
ክትባቶች በአካባቢ የመድሃኒት 
መደብሮች ይገኛሉ። 
ባለፉት 50 ዓመታት ውስጥ፣ ክትባቶች 
(በመርፌ የሚወጉት) ህመሞችን፣ አካል 
ጉዳቶችን፣ እና ቫይረሶችን በመከላከል 
በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ከቢሊየን በላይ 
ህይወቶችን አድኗል። የMedStar የቤተሰብ 
ምርጫ-DC ተመዝጋቢዎች (እድሜያቸው 
3 እና ከዚያ በላይ) እንደ CVS ፋርማሲዎች፣ 
MedStar Health የችርቻሮ ፋርማሲዎች፣ 
ታርጌት፣ ዋልማርት፣ ዎልግሪንስ፣ ራይት ኤይድ፣ 
ጂያንት፣ እና ሴፍዌይ ባሉ ተሳታፊ ፋርማሲዎች 
ጋ በመሄድ በነፃ መርፌዎችን መውሰድ 
ይችላሉ። 

ይህ መርሃግብር የሚጨምረው የጉንፋን መርፌ እና የሽፍታዎች፣ ሄፒታይተስ A እና 
B፣ ኒሞንያ፣ HPV (የማህፀን ካንሰር ለመከላከል የሚረዳ)፣ የዶሮ በሽታ፣ እና ቲታነስ 
ነው። የጉንፋን መርፌዎች በ-አካል በመምጣት ይወሰዳሉ። ለሌሎች ጅትባቶች፣ 
የCOVID-19 ክትባት ጨምሮ፣ የሚፈለገው ክትባት እንደሚገኝ ለማረጋገጥ እና 
ቀጠሮው አስፈላጊ እንደሆነ ለማየት ተመዝጋቢዎች የመድሃኒት መደብር ጋ መደወል 
አለባቸው። ክትባት ሲወስዱ ሀኪምዎ እንዲያውቅ ይደረጋል እና የህክምና መዝገብዎ 
ለይ ይጨምራል። ከሀገር ውጭ ለመጓዝ የሚሰጡ ክትባቶች አይካተቱም። እነዚህ 
ክትባቶች በበሽታ መቆጣጠር እና መከላከል ማእከላት በታተሙ ምክረ-ሀሳቦች 
መሰረት ይሰጣሉ (CDC.gov/Vaccines/Index.html)።

የተመዝጋቢ መመሪያ መጽሐፍ ............2 

የጥርስ ህክምና ጥቅሞች ....................2 

የቅሬታ፣ የቅሬታ እና የይግባኝ ሂደት ....2 

የHEDIS ነጥቦች .................................3

ድንገተኛ እንክብካቤ ...........................3 

ከኔትወርክ-ውጪ የሚሰጡ  
አገልግሎቶች  .....................................3 

የአስም የመጀመሪያ ምልክቶች............4 

የእርካታ ዳሰሳ ....................................4 

የምናባዊ ትምህርት ክፍሎች  
እና ዝግጅቶች .....................................4 

የአስተርጓሚ አገልግሎቶች ..................4

ማጭበርበር፣ ማባከን፣  
እና አላግባብ መጠቀም .......................5 

ጸረ-ባክቴሪያ መድሃኒቶች ሁል  
ጊዜ መልስ አይሆኑም ..........................6 

EPSDT  .............................................7 

ድህረገጹን ይጎብኙ .............................8

የጸደቁ መድሃኒቶች .............................8 

የጉዳይ አስተዳደር ፕሮግራሞች  
እና አገልግሎቶች .................................9

የተመዝጋቢ መብቶች እና ግዴታዎች .10

አገልግሎት ሰጪ ይፈልጉ ...................11

ለልዩ ሙያተኛ ሪፌር ማግኘት ............12

በዚህ 

ጥቅማጥቅሞችዎን መረዳት።
በ MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ስለሚሰጡ የጤና እንክብካቤ ጥቅማጥቅሞች 
ጠቃሚ መረጃን በድህረገፃችን ላይ፣ MedStarFamilyChoice.com ማግኘት 
ይችላሉ። ስለ MedStar Health ሆስፒታሎች ተጨማሪ መረጃ ከፈለጉ፣ እባክዎ 
MedStarHealth.org ይጎብኙ። የኢንተርኔት ተደራሽነት ከሌለዎት፣ ለተመዝጋቢ 
አገልግሎቶች በነፃ የስልክ መስመር 888-404-3549፣ ከሰኞ እስከ ዓርብ፣ ከጧት  
8 እስከ ከሰዓት 5:30 ሊደውሉ ይችላሉ።

