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2021 

 معرفی

و فھرست   Molina Dual Optionsدھندگان در  ھا و ارائھ شامل اطالعاتی درباره انواع داروخانھ  ھادھنگان و داروخانھفھرست آنالین ارائھ  این
دھنده و اید است. نتایج جستجو شامل اطالعات تماس و آدرس ارائھ ھای طرح در تاریخی کھ جستجو را انجام دادهدھندگان و داروخانھ تمامی ارائھ 

باشد. عبارات کلیدی و تعاریف آنھا بھ ترتیب حروف الفبا  ھا میھا و مھارت ھا و ساعات کاری، تخصص داروخانھ بھ ھمراه جزئیات دیگری مثل روز
 گنجانده شده است. راھنمای اعضاء در آخرین فصل دفترچھ

 ھاسلب مسئولیت 

 •Molina Dual Options Cal MediConnect Plan (Medicare-Medicaid Plan)  یک طرح درمانی است کھ با ھر دو
 قرارداد بستھ است تا بتواند مزایای ھر دو برنامھ را بھ افراد ثبت نام شده ارائھ نماید .  Medi-Calو   Medicareرکت  ش

 •Molina Healthcare  ،مطابق با قوانین حقوق شھروندی فدرال است و بر اساس نژاد، قومیت نژادی، اصلیت ملی، مذھب، جنس
ھا، سوابق پزشکی، اطالعات ھای درمانی، سوابق درخواست المت، دریافت مراقبت جنسیت، سن، معلولیت ذھنی و جسمی، وضعیت س

 شود.شدن، موقعیت جغرافیایی، تبعیض قائل نمی ژنتیکی، شواھد صالحیت بیمھ 
یا  ھا ای مراقبت درمان (مثل پزشکان، پرستاران شاغل، و روانشناسان)، مراکز (مثل بیمارستان فھرست آنالین لیستی از افراد حرفھ • 

و مراقبت درمانی روزانھ   Home Healthدھندگان خدمات مراقبت درمانی در منزل یا دھندگان پشتیبان (مثل ارائھ ھا)، و ارائھ کلینیک 
دھد. ھمچنین  ببینید، نشان می  Molina Dual Options) را کھ ممکن است بھ عنوان عضو   Adult Day Healthبزرگساالن یا  

 ایم. ای از آنھا استفاده کنید، آوردهتوانید برای دریافت داروھای نسخھ ھ می ھایی را ک فھرست داروخانھ 
دھندگان برای ارائھ خدمات بھ شما با ما قرارداد دارند. این  گوییم. این ارائھ دھندگان شبکھ» می ھا «ارائھ در این فھرست، بھ این گروه • 

بھ طور کامل در ایالت کالیفرنیا است. برای    Molina Dual Optionsدھندگان شبکھفھرست آنالین قابل جستجو شامل تمامی ارائھ 
بھ   .p.m 8تا   .a.m 8، دوشنبھ تا جمعھ از ساعت   TTY: 711، 4627-665 (855)اطالعات بیشتر با خدمات اعضاء بھ شماره  

 وقت محلی تماس بگیرید. 
 است.   Medi-Calدھندگان و ھم شامل ارائھ  Medicareدھندگان  این فھرست ھم شامل ارائھ • 
 •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�។ 

روزھای   4627-665-855-1بانی بصورت رایگان برای شما فراھم می باشد. با شماره  اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیالت ز •
تماس بگیرند. برقراری    711تماس بگیرید. افرادی کھ دارای مشکل شنوایی ھستند با شماره   .p.m 8تا  .a.m 8دوشنبھ تا جمعھ از  
 تماس رایگان است. 

(رقم ھاتف الصم  5604- 735-855- 1ساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات الم  •
 مساًء كل یوم.   8:00صباًحا حتى  8:00) من االثنین حتى الجمعة من  711والبكم: 

ھای دیگر از جملھ چاپ صفحھ بزرگ، خط بریل یا بھ صورت صوتی  توانید این برگھ اطالعات را بھ صورت رایگان در قالبمی •
بھ وقت محلی. این   .p.m 8تا  .a.m 8، دوشنبھ تا جمعھ از ساعت   TTY : 711   4627-665 (855)ریافت نمایید. شماره تماس  د

 باشد . تماس رایگان می 
می گفتھ  توانید درخواست کنید کھ ما ھمیشھ اطالعات را بھ زبان یا قالبی کھ نیاز دارید برای شما ارسال کنیم. بھ این امر درخواست دائمی •

کنیم تا الزم نباشد کھ برای ھر بار ارسال اطالعات بھ طور جداگانھ درخواست کنید. جھت می شود. ما درخواست دائمی شما را ثبت می 
،   TTY: 711، 4627 -665 (855)دریافت این نوشتار بھ فرمتی دیگر یا زبانی بھ غیر از انگلیسی، لطفاً با خدمات اعضاء بھ شماره  

