صفحه 2 از 6



file_0.jpg


file_1.wmf


California’s protection & advocacy System
Medi-Cal: قوانین،مقررات و دیگر اطلاعات رایگان را در اینترنت از کجا پیدا کنم
ژوئیه 2018، شماره 5511.16 -Farsi 
Medi-Cal یک برنامه ایالتی و فدرال است که پوشش مراقبت های سلامت را برای بسیاری از افراد کم درآمد تضمین می کند.  سازمان متصدی ایالتی Medi-Cal در کالیفرنیا، سازمان خدمات مراقبت سلامت استHYPERLINK "https://www.dhcs.ca.gov/Pages/default.aspx" .  [برای وارد شدن به وبسایت سازمان خدمات مراقبت سلامت یا DHCS، اینجا را کلیک کنید].  سازمان های ایالتی دیگری هم هستند که در Medi-Cal نقش دارند،مثل سازمان مراقبت های سلامت مدیریت شده،سازمان سلامت روان،سازمان خدمات توسعه ای و سایر سازمان ها.
Medi-Cal نسخه کالیفرنیایی برنامه «Medicaid» فدرال است.  سازمان فدرال مجری Medicaid، سازمان خدمات انسانی و سلامت است، که مراکز خدمات Medicare و Medicaid یا (CMS) نام دارند.   "https://www.cms.gov/"[برای وارد شدن به وبسایت CMS، اینجا را کلیک کنید].
این سند حاوی اطلاعات ابتدایی درباره چگونگی تحقیق در اینترنت درباره Medi-Cal است. توصیه می کنیم که ترتیب گفته شده در سند را رعایت کنید - رعایت قوانین و مقررات Medi-Cal ممکن است مشکل باشد، بنابراین ممکن است مطالعه دفترچه ها و دیگر توضیحات قبل از تحقیق درباره قانون، مفید باشد.  
کجا می توانم اطلاعات قابل فهمی درباره Medi-Cal پیدا کنم؟
وبسایت اتحادیه مصرف کننده مراقبت سلامت،  "https://healthconsumer.org/"[برای ورود به وبسایت اتحادیه مصرف کننده مراقبت سلامت یا HCA، اینجا را کلیلک کنید]، این وبسایت منبع مفیدی برای اطلاعات مراقبت سلامت است.  وبسایت آنها می گوید: «اتحادیه مصرف کننده سلامت(HCA)، برای کمک به افرادی که تلاش می کنند پوشش سلامت دریافت کنند یا آن را حفظ کنند  کمک رایگان تلفنی یا حضوریارائه می دهد و مشکلات آنها را در زمینه طرح های سلامت حل می کند.»  اتحادیه مصرف کننده سلامت همچنین منابع خوبی برای مصرف کنندگان در وبسایت قرار داده است "https://healthconsumer.org/your_rights/"[برای ورود به وبسایت حقوق مصرف کننده اینجا را کلیک کنید].  فهم این منابع بسیار ساده است، و موضوعات بسیار گسترده ای که مورد علاقه مصرف کنندگان است را پوشش می دهند.  
مرکز قانون و فقر در غرب یا WCLPمطالب خوبی را درخصوص راهنمای شرایط صلاحیت Medi-Cal در وبسایتش قرار داده است  "https://wclp.org/advocate-resources/manuals-2/2016-health-care-guide/"[برای ورود به وبسایت WCLP، اینجا را کلیک کنید]. این راهنما که در سال 2016 منتشر شده است،اساسنامه ها، قوانین و راهنماهای مربوطه را که وکلای کالیفرنیا - وکلای خدمات حقوقی، مشاوران ثبت نام، مددکاران مراقبت سلامت،سازمان دهندگان مرکز و دیگران برای کمک به مشتریان خود نیاز دارند، برای آنها فراهم می کند.  
