غیر تابعین لشبكة خطتن ا. 
 o یتوفر المزید من المعلومات عن اإلحاالت في الفصل الثالث من دلیل األعضاء. كما یمكنك االتصال بقسم خدمات األعضاء عل ى

الرقم  4627-665 (855)، وبالنسبة لمستخدمي أجھزة الھواتف النصیة (TTY)، یمكنھم االتصال على الرقم: 711، من اإلثنی ن 
إلى الجمعة، من  .a.m 8 إلى  .p.m 8 بالتوقیت المحلي. 

یمكنك أیًضا الوصول إلى مدیر حالة وفریق رعایة الذي تختاره لمساعدتك . • 
 o . یساعدك مدیر الحالة في إدارة موفري الرعایة والخدمات الخاصة بك

  بتقییم احتیاجاتك لتحدید ما إذا Molina Dual Options Caseسیقوم فریق الرعایة بقیادة مدیر الحالة التابع لـ
كنت بحاجة إلى مساعدة في مجاالت أخرى بجانب الصحة مثل االحتیاجات المادیة أو االجتماعیة. یعتمد فری ق 

الرعایة الخاص بك على تفضیالتك ویتم اتخاذ القرارات معك. یعمل كافة أفراد فریق الرعایة معًا للتأكد من تنسیق  
الرعایة المقدمة إلیك. وھذا یعني أنھم یتأكدون من إجراء االختبارات والتحالیل المعملیة مرة واحدة ومن مشاركة  

النتائج مع موفري الرعایة المناسبین. ویعني أیًضا أنھ یتعین على موفر الرعایة األولیة المتابع لحالتك معرفة كاف ة 
األدویة التي تتناولھا حتى یتمكن من الحد من أیة آثار سلبیة. سیحصل موفر الرعایة األولیة المتابع لحالتك على إذن ك 
Molina  ًائما قبل مشاركة المعلومات الطبیة الخاصة بك مع موفري الرعایة اآلخرین. سیقوم مدیر الحالة التابع لـ د

Dual Options  بوضع خطة الرعایة معك أو مع الشخص المعیّن من قبلك. ستشمل خطة الرعایة جمیع احتیاجاتك 
وتضع أھدافًا وتبحث عن طرٍق لمراقبة ما إذا تم تلبیة احتیاجاتك. 

 o :قد یشمل فریق الرعایة الخاص بك، على سبیل المثال ال الحصر، األشخاص التالي ذكرھم
  موفر الرعایة األولی ة
  طبیب الرعایة المختص
  الممرضون المسجلون
  Molina Dual Options مدیر الحالة التابع لـ
  فریق عم ل إدارة االستخدا م
  Molina Dual Options المدیر الطبي التابع لـ
  الصیادل ة

 :(PCP) موفر الرعایة األولیة

یمكنك الحصول على خدمات من أي موفر رعایة تابع لشبكتنا یقبل أعضاء جدد. 

ستحتاج أوالً إلى اختیار موفر رعایة أولیة. یمكن أن یقوم متخصص بدور موفر الرعایة األولیة المتابع لحالتك. تشمل التخصصات: الطب الباطني وطب  
األطفال واألمراض المعدیة وممارسة األسرة والممارسة العامة وأمراض النساء والتولید. یُرجى االتصال بقسم خدمات األعضاء الختیار موفر رعایة  

أولیة.  