خواھید اسنادی مانند این را در آینده بھ زبانی بھ غیر از  بھ وقت محلی تماس بگیرید. اگر می  .p.m  8تا   .a.m 8ھ از ساعت روز ھفت 7
بھ وقت محلی  p.m 5. تا  a.m 8، دوشنبھ تا جمعھ از TTY: 711، 5555 -541 (800)انگلیسی دریافت کنید، لطفاً با ایالت بھ شماره  

بھ منظور بروز رسانی پرونده خود بھ زبان دلخواه تماس بگیرید. یک نماینده می تواند بھ شما در ایجاد یا تغییر درخواست دائمی کمک  
 ھای دائمی تماس بگیرید. کننده مراقبت خود برای دریافت کمک و راھنمایی در مورد درخواست توانید با ھماھنگ کند. ھمچنین می 

 روز است، اما الزم است این را بدانید کھ: رست طبق تاریخی کھ در پایین صفحھ فھرست آنالین قابل جستجو نشان داده شده، بھ این فھ  •
ممکن است بعد از چاپ این فھرست بھ شبکھ ما، اضافھ شوند یا از آن حذف   Molina Dual Optionsدھندگان شبکھ برخی ارائھ  •

 شوند. 
دھندگانی کھ اعضای  کنند. اگر در یافتن ارائھ در شبکھ ما، دیگر اعضای جدید قبول نمی  Molina Dual Optionsدھندگان برخی ارائھ  •

  8روزھای دوشنبھ تا جمعھ از ساعت   TTY: ،711 ,4627-665 (855)پذیرند مشکل دارید با خدمات اعضاء بھ شماره  جدید را می 
a.m.  8تا  p.m. ا کمک خواھیم کرد. بھ وقت محلی تماس بگیرید و ما بھ شم 

در منطقھ خود، بھ آدرس   Molina Dual Optionsدھندگان شبکھ روزترین اطالعات درباره ارائھ برای دریافت بھ  •
،   TTY: 711-(855) 665 ,4627ه مراجعھ کنید یا با خدمات اعضاء بھ شمار  MolinaHealthcare.com/Duals اینترنتی

 بھ وقت محلی تماس بگیرید. این تماس رایگان می باشد .  .p.m 8تا  .a.m 8دوشنبھ تا جمعھ از ساعت  

دھید، فھرست  دھندگان انجام می در صفحاتی بستھ بھ جستجویی کھ درباره ارائھ  Molina Dual Optionsای در شبکھ  پزشکان و سایر افراد حرفھ 
 اند. دھید، فھرست شده ھا در شبکھ ما در صفحاتی بستھ بھ جستجویی کھ درباره داروخانھ انجام می د. داروخانھ انشده

 دھندگانارائھ

 ھای کلیدیواژه

 دھد.خواھید دید، توضیح می  ھای مادھندگان و داروخانھ ھرست ارائھ ھای کلیدی را کھ در ف این بخش واژه 

دھندگان پشتیبان مانند پزشکان، پرستاران، داروسازان، درمانگران و ای حوزه مراقبت درمان و ارائھ حرفھ شامل افراد  دھندگانارائھ •
ھای بلندمدت  شامل مراقبت پزشکی، خدمات و پشتیبانی خدمات دھند، ھستند. سایر افرادی کھ خدمات مراقبت درمان را ارائھ می 

)LTSS خدمات ھستند.  ای، تجھیزات و سایر )، لوازم، داروھای نسخھ 
o  ھایی کھ بھ شما خدمات پزشکی، تجھیزات  ھا و دیگر مکان ھا، کلینیک این عبارت ھمچنین شامل مراکزی است مانند بیمارستان

 کنند. ھای بلند مدت ارائھ میپزشکی و خدمات و پشتیبانی 

https://www.molinahealthcare.com/Duals


 o . ارا ئھدھندگانی کھ بخشی از شبکھ طرح ما ھستند، ارا ئھدھندگان شبکھ نام دارند
دھندگان شبکھ ما، دھندگانی ھستند کھ با ما قرارداد دارند تا خدمات را بھ اعضای طرح ما ارائھ دھند. ارائھ ارائھ  دھندگان شبکھ،ئھارا •

دھنده شبکھ استفاده فرستند. ھنگامی کھ از یک ارائھ کنند، مستقیماً برای ما صورتحساب می ھایی کھ بھ شما ارائھ میمعموالً برای مراقبت
 نید، معموالً ھیچ مبلغی برای خدمات تحت پوشش آن پرداخت نخواھید کرد. کمی

ھای درمانی ای حوزه سالمت ھستند کھ مراقبت )، پزشک، پرستار شاغل، یا سایر افراد حرفھ PCP( دھنده خدمات درمانی اصلییک ارائھ •
تان در طی زمان آگاھی کسب  کند و نسبت بھ نیازھای سالمت شما سوابق پزشکی شما را حفظ می  PCPدھند. معمول را بھ شما ارائھ می

 دھد.می  ارجاع دھندگان مراجعھ کنید، شما راکھ نیاز داشتھ باشید بھ متخصص یا سایر ارائھ شما، ھمچنین درصورتی  PCPکند. می
کنند. انواع مختلفی از بیماری خاص یا برای بخشی از بدن ارائھ می ھای درمانی را برای یک  پزشکانی ھستند کھ مراقبت متخصصان، •