ተመዝጋቢ (Enrollee)
መጽሔት 

ጸደይ  2021
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ስለ ተመዝጋቢ አቤቱታ፣ ቅሬታ፣ እና ይግባኝ ሂደት 
የበለጠ ይወቁ።
MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC የተመዝጋቢ አቤቱታ፣ ቅሬታ፣ እና ይግባኝን በፍጥነት እና በፍትሃዊነት ለመፍታት ቃል 
ገብቷል። የእኛ አቤቱታ፣ ቅሬታ፣ እና ይግባኝ ሂደቶች በ MedStarFamilyChoice.com ወይም የተመዝጋቢ የእጅ 
መጽሀፍ ውስጥ ሊገኝ ይችላል። የድህረገፃችን ተደራሽነት ከሌሎት፣ የታተመ ቅጂውን ከክፍያ ነፃ በፖስታ ለመቀበል 
ለተመዝጋቢ አገልግሎቶች ነፃ-የስልክ መስመር በ 888-404-3549 (TTY፥ 7-1-1)ከሰኞ እስከ ዓርብ፣  
 ከጧት 8 እስከ ከሰዓት 5:30 ሊደውሉ ይችላሉ። የእኛ አቤቱታ፣ ቅሬታ፣ እና ይግባኝ ሂደቶች የሚከተሉት ላይ መረጃን 
ያካትታል፥ 
• አቤቱታ፣ ቅሬታ፣ ወይም ይግባኝ እንዴት እንደሚቀርቡ እና እያንዳንዱ መካከል ያሉ ልዩነቶች 
• በፍጥነት መልስ እንደምንሰጥዎ  
• በውሳኔያችን ካልተስማሙ ምን እንደሚያደርጉ 
በ MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ስለተሰጠ ውሳኔ ላይ ቅሬታ ካለ፣ ተመዝጋቢዎች ሁል ጊዜ የጤና እንክብካቤ እንባ 
ጠባቂ ተቋምን የማግኘት መብት አላቸው። የጤና እንክብካቤ እንባ ጠባቂ ተቋም ተልዕኮ ሰዎች በጤና እንክብካቤ ሲስተም 
ውስጥ እኒዲዛወሩ መምራት፣ ለነሱ መከራከር፣ እና መርዳት ነው። ተመዝጋቢዎች ስለ ጤና እንክብካቤ ሽፋናቸው እንዲረዱ 
ያግዛሉ እና የጤና መድን ውሴኔዎችን ይግባኝ እንዲሉ ይረዳሉ። የጤና እንክብካቤ እንባ ጠባቂ ተቋም በአቤቱታዎች፣ 
ቅሬታዎች፣ ይግባኞችና ፍትሃዊ የክስ መስማት ችሎት ጥያቄዎች ላይ ውሳኔ አይሰጥም።

የተመዝጋቢ የእጅ መጽሐፍ ኦንላይን አለ።
MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC የተመዝጋቢ የእጅ መጽሐፍ በድህረገፃችን ላይ በ፣ 
MedStarFamilyChoice.com ለማውረድ ይገኛል።  
የታተመ ቅጂውን ያለ ክፍያ በፖስታ መውሰድ ከወደዱ፣ እባክዎ ለተመዝጋቢ 
አገልግሎቶች በነፃ የስልክ መስመር 888-404-3549፣ ከሰኞ እስከ ዓርብ፣  
ከጧት 8 እስከ ከሰዓት 5:30 ይደውሉ።
እባክዎ ስለ ጥቅማጥቅሞችዎ፣ አገልግሎቶችዎ፣ መርሃግብሮችዎ፣ መብቶችዎ፣ 
ግዴታዎችዎ፣ እና የግንኙነት መረጃዎ ለማወቅ የእጅ መጽሃፉን በዝርዝር ይመርምሩ። 
የእጅ መጽሃፉ በተጨማሪም በክፍያ መጠየቂያ ደረሰኝ፣ ይግባኞች፣ ማጭበርበር፣ 
ማባከን፣ እና ሌሎች ላይ ፖሊሲዎችን ያብራራል። ለተመዝጋቢዎች የሚያስፈልጉ ስልክ 
ቁጥሮች እንዲሁም የእጅ መጽሃፉ ውስጥ ተካቷል።

የጥርስ ህክምና ጥቅሞች ተካቷል።
መደበኛየጥርስ እንክብካቤ ለ MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC አዋቂ ተመዝጋቢዎች ይሸፈናል። ከ 21 እድሜ በላይ ለሆኑ 
ተመዝጋቢዎች የሚሰጡ የጥርስ ጥቅሞች፥ የጥርስ ምርመራ እና በዓመት ሁለት ጊዜ ማጠብ፣ ራጆች፣ መሙላቶች፣ እና መጠነኛ 
ማውጫዎችን ይጨምራል። አጠቃላይ የጥርስ ህክምና መደበኛና የድንገተኛ ህክምናን ጨምሮ እና ኦርቶዴንቲክ ህክምና ልዩ 
ችግሮችን ለማስተካከል። እድሜያቸው ከ 3 እስከ 20 ለሆኑ ህጻናት በአመት ሁለት ጊዜ የጥርስ ምርመራዎች ይሸፈናሉ። 
ለMedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC የጥርስ እርዳታ መስመርን በ 844-391-6678 ይደውሉ፣ በኔትወርክ ውስጥ ያለ 
የጥርስ ሀኪም ለማግኘት እንዲረዳዎ። የጥርስ እርዳታ መስመር በተጨማሪም የጥርስ ጥቅሞች ገደቦች ላይ መረጃ 
ማቅረብ ይችላል።

One Judiciary Square 
441 4th Street, NW 
Suite 900 South 
Washington, DC 20001

ስልክ፥ 202-724-7491 ወይም 877-685-6391 (ነፃ-የስልክ መስመር) 
ፋክስ፥ 202-442-6724 
ኢሜይል፥ healthcareombudsman@dc.gov
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ከኔትወርክ-ውጪ የሚሰጡ አገልግሎቶች እንዴት 
ይጠየቃሉ?
MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC በኔትወርካችን ውስጥ ላሉ ተመዝጋቢዎች አስፈላጊ እና የተሸፈነ አገልግሎትን  
ማቅረብ አልቻለም፣ MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC አገልግሎቱ በኔትወርክ ውጪ እንዲሰጥ ሊፈቅድ 
ይችላል። ይህ እንዲሆን፣ አቅራቢው ጥያቄውን ወደ MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC የቅድመ-ፈቃድ 
መምሪያ እንዲያፀድቁ በ 202-243-6258 ፋክስ ማድረግ አለበት። 

MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ውሳኔ ለማሳለፍ ከ 14 ቀናት በላይ መውሰድ አይችልም፣ ሁሉም መረጃ 
ያልተቀበለ ቢሆንም እንኳ። ውሳኔው አጭር ሊሆን ይችላል፣ የጥያቄው አስቸኳይነት ላይ በመምስረት። 
MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ሁሉም ጥያቄዎችን በጉዳይ በጉዳይ መሠረት ይገመግማል። 

