بخش  - 4خدمات و مزایا

خدمات مدیکل تحت پوشش CalOptima
خدمات سرپایی (غیربستری)
برنامه توسعه موقت مراقبت پس از زایمان با برنامه جدید گسترش مراقبت پس از زایمان جایگزین شده است.

برنامه گسترش مراقبت پس از زایمان ()Postpartum Care Extension Program
برنامه گسترش مراقبت پس از زایمان پوشش برای اعضا مدیکل را به دوران بارداری و پس از آن گسترش داده.
برنامه گسترش مراقبت پس از زایمان توسط  CalOptimaپوشش را تا  12ماه پس از زایمان بدون در نظر گرفتن درآمد،
ملیت و وضعیت مهاجرت بی آنکه نیاز به هیچگونه اقدامی باشد ،گسترش داده.

ترتیب گذاری سریع ژنومها ()Rapid Whole Genome Sequencing
ترتیب گذاری سریع ژنومها ( )rWGSکه شامل ترتیب گذاری فردی ،سه گانه برای والد یا والدین و نوزاد و ترتیب گذاری فوق
سریع ،از مزایای تحت پوشش مدیکل است که به اعضا یک سال یا کمتر و بستری در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان تعلق
میگیرد rWGS .یک روش نوظهور تشخیص به موقع شرایطی است که بر مراقبت  ICUکودکان یک ساله یا کمتر تأثیر می
گذارد.

برنامه ها و مزایای دیگر تحت پوشش CalOptima
برنامه الگوی کودک سالم ()WCM
برنامه  WCMبرنامه خدمات کودکان کالیفرنیا ( ، )CCSخدمات تحت پوشش برای کودکان و نوجوانان  CCSواجد شرایط
مدیکل تحت  CalOptimaرا شامل میشود CCS .یک برنامه ایالتی است که کودکان زیر  21سال و مبتال به مشکالت
سالمت خاص ،بیماریها یا مشکالت مزمن سالمت و کسانی که دارای شرایط ذکر شده در قوانین برنامه  CCSهستند را درمان
میکند .اگر  CalOptimaیا پزشک مراقبتهای درمانی اصلی شما اعتقاد داشته باشد فرزندتان دارای شرایط  CCSاست ،او به
برنامه  CCSکانتی ارجاع خواهد شد تا صالحیت وی ارزیابی شود .در صورتی که صالحیت فرزندتان برای  WCMمشخص
شود ،او مراقبت  CCSرا از طریق  CalOptimaدریافت خواهد کرد.
 CCSهمه مشکالت سالمت را پوشش نمیدهد CCS .بیشتر مشکالت سالمتی که باعث معلولیت جسمی میشوند یا باید با
دارو ،جراحی یا توانبخشی درمان شوند را تحت پوشش قرار میدهد .برای مثال بعضی ازمشکالت واجد شرایط  CCSدر زیر
آمده اند:
•
•
•

هموفیلی
آنمی سلول داسی شکل
مشکالت تیروئید

•
•
•

بیماریهای قلبی مادرزادی
سرطان
تومور
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•
•
•
•
•
•
•
•

پیوند عضو
تشنج در شرایط خاص
روماتیسم
تحلیل عضالنی
ایدز
صدمات شدید ناحیه سر ،مغز یا نخاع
سوختگی شدید
نامنظم بودن شدید دندان

•
•
•
•
•
•
•
•
•

دیابت
مشکالت مزمن کلیوی
بیماری کبد
بیماری روده
شکاف لب/کام
نخاع دوشاخه
کم شنوایی /ناشنوایی
آبمروارید
فلج مغزی ()CP

کارکنان برنامه  CCSکانتی تصمیم میگیرند که آیا فرزند شما واجد شرایط استفاده از خدمات  CCSاست یا خیر .اگر
فرزندتان واجد شرایط دریافت این نوع مراقبت باشد ،ارائه دهندگان  CCSبا همکاری  CalOptimaمشکلی که او به آن دلیل
به  CCSارجاع شده است را درمان خواهند کرد.
اگر شما یا خانواده تان به کمک برای رفت و آمد به نوبتهای درمانی مربوط به وضعیت  CCSدارید و منابع دیگر در دسترستان
نیست ،امکان دارد واجد شرایط دریافت وسیله رفت و آمد ،تغذیه ،اسکان و مخارج دیگر مانند پارکینگ ،عوارض راه و غیره
شوید .به این دلیل که  CalOptimaوسیله نقیله غیر پزشکی غیر اضطراری را که در خدمات و مزایا ذکر شده ارائه میکند،
قبل از پرداخت هزینه رفت و آمد ،شما باید با  CalOptimaتماس بگیرید .اگر برای وسیله نقلیه مورد نیاز از قبل پرداخت
کرده اید ،برای دریافت بازپرداخت این هزینه با  CalOptimaتماس بگیرید .اگر نتیجه گیری شود که این وسیله مورد نیاز
بوده CalOptima ،باید ظرف  60روز تقویمی از ارائه قبض پرداخت و اطالعات مربوط به هزینه وسیله نقلیه توسط شما ،
این مبلغ را بازپرداخت کند.
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