 متخصصین وجود دارند. در اینجا چند مثال آورده شده است:
o  کنند.متخصصین سرطان بھ بیماران مبتال بھ سرطان خدمات درمانی ارائھ می 
o کنند. متخصصین قلب بھ بیماران مبتال بھ مشکالت قلبی خدمات درمانی ارائھ می 
o کنند. تخصصین ارتوپد بھ بیماران مبتال بھ مشکالتی در استخوان، مفاصل یا ماھیچھ ھا خدمات درمانی ارائھ می م 

یعنی قبل از اینکھ بتوانید نزد   ارجاع نیاز داشتھ باشید. ارجاع شما نیست، بھ PCPممکن است برای مراجعھ بھ متخصص یا فردی کھ  •
) شما باید بھ شما تأییدیھ بدھد. اگر تأییدیھ دریافت نکنید،  PCPھای درمانی اصلی ( ده مراقبت کننشما نیست، ارائھ  PCPشخصی بروید کھ  

Molina Dual Options .ممکن است آن خدمات را تحت پوشش قرار ندھد 
o  در موارد زیر نیازی بھ دریافت تأییدیھ ازPCP  باشد:شبکھ نمی 

  مراقبت ھای اورژانسی؛ 
  ھای درمانی؛ خدمات فوریت 
 ات دیالیز کلیھ کھ در مراکز دیالیز مورد تأیید  خدمMedicare   ،ھنگامی کھ خارج از منطقھ خدمات طرح ھستید

 کنید یا دریافت می
  .خدماتی از متخصص سالمت زنان 
  ھای تأییدیھ خدماتی کھ در فھرست پیشMolina Dual Options   نیامده است یا در فھرست خدماتی آمده است کھ

 ) ندارند. Prior Authorizationھ ( تأییدینیاز بھ پیش 
o  توانید بدون نیاز بھ  دھندگان خدمات درمانی سرخپوستان باشید، میعالوه بر آن اگر واجد شرایط دریافت خدمات از ارائھ

دھنده خدمات درمانی سرخپوستان پرداخت  دھندگان مراجعھ کنید. ما باید ھزینھ ارائھ آن خدمات را بھ ارائھ ارجاع بھ ارائھ 
 نیم، حتی اگر آن خدمات خارج از شبکھ طرح باشد. ک

o  توانید برای کسب  از کتابچھ راھنمای اعضاء آمده است. ھمچنین می  3ھا در فصل  اطالعات بیشتر درخصوص ارجاع
، دوشنبھ تا جمعھ از ساعت   TTY 711، 4627-665 (855)اطالعات بیشتر با خدمات اعضاء بھ شماره زیر تماس بگیرید:  

8 a.m.  8تا p.m.  .بھ وقت محلی تماس بگیرید 
 کند، دسترسی خواھید داشت. ھای درمان کمک می ھمچنین بھ یک مدیر پرونده و یک تیم مراقبت کھ بھ شما در انتخاب گزینھ  •

o دھندگان و خدمات پزشکی خود را مدیریت کنید. کند ارائھ بھ شما کمک می  مدیر پرونده یک 
  تیم مراقبت شما کھ توسط مدیر پروندهMolina Dual Options نیازھای شما را ارزیابی   شود،، رھبری می

ھا بھ جز سالمت، مثل نیازھای فیزیکی یا اجتماعی بھ کمک نیاز دارید یا خیر.  کند تا بفھمد آیا در سایر زمینھ می
د.  ھای ترجیحی شما و تصمیماتی کھ در موردتان گرفتھ شده است، تشکیل خواھد شتان بر اساس گزینھ تیم مراقبت 

شوند.  ھای شما سازماندھی می تان با ھم ھمکاری خواھند کرد تا مطمئن شوند کھ مراقبت ھمھ افراد در تیم مراقبتی 
شوند و نتایج در اختیار ھا یکبارانجام می کنند کھ آزمایشات و تست این بدین معنی است کھ آنھا اطمینان حاصل می 

شما باید در جریان تمامی   PCPاین بھ این معناست کھ   دھندگان مناسب قرار خواھد گرفت . ھمچنینارائھ 
شما، قبل از    PCPکنید قرار گیرد تا بتواند عوارض جانبی را کاھش دھد. داروھایی کھ مصرف می 

دھندگان، از شما اجازه خواھد گرفت. مدیر پرونده شما در  تان با سایر ارائھ گذاری اطالعات پزشکی اشتراک بھ 
Molina Dual Options   یک طرح مراقبت را برای شما یا شخص منتخب شما، تنظیم خواھد کرد. طرح

ھایی برای نظارت بر اینکھ آیا مراقبتی تمامی نیازھایتان را فھرست خواھد کرد، اھداف را تعیین خواھد کرد و راه 
 کند. شود یا خیر نیز تعیین می نیازھایتان برآورده می