 وبسایت سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا DRC، شامل اطلاعاتی درباره مشکلات سلامت مختلف از جمله اطلاعاتی درباره برنامه Medi-Cal است  "https://www.disabilityrightsca.org/publications/health-care"[برای ورود به وبسایت اطلاعات مراقبت سلامت DRC، اینجا را کلیک کنید]. 
وبسایت مزایای معلولیت 101 اطلاعات مفیدی درباره برنامه های مزایای مختلف از جمله Medi-Cal ارائه می دهد  "https://ca.db101.org/"[برای ورود به وبسایت مزایای معلولیت 101، اینجا را کلیک کنید].  
وبسایت قانون سلامت ملی یا NHL  "https://healthlaw.org/"[برای ورود به وبسایت NHL، اینجا را کلیک کنید] نیز شامل اطلاعات کلی و بروزرسانی ها درباره Medicaidاست.  نشریه ها را مرور کنید و به دنبال «Medicaid» بگردید.
فصل 13 قانون معلولین کالیفرنیا در دفترچه راهنمای قانون لنترمن یا RULA، شامل Medicaid در منزل و معافیت خدمات معلولیت های رشدی مبتنی بر مرکز برای مصرف کنندگان مرکز منطقه ای می شود "https://www.disabilityrightsca.org/system/files?file=file-attachments/506301Ch13.pdf"[برای ورود به وبسایت RULA و مطالعه نشریه، اینجا را کلیک کنید].
وکلای مدافع کالیفرنیا برای اصلاح خدمات پرستاری در منزل یا CANHR  "http://www.canhr.org/"[برای ورود به وبسایت CANHR، اینجا را کلیک کنید] منابع ارزشمندی برای وکلا و مصرف کنندگان دارد که شامل اطلاعات بسیار مفیدی درباره Medi-Cal برای خدمات مراقبت بلندمدت است: "http://canhr.org/medcal/index.html"[برای ورود به وبسایت CANHR LTC، اینجا را کلیک کنید].
اساسنامه های   Medi Cal کالیفرنیا را کجا می توانم پیدا کنم؟
می توانید با استفاده از وبسایت زیر،درباره قوانین (اساسنامه های) کالیفرنیا تحقیق کنید:   "http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes.xhtml"[برای ورود به وبسایت اطلاعات قانونگذاری کالیفرنیا، اینجا را کلیک کنید].
اساسنامه های کلی Medi-Cal در بخش های 14000 تا 14685 قانون رفاه و نهادهای کالیفرنیا موجود است.
اساسنامه های کالیفرنیا که مربوط به خدمات سلامت روان می شود،در بخش های 5775-5782، 14680-14685 قانون رفاه و نهادهای کالیفرنیا موجود است.
مقررات Medi-Cal کالیفرنیا را کجا می توانم پیدا کنم؟
وبسایت قوانین و مقررات کالیفرنیا:
	دفتر قانون اداری کالیفرنیا،قانون و مقررات
	کالیفرنیا،https://oal.ca.gov/publications/ccr/، یا
	اطلاعات کلی درباره قوانین دفتر قانون اداری یا OAL ،  "http://www.oal.ca.gov/"[برای ورود به وبسایت OAL، اینجا را کلیک کنید].