የኔትወርክ-ውጪ አገልግሎቶች የሚጸድቁበትሁኔታዎች ውስጥ፣ ለእነዚህ አገልግሎቶች ወጪ ተጠያቂ አይሆኑም።

እነዚህ ለድንገተኛ እንክብካቤ የሚሆኑ አማራጮችዎ 
ናቸው።
ምን ድንገተኛ እንደሆነ እና እንዳልሆነ ለማወቅከባድ ሊሆን እንደሚችል እንረዳለን። የህክምና ድንገተኛ ሁኔታ 
እያጋጠመዎ መሆኑን እርግጠኛ ሳይሆኑ ሲቀሩ፣ ለእርዳታ የነርስ ምክር መስመርን በ 855-210-6204 መደወል 
አለብዎት። የነርስ ምክር መስመር ለእንክብካቤዎ የት መሄድ እንደሚያስፈልግ እንዲወስኑ ሊረዳ ይችላል። እንዲሁም 
MedStar eVisit ለታማኝ አቅራቢዎች ከታብሌትዎ፣ ስማርት ስልክዎ፣ ወይም ኮምፒውተርዎ የ 24/7 ቪዲዮ 
ተደራሽነትን ይሰጣል። የበለጠ ለማወቅ ወይም ለመመዝገብ፣ እባክዎ  MedStarHealth.org/eVisit ይጎብኙ።

የድንገተኛ ክፍልን (ER) ለከባድ፣ ድንገተኛ ጉዳት ወይም ህመም እንክብካቤ ሲያስፈልግዎ ብቻ መጎብኘት 
አለብዎት። ብዙውን ጊዜ እርስዎ የድንገተኛ ክፍል ውስጥ እንዲታዩ ረጅም ጊዜ ይወስዳል፣ እና በመጠባበቂያ ክፍል 
ውስጥበሚሆኑበት ጊዜ ለሌላ ህመም ሊጋለጡ ይችላሉ። ድንገተኛ አጋጥሞኛል ብለው ካሰቡ 911 ላይ ይደውሉ 
ወይም ወደ ድንገተኛ ክፍል ይሂዱ።

የ HEDIS® ነጥቦች ምንድን ናቸው?
የ ጥራት ማረጋገጫ ላይ የብሔራዊ ኮሚቴ (NCQA) በመላው ሀገሪቱ ጥራትን የሚለካ ለትርፍ-ያልተቋቋመ ብሄራዊ 
ኩባኒያ ነው። NCQA እያንዳንዱ የጤና እቅድን በየዓመቱ ሪፖርት እንዲያደርጉ የሚጠይቁ ብዙ የጥራት መለኪያ አለው። 
የጥራት መለኪያዎቹ HEDIS® የሚባል መሳሪያ ውስጥ ተካቷል። ውጤቶቹ ኦዲት ተደርገው ለNCQA ሪፖርት ይደረጋሉ። 
MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC በየዓመቱ ብዙ የጥራት መለኪያዎችን ለHEDIS ሪፖርት ያደርጋል። መለኪያዎቹ 
እንክብካቤ ለህፃናት፣ አዋቂዎች፣ እና እርጉዝ ሴቶች እንዴት እንደሚቀርብን ይጨምራል። የውጤት ነጥቦቹ ሁሉም 
የተቆጣጠረ እንክብካቤ ድርጅቶች እንዴት እንክብካቤ እንደሚያቀርቡ ይመለከታሉ። መረጃውን እንዳገኘን በዚህ መጽሔት 
አማካኝነት ለእርስዎ እናካፍላለን። 

ለተጨማሪ መረጃ እባክዎ 855-798-4244 ላይ ይደውሉ እና ስለ HEDIS የበለጠ ማወቅ እንደሚፈልጉ ለኦፔረተር 
ይንገሩ። HEDIS የብሔራዊ ኮሚቴ ለጥራት ማረጋገጫ (NCQA) የተመዘገበ የንግድ ምልክት ነው።
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የአስም የመጀመሪያ ምልክቶች ምንድን ናቸው?
የእነዚህን የመጀመሪያ ምልክቶችን ማየት ልጃቸው ሳይባባስበት/ባት ወላጆች የአስም መድሀኒት እንዲሰጡ መርዳት 
ይችላል። እነዚህ ምልክቶች የድንገተኛ ክፍል ጉብኝትን መከላከል ይችላሉ። የመጀመሪያ ምልክቶች የሚጨምሩት፥ 

• ሳል 
• የድምጽ መንቀጥቀጥ 
• ትንፋሽ ማጠር 
• የደረት መታጠቅ ወይም ህመም ስሜት 
• እየተጫወቱ መቀመጥ መፈለግ 
• የአፍንጫ ፈሳሽ ወይም መታፈን 
• ማስነጠስ 
• ከጨዋታ በኋላ የድካም ስሜት 
• እረፍት ላይ እያሉየተፋጠነ ትንፋሽ 

ልጅዎ እየተባባሰበት/ባት ከሆነ፣ የአስም መድሀኒት ሰጥተውት/ዋት ቢሆንም 
እንኳ፣ ለሀኪም መደወልዎን ያረጋግጡ።

እባክዎ የተመዝጋቢ እርካታ ዳሰሳ ጥናትን ይውሰዱ።
MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ሁልጊዜ እርስዎ እና ቤተሰብዎ የሚወስዱት እንክብካቤ ጥራትን ለማሻሻል መንገዶችን 
ይፈልጋል። የዘፈቀደ ዳሰሳ በዓመታዊ መሠረት ይደረጋል። የ HEDIS®/CAHPS® 2021 የእርካታ ዳሰሳ ከወሰዱ፣ 
ለመሙላት አይዘነጉ። 

የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች እና ሥርዓቶች የደንበኛ ግምገማ(CAHPS) ዳሰሳዎች ከጤና እቅድ ተመዝጋቢዎች መረጃ 
ይሰበስባሉ። ዳሰሳዎቹ ተመዝጋቢዎች በወሰዱት የጤና እንክብካቤ ምን ያህል እንደረኩ ይለካሉ። ለተጨማሪ መረጃ 
እባክዎ ለ 855-798-4244 ይደውሉ እና ስለ CAHPS ዳሰሳዎች የበለጠ ማወቅ እንደሚፈልጉ ለኦፔረተር ይንገሩ።

የምናባዊ ትምህርት ክፍሎች እና ዝግጅቶችን ይከታተሉ።
ለአዲሱ የተመዝጋቢ መግለጫችን ይቀላቀሉን ስለ ጤና እ ቅድአገልግሎቶች፣ ጥቅማጥቅሞች፣ እና መብቶች የበለጠ 
ማወቅ የሚችሉበት። እኛ ለእርስዎ እና ቤተሰብዎ ወርሃዊ የጤና ትምህርት ከፍለ-ጊዜያት እና ዝግጅቶችን ጭምር 
አለን። እንደዚሁም የተመዝጋቢ አማካሪ ኮሚቴያችንን መቀላቀል ይችላሉ ስለ ጤና እንክብካቤ አገልግሎቶች ሀሳቦችዎን 
የሚጋሩበት። የእርስዎ ሀሳብ MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ለእርስዎ እና ሁሉም ተመዝጋቢዎች የተሻለ እንዲሆን ማገዝ 
ይችላል። ለተደራሽነት መምሪያ በ 855-798-4244 ይደውሉ፣ ለበለጠ መረጃ 1ን ይጫኑ እና ከዚያ 2 ይጫኑ።

ነፃ የአስተርጓሚ አገልግሎቶች ይገኛሉ።
ኢንግሊዝኛ የማይናገር፣ ወይም በደንብ የማይናገር የMedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ተመዝጋቢ የሚያውቁ ከሆነ፣ 
ለተመዝጋቢ አገልግሎቶች በነፃ የስልክ መስመር በ 888-404-3549 ይደውሉ። ተመዝጋቢዎች ሀኪሞቻቸውን 
በሚያገኙበት ጊዜ እንዲረዷቸው አስተርጓሚዎች አሉን። እንዲሁም እንግሊዝኛ የማይናገሩ ወይም በተመዝጋቢ 
አገልግሎቶች የተላኩ የጽሁፍ መረጃን ማንበብ የማይችሉ ተመዝጋቢዎችን ለመርዳት አስተርጓሚ እናቀርባለን። 
እርስዎ ወይም የሚያውቁት ሰው መስማት የተሳነው ወይም የመስማት ችግር ካለባችሁ፣ ተመዝጋቢዎች የTTY እርዳታን 
7-1-1 ላይ በመደወል ማግኘት ይችላሉ። MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC በተጨማሪ በሀክም ጉብኝት ወቅት የሚያግዙ 
የምልክት ቋንቋ መጠቀም የሚችሉ ሰዎች አሉን። እርስዎ፣ ወይም ለእርስዎ የሚናገር ሰው፣ አስተርጓሚ እንደሚፈልጉ 
የተመዝጋቢ አገልግሎቶች ተወካይ እንዲይውቅ ማድረግ አለባችሁ።
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ማጭበርበር፣ ማባከን እና አላስፈላጊ አጠቃቀምን 
ለመከላከል ይርዱ።
MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC የጤና እንክብካቤ ማጭበርበር፣ ማባከን እና አላስፈላጊ አጠቃቀምን ለመለየት እና 
ማጭበርበር እና አላስፈላጊ አጠቃቀምን ለመከላከል የሚመለከቱ ሕጎችን እና ደንቦችን ይከተላል። ማጭበርበር ማለት 
አንድ ሰው ራሱን/ራሷን ወይም ሌላ ሰውን ለመጥቀም እያወቀ/ች ትክክል ያልሆነ ወይም ግልጸኝነት የሌለውን ነገር 
ሲሰራ/ስትሰራ ነው። አላስፈላጊ አጠቃቀም አላስፈላጊ ያልሆኑ እና ማባከንን የሞፈጥሩ ባህሪያት ወይም እርምጃዎችን 
ይጨምራል፣ እና የጤና እንክብካቤ መዋቅር ውስጥ መጥፎ ሊሆን ይችላል። ማጭበርበር እና አላስፈላጊ አጠቃቀም 
እየተደረጉ ነው ብለው ሲያስቡ ሪፖርት ማድረግ አለብዎት። የተወሰኑ የተመዝጋቢ የጤና እንክብካቤ ማጭበርበር 
ምሳሌዎች፥ 

• ሁሉም የገንዘብ መረጃዎን ሪፖርት አለማድረግ ወይም ውሸተኛ መረጃ መስጠት ለጥቅማጥቅሞች ሲያመለክቱ 
• ሌላ ሰው የእርስዎ የጤና መድን ካርድዎን እንዲጠቀም መፍቀድ 
• በቋሚነት ሌላ ስቴት ውስጥ መኖር አሁንም ከኮሎምቢያ ዲስትሪክት የጤና ጥቅማጥቅሞችን እየወሰዱ 
• በሀኪምዎ የተሰጡዎትን መድሀኒቶች ወይም አቅርቦቶችን መሸጥ 
• በሀኪምዎ የተሰጡዎትን የመድሃኒት ትዕዛዞችን መቀየር ወይም ማበላሸት 