 محدود بھ آنھا نیست.شامل افراد زیر است ولی   تیم مراقبت 
  ھای درمانی اصلی کننده مراقبت ارائھ 
  ھای درمانی تخصصیکنندگان مراقبتارائھ 
  ) پرستاران رسمیRN ( 
   مدیر پروندهMolina Dual Options 
  کارکنان مدیریت استفاده 
   سرپرست پزشکیMolina Dual Options 
 داروسازھا 

 (PCP ) ھای درمانی اصلیدھنده مراقبتانتخاب ارائھ

 ای کھ در شبکھ است و اعضای جدید قبول می کند، دریافت کنید. دھندهتوانید خدمات را از ھر ارائھ می
 



ھای درمانی اصلی دھنده مراقبت ھای درمانی اصلی انتخاب کنید. ممکن است بتوانید یک متخصص را بھ عنوان ارائھ دھنده مراقبت ابتدا باید یک ارائھ 
ھای عفونی، متخصص پزشکی خانواده، پزشکی صان شامل افراد زیر ھستند: پزشک داخلی، پزشک اطفال، پزشک بیماری خود انتخاب کنید. متخص

 با خدمات اعضاء تماس بگیرید.  PCPعمومی و زنان و زایمان. لطفاً برای انتخاب 
 

PCPھای پزشکی ھستند. ھنگامیکھ ھای طرح ما وابستھ بھ گروهPCP  ،کنید. بدین  گروه پزشکی وابستھ را نیز انتخاب میخود را انتخاب می کنید
 دھد.، شما را بھ متخصصین و خدمات گروه پزشکی مرتبط با خود ارجاع می PCPمعنی کھ 

شما در    PCPخواھید از آن استفاده کنید، الزم است کھ ببینید آیا آنھا با گروه پزشکی اگر متخصص یا بیمارستان خاصی وجود دارد کھ می  •
 Molina Dualتوانید بھ این فھرست مراجعھ کنید یا از خدمات اعضای تند یا خیر. برای اطالع از این موضوع، می ارتباط ھس 
Options  بخواھید تا بررسی کند کھ آیاPCP   کند یا خیر. دھد یا از آن بیمارستان استفاده می موردنظر شما بھ آن متخصص ارجاع می 

 این خدمات را پوشش ندھد.   Molina Dual Optionsد بمانید، ممکن است  خو PCPاگر قصد ندارید در گروه پزشکی  •

 دھنده را انتخاب کنید: دھندگان در صفحھ بروید و یک ارائھ ، براساس نتایج جستجوی خود بھ لیست ارائھ  PCPبرای انتخاب 

 کنید، یافھرستی کھ اکنون از آن استفاده می  •
 توسط شخص امین شما توصیھ شده است، یا •
 ھای آنھا برایتان بسیار ساده است. دسترسی بھ مطب  •
، دوشنبھ تا جمعھ از   TTY: 711، 4627 -665 (855)بھ کمک احتیاج دارید، لطفاً با خدمات اعضاء بھ شماره   PCPاگر برای انتخاب   •

دیدن   بھ وقت محلی تماس بگیرید. این تماس رایگان می باشد . یا از این وبسایت .p.m 8تا  .a.m 8ساعت  
 . MolinaHealthcare.com/Duals کنید

کنیم یا خیر، سؤالی دارید، با خدمات  خواھید یا نیاز دارید پرداخت می اگر در مورد اینکھ آیا ما ھزینھ خدمات پزشکی یا درمانی را کھ می  •
 ل از دریافت خدمات یا مراقبت از آنھا سؤال کنید. اعضاء تماس بگیرید و قب 

 (LTSS )ھای بلندمدتخدمات و پشتیبانی

) دریافت کنید، مانند خدمات حمایتی  LTSSھای بلندمدت (، ممکن است بتوانید خدمات و پشتیبانی Molina Dual Optionsبھ عنوان عضوی از  
)، و سایر خدمات از طریق برنامھ خدمات CBASلوازم، خدمات بزرگساالن مبتنی بر جامعھ ()، مراقبت پرستاری در منزل، IHSSدر منزل ( 

بھ افرادی کھ برای انجام کارھای روزمره خود مانند حمام کردن، لباس پوشیدن، غذا پختن و مصرف   LTSS .(MSSP)چندگانھ برای افراد مسن 
ر منزل شما یا در جامعھ محلی شما ارائھ می شوند اما در آسایشگاه یا بیمارستان نیز ارائھ  کند. اکثر این خدمات د دارو بھ کمک نیاز دارند، کمک می 

 می شود. 
 

