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 19-فید وكو Medicare میدیكیر تغطیة
 یلي:  ما 19-بكوفید والمتعلقة )Medicare( میدیكیر ببرنامج المغطاة  األصلیة  الخدمات تشمل

   19-كوفید اختبار
 كورونا لفیروس اختبار أول میدیكیر برنامج یغطي .2020 فبرایر 4 بعد المقدم لالختبار میدیكیر إلى  فاتورة إصدار لطبیبك یمكن  •

 مزود من طلب على الحصول میدیكیر برنامج منك یطلب األول، االختبار بعد  آخر.  مؤھل صحیة رعایة مقدم طبیب من طلب دون
 وزیارات المختبري االختبار مقابل شيء بأي مدینًا تكون لن  ھا.تتلقا كورونا  لفیروس أخرى اختبارات أي  إلجراء بك الخاص الخدمة
  ادفانتج ومیدیكیر  االصلیة میدیكیر خطط  من كل  على ھذا ینطبق  مشترك). دفع أو مشترك تأمین أو خصم یوجد (ال الصلة ذات المزود

)Advantage Medicare .( 

 19-لـكوفید المضادة األجسام عالج
  أو مشترك، أو للخصم، (قابل التكالیف بتقاسم مدینًا تكون لن .19-كوفید لعالج النسیلة وحیدة المضادة األجسام میدیكیر برنامج یغطي  •

  مشترك). دفع

   االلكتروني  بالتواصل الصحیة  الرعایة فوائد
  العامة، الصحیة الطوارئ  حالة أثناء  الفیدیو. تقنیة باستخدام لطبیبك كاملة زیارة ھي االلكتروني بالتواصل الصحیة   الرعایة خدمة  •

 عبر األخرى  والزیارات الوقائیة الصحیة والفحوصات العقلیة الصحة واستشارات واألطباء المستشفى زیارات میدیكیر برنامج یغطي
  في  أو  المنزل في المزایا ھذه إلى  الوصول یمكنك  میدیكیر. یستخدمون الذین األشخاص لجمیع االلكتروني  بالتواصل الصحیة  الرعایة
  اتصل ولكن الخدمات، لھذه المشترك) الدفع أو المشترك التأمین ل(مث القیاسیة التكلفة بمشاركة مدینًا تكون قد   الصحیة. الرعایة  أماكن

    وتغطیتھا. تكالیفھا على للتعرف بخطتك فاتصل میدیكیر، برنامج مزایا خطة لدیك كانت إذا  المزید. لمعرفة بمزودك

   19-كوفید لقاح
   بعد. للجمیع متاح أو  علیھ الموافقة تتم لم  اللقاح  أن یعني مما الطوارئ،  حاالت في المحدود لالستخدام   19-كوفید لقاح ُرخص •

  میدیكیر برنامج من B  ب الجزء  یغطي  والیتك. في توفره  ومدى اللقاح  لتلقي أھلیتك  حول المزید لمعرفة طبیبك مع تحدث
Medicare  ادفانتج  میدیكیر خطة أو األصلي میدیكیر برنامج  لدیك كان إذا عما  النظر بغض اللقاح،   االصلي
Plan Advantage.   المشترك).  التأمین  أو المشتركة  المدفوعات  أو (الخصومات التكالیف  بتقاسم  مدینًا تكون لن 

   الطبیة الوصفات مأل إعادة
 D  د الجزء أدویة بخطة  فاتصل الید، متناول في  إضافي دواء لدیك یكون  بحیث مبكًرا الطبیة وصفاتك ملء إعادة في ترغب كنت إذا  •

  الطوارئ،  حالة أثناء  جًدا. قریب وقت  في الطبیة الوصفات معظم تعبئة إعادة من  تمنعك التي القیود طتكخ لتزی أن یجب  بك. الخاصة
 یوًما 90 لمدة إمداًدا   الخطط توفر أن یمكن ال ذلك، ومع تطلبھ. عندما  بالدواء اإلمداد من یوًما 90 إلى یصل ما الخطط تغطي أن یجب

 على عادةً  تنطبق وھي األمان، تعدیالت القیود ھذه تسمى  بأمان. توفیرھا یمكن التي الكمیة  على معینة قیود لدیھا  كان إذا الدواء من
    األفیونیة. المواد

  وقیود   بتكالیف بذلك القیام  یمكنھا  لكن   االصلیة،  مدیكیر  بھ   تقوم ما  كل  ادفانتج  میدیكیر  برنامج  مزایا  خطط  تغطي   أن یجب 
    مختلفة.
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   العامة الصحیة الطوارئ أثناء الرعایة إلى الوصول كیفیة
  خدمات  إلى الوصول على   للحفاظ D د  والجزء  ادفانتج میدیكیر  خطط  تعمل  أن یجب   العامة، الصحیة  الطوارئ  حالة  أثناء 

   الموصوفة.  واألدویة   الصحیة الرعایة 
 

 : Advantage Medicare  ادفانتج یرمیدیك  خطط تكون  أن یجب  
   الشبكة خارج األخرى والمرافق والمستشفیات األطباء مكاتب في الصحیة الرعایة خدمات بتلقي  لك تسمح •
   الشبكة خارج  المستلمة  للخدمات الشبكة داخل التكالیف   تقاسم   مبالغ تحمیل •
  اإلحالة متطلبات عن التنازل •
  عدم  كان إذا  الموصوفة، األدویة أو  الرعایة من معینة أنواع على الحصول قبل الخطة  إخبار منك  تتطلب التي  القواعد  تعلیق •

  الرعایة إلى  الوصول  تقیید   أو التكالیف  زیادة  إلى یؤدي قد مسبقًا بالخطة  االتصال

   : D  د الجزء  خطط تكون  أن یجب  
   الشبكة خارج  الصیدلیات في الوصفات كتیب من D  د الجزء أدویة تعبئة •

o د  الجزء خطط  تقوم  أن  یجب)D( د  الجزء أدویة على الحصول  منك یُتوقع ال عندما بذلك)D(  صیدلیة  في المغطاة 
   الشبكة  داخل

   طلبك على بناءً  بك  الخاصة التعبئة بإعادة  اإلمداد من األقصى  الحد تغطیة •
 

  برنامج  یغطیھ  ما  فھم  في  مساعدة  إلى بحاجة  كنت  إذا   )SHIP( بالوالیة  الصحي  للتأمین المساعدة ببرنامج  اتصل  
    الرعایة.  إلى  الوصول وكیفیة  میدیكیر 

 
 

 

 المحلي  SHIP بالوالیة الصحي للتأمین المساعدة ببرنامج  االتصال معلومات

 المجاني:  SHIP بالوالیة الصحي  للتأمین المساعدة برنامج ھاتف

 :SHIP بالوالیة الصحي للتأمین المساعدة لبرنامج اإللكتروني البرید

 :SHIP بالوالیة الصحي للتأمین المساعدة لبرنامج االلكتروني الموقع

    :SHIP أخرى لوالیة الصحي للتأمین المساعدة برنامج على للعثور
   www.shiptacenter.org  االلكتروني الموقع بزیارة قم أو  877-839-2675 بالرقم  اتصل

  

http://www.shiptacenter.org/