አቅራቢዎች እንዴት ማጭበርበር እና አላስፈላጊ አጠቃቀም እንደሚፈጽሙ የተወሰኑ ምሳሌዎች፥ 

• የማስፈልጉ አገልግሎቶችን መስራት 
• ከቶውንም ላልተሰሩ አገልግሎቶች ክፍያ መጠየቅ 
• ለተመሳሳይ አገልግሎት በርካታ ጊዜ ክፍያ መጠየቅ 
• ለአገልግሎቶች ኮድ ማውጣት 

አንድ ሰው ለማጭበርበር እና አላስፈላጊ አጠቃቀም ሪፖርት ሲደረግ፣ MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ምርመራን 
ያካሄዳል። ውጤቶቹ ለጤና እንክብካቤ ፋይናንስ መምሪያ ሪፖርት ይደረጋሉ። እንዲሁም የጤና እንክብካቤ ፋይናንስ 
መምሪያ የራሱን ምርመራ ሊያካሄድ ይችላል። እነዚህን ተግባራት ወይም ማንኛውም ግልጸኝነት የጎደለውን ተግባር 
መፈጸማቸው የተወሰነባቸው ሰዎች የጤና ጥቅማጥቅሞቻቸውን ማጣት፣ መቀጣት፣ ወይም መከሰስ ይችላሉ። 

MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ሊፈጸሙ ለሚችሉ ማጭበርበር፣ ማባከን እና አላስፈላጊ አጠቃቀም ተግባራት 
ምርመራዎችን በሚያደርግበት ወቅት፣ እንደ አስፈላጊ አጋር፣ ማጭበርበር እና አላስፈላጊ አጠቃቀምን ለማቆም የእርስዎን 
እርዳታ እንፈልጋለን። MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ጥብቅ የ-አለመበቀል ፖሊሲ አለው፤ በዚህም ምክንያት፣ ስምዎን 
መስጠት አይኖርብዎትም። ስምዎን ሊሰጡን ከመረጡ፣ የሚከተሉትን ስለመሆን አይጨነቁም፥

• አገልግሎት መከልከል፣
• የሚተዳደር የጤና ጥበቃ ድርጅት ላይ መነሳት ወይም 
• ማንኛውም ክስተት ሪፖርት ስላደረጉ እርስዎ ወይም የቤተሰብ አባል ትክክል ያልሆነ ነገር እንዳደረጋችሁ እንዲሰማችሁ 

የሚያደርግ በማንኛውም መንገድ መታየት። 

ማጭበርበር፣ ማባከን እና አላስፈላጊ አጠቃቀም ሊካተት የሚችል ወይም የሚካተት ማንኛውም ሁኔታ የሚያውቁ 
ከሆነ፣ እባክዎ ከሚከተሉት ማንኛውም ሀብቶችን በማግኘት ወዲያውኑ ሪፖርት ያድርጉ።

• የMedStar Health ታማኝነት የስልክ መስመር በ 877-811-3411 (ማንነት ያልተገለጸ ሪፖርት ማድረግን ይፈቅዳል)
• የMedStar የቤተሰብ ምርጭ-DC የተመዝጋቢ አገልግሎቶች ነፃ-የስልክ መስመር በ 888-404-3549 
• የMedStar Health የኮርፖሬት ንግድ ታማኝነት ቢሮ (OCBI) በኢሜይል በ compliance@medstar.net ወይም 

በስልክ በ 410-772-6606 
• የDC የጤና ጥበቃ መመሪያ የፋይናንስ ማጭበርበር ነጻ የስልክ መስመር በ 877-632-2873
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ጸረ-ባክቴሪያ መድሃኒቶች ሁል ጊዜ መልስ አይሆኑም።
ጸረ-ባክቴሪያ መድሃኒቶች መቋቋም በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በጣም ከባድ የህዝብ ጤና ችግሮች አንዱ ነው። ጸረ-
ባክቴሪያ መድሃኒቶች ከመጠን በላይ መጠቀም መሪው ጸረ-ባክቴሪያ መድሃኒት መቋቋምን የሚያመጣ ምክኒያት ነው። 
ይህ የሚከሰቱ ጀርሞች ጸረ-ባክቴሪያ መድሃኒቶችን "በዘዴ ሲበልጡ" እና ጸረ-ባክቴሪያ መድሃኒቶቹ ጀርሙን መግደል 
ሲያቅታቸው ነው። የጸረ-ባክቴሪያ መድሃኒቶች መቋቋምን ለመዋጋት እና መጥፎ የመድሃኒት ውጤቶችን ለማስወገድ፣ 
ጸረ-ባክቴሪያ መድሃኒቶችን በትክክል መጠቀም አለብን። 

ጸረ-ባክቴሪያ መድሃኒቶች እንደ ጉንፋን፣ ፍሉ፣ ብዙ የጉሮሮ ህመሞች፣ እና ብሮንካይትስ (የመተንፈሻ ቱቦ ኢንፍላሜሽን) 
ያሉ ቫይረሶች የሚመጡ ኢንፌክሽኖችን አይዋጉም። እንዳሁም ብዙ የሳይነስ እና የጆሮ ኢንፌክሽኖች ያለ ጸረ-ባክቴሪያ 
መድሃኒቶች መሻሻል ይችላሉ። ይልቁንስ፣ የምልክቶች መሻሻል ለእነዚህ ኢንፌክሽኖች በጣም ጥሩ ህክምና ሊሆን ይችላል። 