 )، است. CBASاین خدمات شامل خدمات بزرگساالن مبتنی بر جامعھ (
 

CBAS  پزشکی مزمن، شناختی  یک برنامھ خدمات درمانی محلی در طی روز است کھ خدماتی را برای افراد مسن و بزرگساالن مبتال بھ عوارض
 ھایی کھ احتماالً بھ مراقبت ھای سازمانی نیاز دارند، فراھم می کند. یا سالمت روان و/یا دارای معلولیت 

 
، از دوشنبھ تا جمعھ   TTY: 711 ، 4627 -665 (855)بھ شماره   Molina Dual Options، لطفاً با خدمات اعضای  CBASجھت تقاضا برای  

 بھ وقت محلی تماس بگیرید.  .p.m 8تا  .a.m  8از ساعت  
 

)، خدمات IHSSشود، شامل خدمات حمایتی در منزل (ارائھ می  Molina Dual Optionsھای بلندمدت کھ توسط  سایر خدمات و پشتیبانی 
ای، فیزیوتراپی، کاردرمانی،  حرفھ ھای پرستاری )، مراقبتMSSP)، برنامھ خدمات چندگانھ برای افراد مسن ( CBASبزرگساالن مبتنی بر جامعھ ( 

دھندگان این خدمات، بھ صفحھ مربوط بھ نتایج  ھای درمانی در منزل است. برای پیداکردن ارائھ گفتاردرمانی، خدمات اجتماعی پزشکی، و مراقبت 
 جستجوی خود در این فھرست آنالین مراجعھ کنید. 

 
 ی اعضاء در دسترس است. از دفترچھ راھنما  4فھرست کاملی از این خدمات در فصل 

 
 (855)بھ شماره  Molina Member Services، لطفاً با خدمات اعضای  LTSSبرای اطالعات بیشتر در مورد نحوه دسترسی بھ خدمات  

665- 4627،TTY: 711  8، از دوشنبھ تا جمعھ از ساعت  a.m.  8تا p.m.  .بھ وقت محلی تماس بگیرید 

 را شناسایی کنیم Molina Dual Optionsدھندگان شبکھ چطور ارائھ

شما در ارتباط ھستند، دریافت کنید. اگر نزد    PCPدھندگان داخل شبکھ ما کھ با گروه پزشکی شما باید تمامی خدمات تحت پوشش خود را از ارائھ 
شما در   PCPما) و آنھا با گروه پزشکی تأییدیھ یا تأییدیھ از نیستند، بروید (بدون پیش  Molina Dual Optionsدھندگانی کھ داخل شبکھ  ارائھ 

https://www.molinahealthcare.com/Duals


 ارتباط نباشند، خودتان باید ھزینھ ھا را بپردازید. 
 
 Molina Dualدھندگان خارج از شبکھ، از طرف مجوزی است کھ باید قبل از دریافت خدمات یا داروی خاص یا مراجعھ بھ ارائھ  تأییدیھ،پیش  «

Options   دریافت کنید. در صورت عدم دریافت تأییدیھ، ممکن استMolina Dual Options   «.این خدمات یا داروھا را تحت پوشش قرار ندھد 
 

استثنائاتی کھ در مورد این قانون اعمال م یشود، شامل زمانی است کھ بھ مراقب تھای اورژانس یا دیالیز احتیاج دارید و نم یتوانید این خدمات را از  
یک  ارائھ دھنده داخل طرح دریافت کنید، بھ عنوان مثال زمانی کھ از محل زندگیتان دور ھستید. خدمات درمانی پزشکی اورژانس خارج از ایاالت  

 تحت پوشش قرار نم یگیرد. جھت کسب جزئیات، با مسئول  Medicaid و  Medicareمتحده و قلمروھای آن، مگر در شرایطی محدود، توسط  
  بھ شما در ابتدا مجوز بدھد، م یتوانید نزد ارائ ھدھنده خارج از طرح یا نزد فردی خارج  Molina Dual Optionsطرح تماس بگیرید. ھمچنین اگر 

تان بروی د. PCPاز گروه پزشکی 
 

ممکن است برای مراجعھ بھ شخصی کھ ارا ئھدھنده مراقبتھای درمانی اصلی شما نیست، بھ ارجاع نیاز داشتھ باشید. در  قسمت وا ژهھای کلیدی ای ن 
مجموعھ اطالعاتی فھرست ارا ئھدھندگان و داروخان ھھا، درباره ارجا عھا اطالعات بیشتری در دسترس است . 

روید، مجبور نیستید  دھنده شبکھ می دھنده خود را در داخل شبکھ تغییر دھید. اگر نزد یک ارائھ توانید در ھر زمانی از سال، ارائھ می •
خود را تغییر دھید. در بیشتر موارد، تغییرات در اولین  PCPدھنده مراجعھ کنید. شما می توانید در ھر زمانی ھمچنان نزد ھمان ارائھ 

در حال دریافت درمان باشید ممکن است   PCPکھ در زمان درخواست تغییر شود. در صورتی ه تقویمی بعدی اعمال می روز از ما
ییر دھید یا  تغ MyMolina.com تان در آدرسسایت شخصی خود را از طریق وب  PCPتوانید مواردی استثناء وجود داشتھ باشد. می 

با خدمات   PCPو درخواست تغییر  Molina Dual Optionsدھندگان خدمات درمانی ما در  برای دریافت اطالعات بیشتر درباره ارائھ 
ارجاع داشتھ باشید (بجز موارد اورژانس یا خدمات  PCPدھندگان الزم است کھ از طرف  اعضاء تماس بگیرید. برای بعضی از ارائھ 

