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اطالعات  راھنما ی ارائ ھ دھند ه و  داروخان ھ آنالین 
Options Cal MediConnect Plan Medicare-Medicaid 

   Plan 

 

  
 

 

 

دمھ قم

و داروخانھ ھای آنالین شامل اطالعاتی درباره انواع ارائھ دھنده و داروخانھ ھا در Molina Dual Options و   دھندگان ارائھ فھرست
فھرست جستجوی فھرست است. این پایین راھنمای قابل نشان داده شده در صفحھ تاریخ تا لیست ھمھ ارائھ دھندگان طرح و داروخانھ ھا
تخصصص ھا  باشد ا ز قبیل روزھا و ساعات کاری، جزییات  دیگری می بھ ھمراه تماس ارائھ دھنده و داروخانھ نشانی و اطالعات حاوی
حروف الفبا در آخرین فصل دفترچھ راھنمای اعضاء گنجانده شده است .   ترتیب بھ تعاریف آنھا باشد . عبارات کلیدی و می ھا و مھارت

ھا تیولئسمبسل

  یک طرح درمانی Molina Dual Options Cal MediConnect Plan Medicare-Medicaid Plan 
ب ھ  برنامھ را تا بتواند مزایای ھر دو بستھ است l  Medicareو  Medi-Ca قرارداد است  کھ با  ھر دو  شرکت

ارائھ  نماید.  دارندگان اشتراک

 ، نژاد، قومیت، اصلیت ملی بر اساس با قوانین حقوق شھروندی فدرال است و   Molina Healthcare مطابق
مذھب ، جنسیت، ارتبا ط جنسی، سن، معلولیت ذھنی و جسمی، وضعیت سالمت، مراقبتھای درمانی دریافتی،  
سوابق  درخواستھا،  سوابق پزشکی ، اطالعا ت ژنتیکی ، شواھد  صالحیت بیمھشدن ، موقعی ت جغرافیایی، تبعیض 

نمیشود .  قائل

 ،(مث ل پزشکان،  پرستاران  حرفھ ای ، و روانشناسان)  افراد  حرفھای  مراقب ت درمان از لیستی فھرست آنالین
بزرگساالن و   پشتیبان (مثل مراقبت درمانی روزانھ ارائھدھندگان یا کلینیکھا)، و بیمارستانھا مراکز (مثل

 Molina Dual Options  ارائھدھندگا ن خدمات مراقبت  درمانی  در منزل) را ک ھ ممکن اس ت ب ھ عنوان  عضو
آنھا  از نسخھای کھ میتوانید برا ی دریافت  داروھای  ببینید، نشا ن میدھ د. ھمچنی ن فھرس ت داروخانھھایی را

استفاده کنید، آوردهایم.  

 .با ما قرارداد دارند بھ شما خدمات برای ارائھ میگوییم. این ارائھدھندگان د ر این فھرست، بھ این گروهھا «ارائھدھندگا ن شبکھ »  
تمامی ارائھدھندگا ن شبکھ   Molina Dual Options بھ طور کامل در ایالت کالیفرنیا   جستجو شامل این فھرس ت آنالین قابل

بگیرید TTY 711)  ) (855) 665-4627 ، دوشنبھ   – جمعھ ،   تماس بھ  این شماره خدمات اعضا با است. برای اطالعات بیشتر
  to 8 p.m., local time.  8 صبح 

 . است Medi-Cal   و ھم شامل  ارائھدھندگان Medicare   این  فھرست ھم  شامل ارائھدھندگان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

ATTENTION:  If  you speak English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call (855) 665-4627, TTY: 711, Monday  - Friday, 8 a.m. to 8 p.m., local time. 

 The call is  free. 

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. 
（服務時1 -855-665-4627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  

 。該電話免費。 711）。TTY 使用者應該致電 8:00至下午   8:00間：週一至週五上午 

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. 

1-855-한국어를  사용하시는  경우 , 언어  지원  서비스를  무료로  이용하실  수  있습니다 . 
시  사이에  전화해  주십시오 . TTY  8시부터  오후  8번으로  월요일  - 금요일, 오전  665-4627 

 번으로  전화하십시오 . 통화료는  무료입니다 .711이용자는  

Если  вы  говорите на русском  языке,  то  вам  доступны  бесплатные  услуги  
перевода.   Звоните 1-855-665-4627,  понедельник  — пятница,  с  8:00 до 20:00. TTY  

 для  лиц  с  нарушениями  слуха 711.  Звонок  бесплатный. 

Եթե  խոսում  եք  հայերեն, ապա  ձեզ  անվճար  կարող  են  տրամադրվել  լեզվական  
 1-855-665-4627 աջակցության  ծառայություններ: Զանգահարեք  

TTY  օգտվողները  :20:00 ից` -8:00 հեռախոսահամարով, երկուշաբթիից  ուրբաթ, 
 Զանգն  անվճար  է: :711պետք  է  զանգահարեն  

៉

្របយ័ត៖  េបសើ ិន អកនិ យ  ែខរ, េស ជំនួយែផក
   េ យមិនគិតឈល 
េ ៃថចន័ ដល ់ ៃថសុ្រក   1-855-665-4627 គឺ ច នសំ ប់បំេរ អក។   ចូរ  ទូរស័ព  
។  711យប់។  អកេ្រប ើ TTY  គួរេ ទូរសព័េ េលខ   8:00្រពឹក  ដល ់  8:00 ប់ពីេ  ង  