ጸረ-ባክቴሪያ መድሃኒቶችን ለቫይረስ ኢንፌክሽን (እንደ ጉንፋን፣ ፍሉ፣ ብዙ የጉሮሮ ህመሞች፣ እና ብሮንካይትስ) 
መውሰድ፥ 

• ኢንፌክሽኑን አያድንም። 

• ሌሎች ሰዎች እንዳይታመሙ አይከለክልላቸውም። 

• እርስዎ ወይም ልጅዎ እንዲሻላችሁ አይረዳም 

• አላስፈላጊ እና ጎጂ የጎንዮሽ ውጤቶችን ሊያመጣ ይችላል 

• ለጸረ-ባክቴሪያ መድሃኒቶች መቋቋም አስተዋፅዖ ሊያደርግ ይችላል 

እረፍት፣ ፈሳሽ መውሰድ፣ እና ያለ-ትዕዛዝ-የሚገዙ ምርቶች ከቫይረስ ኢንፌክሽኖች ጋር ለተያያዙ ምልክቶች በጣም የተሻሉ 
ህክምናዎች ናቸው። ያስታውሱ፣ ማንኛውም የትዕዛዝ መድሀኒት ሲወስዱ ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶች አሉ። አስፈላጊ ያልሆኑ 
አንቲባዮትክሶች ጎጂ የሆኑ የጎንዮሽ ውጤቶችን እና ወደፊት ሊከሰቱ የሚችሉ አንቲባዮቲክ-የሚቋቋሙ ኢንፌክሽኖችን 
ሊያስከትሉ ይችላሉ። 

ምን ማድረግ እንደሚችሉ 

ሀኪምዎ አንቲባዮቲክ መድሃኒትን አይሰጥዎትም ማለት አልታመሙም ማለት አይደለም። ለእርስዎ እና ለልጅዎ 
በሽታ የተሻለውን ህክምና ለማግኘት ከሀኪምዎ ጋር ይነጋገሩ። እርስዎ ወይም ልጅዎ የቫይረስ ኢንፌክሽን ሲይዛችሁ 
እንዲሻላችሁ፥ 

• ምልክቶችን ለመቀነስ ሊረዱ ስለሚችሉ ያለ-ትዕዛዝ-የሚገዙ ህክምናዎች ይጠይቁ። 

• ተጨማሪ ፈሳሾችን ይጠጡ 

• ብዙ እረፍት ያድርጉ 

• የአፍንጫ መታፈንን ለማስቀረፍ ቀዝቃዛ-ጭጋግ የእንፋሎት ሰሪ ወይም የሳላይን የአፍንጫ መርጫ ይጠቀሙ። 

• ጉሮሮዎን በተሰባሪ በረዶ፣ የጉሮሮ ህመም መርጫ፣ ወይም ሎዜንጂስ ያቀዝቅዙ 

• ሳል ለመቀነስ ማር ይጠቀሙ 

• የፍሊ በሽታን በትዕዛዝ በሚሰጡ የፍሉ ጸረ-ቫይረስ መድሀኒቶች ያክሙ

ያስተውሉ፥ ሎዜንጂስን ለትናንሽ ህፃናት ወይም ማርን ከ አንድ ዓመት በታች እድሜ ለሆኑ ልጆች አይስጡ።
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መደረግ የሌለበት ነገር 

• ሀኪምዎ አያስፈልጉም ሲል አንቲባዮትክሶችን አይፈልጉ 

• አንቲባዮቲክን ለቫይረስ ኢንፌክሽን አይጠቀሙ

• ለሌላ ሰው የታዘዘውን አንቲባዮቲክ አይውሰዱ፣ 
አንቲባዮቲኩ ለእርስዎ ህመም ትክክል ላይሆን ስለሚችል። 
ትክክለኛ ያልሆነ መድሀኒት መውሰድ ትክክለኛ ህክምናን 
ሊያዘገይ እና ባክቴሪያ እንዲያድግ ሊያደርግ ይችላል።

የእርስዎ ሀኪም አንቲባዮቲክን ለባክቴርያ ኢንፌክሽን ካዘዘ፥ 

• ዶዞችን አይዝለሉ 

• አንቲባዮቲኮቹን መውሰድ አስቀድመው አያቆሙ የእርስዎ ተቀዳሚ የእንክብካቤ ሀኪም እንዲያደርጉ ካልነገረዎት 
በስተቀር 

• ማንኛውም አንቲባዮቲክን እርስዎ ወይም ልጅዎ ቀጥሎ ስለምትታመሙ አያስቀሩ 

አንቲባዮቲክን ሲያስፈልጉ ብቻ መጠቀም ለሁሉም ማሸነፍ-ማሸነፍ ነው ምክኒያቱም፥ 

• የአንቲባዮቲክ መቋቋምን ይቀንሳል 

• የጎንዮሽ ውጤቶች ስጋትን ይቀንሳል። 

• የአላስፈላጊ መድሃኒቶች እና ህክምና ወጪን ይቀንሳል 

• የሚቻለውን ደህንነት-ያለውን እንክብካቤ ያቀርባል

የMedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ሀኪሞች አንቲባዮቲኮችን እርስዎ በትክክል የሚፈልጉበት ወቅት ብቻ በማዘዝ እርስዎን 
እና ቤተሰብዎን ጤናማ አድርገው ለማቆየት እየሰሩ ነው።

በጊዜ እና በየጊዜው የሚደረግ ፍተሻ፣ ምርመራ እና 
ሕክምና (EPSDT)
MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ልጆችዎ የጤና እንክብካቤ ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት በየአመቱ ሀኪማቸውን 
እንዲጎብኙ ይፈልጋል የልጆችዎ የአመቱ የሀኪማቸው ጉብኝት ላይ፣ ሁሉም የልጅዎ የጤና እንክብካቤ ፍላጎቶች እና 
መስፈርቶች እንደተሟሉ ያረጋግጣሉ። ለምሳሌ፣ ሀኪምዎ ልጆችዎ በሁሉም አስፈላጊ ክትባቶች በቅርብ እየተከታተሉ 
መሆናቸውን ያረጋግጣል። እድሜያቸው ከሁለት እና ከዚያ በታች የሆኑ ልጆች ለሊድ የደም ምርመራ እንዲያደርጉ 
እንደምጠየቁ ማወቅ አስፈላጊ ነው። እንደዚሁም ሁሉም ህፃናት እና ወጣት አዋቂዎች የኮሌስትሮል መጣናቸውን ለደም 
ማነስ በሽታ (ጤናማ የደም ሴሎች ማጣት) የደም ምርመራቸው ጋር መለካት አስፈላጊ ነው።