 ز منطقھ). اورژانس خارج ا
خود را تغییر دھید، ممکن است گروه  PCPھای پزشکی وابستگی دارند. اگر ھا در طرح درمانی ما با گروه PCPفراموش نکنید،  •

روید یا خدمات  پزشکی شما نیز تغییر کند. ھنگام درخواست برای تغییر، حتماً بھ خدمات اعضاء بگویید کھ آیا نزد یک متخصص می
نیاز دارد یا خیر. خدمات اعضاء کمک خواھد کرد کھ اطمینان حاصل شود شما ھمچنان   PCPد کھ بھ تأییدیھ کنیدیگری دریافت می 

 کنید. دریافت می PCPخدمات درمانی تخصصی و سایر خدمات مورد نیاز خود را در ھنگام تغییر 
 •Molina Dual Options  کند. تا حد راد دارای معلولیت ھمکاری می دھندگان در شبکھ ما برای برآوردن نیازھای افبا تمامی ارائھ

 باشد. دھند نیز میھای اقامتی کھ ارائھ می دھندگان شبکھ در این فھرست شامل اطالعاتی درباره مکانامکان، لیست ارائھ 
 Molina Dualخیر،  کنند یا دانید آیا آنھا محل اقامت موردنیاز شما را نیز تأمین می دھنده بروید و نمی اگر الزم است نزد یک ارائھ • 

Options  665 (855)تواند بھ شما کمک کند. برای کمک با مدیر پرونده خود یا با خدمات اعضاء بھ این شماره تماس بگیرید،  می-
4627, TTY 711   8، از دوشنبھ تا جمعھ از ساعت a.m.   8تا p.m.  .بھ وقت محلی تماس بگیرید 

 را در منطقھ خود پیدا کنید  Molina Dual Optionsدھندگان چطور ارائھ 
) کھ در بخش باالیی صفحھ فھرست آنالین قابل جستجو قرار  Helpدھندگان بھ لینک «کمک» (برای اطالعات درخصوص چگونگی جستجوی ارائھ 

دارد، مراجعھ کنید . 
، از دوشنبھ تا جمعھ   TTY: 711یا  4627 -665 (855)خدمات اعضاء بھ شماره   سؤالی دارید، لطفاً با Molina Dual Optionsاگر درباره  
 بھ وقت محلی تماس بگیرید.  .p.m 8تا  .a.m  8از ساعت  

 دھندگان شبکھارائھ

 شامل موارد زیر است:  Molina Dual Optionsدھندگان شبکھ  فھرست آنالین ارائھ 

 مراقبت درمانی اصلی و متخصصانشامل پزشکان   ای حوزه سالمتافراد حرفھ •
 ای، و مراکز سالمت روانھا، مراکز پرستاری، مراکز پرستاری حرفھ شامل بیمارستان  مراکز •
ھای غذایی تحویل درب  مدارانھ، وعده-ارائھ دھندگان حمایتی شامل خدمات روزانھ بزرگساالن، مساعدت در زندگی، خدمات مشتری •

 راقبت در منزل دھنده مھای ارائھ منزل، و سازمان 

دھندگان ھمچنین  ھای ارائھ دھندگان بر اساس نام خانوادگی آنھا بھ صورت الفبایی تھیھ شده است. عالوه بر اطالعات تماس، فھرست فھرست ارائھ 
 شوند یا اتمام کارآموزی صالحیت فرھنگی است. ھایی کھ صحبت می ھا بھ عنوان مثال زبان ھا و مھارت شامل تخصص 

 
ھا و کند تا بھ آنھا کمک شود بھتر سابقھ، ارزش دھندگان خدمات درمانی ما ارائھ می کھ دستورات بیشتری را بھ ارائھ  صالحیت فرھنگی کارآموزی  «

 باورھای شما را درک کنند تا خدمات را بھ صورتی تعدیل کنند کھ با نیازھای اجتماعی، فرھنگی و زبانی شما سازگاری داشتھ باشند.

 کھھای شبداروخانھ

http://www.mymolina.com/


ای را بھ شما بھ عنوان عضوی از طرح  اند تا داروھای نسخھ ھایی ھستند کھ توافق کرده ، داروخانھ Molina Dual Optionsداروخانھ ھای شبکھ  
 ارائھ دھند. 

 
ھایی را کھ در شبکھ ما ھستند اما خارج از منطقھ خدماتی ما ھستند را جستجو کنید: لس آنجلس، ریورساید، سن  توانید داروخانھ ھمچنین می 

اً با  ھا تھیھ کنید. برای اطالعات بیشتر لطفھای خود را از این داروخانھ توانید نسخھ کنید. ھمچنین می برناردینو، و سن دیگو کھ در آن زندگی می 
Molina Dual Options   4627-665 (855)بھ شماره, TTY: ،711   8روزھای دوشنبھ تا جمعھ از ساعت a.m.  8تا p.m.   بھ وقت محلی

 با ما تماس بگیرید. 