 រេ ទូរស័ពេនះគឺឥតគិតៃថ។ 



. تسانگایارسماتیارقربر . درنگیبسمات ه رماش

اگر  بھ زبان فارسی  گفتگ و م ی کنید، تسھیال ت زبانی بصور ت رایگان برای  شما  فراھم  می باشد . با  ه  665-855-1-

4627 روزھای دوشنبھ  تا  جمع ھ از   8 صبح   تا  8 عصر  تماس بگیرید
. افرادی کھ  دارای مشکل  شنوایی ھستند  با  


     
  711



ً ً
 4627-665-855-1 
اتص ل برقم لك  بالمجان.  اذكر اللغة،  فإن  خدمات المساعدة اللغویة  تتوافر إذا  كنت  تتحدث ملحوظة :   

من االثنی ن حتى الجمعة من  
8:00 صباحا  حتى  
8:00 مساء كل یوم.  (711
(رقم  ھاتف الص م والبكم:  



 

 

 

 

 

 

اطالعا ت را  ب ھ صورت  رایگان  در  قالبھا ی دیگر از جمل ھ چاپ صفح ھ بزرگ، خط بری ل یا میتوانید این  برگھ  
 to 8  دوشنبھ  – جمع ھ  8 صبح ،TTY: 711)) (855)  665-4627  نمایید. تماس بھ صورت صوتی دریافت

 .p.m., local timeاین تماس رایگا ن می باشد.  

           
            

                

 

 

 

 



 امر این برای شما ارسال  کنیم. بھ یا قالبی کھ نیاز دارید ب ھ زبان میتوانید درخواست  کنید کھ ما ھمیشھ اطالعات را  
درخواست  دائمی گفتھ م ی شود. ما  درخواست  دائم ی شما  را پیگیر ی میکنیم بنابرای ن الزم نیس ت کھ برا ی ھر بار ارسال
با  ً اطالعات ب ھ طور  جداگان ھ درخواست  کنید . برا ی دریافت  ای ن سند  در  فرمت  متناوب یا  زبانی  غی ر از  انگلیسی ، لطفا

 to 8 p.m.,  دوشنبھ  – جمعھ ،  8 صبح ،TTY: 711)) (855)  665-4627 تماس بگیری د خدمات  اعضا ب ھ ای ن شماره 
بھ  با  ایالت ً ب ھ زبانی  غیر از  انگلیسی دریاف ت کنید، لطفا ترجیح می دھید در  آینده اسنادی مانن د این را  .local timeاگر
شماره  TTY: 711  ،(800) 541-5555، دوشنبھ  – جمعھ ،  8 صب ح تا   5 بعدازظھر  بھ وقت محلی بھ منظور  بروز 
تغییر درخواست دائمی کمک  یا بھ شما در ایجاد تواند نماینده می بگیرید. یک تماس ب ھ زبان دلخواه پرونده خود رسانی
و  راھنمایی در خصوص درخواست ھای دائم ی تماس کند . ھمچنی ن م ی توانید با مدی ر مراقبت خود برا ی دریافت کمک

بگیرید . 

 بھروز  است، اما  الزم نشان داده شده، پایین صفحھ فھرست  آنالین قابل جستجو تاریخی کھ در این فھرست  طبق
بدانید کھ :  است  این را

برخی  ارائھدھندگان  شبکھ   Molina Dual Options ممکن است بعد از چاپ این  فھرست بھ  شبکھ  ما،  اضافھ  •
شوند یا از آن حذ ف شوند.  

ھائر • ا ن تفایر در گا .دکننیمنل وقبد دیجی اضعار گدی، امھ کشبر د Molina Dual Optionsن اگدھندی رخب
کشما بد رذیبپا رد دیجی اضع ا ھکی  ا هدھندھ ائر  4627-665 (855) هرامشا با ضعات امدخا ب، دستیھو روبرل ا 

TTY: 711) )  ،د. رکم یھاوخک مکا مشھ با مو د ریگیبس امتی لمحت قوھ بب ش 8تا ح صب 8، ھجمع –ھ شنبود

برای  دریاف ت بھ روزترین  اطالعات   در مور د ارائ ھ دھندگان  شبکھ   Molina Dual Options در منطقھ خود،  از  •
MolinaHealthcare.com/Dualsدید ن کنید یا با خدما ت اعضا بھ  این  شماره تماس بگیرید   665-4627 

TTY: 711)) (855)، دوشنبھ  – جمعھ ،  8 صبح  .to 8 p.m., local time این تما س رایگان  می باشد .  

بھ جستجویی ک ھ درباره  ارائھدھندگان  بستھ در شبکھ Molina Dual Options در صفحاتی پزشکان و سایر افراد  حرفھای
بھ جستجویی کھ درباره داروخانھ انجام میدھید،  بستھ شدهاند. داروخانھھا در  شبکھ ما در صفحاتی فھرست انجام میدھید،

فھرست  شدهاند.  

