
 حقايقي درباره مزاياي جديد مديكر
 

 “ مدرن سازي مديكر”قانون  
 ٢٠٠٣ مصوب سال 

 

 سال بباال، اشخاص داراي از آارافتادگي و اشخاص با بيماري پيشرفته ٦۵مديكر يك برنامه بهداشتي اساسي براي افراد 
 . آليه است

 

ده اند تا به اشخاصي آه مديكر دارند در زمينه پوشش اخيرأ پرزيدنت بوش و آنگره با هم در جهت گذراندن قانوني آار آر
 . خدمات بهداشتي انتخاب هاي بيشتر را عرضه آرده و مزاياي بهداشتي بهتري در اختيار آنان قرار دهند

 

اين قانون جديد برنامه فعلي مديكر را حفظ و تقويت آرده، داروهاي تجويزي مهم و جديد و مزايائي در زمينه پيشگيري 
شما همچنين قادر خواهيد بود پزشك، .   نموده و آمك هاي اضافي ديگري در اختيار افراد آم درآمد مي گذارداضافه

 .بيمارستان و داروخانه خود را انتخاب آنيد
 

اگر از پوشش مديكر خود راضي هستيد مي توانيد آنرا حفظ آنيد و يا آنكه مي توانيد در موارد اختياري آه در زير شرح 
 .بدون توجه به انتخابي آه بعمل مي آوريد، شما هنوز هم روي برنامه مديكر هستيد.  شود ثبت نام آنيدداده مي 

 
 
 
 

 در دسترس خواهد بود تا به شما در ٢٠٠٤ در سال آارت هاي تخفيف داروهاي تصويب شده از طرف مديكر
ي خصوصي قراردادهائي منعقد خواهد آرد مديكر با آمپاني ها.  زمينه صرفه جوئي داروهاي داروهاي تجويزي آمك آند

آه آارت هاي تخفيفي داروهاي جديد را عرضه آنند و اين آار تا آغاز برنامه مزاياي داروهاي تجويزي مديكر آه در سال 
 در %٢۵ تا ١٠يك آارت تخفيفي با مهر تائيديه مديكر مي تواند به شما آمك آند بين .   است ادامه خواهد داشت٢٠٠٦
 .روهاي تجويزي صرفه جوئي آنيدمورد دا

 

به زودي .  اين ثبت نام اختياري است.   در اين برنامه ثبت نام آنيد٢٠٠۵ دسامبر ٣١ تا ٢٠٠٤شما مي توانيد از ماه مي 
 .مديكر اطالعاتي را در باره جزئيات چگونگي ثبت نام برايتان خواهند فرستاد

 

اگر   .الترين حد آمك قابل دسترس بهره مند خواهند شدافرادي آه داراي بيشترين نيازمندي باشند از با
 ٦٠٠ دالر نبوده، ممكن است از ٨٦٢/١٦ دالر يا براي زن و شوهر بيش از۵٦٩/١٢درآمد شما  براي يك نفر بيش از 

 حد اين. دالر اعتبار براي آارت تخفيف خود بهره مند شويد آه به شما آمك آند داروهاي تجويزي خود را خريداري نمائيد
اگر درپرتو ريكو و يا در ممالك ديگر اياالت متحده زندگي .  اآثر درآمدها براي واجد شرايط بودن هر ساله تغيير ميكند

 TRICAREاز پوشش مديكيد، " چنانچه در اين مورد قبال. (ميكنيد، ممكن است قوانين متفاوتي براي شما وجود داشته باشد
for Lifeدالر نخواهند بود٦٠٠وهي استخدامي بهره مند شده ايد واجد شرايط اين   و يا از يك بيمه پزشكي گر.( 

 

.  است چويس پلنز+  آه نام جديد برنامه هاي مديكر ، مديكر ادونتج است٢٠٠٤مورد جديد مديكر در سال   
ه برنامه هاي قواعد و پرداخت هاي مديكر ادونتج بهبود يافته اند تا انتخاب هاي بيشتر و مزاياي بهتري را در زمين

.  احتمال دارد آه بهبود انتخاب هاي برنامه بهداشتي قبأل در منطقه شما آغاز شده باشد.  بهداشتي در اختيار شما قرار دهند
 .تماس بگيريد)  ١-٨٠٠-٦٣٣-٤٢٢٧ ( MEDICARE-800-1براي آسب اطالعات بيشتر با  

 
 
 
 

 :موارد زير است آه تحت پوشش خواهد بود شامل مزاياي جديد  پيشگيري
 .Bماه از آغاز اولين روز ثبت نام در مديكر بخش ٦يك معاينه طبي مقدماتي در خالل 

 .انجام آزمايشات خون براي رديابي بيماري هاي قلب و عروق
 .آزمايشات تشخيص ديابت براي افراد داراي مديكر آه در خط ابتال به بيماري قند هستند