قوانین Medi-Cal کالیفرنیا توسط سازمان های ایالتی مجری Medi-Cal وضع می شوند.  
مقررات کلی Medi-Cal در عنوان 22 قانون کالیفرنیا بخش 3، بندهای 50000 تا 59999 موجود است.
دفترچه راهنمای معیارهای Medi-Cal، "http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/publications/Documents/Medi-Cal_PDFs/Manual_of_Criteria.pdf"[برای ورود به وبسایت دفترچه راهنمای معیارهای Medi-Cal، اینجا را کلیک کنید] استانداردهایی را برای تأیید یا رد درخواست مجوز درمان، یا TAR تعیین می کند و این استانداردها در مقررات Medi-Cal بند 22 قوانین کالیفرنیا گنجانده می شوند. بخش 51003(e).
مقررات سلامت روان Medi-Cal در عنوان 9 قوانین کالیفرنیا موجود است.  می توانید این نامه را در اینجا ببینید:  "https://govt.westlaw.com/calregs/Browse/Home/California/CaliforniaCodeofRegulations?guid=I948674A0D45211DEB97CF67CD0B99467&originationContext=documenttoc&transitionType=Default&contextData=(sc.Default)"[برای دیدن وبسایت عنوان 9 قوانین کالیفرنیا،اینجا را کلیک کنید]
دادرسی های عادلانه Medi-Cal چه هستند و کجا می توانم اطلاعات DHCS درباره آنها پیدا کنم؟
شما حق دارید در خصوص Medi-Cal خود درخواست دادرسی عادلانه بدهید و همچنین انتخاب های دیگری نیز دارید.  وبسایت DHCS درباره انتخاب های دیگر شما در آدرس زیر توضیح می دهد 
 "http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-CalFairHearing.aspx"[برای ورود به وبسایت دادرسی عادلانه، اینجا را کلیک کنید].  اگر قصد دارید درباره دادرسی عادلانه Medi-Cal سؤالی بپرسید، این وبسایت محل خوبی برای شروع تحقیقتان است.  بسیاری از منابعی که در بالا در بخش 1 این سند درباره آنها بحث شد،همچنین حاوی اطلاعات مفیدی درباره دادرسی عادلانه هستند.
برای کسب اطلاعات کلی درباره دادرسی عادلانه، به وبسایت سازمان تأمین اجتماعی بخش دادرسی ایالتی به آدرس http://www.cdss.ca.gov/inforesources/State-Hearings، سر بزنید.
طرح ایالتی Medicaid کالیفرنیا چیست و چطور می توانم آن را پیدا کنم؟
وبسایت DHCS اینگونه می گوید:  «برنامه ایالتی Medicaid بر مبنای شرایط وضع شده در عنوان XIX قانون تأمین اجتماعی است و یک سند کتبی جامع است که توسط ایالت کالیفرنیا ایجاد شده است که ماهیت و دامنه برنامه Medicaid (Medi-Cal) را توضیح می دهد.  این مثل یک توافقنامه قراردادی بین ایالت کالیفرنیا و مراکز فدرال برای خدمات Medicare و Medicaid یا  (CMS) است و باید در راستای شرایط خاص ذکرشده در عنوان XIX قانون تأمین اجتماعی و مقررات عنوان شده در فصل IV مقررات قانون فدرال اجرا شود. برنامه ایالتی تمامی اطلاعات لازم را برای  CMS  جهت تعیین اینکه آیا ایالت می تواند مشارکت مالی فدرال (FFP) را برای برنامه Medicaid خود دریافت کند یا خیر، دارا می باشد.  این وبسایت شامل طرح Medicaid ایالتی جاری برای کالیفرنیا و همچنین اصلاحات طرح ایالتی (SPA ها) می باشد.»
طرح ایالتی Medi-Cal کالیفرنیا در آدرس زیر موجود است:   "http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/laws/Pages/CaliforniStatePlan.aspx"[برای وارد شدن به وبسایت طرح Medi-Cal، اینجا را کلیک کنید].  این وبسایت همچنین پیوندی به اصلاحات تأییدشده طرح ایالتی (SPA ها) دارد که طرح ایالتی را بروزرسانی می کند.
معافیت های Medi-Cal کالیفرنیا چه هستند و کجا می توانم اطلاعات DHCS درباره آنها پیدا کنم؟ 
وبسایت DHCS درباره معافیت ها اینگونه می گوید:  «معافیت های Medi-Cal برنامه های تحت Medi-Cal هستند که خدمات اضافی را برای گروه های خاصی از افراد فراهم می کنند، خدمات خود را به مناطق جغرافیایی خاصی از ایالت محدود می کنند و پوشش مدیکال را برای افرادی که ممکن است واجد شرایط قوانین Medicaid نباشند، فراهم می کنند.  
وقتی کالیفرنیا می خواهد در برنامه Medicaid خود،تغییرات عمده ای ایجاد کند، باید یک یا دو قدم بردارد:  یا (1) طرح Medicaid ایالتی خود را اصلاح کند - قرارداد ایالتی با دولت فدرال؛ یا (2) از قسمتهایی از عنوان XIX قانون تأمین اجتماعی مصوبه سازمان بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده (DHHS)معاف شود یا معافیت Medicaid بگیرد.»