ن ادگنھدئھارا


دی   واژهھ ای کلی
 .
است	 توضیح  داده ارائھدھندگان و داروخانھھا را بخش معن ی عبارات کلیدی در فھرست در این

و ارائھدھندگان پشتیبان  مانند پزشکان، پرستاران،   	• ارائھدھندگان شامل افراد حرفھای حوزه مراقبت درمان
را ارائھ میدھند، ھستند . خدمات  شامل مراقب ت  داروسازان، درمانگران و سایر  افرادی کھ خدمات مراقبت درمان
بلندمد ت ((LTSS، لوازم، داروھای نسخھای، تجھیزا ت و  سایر خدمات  ھستند.  پزشکی، خدما ت و پشتیبانیھای 

o	  خدما ت بھ شما بیمارستانھا، کلینیکھا و دیگ ر مکانھایی کھ این عبارت ھمچنین شامل مراکزی است مانند
بلند  مد ت ارائ ھ میکنند .  پزشکی، تجھیزات پزشکی  و خدمات  و پشتیبانیھای 

https://www.molinahealthcare.com/Duals


 

 

 

 o . نام دارند بخشی ا ز شبکھ طرح ما ھستند، ارائھدھندگا ن شبکھ ارائھدھندگانی کھ

 

 

        

         

 

 

 

    

    

 

  

 

 

	 

 

 

 

 

 

 

 

بھ اعضای طرح ما ارائھ دھند. • خدمات را تا با ما قرارداد دارند ارائھدھندگانی ھستند کھ ارائھدھندگان شبکھ،
برای ما صورتحساب  ً میکنند، مستقیما بھ شما ارائھ کھ مراقبتھایی ًال برای معمو ما، ارائھدھندگان شبکھ

تحت  خدمات برای خدمات شبکھ استفاده می کنید، معموال ھیچ مبلغی میفرستند. وقتی از یکی از ارائھ  کنندگان
پوشش پرداخت نمی  کنید . 

یک  ارائھدھنده  خدمات درمانی  اصلی  ((PCP، پزشک، پرستار  شاغل، یا  سایر  افراد حرفھای حوزه  سالم ت ھستند  •  
بھ   نسبت شما را حفظ میکند و سوابق پزشکی کھ مراقبتھا ی درمانی معمو ل ر ا بھ  شما  ارائھ میدھند. PCP  شما
بھ   باشید نیاز داشتھ میکند. PCP  شما، ھمچنین درصورتیکھ نیازھای سالمتتان در طی  زمان آگاھی کسب

کنید ، شما ر ا ارجاع  خواھد داد .  مراجعھ یا سایر ارائھدھندگان متخصص

برای یک بیماری خاص یا برای بخشی از بدن ارائھ • متخصصان، پزشکانی  ھستند  کھ  مراقبتھای درمانی را
میکنند. انوا ع مختلفی ا ز متخصصین  وجود دارند. د ر اینجا چند  مثال آورده شده است : 

oیمھ ائر ا یانمردت امدخن اطرسھ بمبتال ن  ا  .دکننر امبیھ بن اطرسن صیصمتخ

oھائر ا یانمردت امدخی لبقت کالشمھ بمبتال ن ارامبیھ بب  ل  .دکننمیق ن صیصمتخ

o متخصصین  ارتوپد بھ بیماران  مبتال بھ  مشکالتی  در استخوان،  مفاصل یا  ماھیچھ  ھا خدما ت درمانی ارائھ
میکنند . 

باشید . یک  ارجاع  بھ  • بھ  ارجاع  داشتھ ممک ن است جھ ت استفاده  ا ز متخصص یا  شخصی  کھ  PCP شما نیست نیاز
 PCP  باید  قبل از  اینکھ از فردی استفاد ه کنید ک ھ شما (PCP ) این معنی است کھ ارائھ دھنده مراقبت ھای اولیھ
آن خدمات  را نکنید، Molina Dual Options ممکن است تأییدیھ دریافت بدھد. اگر تائیدیھ بھ شما نیست شما

تحت پوشش  قرار ندھد . 

o	 

	 

 

 

 

 

 

	

	

	

	

	

تأییدیھ از   PCP شبکھ نمیباشد:    بھ دریافت در موارد  زیر نیازی

؛یسناژروای اھت بقرام–

؛ ینماردیھایتروفات مدخ–

خدمات  دیالیز کلیھ کھ  در مراکز  دیالیز مورد  تأیید  Medicare ھنگامی کھ خارج از –
منطقھ  خدمات  طرح  ھستید،  دریافت میکنید  یا   

خدماتی  از متخصص  سالمت  زنان. –

خدماتی کھ  در  فھرست  پیشتأییدیھھای   Molina Dual Options نیامده است یا در  فھرست –
بھ پیشتأییدیھ ( Prior Authorization ) ندارند.  خدماتی آمده است کھ نیاز

o عالوه بر این، اگر  شما واجد شرایط دریافت خدمات از ارائھ دھندگان خدمات سالمتی و
بدون داشتن ارجاع از این ارائھ  توانید بھداشت مخصوص  سرخپوستان  ( Indian) ھستید، می
دھندگان  خدمات  استفاد ه کنید . ما  باید  ھزینھ  ارائھ آن  خدمات  را بھ ارائھدھنده  خدمات درمانی  

سرخپوستان  پرداخت کنیم،  حتی  اگر آن  خدمات  خارج از  شبکھ  طرح  باشد. 
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بیشت ر درخصوص  ارجاعھا  در  فصل   3 از  کتابچھ  راھنمای اعضاء آمده است.   اطالعات   
بیشتر با  خدمات  اعضا ب ا این  شماره تماس بگیرید  توانید برای  کسب  اطالعات  ھمچنین  می 

  to 8 p.m., local time. دوشنبھ   – جمعھ،   8 صبح ، TTY 711)) (855) 4627-665 

تیم مراقبت کمکبگیرید. • یک یک ھماھنگکننده مراقبتی و پزشک، از برای  انتخاب ھمچنین میتوانید

o  یک  ھماھنگ  کننده مراقبتی  بھ شما  کمک خواھد کرد تا ارائھ کنندگا ن و خدمات پزشکی خود  ر ا مدیریت
نمائید .  