ویرتبط مقدمو الرعایة الرئیسیون التابعون لخطتنا بالمجموعات  الطبیة. عندما تختار موفر الرعایة األولیة الخاص بك، فأنت تختار المجموعة الطبیة  
التابع لھا. ویعني ذلك أن موفر الرعایة األولیة الخاص بك یقوم بإحالتك إلى متخصصین وخدمات تابعة أیًضا للمجموعة الطبیة الخاصة بھ / بھا . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا كان ھناك متخصص أو مستشفى محددة ترغب في زیارتھا، فمن المھم معرفة ما إذا كانوا تابعین للمجموعة الطبیة الخاصة بموفر الرعایة  • 
األولیة الخاص بك أم ال. یمكنك البحث في ھذا الدلیل أو سؤال قسم خدمات األعضاء لدى  Molina Dual Options للتأكد من أن موف ر 

الرعایة األولیة الخاص بك الذي تریده قدم إحاالت لھذا األخصائي أو یتعاون مع ھذه المستشفى . 
• Molina Dual Options  إذا لم تحصل على إحالة تابعة للمجموعة الطبیة الخاصة بموفر الرعایة األولیة الخاص بك، قد ال توفر خطة

تغطیة للخدمة . 

الختیار موفر رعایة أولیة، انتقل إلى قائمة موفري الرعایة في الصفحة بناًء على نتائج بحثك واختر موفر رعایة : 

تستخدم خدماتھ حالیًا، أو • 
أوصى بھ شخص ما تثق بھ، أ و • 
یسھل علیك الوصول إلى مكاتب ھ. • 
إذا كنت بحاجة للمساعدة في اختیار موفر رعایة أولیة، فتفضل باالتصال بقسم خدمات األعضاء على الرقم  4627-665 (855)، وبالنسبة  • 

لمستخدمي أجھزة الھواتف النصیة:  711، من اإلثنین إلى الجمعة، من  .a.m 8 إلى  .p.m 8 بالتوقیت المحلي. ھذا االتصال مجاني. أو قم  
  .MolinaHealthcare.com/Dualsبزیارة

إذا كانت لدیك أس ئلة حول ما إذا كنا سندفع مقابل أي خدمة طبیة أو رعایة تریدھا أو تحتاجھا، فاتصل بقسم خدمات األعضاء واسأل قبل أن  • 
تحصل على الخدمة أو الرعایة . 

Long-term services and supports (LTSS)برنامج الدعم والخدمات طویلة األجل 

، long-term supports and services (LTSS)بصفتك عضًوا في خطة Molina Dual Options، فیمكنك الحصول على خدمات برنامج 
 Community-Based Adult، الرعایة التمریضیة المنزلیة، اإلمدادات، وبرنام ج  In-Home Supportive Services (IHSS)مثل برنامج

Services (CBAS) وغیرھا من الخدمات األخرى المقدمة من برنام ج ،Multipurpose Senior Services Program (MSSP) یقد م .
) الدعم لألعضاء الذین یحتاجون إلى المساعدة ألداء المھام الیومیة مثل االستحمام وارتداء المالبس وتناو ل LTSSبرنامج الدعم والخدمات طویلة األجل  (

الطعام وتناول األدویة. ویتم تقدیم معظم ھذه الخدمات في منزلك أو مجتمعك، لكن یمكن توفیرھا في دار رعایة المسنین أو المستشفى . 

.  Community-Based Adult Services (CBAS)تشمل ھذه الخدمات برنامج 

برنامج CBAS ھو برنامج صحي یومي قائم على المجتمع یوفر الخدمات لكبار السن والبالغین ممن یعانون من أمراض / إعاقات مزمنة و / أو مشاكل  
إدراكیة أو متعلقة بالصحة العقلیة والذین یعانون من خطر الحاجة إلى الرعایة المؤسسیة . 

للتقدیم في برنامج  (CBAS)، یرجى االتصال بخدمات أعضاء برنا مج Molina Dual Options على  4627-665 (855) ، ولمستخدمي أجھزة  
الھواتف النصیة : 711، من اإلثنین إلى الجمعة، من  .a.m 8 إلى  .p.m 8 بالتوقیت المحلي . 

