
3. كیفیة الحصول على الرعایة 
الرعایة الحساسة

خدمات موافقة القاصری ن
ًاما أو أكبر: ع 12 ال یمكنك الحصول على الخدمات التالیة بدون إذن والدیك أو الوصي إال إذا كان عمرك

 : (القاصرون بعمر 12 عاًما أو أكبر) الرعایة الصحیة العقلیة للمرضى الخارجیین
 ( ال یوجد حد أدنى للسن) اعتداء جنسي
 القربى سفاح
 االعتداء الجسدي
 األطفال أساءة
  (ًاما أو أكبر عندما تراودك أفكار الإیذاء نفسك أو اآلخرین (القاصرین في سن 12 ع
 (HIV/AIDS) الوقایة/االختبار/العالج من فیروس نقص المناعة البشریة/اإلیدز
 ً العالج من العدوى المنقولة جنسیا  الوقایة / الفحص /
  عاًما أو أكبر): لمزید من المعلومات، اطلع على 12 خدمات عالج اضطراب تعاطي المواد (القاصرون بعمر

"خدمات عالج اضطراب استخدام المواد المخدرة" في ھذا الكتیب.

وصیك القانوني ألنواع الرعایة ھذه : ًاما، یمكنك رؤیة طبیب بدون موافقة من والدیك أو ع إذا كان عمرك أقل من 18

  الحمل
  تنظیم األسرة / تحدید النسل
 خدمات اإلجھاض

بالنسبة الختبارات الحمل أو خدمات تنظیم األسرة أو تحدید النسل أو خدمات العدوى المنقولة جنسیًا، ال یجب أن یكون 
 Medi-Cal یمكنك اختیار أي مقدم رعایة .Aetna Better Health of California الطبیب أو العیادة جزًءا من شبكة

واالنتقال إلیھ للحصول على ھذه الخدمات دون إحالة أو موافقة مسبقة (تصریح مسبق). قد ال تتم تغطیة الخدمات من مقدم 
خدمات من خارج الشبكة والتي تكون غیر متعلقة برعایة حساسة. للحصول على مساعدة في العثور على طبیب أو عیادة یق دم 

ھذه الخدمات، أو المساعدة في الحصول على ھذه الخدمات (بما في ذلك النقل)، یمكنك االتصال على الر قم 
1-855-772-9076 (TTY 1-800-735-2929  أو 711). 

یمكن للقاصرین التحدث مع ممثل على نحو خاص حول مخاوفھم الصحیة من خالل االتصال بخط التمریض 7/24  على  
ال رقم 1-855-772-9076. 



4. المزایا والخدمات
ما الذي تغطیھ خطتك الصحیة

یوضح ھذا الفصل جمیع خدماتك المغطاة بصفتك عضًوا في Aetna Better Health of California. وتكون خدماتك 
المغطاة مجانیة طالما كانت ضروریة من الناحیة الطبیة ومقدمة من قبل مقدم الخدمات في الشبكة. یجب أن تطلب منا الموافقة  
المسبقة (التصریح المسبق) إذا كانت الرعایة من خارج الشبكة باستثناء الخدمات الحساسة أو حاالت الطوارئ وبعض خدمات 

الرعایة العاجلة. قد تغطي خطتك الصحیة الخدمات الضروریة طبیًا من مقدم رعایة خارج الشبكة. ولكن یجب أن تطلب من  
Aetna Better Health of California الموافقة المسبقة (تصریح مسبق) على ذلك. وتكون خدمات الرعایة ضروریة  
من الناحیة الطبیة معقولة وضروریة لحمایة حیاتك ووقایتك من التعرض إلصابة أو إعاقة خطیرة أو تقلیل األلم من مرض أ و 
إصابة تم تشخیصھا. بالنسبة لألعضاء الذین تقل أعمارھم عن 21 عاًما، فإن خدمات Medi-Cal تشمل الرعایة الضروریة  

من الناحیة الطبیة إلصالح أو مساعدة في تخفیف الحالة أو المرض العقلي أو البدني. لمزید من التفاصیل حول الخدمات  
المغطاة، اتصل بال رقم 1-855-772-9076 (TTY 1-800-735-2929 أو 711). 

یحصل األعضاء الذین تقل أعمارھم عن 21 عاًما على مزایا وخدمات إضافیة. اقرأ الفصل 5: رعایة عافیة األطفال 
والشباب لمزید من المعلومات. 

بعض المزایا الصحیة األساسیة التي تقدمھا Aetna Better Health of California مذكورة أدناه. قد تحتاج المزایا 
ذات النجمة (*) إلى موافقة مسبق ة. 



 *الوخز باإلبر
   عالجات وخدمات الصحة المنزلیة الحادة (عالج

قصیر األمد)
 (الحقن) التطعیمات للكبار
  حقن واختبارات الحساسیة
  طارئة. خدمات اإلسعاف لحالة
  خدمات أخصائي التخدیر
  منع الربو
 *علم السمع
 *عالجات الصحة السلوكیة
  إعادة تأھیل القلب
  *خدمات المعالجة الیدویة
  العالج الكیمیاوي / العالج اإلشعاعي
  تقییم الصحة المعرفیة
 :العاملین في مجال خدمات الصحة المجتمعیة
 خدمات غسیل الكلى/الدیال الدموي
 *(DME) الطبیة المعمرة المعدات
  زیارات غرفة الطوارئ
 *التغذیة المعویة والتغذیة بالحقن
   زیارات واستشارات مكتب تنظیم األسرة (یمكنك

الذھاب إلى مقدم رعایة غیر مشارك)
  *أجھزة وخدمات التأھیل
 المعینات السمعیة
  *الرعایة الصحیة المنزلیة
  *رعایة المحتضرین
 *اإلقامة في المستشفى والرعایة الطبیة والجراحیة
 *الخدمات المخبریة واألشعة
  *عالجات وخدمات صحیة منزلیة طویلة األجل
 األمومة ورعایة حدیثي الوالدة
  *عملیات زراعة األعضاء الرئیسیة
 *العالج المھني
  *أجھزة التقویم/األجھزة التعویضیة
 مستلزمات الفغر والمسالك البولیة
 یینخدمات المستشفى للمرضى الخارج
  خدمات الصحة النفسیة الخارجیة
  *جراحة المریض الخارجي
 *الرعایة التلطیفیة

  زیارات مقدم الرعایة األولیة
  خدمات األطفال
 *العالج البدني
 *خدمات طب األقدام
  إعادة التأھیل الرئوي
  تسلسل الجینوم الكامل السریع
  *أجھزة وخدمات إعادة التأھیل
 التمریضیة الحاذقة خدمات الرعایة
 زیارات األخصائي
 *عالج النطق
  الخدمات الجراحیة
 التطبیب عن بُعد/ الرعایة الصحیة عن بُعد
  *خدمات المتحولین جنسیًا
  الرعایة الملحة
 *خدمات النظر
 خدمات الرعایة الصحیة النسائیة



 Aetna Better Health of California ِن قبل مزایا Medi-Cal المغطاة م
خدمات المرضى الخارجیین (السامحة بالتجول ) 

تقییم الصحة النفسیة  

ًقییما سنویًا موجًزا للصحة المعرفیة لألعضاء الذین تبلغ أعمارھم 65   تغطي Aetna Better Health of California ت
ًاما أو أكبر، وغیر مؤھلین إلجراء تقییم مماثل كجزء من زیارة العافیة السنویة في إطار برنامج Medicare. یبحث تقییم   ع

الصحة المعرفیة عن عالمات مرض الزھایمر أو الخر ف. 
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