اطلاعات در خصوص بسیاری از معافیت های Medi-Cal کالیفرنیا در وبسایت DHCS به آدرس زیر موجود است  "https://dhcs.ca.gov/Pages/default.aspx"[برای ورود به وبسایت معافیت های Medi-Cal، اینجا را کلیک کنید]

اطلاعات در خصوص «پُلی به اصلاح معافیت 1115 برای گسترش پوشش Medi-Cal:   "http://www.dhcs.ca.gov/provgovpart/Pages/WaiverRenewal.aspx"[برای ورود به وبسایت بند 1115 معافیت Medicaid، اینجا را کلیک کنید]
به علاوه ، به وبسایت های سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا که در بخش 1 در قسمت اطلاعات درباره معافیت ها توضیح داده شد،مراجعه کنید.
کجا می توانم اطلاعاتی درباره مراقبت های مدیریت شده Medi-Cal پیدا کنم؟
اطلاعات مصرف کننده DHCS را در خصوص مراقبت های مدیریت شده Medi-Cal می توانید در اینجا ببینید:   "http://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/Medi-CalManagedCare.aspx"[برای ورود به وبسایت مراقبت های مدیریت شده Medi-Cal، اینجا را کلیک کنید].  این وبسایت بسیار مفید است چون در خصوص استان ها  که تنوع بسیاری هم دارند، به تفکیک به شما اطلاعاتی می دهد.
سازمان مراقبت های مدیریت شده اطلاعاتی درباره مراقبت های مدیریت شده برای سالمندان و افراد معلول در اینجا ارائه می دهد:   "https://www.dmhc.ca.gov/HealthCareinCalifornia/YourHealthCareRights/DisabilityAccess/GettingHealthCareBenefitsandServices-FactSheet.aspx" \l ".VvWnhtIrKUk"[برای ورود به وبسایت مزایای مراقبت سلامت و دیدن برگه حقایق خدمات،اینجا را کلیک کنید].
کجا می توانم اطلاعات و آماری درباره Medi-Cal کالیفرنیا پیدا کنم؟ 
DHCS آمار و اطلاعاتی درباره برنامه Medi-Cal،شامل پیوندهایی به آمار و اطلاعات ایجاد شده توسط دیگران، در وبسایت خود به آدرس زیر منتشر می کند،  "http://www.dhcs.ca.gov/DATAANDSTATS/Pages/default.aspx"[برای ورود به وبسایت آمارو اطلاعات، اینجا را کلیک کنید].
DHCS چه منابع دیگری درباره Medi-Cal می نویسد و از کجا می توانم به این منابع دسترسی پیدا کنم؟
برای دسترسی به فهرست کاملی از منابع Medi-Cal وبسایت DHCS و همچنین پیوندها، راهنمای Medi-Cal مرکز غرب، فصل 1 را که در بالا در سؤال 1 در مورد آن بحث شد، ببینید.
DHCS، نامه های مدیران رفاه تمامی شهرستان ها (ACWDL) و نامه های اطلاعات صلاحیت Medi-Cal (MEBILها) را در خصوص سیاست های جدید یا تغییریافته و/یا رویه های قانونی که در تعیین صلاحیت دریافت مزایای Medi-Cal استفاده شده اند،فراهم می آورد.  این اسناد در آدرس زیر در دسترس هستند "http://www.dhcs.ca.gov/ProvGovPart/county/Pages/default.aspx"[برای دسترسی به منابع وبسایت شهرستانها، اینجا را کلیک کنید].
دفترچه راهنمای رویه های قانونی صلاحیت Medi-Cal مربوط به DHCS «شفاف سازی هایی را درباره کارکنان تأمین اجتماعی شهرستان در خصوص سیاست ها و رویه های قانونی برای اتخاذ تصمیمات تعیین صلاحیت برنامه Medi-Cal ارائه می دهد.»  این دفترچه در وبسایت زیر در دسترس است  "http://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/eligibility/Pages/MedEligProcManual.aspx"[برای ورود به وبسایت دفترچه راهنمای رویه های قانونی صلاحیت Medi-Cal، اینجا را کلیک کنید].