In-Home Supportive Servicesوتشمل خدمات الدعم والخدمات طویلة األجل التي تقدمھا خطة Molina Dual Options خدمات برنام ج  
(IHSS) وخدمات برنامج ،Community-Based Adult Services (CBAS)  ،والرعایة التمریضیة الحاذقة، والعالج البدني، والعالج الوظیفي ،

وعالج التخاطب، والخدمات االجتماعیة والطبیة، والرعایة الصحیة المنزلیة. للعثور على موفري الرعایة لھذه الخدمات، یُرجى االنتقال  إلى الصفحة  
بناًء على نتائج بحثك في ھذا الدلیل اإللكتروني . 

تتوفر قائمة كاملة بھذه الخدمات في الفصل الرابع من دلیل األعضاء الخا ص بك. 

لمزید من المعلومات عن الحصول على خدمات برنا مج LTSS، یُرجى االتصال بقسم خدمات األعضاء على الرقم  4627-665 (855)، لمستخدمي  
أجھزة الھواتف النصیة:  711، من اإلثنین إلى الجمعة، م ن .a.m 8 إلى  .p.m 8 بالتوقیت المحلي. 

 .Molina Dual Options كیفیة اختیار موفري الرعایة في شبكة خطة

یجب أن تحصل على جمیع الخدمات الخاضعة للتغطیة من موفري الرعایة التابعین للشبكة ممن ینتمون للمجموعة الطبیة لموفري الرعایة األو لیة لك. إذا  
ذھبت إلى موفري رعایة من خارج شبكة  Molina Dual Options  ممن ال ینتمون للمجموعة الطبیة لموفري الرعایة األولیة (دون الحصول عل ى 

تصریح مسبق) فسوف یتعین علیك دفع الفاتورة . 

"یُقصد بالتصریح المسبق الحصول على موافقة من خطة  Molina Dual Options قبل أن تتمكن من الحصول على خدمة أو دواء معین أو زیار ة 
موفر رعایة من خارج شبكة الخطة. وإذا لم تحصل على موافقة، فقد ال تشمل التغطیة الخاصة بخطة  Molina Dual Options  الخدمة أو الدواء. " 

وال یستثنى من ھذه القاعدة سوى حاالت الرعایة العاجلة أو الطارئة أو غسیل ا لكلى وفي حالة عدم القدرة على الوصول إلى موفر الرعایة التابع للخطة،  

https://www.molinahealthcare.com/Duals


 

 

 

 

 وأراضیھا  United Statesكأن تكون مثالً خارج موطنك. ال تغطي برامج Medicare وMedicaid  رعایة الحاالت الطبیة الطارئة خارج  
باستثناء ظروف محددة. اتصل بالخطة لمعرفة التفاصیل. یمكنك أیًضا الذھاب خارج نطاق الخطة أو إلى خارج المجموعة الطبیة لموفري الرعایة  

  .Molina Dual Options األولیة، شریطة حصولك أوالً على موافقة خطة

قد تحتاج إلى إحالة لتتمكن من مقابلة شخص آخر غیر موفر الرعایة األولیة. تتوفر المزید من المعلومات حول اإلحاالت في قسم المصطلحات األساسیة  
ضمن دلیل موفري الرعایة والصیدلیات. 

یمكنك تغییر موفر الرعایة األولیة التابع للشبكة في أي وقت خالل العام. في حال زیارتك ألحد موفري الرعایة التابعین للشبكة، فأنت غیر  • 
ملزم بالذھاب إلى نفس موفر الرعایة على الدوام. یمكنك تغییر موفر الرعایة األولیة الخاص بك في أي وقت. في معظم الحاالت، تسري 

التغییرات في الیوم األول من الشھر التالي. قد توجد استثناءات إذا كنت تتلقى عالًجا في نفس وقت طلب تغییر موفر الرعایة األولیة. یمكنك 
  أو یمكنك االتصال بقسم خدمات األعضاء للحصو ل MyMolina.comتغییر موفر الرعایة األولیة من خالل موقعك اإللكتروني الشخصي 

