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چه خدماتی را می توانم از Medi-Cal
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به موجب برنامه  EPSDTدریافت کنم؟

 EPSDTمخفف کلمه غربالگری دوره ای و زودهنگام (،)Early and Periodic Screening
تشخیص ( )Diagnosisو درمان ( )Treatmentاست EPSDT .نوعی مزایای  Medi-Calبه
حساب می آید .اگر زیر  21سال هستید و پوشش کامل Medi-Calدارید 2،مزایای  EPSDTرا دریافت
3
می کنید.
 EPSDTمزایای سالمت متعددی را در اختیار شما قرار می دهد.
غربالگری های دوره ای—ابتدا EPSDT ،می گوید که  Medi-Calباید غربالگری های دوره ای را
در مورد شما انجام دهد تا نیازهای سالمت شما را بشناسد .این شامل غربالگری های شنوایی ،بینایی،
دندانپزشکی و نیازهای سالمت روان است .این غربالگری ها شامل غربالگری های مربوط به مسمومیت
با رنگ های بر پایه سرب نیز می شود.
خدمات تشخیصی و درمان—دوم ،وقتی یک نیاز مراقبت سالمت دارید EPSDT ،می گوید که Medi-
 Calباید خدمات تشخیصی و درمانی را برای شما انجام دهد تا عارضه شما "بهبود" پیدا کند یا "التیام"
یابد.
هرگونه خدمات مراقبت پزشکی که در برنامه  Medicaidبرای آن هزینه پرداخت می شود—
 EPSDTبازه وسیعی از خدمات مراقبتی را ارائه می دهد ،این شامل خدماتی است که در فهرست
خدمات معمولی  Medi-Calکه برای افراد  21سال و باالتر در دسترس است ،وجود ندارد .این بدین
دلیل است که کالیفرنیا مختار است خدماتی را که به بالغین ارائه می کند ،محدود کند اما در مورد کودکان
و نوجوانان زیر  21سال ،ایالت باید تمامی خدماتی را که  Medicaidمی تواند پرداخت کند ،ارائه دهد
حتی اگر ایالت تصمیم گرفته باشد که آن خدمات را به بزرگساالن ارائه نکند.
نمونه هایی از این خدمات عبارتند از خدمات دندانپزشکی ،بینایی و شنوایی سنجی ،خدمات پرستار
خصوصی (پرستاری شیفتی) از سوی یک پرستار ذیصالح ( )RNیا یک پرستار حرفه ای مجاز
( ،)LVNمدیریت پرونده ،مراقبت سالمت روزانه برای کودکان ،خدمات و ارزیابی های تغذیه ای و
خدمات و ارزیابی های سالمت روان .ارزیابی های سالمت روان و خدمات شامل خدمات رفتاردرمانی
( )TBSو خدمات رفتاری در منزل ( )IHBSو هماهنگی مراقبت شدید ( 4 )ICCاست.
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 EPSDTچه فرقی با  Medi-Calدارد؟

 EPSDTفرقی با  Medi-Calندارد  -بلکه بخشی از  Medi-Calاست .این فقط یک مزایای اضافی
است که شما به این دلیل که باالی  21سال هستید ،دریافت می کنید EPSDT .برای دریافت خدمات
مجاز ،معیار ضرورت پزشکی معقوالنه و منطقی دارد .این بدین معناست که در صورتی که سن شما
باالی  21باشد و پزشک شما خدماتی را برای شما پیشنهاد کند ،شما آزمایشات و خدمات بیشتری را نسبت
به سابق دریافت می کنید .ایالت باید موافقت کند که خدمات "به لحاظ پزشکی ضروری" هستند.
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معیار ضرورت پزشکی  EPSDTچیست؟

خدمات تحت  EPSDTبه لحاظ پزشکی ضروری هستند اگر انتظار رود که این خدمات کاستی ها و
5
عارضه ها و بیماری های روحی و فیزیکی را "بهبود" یا "التیام" می بخشند.
.4

آیا اگر  MAGI Medi-Calداشته باشم EPSDT ،دریافت خواهم کرد؟

بله ،اگر زیر  21سال سن داشته باشید .قانون مراقبت های مقرون به صرفه تعداد افرادی را که می
توانند برای  Medi-Calواجد شرایط شوند ،افزایش داده است .درآمد ناخالص اصالح شده (،)MAGI
روشی است که به وسیله آن صالحیت مالی فرد در این گروه گسترش یافته و همچنین برای دریافت
کمک هزینه اعتبارات مالیاتی و سهم هزینه از طریق پوشش کالیفرنیا ارزیابی می شود6.افرادی که در
برنامه MAGI Medi-Calهستند مانند افرادی که در  Medi-Calعادی هستند ،مزایا دریافت می
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کنند.
.5
داشت؟