 ھای شبکھ استفاده کنند. ای از داروخانھ باید برای تھیھ داروھای نسخھ   Molina Dual Optionsاعضای  •
o  ھای شبکھ استفاده کنید. ھای فوری، از داروخانھشما باید در تمامی موارد غیر از موارد اورژانس یا مواقع نیاز بھ مراقبت 
o  ج شبکھ مراجعھ کنید، باید ھزینھ این  ھای خارای بھ داروخانھ اگر در مواردی غیر از اورژانس برای تھیھ داروھای نسخھ

را مطالعھ    Molina Dual Optionsخدمات را از جیب خودتان بپردازید. برای اطالعات بیشتر دفترچھ راھنمای اعضای 
 کنید. 

 ھای شبکھ ممکن است در این فھرست نباشند. برخی از داروخانھ  •
o  چاپ این فھرست، اضافھ شوند یا از آن حذف شوند.ھای شبکھ ممکن است بعداً بھ شبکھ ما بعد از برخی داروخانھ 

سایت ما بھ  در منطقھ خود لطفاً از وب  Molina Dual Optionsھای شبکھ  روز درباره داروخانھ برای اطالعات بھ 
، از دوشنبھ تا جمعھ   TTY: 711-(855) 665 ,4627یا با خدمات اعضا بھ شماره    بازدید کنید MolinaHealthcare.com/Duals آدرس

 بھ وقت محلی تماس بگیرید. این تماس رایگان می باشد .  .p.m 8تا  .a.m  8از ساعت  
 

اروھای تحت پوشش  ھایتان، لطفاً دفترچھ راھنمای اعضاء و فھرست دای، مثل چگونگی تھیھ نسخھ برای دریافت توضیحات مفصل پوشش نسخھ 
Molina Dual Options  توانید در آدرسرا مطالعھ کنید. فھرست داروھای تحت پوشش را می MolinaHealthcare.com/Duals  .بیابید 

 را شناسایی کنیم Molina Dual Optionsھای شبکھ چطور داروخانھ

 ھای طرح شما عبارتند از: فروش، شبکھ داروخانھ ھای خرده عالوه بر داروخانھ 

 فرستد . ھای حمل ونقل می ای تحت پوشش را برای اعضاء از طریق پست یا شرکت ھای دارای سفارش پستی کھ داروھای نسخھ داروخانھ  •
صورت وریدی، از طریق عضالنی یا از ھر روش  ای کھ باید بھ نسخھ ھای دارای خدمات تزریقات در منزل کھ داروھای داروخانھ  •

 کنند. دیده در منزل تزریق شوند، را آماده می دھنده آموزش دیگری غیر از خوراکی توسط ارائھ 
خدمات  ھای پرستاری ھای بلندمدت، مثل خانھ ) کھ بھ افراد بستری در مراکز مراقبت LTCھای بلندمدت ( ھای دارای مراقبت داروخانھ  •

 کنند. ارائھ می 
 (I / T / U ) ای/ برنامھ سالمت شھری سرخپوستانھای برنامھ سالمت سرخپوستان/ برنامھ سالمت قبیلھ داروخانھ  •

 ھای خود ملزم نیستید کماکان بھ ھمان داروخانھ مراجعھ کنید.برای تھیھ نسخھ 

 ھاتأمین بلند مدت نسخھ

روزه از داروھای    90دھد تا یک ذخیره  دھیم کھ بھ شما امکان می برنامھ سفارش پستی ارائھ میما یک   ھای سفارش پستی. برنامھ •
روزه معادل تعرفھ سھم بیمار برای    90شود دریافت کنید. تعرفھ سھم بیمار برای ذخیره تان را کھ مستقیماً بھ خانھ شما ارسال می تجویزی 

 ذخیره یک ماھھ است.
روزه از داروھای    90توانند تا ذخیره حداکثر  فروشی ھم می ھای خرده برخی داروخانھ روزه.  90فروش ھای داروخانھ خردهبرنامھ •

 روزه معادل تعرفھ سھم بیمار برای ذخیره یک ماھھ است.   90ای تحت پوشش را ارائھ دھند. تعرفھ سھم بیمار برای ذخیره نسخھ 

 داروخانھ دارای سفارش پستی

توانید  شود، می گفتھ می  CVS Caremark Mail Service Pharmacy Programما کھ بھ آن   پستی شبکھ  از طریق برنامھ تحویل سفارش 
شود، دریافت کنید. داروخانھ برای دریافت تأیید شما، قبل از ارسال ھرگونھ نسخھ پزشکی، از طریق  ای را کھ بھ منزلتان ارسال می داروھای نسخھ 

 شود.تان برایتان ارسال نمی توانیم برای تأیید با شما تماس بگیریم، نسخھ تلفن با شما تماس خواھد گرفت. اگر ن
 

گیرد.  روز از زمانی است کھ داروخانھ سفارش پستی سفارش را تحویل می  10ای مدت  بھ طور معمول، زمان انتظار برای دریافت داروھای نسخھ
ھای  خواھید برای نسخھ خواھید سفارش خودکار را لغو کنید، یا اگر می می  ای را دریافت نکردید، اگر اگر در این مدت داروی (داروھای) نسخھ 
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، بھ صورت 24  ساعتھ،  TTY 711،  3735-270 (866)خواستید یا نیاز نداشتید درخواست بازپرداخت کنید، لطفاً با ما بھ شماره  دریافتی کھ نمی 
7 روز ھفتھ تماس بگیرید. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد داروخانھ ھای سفارش پستی، بھ فصل  5 کتابچھ راھنمای اعضاء مراجعھ کنی د. 