على مزیٍد من المع لومات عن أي من موفري الرعایة الصحیة في برنامج  Molina Dual Options وطلب تغییر موفر الرعایة األولیة.  
بالنسبة لبعض موفري الرعایة، تحتاج إلى إحالة من موفر الرعایة األولیة الخاص بك (ما عدا الحاالت العاجلة والخدمات الطارئة خارج 

نطاق التغطیة) . 
ال تنس أن موفري الرعایة األولیة في الخطة یتبعون المجموعات الطبیة. إذا قمت بتغییر موفر الرعایة األولیة الخاص بك، فقد تقوم بتغییر  • 

المجموعات الطبیة. عندما تطلب التغییر، تأكد من إخبار قسم خدمات األعضاء ما إذا كنت ستزور أخصائیًا أو ستحصل على خدمات أخر ى 
مغطاة تتطلب موافقة موفر الرعایة األولیة. تعمل خدمات األعضاء على التأكد من استمرارك في الحصول على الرعایة المتخصصة  

والخدمات األخرى خالل تغییر موفر الرعایة األولیة . 
تعمل خطة Molina Dual Options مع جمیع موفري الرعایة التابعین لشبكتنا لتلبیة احتیاجات األشخاص من ذوي اإلعاقة. حسبم ا • 

ینطبق،  تتضمن قائمة موفري الرعایة التابعین للشبكة في ھذا الدلیل اإللكتروني معلومات حول الخدمات التي یقدمونھا. 
 •Molina Dual  إذا كنت بحاجة إلى زیارة أحد موفري الرعایة وغیر متأكد مما إذا كان یقدم الخدمات التي تحتاجھا، فیمكن لخطة

Options مساعدتك في ذلك. لطلب المساعدة، اتصل بمدیر حالتك أو قسم خدمات األعضاء على الرقم  4627-665 (855)، بالنسبة  
لمستخدمي أجھزة الھواتف النصیة:  711، من اإلثنین إلى الجمعة، من  .a.m 8 إلى  .p.m 8 بالتوقیت المحلي . 

كیف یمكنك العثور على موفري الرعایة التابعین لخطة Molina Dual Options في المنطقة التي تقیم بھ ا 
لمعرفة كیفیة البحث عن موفري الرعایة، یُرجى الرجوع إلى رابط "Help" الموجود في الجزء العلوي من صفحة البحث الخاصة بالدلیل اإللكتروني .

إذا كانت لدیك أیة استفسارات حول خطة  Molina Dual Options، یُرجى االتصال بقسم خدمات األعضاء على الرق م 665-4627 (855)،  
لمستخدمي أجھزة الھواتف النصیة:  711، من اإلثنین إلى الجمعة، من  .a.m 8 إلى  .p.m 8 بالتوقیت المحلي . 

موفرو الرعایة التابعون للشبكة: 

یحتوي ھذا الدلیل اإللكتروني لموفري الرعایة التابعین لشبكة خطة  Molina Dual Options  على ما یلي : 

أخصائي الرعایة الصحیة بما في ذلك أطباء وأخصائي الرعایة األول یة • 
المنشآت من ضمنھا المستشفیات، ومرافق التمریض، ومراكز الرعایة التمریضیة الحاذقة، ومرافق الصحة العقل یة • 
مقدمو خدمات الدعم وتشمل خدمات الرعایة النھاریة للكبار، وخدمات مرافق الرعایة الدائمة، والخدمات الموجھة للمستھلك، والوجبات الت ي • 

یتم توصیلھا إلى المنزل، ووكاالت الرعایة الصحیة المنزل یة 

یتم سرد موفري الرعایة بترتیب أبجدي وفقًا لالسم األخیر. باإلضافة إلى معلو مات االتصال، تتضمن قوائم موفري الرعایة أیضاً تخصصات ومھارات،  
مثل اللغات التي یتحدثھا موفر الرعایة أو تدریب األھلیة الثقافیة الحاصل علی ھ. 