o رھبری  میشود، نیازھای شما  را ،Molina Dual Options  تیم مراقبت  شما  کھ  توسط  مدیر  پرونده
بھ کم ک  یا  اجتماعی نیازھای  فیزیکی ج ز سالمت،  مثل بھ بفھمد آیا در سایر زمینھھا تا ارزیابی میکند
تصمیماتی کھ در موردتان گرفتھ   ترجیحی شما و بر اساس گزینھھای یا خیر. تیم مراقبتتان نیاز دارید
شده  است،  تشکیل  خواھد شد. ھمھ  افرا د در تی م مراقبتیتان با  ھ م ھمکاری خواھند  کرد تا  مطمئ ن شوند  کھ 
حاصل میکنند کھ آزمایشات و   بدین معنی است کھ آنھا اطمینان مراقبتھای ش ما سازماندھی میشوند. این
بدین   گرفت. ھمچنین خواھد مناسب قرار نتایج د ر اختیار ارائھدھندگان تستھا ھمگی انجام میشوند و
بتوانند ھرگونھ  تا باشد باید از ھمھ داروھائی کھ مصرف م ی کنید آگاھی داشتھ معنی است  کھ  PCP شما

بھاشتراکگذاری اطالعات پزشکیتان  با  سایر   کاھش دھند. PCP  شما،  قبل از اثرات منفی  را
ارائھدھندگان، ا ز شما اجازه خواھ د گرف ت. مدیر پروند ه  Molina Dual Options شما یک  طرح 

مراقبت ی را با  ھمکار ی شما یا نماینده  شما  ایجاد خواھد  کرد. طر ح مراقبتی تمامی نیازھایتان  ر ا فھرست 
برآورد ه میشود  و  راهھایی برای نظارت بر  اینکھ  آیا نیازھایتان  خواھد  کرد، اھدا ف  را تعیین  خواھد  کرد

تعیین میکند .  یا خیر نیز

o : تیم مراقبت  می تواند  شام ل افرا د زیر باشد  ولی  محدود بھ  آنھا نیست

یلصای نامردی اھتقبارمه دکننھائرا	–

ی صصتخی انمردی اھتقبارمن اگدکننھائرا	–

–	 (RN) پرستاران رسمی

–	 Molina Dual Options   پرونده مدیر

هدافستاتریدیمناکنراک	–

–	 Molina Dual Options   سرپرست پزشکی

ھازساوراد	–

 (PCP ) یک ارائھ دھنده مراقبت ھای اولیھ انتخاب
جدید قبول می  کند، دریاف ت کنید.   ارائھدھندهای کھ د ر شبکھ است و اعضای از ھر میتوانید خدما ت را

بھ  عنوان ارائھدھنده مراقبتھای  یک  متخصص را بتوانید اصل ی انتخاب  کنید. ممکن است درمانی یک ارائھدھنده مراقبتھای باید ابتدا
پزشک  داخلی، پزشک اطفال، پزشک بیماریھای عفونی،   درمان ی اصلی خود  انتخاب  کنید. متخصصان  شام ل افرا د زیر  ھستند :

برا ی انتخاب  PCP با خدما ت اعضاء تماس بگیرید.  ً متخصص پزشکی خانواده، پزشکی  عموم ی  و متخصص  زنان  و  زایمان .  لطفا



 

 

 

نیز  انتخاب  پزشکی وابستھ را PCPھای ط رح ما وابستھ  بھ گروهھای پزشکی  ھستند . ھنگامیکھ   PCP خود را انتخاب م ی کنید، گروه
پزشکی شان وابستھ ھستند.  بھ گروه خواھد داد کھ خدماتی ارجاع بھ  متخصصین و بدان معنا است کھ  PCP شما را میکنید. این

 

     

      

 

 

 

•	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 
پزشکی  با گروه بیابید کھ آیا بھتر است خاصی  وجود دارد کھ میخواھید استفاد ه کنید، بیمارستان اگ ر متخصصیا

خدمات  یا از بھ این فھرست مراجع ھ کنید این موضوع، میتوانید از اطالع یا خیر. برای  PCP شما مرتبط است

بھ آن  متخصص ارجاع  بررسی  کند ک ھ آیا   PCP موردنظر شما تا اعضای Molina Dual Options بخواھید

 .
یا خیر	 بیمارستان استفاده میکند یا از آن میدھد

• 
پزشکی   PCP خود بمانید،  ممک ن اس ت  Molina Dual Options این خدمات را ا گر قصد نداری د  در گروه  

د.   پوشش ندھ

بھ فھرست ارائھ دھندگان در صفحھ مراجعھ کرده و ارائھ دھنده ای را انتخاب  کنید :  ،PCP  برای  انتخاب

 یا، دکنییمه دافتسان آز ان ونکاھ کی تسرھف•

 یا،تاسه دشھ یصوتا مشن یماص خشط وست•

بسیار ساده است . • برایتان دسترسی بھ  مطبھای آنھا

•ً(
بگیرید 855) 665-4627 تماس با این شماره خدمات اعضا با خواھید، لطفا اگ ر د ر انتخاب  PCP کمک می

ت   باشد. یا، از  وبسای تماس رایگان می ((TTY: 711، دوشنبھ  – جمعھ ،  8 صبح  .to 8 p.m., local time این

 MolinaHealthcare.com/Duals. د 
دیدن  کنی 

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

 (LTSS ) خدما ت و پشتیبانیھای بلندمدت
بلندمد ت ( LTSS) دریاف ت کنید،  مانن د  بھ عنوان عضو ی از  Molina Dual Options ، ممک ن است بتوانید خدما ت و پشتیبانیھای 
و  سایر  ،(CBAS ) مراقبت پرستار ی در  منزل ، لوازم، خدمات بزرگساال ن مبتنی بر جامع ھ  ،(IHSS ) حمایتی  د ر منزل خدمات

بھ کم ک  پوشیدن، غذا پختن و مصرف دارو حمام کردن، لباس روزمره خود مانند خدمات. LTSS بھ افرادی کھ برای انجام کارھای
نیز ارائھ  بیمارستان یا جامعھ محلی شما ارائھ می شوند اما در آسایشگاه یا در خدمات در  منزل شما میکند. اکثر این کمک نیاز دارند،

می شود . 