DHCS دفترچه های راهنما حاوی اطلاعاتی برای کمک به ارائه دهندگان در جهت پیمایش سامانه Medi-Cal را در آدرس زیر ارائه می دهد  "http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/publications/Pages/Manuals.aspx"[برای ورود به وبسایت دفترچه راهنمای ارائه دهنده،اینجا را کلیک کنید]. 
کجا می توانم قوانین Medicaid فدرال را پیدا کنم؟
قوانین (اساسنامه های) Medicaid فدرال در عنوان XIX قانون تأمین اجتماعی، بند 42 قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بندهای 1396 تا 1397 موجود است.  می توانید قانون را در وبسایت زیر جستجو کنید  "http://uscode.house.gov/search/criteria.shtml"[برای ورود به وبسایت قانون ایالات متحده آمریکا،اینجا را کلیک کنید]. 
رعایت قوانین Medicaid فدرال ممکن است سخت باشد.  ما توصیه می کنیم قبل از تحقیق درباره قوانین فدرال،تحقیق خود را با منابع دیگری آغاز کنید،از جمله راهنمای مرکز غرب که در سؤال شماره 1 در بالا توضیح داده شد.  
کجا می توانم قوانین Medicaid فدرال را پیدا کنم؟
مقررات Medicaid فدرال توسط سازمان خدمات انسانی و سلامت ایالات متحده وضع شده است، که مراکز خدمات Medicare و Medicaid یا (CMS) نام دارند.  این قوانین در عنوان 42 فصل 4 قوانین فدرال آورده شده اند، بخش های 430 و مابعد آن. می توانید قوانین Medicaid را مستقیماً از طریق وبسایت زیر مرور کنید "https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-2010-title42-vol4/xml/CFR-2010-title42-vol4-chapIV-subchapC.xml"[برای ورود به وبسایت قانون فدرال،اینجا را کلیک کنید].
می توانید قوانین فدرال را به صورت کلی در اینجا جستجو کنید:   "http://www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionCfr.action?collectionCode=CFR"[برای وارد شدن به وبسایت قوانین فدرال، اینجا را کلیک کنید]. 
مثل قوانین Medicaid فدرال،رعایت قوانین ممکن است سخت باشد.  ما توصیه می کنیم قبل از تحقیق درباره قوانین فدرال،تحقیق خود را با منابع دیگری آغاز کنید،از جمله راهنمای مرکز غرب که در سؤال شماره 1 در بالا توضیح داده شد.
چه منابع CMS دیگری درباره Medi-Cal وجود دارد و از کجا می توانم به این منابع دسترسی پیدا کنم؟
منابع متعدد دیگری که توسط CMS تهیه شده است را می توانید در وبسایتهای CMS به آدرس زیر بیابید:
	صفحه اصلی Medicaid:   "https://www.medicaid.gov/index.html"[برای وارد شدن به وبسایت Medicaid، اینجا را کلیک کنید].
	نامه های مدیر ایالتی Medicaid و نامه های رسمی وزارت بهداشت:  "https://www.medicaid.gov/federal-policy-Guidance/index.html"[برای ورود به سایت راهنمای سیاست Medicaid،اینجا را کلیک کنید]  
	د فترچه راهنمای Medicaid(نشریه شماره 45)، دستورالعمل های CMS به ایالات در خصوص نحوه اجرای قانون Medicaid.:  "https://www.cms.gov/Regulations-and-Guidance/Guidance/Manuals/Paper-Based-Manuals-Items/CMS021927.html?DLPage=1&DLEntries=10&DLSort=0&DLSortDir=ascending"[برای ورود به وبسایت دفترچه راهنمای CMS، اینجا را کلیک کنید]  
	مقررات و راهنما:  "http://www.cms.hhs.gov/home/regsguidance.asp"[برای ورود به وبسایت مقررات و راهنمای CMS، اینجا را کلیک کنید].

آمار فدرال درباره Medicaid در وبسایت CMS موجود است "http://www.cms.hhs.gov/home/rsds.asp"[برای ورود به وبسایت تحقیقات،آمار، اطلاعات و سامانه CMS، اینجا را کلیک کنید]. 
وبسایت CMS کمی پیچیده است و ممکن است اغلب تغییر کند.  برای پیدا کردن اطلاعات مفید معمولاً نیاز است کمی در وبسایت گردش کنید.
می خواهیم از شما بشنویم! لطفاً نظرسنجی زیر را درباره نشریه های ما پر کنید و ما را از کیفیت کارمان مطلع کنید!  "https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wDPzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1"[برای ورود به وبسایت نظرخواهی، اینجا را کلیک کنید]

جهت معاونت حقوقی با شماره  800-776-5746تماس بگیرید یا فرم درخواست کمک را تکمیل کنید. HYPERLINK "https://goo.gl/fssd0G" جهت تمام امور دیگر با شماره های 916-504-5800 (کالیفرنیای شمالی)؛213-213-8000 (کالیفرنیای جنوبی) تماس بگیرید.