در صورتی که برنامه خدمات کودکان کالیفرنیا ( )CCSرا داشته باشم چه شرایطی خواهم

 CCSیک برنامه ایالتی برای کودکان زیر  21سال دارای معلولیت های خاص است 8.شما می توانید
 CCSو  Medi-Calداشته باشید و همچنان حق برخورداری از  EPSDTرا به موجب Medi-
 Calدارا باشید ،حتی اگر  CCSداشته باشید.
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مراقبت های مدیریت شده  Medi-Calچیست؟

اکثر افراد دارای معلولیت اکنون  Medi-Calخود را از طریق طرح مراقبت های مدیریت شده دریافت
می کنند .طرح مراقبت های مدیریت شده  ،Medi-Calشبکه ای از ارائه دهندگان مراقبت سالمت شامل
بیمارستان ها ،پزشکان ،درمانگران و غیره هستند که خدمات مراقبت سالمت را به اعضای خود ارائه می
دهند .در طرح مراقبت های مدیریت شده  ،Medi-Calشما عموما ً به ارائه دهندگان خاصی در برنامه
محدود می شوید9.شما یک پزشک مراقبت های اولیه ( )PCPانتخاب می کنید که مراقبت های شما را
هماهنگ می کند و شما را در صورت لزوم به متخصص ارجاع می دهد .این طرح با پرداخت به ازای
خدمات ( Medi-Calکه برخی اوقات "روش سنتی" "مستقیم" یا " Medi-Calمعمولی" نیز نامیده می
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شود) که طبق آن می توانید به هر ارائه دهنده ای که  Medi-Calرا قبول می کند ،مراجعه کنید ،فرق
دارد.
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اگر  MAGI Medi-Calداشته باشم ،آیا همچنان  EPSDTدریافت خواهم کرد؟

بله .اگر از طریق طرح مراقبت های مدیریت شده  ،Medi-Calمزایای  Medi-Calدریافت می کنید،
شما همچنان مزایای  EPSDTدریافت خواهید کرد .وقتی عضو طرح پرداخت به ازای خدمات
 Medi-Calهستید ،کما فی السابق از حقوق گذشته خود برخوردار هستید.
اگرمراقبت های مدیریت شده  Medi-Calداشته باشم ،چگونه  EPSDTدر مورد من اعمال
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خواهد شد؟
طرح های مدیریت شده  Medi-Calباید مزایای  EPSDTرا طبق قانون فدرال و ایالتی به شما ارائه
دهند .آنها در هنگام تصمیم گیری در مورد مجاز بودن خدمات ،باید از استاندارد لزوم پزشکی
 EPSDTاستفاده کنند .طرح های مدیریت شده  Medi-Calباید خدمات جامع مدیریت پرونده و
هماهنگی مراقبت ها را به شما ارائه دهند و همچنین مسئولیت اصلی ارائه تمامی خدمات پزشکی الزم را
عهده دار هستند ،حتی اگر سایر برنامه ها مثل مدارس ،مراکز منطقه ای یا سایر برنامه ها نیز بتوانند آن
خدمات را ارائه کنند .کودکان الزم نیست قبل از اینکه طرح های مراقبت های مدیریت شده Medi-
 ، Calمسئولیت را به عهده گیرند ،این خدمات را آزمایش کنند .خدماتی وجود دارند که از مراقبت های
مدیریت شده "حذف شده" اند و طرح های مراقبت های مدیریت شده  ،Medi-Calدیگر مسئولیتی در
قبال ارائه آنها ندارند .این خدمات شامل خدمات دندانپزشکی توسط برنامه  Denti-Calو خدمات
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تخصصی سالمت روان می شوند.
من در مورد تصمیمی که در مورد طرح مراقبت های مدیریت شده اتخاذ شده است ،ناراضی
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هستم ،چه کاری می توانم انجام دهم؟
دلیل اینکه چرا خدمات رد شده است یا کاهش پیدا کرده است و معیار ضرورت پزشکی را که مراقبت
های مدیریت شده  Medi-Calشما از آن استفاده می کنند ،ببینید .اگر طرح مراقبت های مدیریت شده
 ،Medi-Calنامی از  EPSDTدر دالیل خود برای جواب منفی نبرده است ،ممکن است این احتمال
وجود داشته باشد که از معیار ضرورت پزشکی درستی استفاده نمی کند .اگر طرح مراقبت های مدیریت
شده  Medi-Calبه دلیل اینکه خدمات پوشش داده نشده است ،جواب "منفی" داده است ،در واقع این به
شما می گوید که ممکن است آنها مزایای اضافی در دسترس از طریق  EPSDTرا بررسی نکرده
باشند.
اگر در خصوص تصمیم اتخاذ شده در مورد مراقبت های مدیریت شده  ،Medi-Calناراضی هستید می
توانید شکایت تنظیم کنید یا درخواست تجدیدنظر نمایید .از  1جوالی  ،2017قوانین درخصوص شکایت
و تجدیدنظر تغییر کرده اند .برای اطالعات بیشتر رجوع کنید به :نامه جامع طرح ها  ،-00617در:
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http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyL
 .etters/APL2017/APL17-006.pdfهمچنین می توانید به نشریه ما در این خصوص در آدرس
زیر مراجعه کنید https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-
.managed-care-appeals-and-grievances