است.   ،(CBAS ) این خدما ت شامل خدمات بزرگساال ن مبتنی بر جامع ھ

 CBAS یک برنامھ خدما ت درمانی  محل ی د ر طی  رو ز است  کھ خدماتی  را برای افرا د مس ن و بزرگساال ن مبتال بھ  عوارض پزشکی 
بھ مراقبت ھای سازمانی نیاز دارند، فراھم می  کند.  یا  سالمت روان و/یا دارای معلولیتھایی ک ھ احتماالً مزمن ، شناختی

بگیرید 665-4627 (855) تماس جھت درخواست  برای CBAS، لطفاً با  خدمات اعضاء  Molina Dual Options ب ھ این شماره
  to 8 p.m., local time. دوشنبھ  – جمعھ ،  8 صبح ،TTY: 711))

  ،(IHSS ) ارائھ میشود ، شامل خدمات حمایتی  در  منز ل Molina Dual Options   بلندمد ت کھ توسط سایر خدما ت و پشتیبانیھای 
خدمات بزرگساال ن مبتنی بر جامعھ ( CBAS)،  مراقبتھای خانھ  سالمندان،  فیزیوتراپی،  کاردرمانی ، گفتاردرمانی، خدما ت اجتماعی 

پزشکی،  و  مراقبتھای درمانی در منزل است.  

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

https://www.molinahealthcare.com/Duals


 

 

 

ً ا با  خدمات اعضاء  Molina Dual  Options  با این شماره  برای  کس ب اطالعات بیشتر  د ر مور د دسترسی بھ خدما ت LTSS،  لطف
  to 8 p.m., local  time.  8 صبح 
بگیرید   
TTY  711)) (855)  665-4627،  دوشنبھ   – جمعھ،   تماس

چطو ر ارائھدھندگان شبکھ  Molina Dual Options را شناسایی کنیم 

 

 

 

 

 

 

ارائھدھندگا ن داخل شبک ھ م ا کھ با گروه پزشکی 
PCP شما در ارتباط ھستند ،  شما باید تمام ی خدمات تح ت پوشش خود را  از
تأییدیھ از ما)  یا بروی د (بدون پیشتأییدیھ دریافت  کنید 
. اگر  نزد  ارائھدھندگانی کھ داخل شبکھ Molina Dual  Options نیستند،

بپردازید .  را ھا باید ھزینھ پزشک  
ی PCP شما وابستھ نباشند، خودتان و  آنھا با  گروه 

یک پیشتأییدیھ،  مجوزی اس ت کھ بای د قبل از دریافت خدمات یا داروی خاص  یا مراجع ھ ب ھ ارائھدھندگان  خارج  از  شبکھ ،  از 
طرف   Molina Dual Options دریاف ت کنید . در  صورت  عدم  دریافت تأییدیھ ، ممک ن اس ت  Molina Dual Options این

خدمات یا داروھا  را تح ت پوشش قرار  ندھد. 

استثنائاتی  کھ  د ر مور د این  قانون اعما ل میشود، شام ل زمانی است ک ھ بھ مراقبتھا ی اورژانس یا  دیالیز  احتیاج  داری د و نمیتوانید  این  
بھ  عنوان  مثال زمانی کھ از محل  زندگیتان دور ھستید. خدمات درمانی پزشکی   ارائھدھنده داخل طرح دریاف ت کنید، از یک خدما ت را
اورژانس خار ج از  ایاال ت متحده   و قلمروھا ی آن،  مگ ر د ر شرایطی  محدود، توسط Medicare و   Medicaid تحت پوشش  قرا ر 
بگیرید .  ھمچنین اگر  Molina Dual  Options ب ھ شما  د ر ابتدا  مجوز بدھد،   تماس با مسئول طرح جزئیات، نمیگیرد. جھت کسب

  .
نزد ارائھدھنده خارج   از طرح یا  نز د فردی خار ج از  گرو ه پزشکی  PCPتان  بروید	 میتوانید

  .

باشد ارجاع دریاف ت کنید  نیست الزم بھ  شخصی کھ ارائ ھ کننده مراقبتھای درمانی اصلی جھت مراجعھ ممکن است

•
 


 

 


 

یک ارائھ دھنده عضو  تغییر دھید. اگر قبالً از خود را در داخل شبکھ زمانی از سال، ارائھدھنده میتوانید  در ھر
توانید در ھر زمانی   بھ ھمان ارائھ دھنده مراجع ھ کنید. شما می نیستید ھمیشھ شبکھ استفاده می کردهاید ، مجبور
بعدی اعمال میشود. در  تقویمی تغییرات در اولین روز از ماه بیشتر موارد، تغییر دھید. در 
PCP خود را 

تغییر 
 PCP در حال  دریاف ت درمان باشید  ممک ن است  موارد ی استثناء  وجود  داشتھ  صورتیکھ در زمان درخواست
برای   یا باشد . میتوانید  
 PCP خود ر ا  از طریق  وبسایت  شخصیتان در آدر س  MyMolina.com تغییر دھید
تغییر  بیشتر درباره ارائھدھندگان خدمات درمانی ما د ر  Molina Dual Options و درخواست دریافت اطالعات

PCP با خدمات  اعضاء تماس بگیرید . برای  بعضی از ارائھدھندگان  الزم است کھ از طرف 
PCP ارجاع  داشتھ  

باشید  (بج ز موارد اورژانس یا خدمات اورژانس خارج ا ز منطقھ). 