وده مي شوند آه از قبل تحت پوشش مديكر هستند از قبيل آزمايشات مربوط به سرطان، اين مزايا به خدمات پيشگيري افز
 .اندازه گيري مقدار فشردگي استخوان و واآسيناسيون

Farsi 

  آغاز مي شود٢٠٠٤اعتبار آارت هاي تخفيف دارو از سال 

  مي شودآغاز٢٠٠۵مزاياي جديد بهبود برنامه هاي پيشگيري در سال 
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همه افراد داراي مديكر قادر خواهند بود در .   به مديكر اضافه مي شود٢٠٠٦در سال  مزاياي داروهاي تجويزي
اين برنامه ها ممكن است متفاوت باشند اما به .  نند آه داروهاي تجويزي را تحت پوشش خود داردبرنامه هائي ثبت نام آ

 :طور آلي نحوه عمل آنها به اين شرح است
 
 . دالر حق بيمه  پرداخت ميكنيد٣۵شما يك برنامه داروئي تجويزي انتخاب مي آنيد و هر ماه حدود  
 ).اآتبل ناميده مي شودآه ديد( دالر را هم مي پردازيد ٢۵٠اولين  
  دالر را٢٢۵٠ تا ٢۵٠ هزينه داروهائي بين %٧۵پس از آن مديكر  

 . اين هزينه ها را مي پردازيد%٢۵شما فقط .   مي پردازد
  دالر است تا زماني آه٢۵٠/٢هزينه داروهائي را آه بيش از % ١٠٠شما  

 . دالر برسد مي پردازد٦٠٠/٣ به 
  دالر پرداختي شماست٦٠٠/٣ آه بيش از  هزينه هائي را%٩۵مديكر حدود  

 بعضي از برنامه هاي داروهائي تجويزي ممكن است داراي.   مي پردازد
 . انتخاب هاي اضافي ديگري باشند تا در پرداخت بهاي داروها به شما آمك آنند

 
  آه داراي درآمدآمك هاي اضافي در اختيار افرادي قرار خواهد گرفت

 از همه مهمتر افراد داراي مديكر و داراي بيشترين.  ند آم و دارائي محدود هست
را براي ) ديداآتنبل( نياز آه درآمد آنها از حد معيني آمتر است مجبور نخواهند بود حق بيمه ماهانه يا مبلغ آسر آردني 

شيد براي هر چنانچه شما واجد شرايط با.   معين خواهد شد٢٠٠۵اين سطح درآمد در سال .  داروهاي تجويزي بپردازند
 .نسخه مورد نياز خود تنها يك مبلغ جزئي خواهيد پرداخت

 
.  افراد ديگر داراي درآمد آم و دارائي محدود براي پرداخت حق بيمه ماهانه و مبلغ ديداآتبل از آمك برخوردار خواهند شد

 .مبلغي آه آنها براي هر نسخه مي پردازند محدود خواهد بود
 

 گسترش خواهد يافت تا برنامه هاي سازمان ارائه دهنده منطقه اي داراي ترجيح  ادونتجمديكرانتخاب هاي برنامه 
)PPOرا در بر گيرد)  ها .PPO هاي منطقه اي به انجام اين امر آمك مي آنند آه اشخاص داراي مديكر در زمينه پوشش 

 مي تواند به شما آمك آند PPO.   شوندبهداشتي مديكر بدون توجه به محل زندگي خود از انتخاب هاي متعدد بهره مند مي
برنامه پزشكي در هزينه خود صرفه " ترجيحي"با انتخاب پزشكان و ارائه دهندگان خدمات بهداشتي از بين يك ليست 

 ها از جمله معمول ترين و PPOهم اآنون .  جوئي آنيد، اما اين آار معموأل مستلزم آن نيست آه يك معرفي نامه بگيريد
 . برنامه هاي پزشكي در بين آمريكائي هاي شاغل هستندمحبوب ترين

 
شما مي توانيد همچنان در برنامه مديكر سنتي خود آه هم اآنون از آن بهره مند هستيد باقي .  همه اين راهها اختياري است

 . بمانيد
 
 
 
 

 يا با تلفن  مراجعه آنيد www.medicare.govبراي دريافت آخرين اطالعات درباره مديكر به تارنماي 
)١-٨٠٠-٦٣٣-٤٢٢٧(1-800-MEDICARE اشخاصي آه  داراي مشكل شنوائي هستند .   تماس حاصل نمائيد

 .  تماس بگيرند١-٨٧٧-٤٨٦-٢٠٤٨ميتوانند با تلفن 
 

  آغاز مي شود٢٠٠٦برنامه هاي داروهاي تجويزي در سال 

 الي داريد؟ؤدرباره مديكر س

 