"تدریب األھلیة الثقافیة ھو عبارة عن تعلیمات إضافیة لموفري الرعایة الصحیة التابعین لنا لمساعدتھم على فھم خلفیتك، وقیمك ومعتقداتك بشكل أفض ل 
لموائمة الخدمات لتفي باحتیاجاتك االجتماعیة، والثقافیة، واللغویة. " 

الصیدلیات التابعة للشبكة: 

یقصد بالصیدلیات التابعة لشبك ة Molina Dual Options الصیدلیات التي وافقت على تقدیم األدویة الموصوفة لك بصفتك عضو في الخط ة. 

 San، وRiverside، و  Los Angelesیمكنك أیًضا الب حث عن الصیدلیات التابعة لشبكتنا والموجودة خارج نطاق منطقة تقدیم خدمتنا:
Bernardinoو  ،San Diego  التي تقیم بھا. یمكنك أیًضا الحصول على الوصفات الطبیة الخاصة بك من ھذه الصیدلیات. یُرجى االتصال بخطة 

Molina Dual Options على الرقم 4627-665 (855)، ولمستخدمي أجھزة الھواتف النصیة:  711، من اإلثنین إلى الجمعة، م ن .a.m 8 إلى  
.p.m 8 بالتوقیت المحلي للحصول على مزید من المعلومات. 

http://www.MyMolina.com


  

 

 

 

 

یجب على أعضاء برنامج Molina Dual Options استخدام الصیدلیات التابعة للشبكة للحصول على األدویة الموصوفة . • 
 o . یجب علیك استخدام الصیدلیات التابعة للشبكة باستثناء حاالت الطوارئ أو الرعایة العاجلة
 o  إذا استخدمت صیدلیة غیر تابعة للشبكة للحصول على وصفات طبیة في حالة طوارئ، فسوف یتعین علیك الدفع على نفقتك

  .Molina Dual Options  الخاصة مقابل الخدمة. للحصول على مزید من المعلومات، یُرجى قراءة دلیل أعضاء خطة 
قد ال یتم إدراج بعض الصیدلیات التابعة للشبكة في ھذا الدلیل . • 

 o .قد تكون بعض الصیدلیات التابعة للشبكة قد تمت إضافتھا أو إزالتھا من خطتنا بعد نشر ھذا الدلیل

للحصول على أحدث المعلومات حول الصیدلیات التابعة لشبكة  Molina Dual Options داخل نطاق المنطقة التي تقیم بھا، یرجى زیارة موقع الویب
الخاص بنا من خالل MolinaHealthcare.com/Duals أو االتصال على خدمات األعضاء على الرقم  4627-665 (855)، ولمستخدم ي 

الھواتف النصیة : 711، من اإلثنین إلى الجمعة، من  .a.m 8 إلى  .p.m 8 بالتوقیت المحلي. ھذا االتصال مجان ي. 

للحصول على شرح كامل حول تغطیة الوصفات الطبیة الخاصة بك، بما في ذلك كیفیة ملء الوصفات الطبیة الخاصة بك، یر جى قراءة دلیل األعضاء  
وقائمة األدویة الخاضعة للتغطیة الخاصة ببرنام ج Molina Dual Options. یمكنك العثور على قائمة األدویة الخاضعة للتغطیة على الموقع  

  .MolinaHealthcare.com/Duals التالي

 .Molina Dual Options كیفیة اختیار الصیدلیات التابعة لشبكة خطة

باإلضافة إلى الصیدلیات التي تتوفر بھا خدمة البیع بالتجزئة، تشمل شبكة الخطة الصیدلیات التالیة: 

صیدلیات الطلب بالبرید التي ترسل أدویة الوصفات الطبیعة الخاضعة للتغطیة إلى األعضاء عبر البرید أو شركات الشحن . • 
الصیدلیات التي توفر العالج بالتسریب في المنزل ھي الصیدلیات التي تحضر األدویة الموصوفة التي یتم إعطاؤھا من خالل الورید، أو ف ي • 