تغییر دھید،  • فراموش نکنید، 
PCPھا  د ر طرح  درمان ی  ما با  گروهھای پزشکی  وابستگی  دارند. اگر 
PCP خود را
خدمات اعضا اطالع دھید کھ آیا از  بھ تغییر، حتما تغییر  کند. با درخواست این نیز پزشکی شما ممکن است گروه
تایید 
 PCP تان دار د. خدمات  بھ نیاز پوششی دریافت م ی کنید کھ تحت خدمات یا دیگر متخصصی استفاده م ی کنید
اعضا ء کم ک خواھد کرد ک ھ اطمینان حاصل  شو د شما  ھمچنان خدمات  درمانی تخصصی   و سایر خدما ت مورد نیاز  

تغییر  
PCP دریافت میکنید .  خود را د ر ھنگام

 Molina Dual Options با تمام ی ارائھدھندگان  د ر شبکھ  ما  برا ی برآوردن  نیازھای افرا د دارا ی معلولی ت •
ھمکار ی میکند . تا  حد امکان، لیست ارائھدھندگان شبکھ  د ر این  فھرس ت شامل اطالعاتی  دربار ه مکانھای  اقامتی 

 کھ ارائھ  میدھند نیز  میباشد .  

یا خیر،  • تأمین میکنند نیز نیاز شما را نمیدانید آیا آنھا محل اقامت مورد بروید و ا گر الزم است نزد یک ارائھدھنده
 Molina Dual Options میتوان د بھ  شما کمک کند . برای کم ک با مدیر پرونده خو د صحبت  کنید یا با خدما ت 
 to 8 p.m.,  8 صبح ،
بگیرید TTY: 711)) (855) 665-4627، دوشنبھ  
– جمعھ   تماس با  این شماره اعضا

 local time. 

http://www.MyMolina.com


 

 

 

چطو ر ارائھدھندگا ن  Molina Dual Options را د ر منطقھ خود پیدا کنید  

  

          

               
   

         
      

           
      

 
              

                
 

 

 

پایین فھرس ت آنالین قابل جستجو ،  ب ھ لین ک  ”Search Help – FAQ“در برای ارائھ دھندگان، نحوه جستجو یادگیری برای
مراجعھ کنید . 

برا ی درخواست  نسخ ھ چاپ ی فھرست راھنمای  ارائ ھ دھندگان  Molina Dual Options، لطفاً با بخش خدمات اعضا  ما  با این 
 to 8 p.m., local time. Molina Dual  دوشنبھ  – جمعھ ،  8 صب ح ،TTY 711)) (855)  665-4627 تماس بگیرید شماره 
ارسال می روز  کاری پس از درخواستتان برای شما ظرف س ھ (3 )  Options ی ک نسخ ھ چاپ ی از فھرست ارائھ دھندگا ن را
است ی ا ب ھ صورت آیا درخواست شما برا ی نسخ ھ چاپی درخواست یک باره کند.    Molina Dual Options ممک ن اس ت بپرسد
ارائھ درخواست، درخواست شما برای دارید. در صورت دائم ی درخواست  دریافت  فھرس ت ارائھ  دھندگا ن ب ھ صورت چاپی را
نسخھ ھا ی چاپی فھرست ارائ ھ دھنده تا زمان خروج  از Molina Dual Options یا درخواست  قطع نسخھ ھای  چاپی باقی  می

ماند . 

ھ کشبن اگدھندھئارا
این راھنمای ارائھ دھندگان  شبکھ  Molina Dual Options حاوی اقالم زیر  است: 

•	 

	 

	 

نصیصمتخ، یلصایانمردی اھت قبارمن اکشزپل ماش ینارمد تبقارم نیصصختم


کز امرو یناورتشادھبکز امر، یخصصتیارتسپرکز امر، یارتسپرکز امر، اھناتسارمیبلماش ینامدر زکارم•

ری وفای ھت بقارم


لویتح، یرشتمت ریدیمت تحت امدخ، یدادمای گدنز، نالاسگبزرھ ناوزرت امدخل ماش یتیاحم ناگندھد ئھارا•

.یگانخی شتادھبی اھن امزاس، لزمنر دک اروخ

د ونشیمت صحبھ کی ایھنازبل امثن اوعنھ با ھترھامو ھا صصتخل ماشن مچنیھن اگدھندھئراای اھتسرھف، سامتت اعالطار به والع
.تسای گھنرفت صالحیی زومآراکم اماتا ی

، ھقابسرھتبدوشکمکاھآنھباتدکنیمھئاراامینارمدتامدخنادگنھدھائراھباریرشتبیتاروستدھک یگنھرف تیحالص یزوآمراک
ی راگزاسا مشی انزبو ی گھنرف، یعاماجتی اھزانیا بھ کد کننل دیعتی رتوصھ با رت امدخا تد کننک ردا را مشی اھروابو ا ھشارز
.دشنابھشتاد

ھ کبشی اھنھاخوراد

باشد . این داروخانھھای   این بخش از راھنما شامل فھرستی از  داروخانھ ھا ی موجود  در شبکھ  Molina Dual Option می
عضو  شبک ھ داروخانھھایی ھستن د ک ھ داروھای نسخھدار را ب ھ شما  ک ھ عضوی  از  برنام ھ درمان  ھستید ، ارائ ھ میدھن د.  