توجه :اگر شما تحت پوشش طرح پرداخت به ازای خدمات  ،Medi-Calهستید می توانید درخواست
دادرسی عادالنه  Medi-Calکنید11.می خواهیم از شما بشنویم! لطفا ً نظرسنجی زیر را درباره نشریه
های ما پر کنید و ما را از کیفیت کارمان مطلع کنید![در نظرخواهی شرکت کنید]
جهت معاونت حقوقی با شماره  800-776-5746تماس بگیرید یا فرم درخواست کمک را تکمیل کنید.
جهت تمام امور دیگر با شماره های( 916-504-5800کالیفرنیای شمالی)؛213-213-8000
(کالیفرنیای جنوبی) تماس بگیرید.
مخارج سازمان معلولین کالیفرنیا از منابع گوناگونی تأمین می شود که برای اطالع از لیست حمایت
کنندگان می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید /http://www.disabilityrightsca.org
.Documents/ListofGrantsAndContracts.html

 Medicaid 1در کالیفرنیا با عنوان  Medi-Calشناخته می شود ( -بازگشت به سند اصلی)
2پوشش کامل Medi-Calبه معنای تمامی سرویس هایی است که به موجب  Medi-Calدر دسترس
است .پوشش کامل  Medi-Calافرادی را که فقط  Medi-Calاورژانسی دارند ،در بر نمی گیرد– .
(بازگشت به سند اصلی)
 3بند  22قانون اساسی کالیفرنیا بخش 51340؛
http://www.dhcs.ca.gov/services/Pages/EPSDT.aspx
 (بازگشت به سند اصلی) 4بند  42قانون اساسی ایاالت متحده بخشd(r)1396؛ بند  22قانون اساسی کالیفرنیا بخش های
،51340.1 ،51340
51184؛http://www.dhcs.ca.gov/services/MH/Documents/PPQA%20Pages/K
atie%20A/Medi-Cal_Manual_Third_Edition.pdf
( -بازگشت به سند اصلی)
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 5بند  42قانون اساسی ایاالت متحده بخشd(r)(5)1396؛بند  22قانون اساسی کالیفرنیا بخش های
 51340و 51340.1؛
 (بازگشت به سند اصلی) 6برای کسب اطالعات بیشتر درخصوص پوشش کالیفرنیا مراجعه کنید به:
https://www.coveredca.com/ https://www.affordablecarecalifornia.org
 (بازگشت به سند اصلی) 7نشریه سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا شماره  – 555101قسمت "برنامه گسترش بالغینMAGI /
 Medi-Calچیست؟" را در آدرس زیر مشاهده کنید
https://www.disabilityrightsca.org/publications/what-is-adult-expansionmagi-medi-cal
 (بازگشت به سند اصلی) 8رجوع کنید به http://www.dhcs.ca.gov/services/ccs/Pages/default.aspx
 (بازگشت به سند اصلی) 9برای کسب اطالعات بیشتر درخصوص مراقبت های مدیریت شده  Medi-Calبه نشریه شماره
 549501سازمان حقوق معلولین کالیفرنیا به آدرس زیر رجوع
کنیدhttps://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-:
health-plans-what-are-they-what-do-i-need-to-know-about-them and #
.554501همچنین رجوع کنید به مراقبت های مدیریت شده " : Medi-Calتداوم مراقبت ها" در:
https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-carecontinuity-of-care If you are already in a managed care plan and need to
see an out-of-network provider see DRC publication #555901 at
https://www.disabilityrightsca.org/publications/medi-cal-managed-care-outof-network-services
 (بازگشت به سند اصلی)10رجوع کنید به نامه جامع طرح ها  :017-14شرایط الزم برای پوشش دوره ای و زودهنگام:
غربالگری ،خدمات تشخیصی و درمانی برای ذینفعان زیر بیست و یک سال در آدرس زیر در دسترس
است:
http://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/Documents/MMCDAPLsandPolicyL
( - etters/APL2014/APL14-017.pdfبازگشت به سند اصلی)
 11برای درخواست دادرسی عادالنه Medi-Calو کسب اطالعات بیشتر ،بیانیه اقدام خود را در مورد
چگونگی درخواست دادرسی عادالنه و مهلت های مقرر درخواست دادرسی عادالنه و پرداخت کمک در
حال انتظار بازنگری کنید .همچنین به آدرس زیر برویدhttp://www.cdss.ca.gov/Hearing- :
 Requestsوhttp://www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/Medi-
CalFairHearing.aspx
(بازگشت به سند اصلی)