العضالت، أو بطریقة أخرى غیر الفم من خالل موفر رعایة مدرب في منزلك. 
الصیدلیات التي توفر الرعایة طویلة األمد ھي الصیدلیات التي تخدم المقیمین في مرافق الرعایة طویلة األمد، مثل دور رعایة المسنی ن. • 
.  Indian Health Service/Tribal/Urban Indian Health Programالصیدلیات التي تخدم برنام ج • 

ال یتعین علیك االستمرار في الذھاب إلى الصیدلیة نفسھا لملء الوصفات الطبیة . 

اإلمدادات طویلة األمد للوصفات الطبیة 

ًوما من اإلمداد بالعقاقیر الموصوفة لك •  برامج الطلب بالبرید. نقدم برنامج الطلب بالبرید الذي یسمح لك بالحصول على ما یصل إل ى 90  ی
ًوما كإمداد لمدة شھر واح د.  وإرسالھا مباشرة إلى منزلك. ویتم دفع نفس رسوم التأمین الصحي نظیر اإلمداد بالدواء لمدة  90 ی

ًوما من اإلمدا د • ًیوما قد تقدم بعض صیدلیات البیع بالتجزئة أیًضا ما یصل إلى 90  ی برامج الصیدلیات التي تقدم خدمة البیع بالتجزئة لمد 90 
باألدویة الطبیة الخاضعة للتغطیة. ویتم دفع نفس رسوم التأمین الصحي نظیر اإلمداد بالدواء لمدة  90 یوًما كإمداد لمدة شھر واحد. 

صیدلیات الطلب بالبرید 

CVSیمكنك الحصول على األدویة الموصفة والتي یتم شحنھا إلى منزلك من خالل برنامج توصیل الطلبات عبر البرید التابع لشبكتنا والذي یحمل  اسم   
Caremark Mail Service Pharmacy  ستتصل بك الصیدلیة عبر الھاتف للحصول على موافقتك قبل شحن أي وصفات طبیة. إذا لم نتمكن من .

الوصول إلیك للحصول على الموافقة، فلن یتم إرسال الوصفة الطبیة إلیك . 

غالبًا، ما یُتوقع الحصول على األدویة الموصوفة لك في غضون 10  أیام من وقت تلقي صیدلیة الطلب بالبرید. إذا لم تحصل على أدویتك الموصوفة  
خالل ھذه الفترة، أو إذا كنت ترغب  في إلغاء طلب تلقائي، أو إذا كنت بحاجة إلى طلب استرداد ثمن الوصفات الطبیة التي حصلت علیھا والتي لم تكن  
ترغب فیھا أو تحتاج إلیھا، فیرجى االتصال بنا على  3735-270 (866)، وبالنسبة لمستخدمي الھواتف النصیة على 711، على مدار 24 ساعة في  

الیوم،  7  أیام في األسبوع. لمعرفة المزید حول صیدلیات الطلب بالبرید، یرجى الرجوع إلى الفصل الخامس من دلیل األعضاء . 

الصیدلیات التي توفر العالج بالتسریب في المنزل 

یمكنك الحصول على العالج بالتسریب في المنزل إذا وافقت خطة  Molina Dual Options  على وصفتك الطبیة وإذا حصلت على وصفتك الطبی ة 
من واصف معتمد . 

Molina Dual  تخدم الصیدلیات التي توفر العالج بالتسریب في المنزل جمیع المقاطعات الداخلة في نطاق منطقة الخدمات المقدمة من خطة
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Options للحصول على مزید من المعلومات حول صیدلیات وخدمات العالج بالتسریب في المنزل، تفضل باالتصال على خدمات األعضاء على ا لرقم  
4627-665 (855) بالنسبة لمستخدمي أجھزة الھواتف النصیة:  711  من اإلثنین إلى الجمعة ، –  من اإلثنین إلى الجمعة ، –  من  .a.m 8 إلى   8

.p.m، بالتوقیت المحلي . 

