مقاطعة سان دييغو
برنامج خدمات الصحة النفسية المتخصصة بالتأمين الصحي الحكومي ()Medi-Cal
بيان إجرائي
التأريخ:
رقم التأمين الصحي الحكومي:

إلى:
إن برنامج الصحة النفسية لمقاطعة سان دييغو قد قرر

رفض طلبك

تغيير طلب موفر الخدمات الخاص بك لدفع تكاليف الخدمات التالية:

تم تقديم الطلب من قبل( :إسم موفر الخدمات)
تأريخ الطلب األصلي المقدم من قبل موفر الخدمات الخاص بك:
إتخذ برنامج خدمات الصحة النفسية هذا القرار إعتماداً على البيانات الواردة من موفر الخدمات الخاص بك و ذلك لألسباب المبينة أدناه:
إن حالة صحتك النفسية ال تحقق المعايير الطبية الضرورية للحصول على خدمات مستشفى الصحة النفسية السريرية أو الخدمات المتخصصة المتعلقة
بالصحة النفسية (المادة  ،CCR ،9الفقرة 0)50280281
إن حالة صح تك النفسية ال تحقق المعايير الطبية الضرورية للحصول على خدمات الصحة النفسية المتخصصة بإستثناء خدمات مستشفى الصحة النفسية
السريرية و ذلك بسبب (المادة  ،CCR ،9الفقرة :)50280281

الخدمات المطلوبة غير مشمولة في برنامج الصحة النفسية (المادة  ،CCR ،9الفقرة 0)50580281
لقد طلب برنامج الصحة النفسية المزيد من المعلومات من موفر الخدمات الخاص بك ،يحتاج البرنامج لتلك المعلومات للموافقة على دفع تكاليف الخدمات
المطلوبة 0لغاية اآلن لم يتم إستالم المعلومات المطلوبة0
سيقوم برنامج الصحة النفسية بدفع تكاليف الخدمات التالية بدالً عن الخدمات التي تم طلبها من قبل موفر الخدمات الخاص بك ،إعتماداً على المعلومات
المتوفرة عن حالة صحتك النفسية و إحتياجك للخدمات0
أخرى:
إن لم توافق على قرار البرنامج فيمكنك:
 05يمكنك أن تقدم طلب إستئناف لبرنامج الصحة النفسية الخاص بك 0لقيام بذلك ،يمكنك اإلتصال و التكلم مع ممثل عن برنامج الصحة النفسية على الهاتف
المرقم  )000( 028-0288أو بمراسلة العنوان التاليUtilization Management, Optum, P.O. Box 601370, San Diego, CA :
 ،92160-1370أو بإتباع اإلجراءات الواردة في كتيب المعلومات الذي قام برنامج الصحة النفسية بإعطائك إياه 0يجب أن تقوم بتقديم طلب اإلستئناف
خالل  98يوما ً من تأريخ هذا البيان 0في أغلب الحاالت ،يجب أن يقوم برنامج الصحة النفسية بإتخاذ قرار بخصوص طلب اإلستئناف الذي تقدمت به خالل
 81يوما ً من تأريخ تقديمك للطلب 0يمكنك أن تطلب الحصول على إستئناف مستعجل ،و الذي يجب أن يتم إتخاذ قرار بخصوصه خالل  2أيام عمل ،إن
كنت تعتقد بأن التأخير قد يؤدي إلى مشاكل جدية على صحتك النفسية ،مثل المشاكل المتعلقة بقدرتك على إكتساب أو الحفاظ أو إستعادة بعض وظائف
الحياة المهمة 0يمكنك أن تطلب اإلبقاء على الخدمات التي تحصل عليها حتى يتم إتخاذ قرار بخصوص طلب اإلستئناف الذي تقدمت به 0لإلبقاء على
الخدمات التي تحصل عليها ،يجب أن تقوم بتقديم طلب اإلستئناف خالل  58أيام من تأريخ هذا البيان أو قبل تأريخ نفاذ التغيير في الخدمات ،أيهما أبعد 0لقد
وافق البرنامج من قبل على الخدمات المطلوبة للفترة ____________ 0تأريخ نفاذ التغيير في هذه الخدمات هو _________.
 02إن لم تكن راضيا ً عن نتيجة اإلستئناف ،يمكنك أن تطلب الحصول على جلسة إستماع عادلة ،ذلك قد يسمح بإستمرارك بالحصول على الخدمات إثناء فترة
إنتظارك للجلسة 0ستبين الصفحة الثانية من هذا البيان كيف يمكنك طلب الحصول على جلسة اإلستماع 0يمكنك أن تطلب اإلبقاء على الخدمات التي تحصل
عليها حتى يتم إتخاذ قرار جلسة اإلستماع 0لإلبقاء على الخدمات التي تحصل عليها ،يجب أن تقوم بتقديم طلب اإلستئناف خالل  58أيام من تأريخ هذا
البيان أو قبل تأريخ نفاذ التغيير في الخدمات ،أيهما أبعد 0لقد وافق البرنامج من قبل على الخدمات المطلوبة للفترة _____________________0
تأريخ نفاذ التغيير في هذه الخدمات هو __________________ 0قد تستمر بالحصول على الخدمات أثناء إنتظارك لقرار جلسة اإلستماع0
 02يمكنك أن تطلب من البرنامج الترتيب للحصول على رأي أخر بخصوص حالة صحتك النفسية 0للقيام بذلك ،يمكنك اإلتصال و التكلم مع ممثل عن برنامج
الصحة النفسية على الهاتف المرقم  )000( 028-0288أو بمراسلة العنوان التاليUtilization Management, Optum, P.O. Box 601370, :
0San Diego, CA 92160-1370
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