Los Angeles,  :اما خارج  از محدوده  خدمات ما ھستن د فھرس ت می کنیم ما ھمچنی ن داروخانھ ھایی را ک ھ در شبک ھ ما بوده
این از Riverside, San Bernardino, San Diego کھ در آن زندگی  می کنید. ھمچنین میتوانید نسخھھا ی خود را

تھی ھ کنید. لطفاً با  Molina Dual Options بھ شماره  TTY: 711)) (855)  665-4627، دوشنبھ  – جمعھ ،  8  داروخانھھا
صب ح تا   8 بع د از  ظھر، ب ھ وقت  محلی  جھ ت کس ب اطالعات بیشتر تماس بگیرید . 

تجویز ی استفاده  کنن د مگر  در  موارد   اعضا  Molina Dual Options بای د از  داروخانھ  ھا ی شبکھ برا ی دریافت  داروھای 
اضطراری ی ا مراقبت ھای فوری. 
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نادتوخبجیز اارتامدخھزینھدایب،دکنیه دافستاھکشباز جارخھناخواردکیاز یارطراضیرغدارومدر گر ا
دزیادربپ

بیشتر کتابچھ راھنمای اعضای Molina Dual Options  ر ا مطالعھ کنید . • برای اطالعات

ھ انخورادی خربت سرھفن ایر اشانتز اس پت سان کممد.نکت سیلارھ کبشی اھ ھناخورادھ مد ھناوتی منت سرھفن یا
م یشابه درکف ذحا یھ فاضاد وخھ مانربھبارھ کبشی اھ

درً سایت  ما خود، لطفا از وب منطقھ برای اطالعات بھ رو ز د ر مور د داروخانھ ھای شبکھ  Molina Dual Options در
 ،TTY: 711)) (855 ) 665-4627 بگیرید تماس با  این شماره خدمات اعضا با یا  MolinaHealthcare.com/Duals دید ن کنید

دوشنبھ   – جمعھ،   8 صبح  .to 8 p.m., local time این تما س رایگان  می باشد . 

نسخھھایتان، لطفاً کتابچھ راھنمای اعضاء و فھرست   تھیھ نسخھای ، مثل چگونگی پوشش توضیحات مفصل برای دریافت
داروھای تحت پوشش Molina Dual Options  را مطالعھ کنید. فھرست داروھای تح ت پوشش را می توان در

 MolinaHealthcare.com/Duals یافت . 

چطو ر داروخانھھای شبکھ  Molina Dual Options را شناسایی کنیم 
عالوه بر داروخانھھای خردهفروش، شبکھ داروخانھھای طرح شما عبارتند از: 

ی اھتکرشا یت سپق ریطز اءاضعایاربارش شوپت تحی اھخنسیاھورادھ کی تسپش رافسی ارادی اھھانوخراد•
 .دترسفیم، ھلورسمل ارسا

• 
داروخانھھای  دارای خدمات تزریقات در  منزل کھ داروھای نسخھای  کھ باید بھصور ت وریدی،   از طریق  عضالنی 
 .
میکنند	 آماده تزریق شوند، را آموزشدیده در منزل روش دیگری غیر  از خوراکی توسط ارائھدھنده یا از  ھر

کھ بھ افراد بستری  در مراکز مراقبتھای بلندمدت ، مثل خانھھای  • ( LTC ) داروخانھھای  دارا ی مراقبتھای بلندمدت
خدمات ارائھ میکنند .  پرستاری

• (I / T / U ) برنامھ  سالمت شھری سرخپوستان برنامھ  سالمت  قبیلھای/ برنامھ  سالمت سرخپوستان/ داروخانھھای

خاص استفاده  کنید.  یک داروخانھ نیست کھ صرفاً از خود الزم نسخھھای تھیھ شما برای

ھا ھخسنتدمدلنبنمیأت
برنامھ  ھای  سفارش  پست ی. ما یک برنامھ  سفارش پستی  ارائ ھ میدھیم ک ھ بھ شما امکان میدھد تا یک  ذخیر ه  90 •

بھ خانھ  شما ارسال میشود  دریاف ت کنید . تعرف ھ سھم بیمار برای  ذخیره  ً روز ه  از داروھای  تجویزیتان  را ک ھ مستقیما
 90 روز ه معادل تعرف ھ سھم بیمار برا ی ذخیره یک  ماھھ است.  

•
برنامھ  ھای داروسازی  خرده  فروشی   90 روزه . برخی  داروخانھھای خردهفروشی ھم میتوانند تا  ذخیره حداکث ر 

برا ی ذخیره   90 روزه معادل تعرفھ  بیمار پوشش را ارائھ دھند. تعرفھ سھم تحت  90 روزه از  داروھای نسخھای

  .
سھم بیمار برای  ذخیره یک  ماھھ است

یتسپش رافسی ارادھ ناخوراد
بھ آن  CVS Caremark Mail Service Pharmacy Program گفتھ  کھ پستی  شبکھ ما تحویل سفارش برنامھ از طریق
میشود،  میتوانی د داروھای نسخھای ر ا کھ بھ منزلتان ارسال میشود ، دریافت  کنید . داروخانھ برا ی دریافت تأیید  شما،  قبل  از ارسال 

http://www.molinahealthcare.com/Duals
https://www.molinahealthcare.com/Duals


 

 

 

برایتان ارسال  نسخھتان بگیریم، تماس با شما تأیید برای نتوانیم تماسخواھد گرفت. اگر با شما تلفن پزشکی، از طریق نسخھ ھرگونھ
نمیش و د. 