 ھای دارای خدمات تزریقات در منزلداروخانھ

تان را یک پزشک دارای صالحیت، تجویز  ای شما را تأیید کرده باشد و اگر داروھای داروھای نسخھ Molina Dual Optionsکھ در صورتی 
 قات در منزل را دریافت کنید. توانید خدمات تزریکرده باشد، می 

 
کنند. برای کسب  رسانی می خدمات  Molina Dual Optionsھای دارای خدمات تزریقات در منزل در تمامی کشورھا در منطقھ خدماتی داروخانھ 

جمعھ   - ، دوشنبھ TTY 711،  4627-665 (855)ھا، با خدمات اعضاء بھ شماره  اطالعات بیشتر در مورد خدمات تزریقات در منزل و داروخانھ
 ،8  a.m.  8تا p.m. .بھ وقت محلی تماس بگیرید ، 

 ھاى بلندمدت:ھای دارای مراقبتداروخانھ

ھای  افراد بستری در یک مرکز مراقبت بلند مدت، مانند خانھ سالمندان، ممکن است از طریق داروخانھ مرکز یا داروخانھ دیگری در شبکھ بھ دارو
  5دسترسی پیدا کنند. برای کسب اطالعات بیشتر در مورد پوشش دارو در موارد خاص، بھ فصل   Molina Dual Optionsای تحت پوشش نسخھ 

  Molina Dual Optionsھای دارای مراقبت بلندمدت در تمامی کشورھا در منطقھ خدماتی  اھنمای اعضاء مراجعھ کنید. داروخانھ کتابچھ ر
 کنند. رسانی می خدمات

، از   TTY: 711، 4627-665 (855)ھا، با خدمات اعضاء بھ شماره  ھای بلندمدت و داروخانھ برای اطالعات بیشتر درخصوص خدمات مراقبت 
 بھ وقت محلی تماس بگیرید.  .p.m 8تا  .a.m 8شنبھ تا جمعھ از ساعت  دو

ای/ برنامھ سالمت شھری سرخپوستانھای برنامھ سالمت سرخپوستان/ برنامھ سالمت قبیلھداروخانھ
 ( 

I / 
T / U

) 

ھای خدمات سالمت سرخپوستان/ برنامھ  بھ داروخانھ  Molina Dual Optionsھای  فقط بومیان آمریکا و بومیان آالسکا از طریق شبکھ داروخانھ
) دسترسی دارند. افراد دیگری غیر از بومیان آمریکایی و بومیان آالسکا ممکن  I / T / Uای / برنامھ سالمت شھری سرخپوستان (سالمت قبیلھ 

 ھا مراجعھ کنند.در شرایط محدود (بھ عنوان مثال موارد اضطراری) بتوانند بھ این داروخانھ است
 

بھ وقت   .p.m 8تا  .a.m  8، از دوشنبھ تا جمعھ از ساعت  TTY: 711، 4627-665 (855)برای اطالعات بیشتر با خدمات اعضاء بھ شماره  
 محلی تماس بگیرید.

 را در منطقھ خود پیدا کنید Molina Dual Optionsھای چطور داروخانھ

 مان است. ھای شبکھ ما در خارج از منطقھ خدماتیھای شبکھ ما دریافت کنید. این شامل داروخانھ توانید از ھر یک از داروخانھ داروھای خود را می
 

 Find aبروید و روی «یافتن داروخانھ» ( MolinaHealthcare.com/ProviderSearch برای جستجوی نوع داروخانھ در شبکھ ما، بھ
Pharmacy شود و بھ شما اطالع  ) کلیک کنید. سپس ایالت و طرح پوشش را انتخاب کنید. یک پاپ آپ نوتیفیکیشن (اعالن بازشو) ظاھر می

) کلیک کنید تا بھ صفحھ بعدی ھدایت  OKبرد. روی «تأیید» ( بیرون می  MolinaHealthcare.com/Duals دھد کھ لینک، شما را ازمی
را وارد کنید. می توانید سپس   ) یا شھر یا ایالت ZIPشوید کھ بھ شما امکان می دھد جستجوی خود را برای داروخانھ کامل کنید. سپس، کد پستی (

داده شده در فھرست آنالین قابل جستجو در شبکھ ما در  ھای نشان جستجوی خود را با تخصیص نام و نوع داروخانھ، محدودتر کنید. تمامی داروخانھ 
 دسترس ھستند. 

 
این وبسایت دیدن  اگر سؤالی در مورد ھریک از موارد فوق دارید، لطفاً با خدمات اعضاء تماس بگیرید یا از  

 . MolinaHealthcare.com/Duals کنید
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