الصیدلیات التي توفر خدمات الرعایة طویلة األمد 

Molina   یجوز للمقیمین في منشأة رعایة طویلة األجل، مثل دار رعایة المسنین، الوصول إلى األدویة الموصوفة والخاضعة للتغطیة من جانب خطة
Dual Options  من خالل صیدلیة المنشأة أو صیدلیة أخرى تابعة للشبكة. لمعرفة المزید حول تغطیة األدویة في حاالت خاصة، یرجى الرجوع إلى  
الفصل الخامس من دلیل األعضاء. تخدم الصیدلیات التي توفر خدمات الرعایة طویلة األمد جمیع المقاطعات الداخلة في نطاق منطقة الخدمات المقدمة  

  .Molina Dual Options من خطة
لمزید من المعلومات حول خدمات الرعایة طویلة األمد والصیدلیات، یرجى االتصال بخدمات األعضاء على الرقم  4627-665 (855)، لمستخدمي  

أجھزة الھواتف النصیة:  711، من اإلثنین إلى الجمعة، م ن .a.m 8 إلى  .p.m 8 بالتوقیت المحلي. 

Indian Health Service/Tribal/Urban Indian Healthالصیدلیات التي تخدم برنامج  
Program .

 من خالل  Indian Health Service/Tribal/Urban Indian Health Programوال یسمح بالتوجھ إلى الصیدلیات التي تخدم برن امج 
شبكة الصیدلیات التابعة لخط ة Molina Dual Options سوى لمواطني أمریكا األصلیین أو مواطني أالسكا. قد یتمكن أشخاص آخرون بخالف  

مواطني أمریكا األصلیین ومواطني أالسكا من التوجھ إلى ھذه الصیدلیات تحت ظروف محدودة (مثل حاالت الطوارئ) . 

لمزید من المعلومات، یُرجى االتصال بخدمات األعضاء على الرق م 4627-665 (855)، بالنسبة لمستخدمي أجھزة الھواتف النصیة:  711، من اإلثن ین 
إلى الجمعة، من  .a.m 8 إلى  .p.m 8 بالتوقیت المحلي. 

كیف یمكنك العثور على صیدلیة تابعة لخطة Molina Dual Options في المنطقة التي تقیم بھ ا 

یمكنك الحصول على األدویة الخاضعة للتغطیة من خالل أي من الصیدلیات التابعة لشبكتنا. ویشمل ذلك الصیدلیات التابعة لشبكتنا خارج نطاق منطقة  
تقدیم خدمتن ا. 

 Find aوانقر فوق "MolinaHealthcare.com/ProviderSearch للبحث عن نوع الصیدلیة  التابعة لشبكتنا، یُرجى زیارة موقع
Pharmacy ثم اختر الوالیة وخطة التغطیة الخاصة بك. سیظھر إشعار منبثق إلعالمك بأن الرابط  سینقلك  من ."

. انقر فوق "OK/موافق" لیتم توجیھك إلى الصفحة التالیة التي ستتیح لك إكمال البحث عن الصیدلیة.  MolinaHealthcare.com/Dualsموقع 
بعد ذلك، أدخل الرمز البریدي أو اسم المدینة والدولة. یمك نك تحسین عملیة البحث أكثر من خالل تحدید اسم صیدلیة ونوعھا. جمیع الصیدلیات الوارد ة 

في صفحة البحث الخاصة بالدلیل اإللكتروني متاحة في شبكتنا . 

.  MolinaHealthcare.com/Dualsإذا كانت لدیك أیة استفسارات حول أي مما ورد أعاله، فیرجى االتصال بخدمات األعضاء أو زیارة 

 H8677_21_15104_76_CAMMPPODInfo ar
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