 

      

 

 

 

زمانی کھ داروخانھ سفارش پستی ،  را در  ظرف ۱۴ روز  از نسخھدار خود باشید کھ داروھای باید انتظار داشتھ معموًال
سفارش  شما را دریافت کرده است، تحوی ل بگیرید. ا گر دارو(ھا)ی  نسخ ھ دار  خود را در این زمان  دریافت  نکردید ، مایلید 

سفارش  خودکار  را لغو  نمایید ، یا  الزم است برا ی بازپرداخت ھزین ھ داروھای نسخ ھ داری ک ھ دریافت کردید ولی نمی خواھید 
اطالعات  بیشتر در  تماس بگیرید.  .TTY: 711 برای کسب ( 866)  270-3735 یا الزم ندارید درخواست کنید، لطفاً با شماره

مورد  داروخانھھای  سفارش  پستی، بھ فصل  5 کتابچ ھ راھنمای  اعضاء  مراجع ھ کنید . 

لزنمردتاقیرزتتامدخیارادیاھھناوخردا
او  گ ر داروھایتا ن را  یک  پزشک  دارا ی  در صورتیکھ  Molina Dual Options داروھای نسخھای شم ا را تأیید کرد ه باشد

صالحیت، تجویز  کرده باشد،  میتوانید خدمات تزریقات  د ر منز ل را  دریاف ت کنید . 

داروخانھھای دارای خدمات تزریقات در منز ل در تمامی کشورھا در  منطق ھ خدماتی  Molina Dual Options خدماترسانی 
و  داروخانھ ھا، با خدمات اعضا بھ ای ن شماره  تماس میکنند . برا ی کس ب اطالعات بیشت ر در مورد  خدما ت تزریقات در منزل

  to 8 p.m., local time. دوشنبھ  – جمعھ ،  8 صبح ،TTY: 711)) (855)  665-467 بگیری د

داروخانھھا ی دارای مراقبتھاى بلندمدت: 
یا داروخانھ  دیگری د ر شبکھ  خانھ سالمندان، ممکن است از طریق داروخانھ مرکز بلند مدت، مانند یک مرکز مراقبت بستری در افراد
بھ  داروھای نسخھای تحت پوشش   Molina Dual Options دسترسی پیدا کنند. برای اطالعات بیشتر   در مورد پوشش دار و  در موار د 
خاص، بخ ش  5 کتابچھ  راھنمای اعضاء را  مشاھد ه کنید . داروخانھھای  دارای مراقبت بلندمدت در تمامی کشورھا  در منطقھ خدماتی 

 Molina Dual Options خدماترسا نی میکنند . 

بگیرید  تماس بھ این شماره خدمات اعضا با خدمات و داروخانھ ھای مراقبت طوالنی مدت، بیشتر در مورد برای کسب اطالعات
  to 8 p.m., local time. جمعھ ،  8 صبح –
TTY: 711)) (855) 4627-665، دوشنبھ  

برنام ھ سالم ت قبیلھای / برنام ھ سالمت شھری داروخانھھای برنام ھ سالم ت سرخپوستان /
 (I / T / U ) سرخپوستان

Indian  بھ داروخانھھای  Molina Dual Options   بومیان آالسکا از طری ق شبکھ داروخانھھای بومیان آمریکا و فقط
بومیان   بھ جز  Health Service / Tribal / Urban Indian Health Program (I/T/U) دسترسی دارند . دیگران

مراجعھ  بھ این داروخانھھا بتوانند بومیان آالسکا ممکن است در شرایط محدود (ب ھ عنوان  مثال موارد اضطراری) آمریکایی و
کنند . 

 to جمعھ ،  8 صبح –
بگیرید  TTY 711)  ) (855) 665-4627 ، دوشنبھ    تماس بھ  این شماره خدمات اعضا با جھت اطالعات بیشتر
 8 p.m.,  local time. 



 

 

 

چطور  داروخانھھای  Molina Dual Options ر ا در  منطقھ  خو د پید ا کنید  

یک از داروخانھھای  شبکھ ما دریاف ت کنید. این شامل داروخانھھای شبکھ  ما د ر خارج از منطقھ  میتوانید از ھر داروھای خود را
خدماتیمان است.  

برا ی جستجوی نوع داروخانھ در شبک ھ ما، با انتخا ب طرح خود  در بخش "طرح/برنامھ" واقع در باالی صفح ھ شروع کنید. 
درست  در  کنار  آن،  گزینھ ا ی برا ی وارد  کردن "شھر"، "ایالت"  یا "کد  پستی"  دارید. ب ا استفاده  از نوار  جستجو،  می توانی د 
با جستجوی شما   نام ارائھ دھندگان  متناسب تایپ، لیستی از بھ تای پ کنید. با شروع نام داروخانھ خاصی را یا کلمھ "داروخانھ"
تا بتوانی د از بی ن آنھا  انتخا ب کنید . تمام ی داروخانھھای  نشانداده  شده در فھرست آنالین قاب ل جستجو در شبک ھ ما ظاھر  م ی شود 

در دسترس ھستند.  
 

ای ن وبسایت دید ن کنید  اگر سؤالی در مورد ھری ک از  موارد فوق دارید، لطفاً با خدمات اعضاء تماس بگیری د یا از
 MolinaHealthcare.com/Duals. 
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