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የጤና እንክብካቤ ፋይናንስ መምሪያ (DHCF) በMedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ለጸደቁ 
የEPSDT አቅራቢዎች የህክምና ግምገማ ያደርጋል። DHCF እድሜያቸው ከ 0-20 ለሆነ ተመዝጋቢዎች የህክምና 
መዝገቦችን ይገመግማል። የህክምና መዝገቦች ግምገማ ሁልጊዜ ለባለፈው የካሌንደር ዓመት ይሰራል። MedStar 
የቤተሰብ ምርጫ-DC ለማሳለፍ የአጠቃላይ 80% መቀበል አለበት። MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC የተሳታፊ ጥምርታ 
ከ 80% በታች ከሆነ የማስተካከያ የእርምጃ እቅድ ያስገባል።

(የአንቲባዮቲክ መጽሔት፣ ከገጽ 6 የቀጠለ)
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MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ድህረገጹን በጠቃሚ 
መረጃ፣ ማሻሻልን ይቀጥላል፣ እና ለእርስዎ የበለጠ 
አስፈላጊ የሆነ መረጃ እንዲያገኙ እና እንዲጠቀሙበት ቀለል 
አድርገናል። 

የMedStarFamilyChoice.com መረጃ የምጨምረው፥ 

• የይግባኝ ሂደት 

• የጥቅማጥቅም መረጃ 

• የሚሸፈኑ አገልግሎቶች (Covered services) 

• ዋጋ-ጭማሪ አገልግሎቶች 

• የጋራ ክፍያ መረጃ

• ሽፋን ለሚሰጠው አገልግሎት ክፍያ መጠየቂያ ቢል 
ከቀረበልዎ ምን ማድረግ አለብዎ 

• የጉዳይ እና የበሽታ አስተዳደር አገልግሎቶች 

• የመገኛ መረጃ 

• አቅራቢ ይፈልጉ (መፈለግ የሚችል የአቅራቢ መዝገብ) 

• የመድሃኒቶች ዝርዝር (ፎርሙለሪ) 

• የቀዶ ጥገና ሰዓታት እና የስራ-ሰዓት በኋላ መመሪያዎች 

• የልዩ ሙያተኛ እንክብካቤ፣ የሆስፒታል አገልግሎቶች፣ 
እና የባህርይ ጤና አገልግሎቶች እንዴት ማግኘት 
ይቻላል 

• የአስተርጓሚ አገልግሎቶች 

• የተመዝጋቢ መመሪያ መጽሐፍ 

• የተመዝጋቢ መጽሔት 

• የተመዝጋቢ መብቶች እና ግዴታዎች 

• የMedStar eVisit 

• የማጭበርበር እና ያለ-አግባብ አጠቃቀም መረጃ 

• የአዲስ ቴክኖሎጂ ፖሊሲዎች 

• የግላዊነት ተግባራት ማሳወቂያ 

• ከአገልግሎት-ውጪ አካባቢ ሽፋን 

• የማዳረሻ ፕሮግራም 

• የመከላከያ እንክብካቤ ፕሮግራሞች 

• የፋርማሲ ፕሮቶኮሎች እና አካሄዶች 

• የፋርማሲ ፈጣን የማጣቀሻ መመሪ 

• የጥራት ማሻሻያ ፕሮግራሞች 

• የጤና ትምህርት ክፍለ-ጊዜያት የጊዜ ሰሌዳ 

• የትራንስፖርት መመሪያዎች 

• የመገልገያ አስተዳደር ውሳኔ-መስጫ 

• የመገልገያ አዎንታዊ መግለጫ 

• የመገልገያ የውጪ ይግባኝ መብቶች 

• የጤንነት ሽልማቶች 

የኢንተርኔት ተደራሽነት ከሌሎት፣ የእነዚህ ሁሉም  
ቁሳቁሶች ያለ ምንም ክፍያ ታትመው እንዲላኩሉዎት 
ይገኛሉ፣ የተመዝጋቢ አገልግሎቶችን፣ ሰኞ እስከ ዓርብ፣ 
ከጧት 8 እስከ ከሰዓት 5:30 በነፃ-የጥሪ መስመር በ  
888-404-3549 በማግኘት/

ለጠቃሚ መረጃ የMedStar የቤተሰብ ምርጫ 
ድህረገጽን ይጎብኙ።

የጸደቁ መድሃኒቶች ዝርዝር 
ደህረገጹ ላይ እንዳለ 
ያውቁ ነበር?
የMedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC መድሃኒት ዝርዝር፣ 
እንደዚሁም ፎርሙለሪ ተብሎ ይታወቃል፣በMedStar 
የቤተሰብ ምርጫ-DC የሚሸፈኑ ሁሉም የጸደቁ የትዕዛዝ 
መድሃኒቶችን ይጨምራል። በዚህ መድሃኒት ዝርዝር ላይ 
የሚደረጉ ማንኛውም ለውጦች የተሻሻለ እትም ላይ 
ይጨመራሉ። 

የMedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC መድሃኒት ዝርዝር 
ኦንላይን በ MedStarFamilyChoice.com ይገኛል። 
የድህረገጻችን ተደራሽነት ከሌሎት እና ልዩ መድሃኒት 
በዚህ መድሃኒት ዝርዝር ላይ ይኖር እንደሆነ ጥያቄዎች 
ካሉዎት፣ የሚጠይቁትን መረጃ መላክ እንችላለን። 
እባክዎ ለተመዝጋቢ አገልግሎቶች በነፃ የስልክ መስመር  
888-404-3549፣ ከሰኞ እስከ ዓርብ፣  
ከጧት 8 እስከ ከሰዓት 5:30 ይደውሉ።
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የጉዳይ አስተዳደር ፕሮግራሞች ለMedStar የቤተሰብ 
ምርጫ-DC ተመዝጋቢዎች ይገኛሉ።
ልዩ ፍላጎቶች፣ ከባድ የህክምና ሁኔታዎች ወይም እንደ ምግብ መጠለያ፣ እና 
መገልገያ ያሉ የማህበራዊ ጉዳዮች ላላቸው የMedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC 
ተመዝጋቢዎች በከፍተኛ ደረጃ የሰለጠኑ የነርሶች እና ማህበራዊ ሠራተኞች 
ቡድን ይገኛል። 

ነርሶቻችን እና የማህበራዊ ሠራተኞቻችን ጤናቸውን ለማስተዳደር ተጨማሪ 
እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ወይም ለሚሹ ተመዝጋቢዎች ትምህርት፣ ድጋፍ፣ 
እና መሪነትን ይሰጣሉ። እንደዚሁም ነርሶቻችን እና የማህበራዊ ሠራተኞቻችን 
የጤና እንክብካቤ አገልግሎቶችን እንዲያገኙ መርዳት ይችላሉ። ከታች ያሉት 
ልንረዳዎት የምንችልባቸው የተወሰኑ የህክምና ሁኔታዎች ወይም የጤና 
እንክብካቤ ፍላጎቶች ምሳሌዎች ናቸው፥

በእነዚህ አገልግሎቶች ውስጥ መመዝገብ አይኖርብዎትም። የተወሰኑ ሁኔታዎች ወይም የህክምና ፍላጎቶች እንዳሉዎት 
ካየን ለምዝገባ ሊለዩ ይችላሉ። ለምዝገባ ከተለዩ፣ ነርስ ወይም የማህበራዊ ሰራተኛ ስለ ጥቅማጥቅሞችዎ እና እነዚህ 
አገልግሎቶች ለእርስዎ ለማብራራት በስልክ ያገኙዎታል። 

ውስብስብ የጉዳይ አስተዳደር እና ሁለንተናዊ የጉዳይ አስተዳደር ፕሮግራሞች በፍላጎት ላይ የተመሰረቱ ናቸው። ስለ እነዚህ 
ፕሮግራሞች መጠየቅ ከወደዱ፣ ወይም ቀድሞውኑ ከእነዚህ ፕሮግራሞች አንዱ ውስጥ ካሉ እና መሳተፍን ለማቆም ከፈለጉ፣ 
እባክዎ በ 202-363-4348 ወይም 855-798-4244 (ምርጫ 1 እና ከዚያ ምርጫ 3 ይምረጡ)፣ ሰኞ እስከ ዓርብ፣ ከጧት 
8 እስከ ከሰዓት 5:30 ያግኙን። ከስራ ሰዓት በኋላ የደረሱ የድምጽ መልዕክቶች በሚቀጥለው የስራ ቀን ይመለሳሉ።

የውስብስብ ጉዳይ አስተዳደር አገልግሎቶች 

• በ6 ወራት ውስጥ አንድ ወይም ከዚያ በላይ 
የሆስፒታል-ቆይታ 

• በ6 ወራት ውስጥ ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የER 
ጉብኝት 

• ስትሮክ 

• ካንሰር/እጥዎች 

• ከባድ ቀውስ ያለው የሲኪል ሴል በሽታ 

• ውስብስብ የእንክብካቤ ማስተባበር የሚያስፈልገው 
አጣዳፊ የአዕምሮ ጉዳት 

• በርካታ ስር የሰደዱ የጤና ሁኔታዎች 

• ውስብስብ የስነ-አዕምሮ-ማህበራዊ ወይም የባህርይ 
ፍላጎቶች 

• የአካል ክፍል ንቅለ ተከላዎች 

• ልዩ የጤና ጥበቃ ፍላጎቶች (Special health care 
needs)

ሁለንተናዊ የጉዳይ አስተዳደር አገልግሎቶች 

• ከፍተኛ ስጋት ያለው እርግዝና 

• የስኳር ህመም 

• አስም 

• ስር የሰደደ የሚያፍን የሳንባ በሽታ (COPD)  

• የደም ግፊት በሽታ

• የካርዲዮቫስኩላር 

• ኤችአይቪ 

• የእጽ መጠቀም በሽታ 

• የማህበራዊ ጉዳዮች/የአእምሮ ጤና
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የተመዝጋቢ መብቶችዎን እና ግዴታዎችዎን ይገንዘቡ።
እንደ MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ተመዝጋቢ፣ የሚከተሉት መብቶች አሉዎት፥ 

• ከሃኪሞችዎ እና ከሌሎች አገልግሎት ሰጪዎችዎ ጋር የሚነጋገሩት ሁሉ በሚስጥር የሚያዝ መሆኑን የማወቅ 
• ህመም ወይም ህክምና በሚረዱት ቋንቋ እንዲብራራልዎ የመጠየቅ
• ሕክምናውን ያለመቀበል መብትዎን ጨምሮ የጤና እንክብካቤዎን በተመለከተ ውሳኔዎች ላይ መሳተፍ
• ስለ ህክምና አማራጮች እና እያንዳንዱ አማራጭ ስለሚያስከትለው አደጋ በመረጃ ላይ የተደገፈ ውሳኔ ማድረግ 

እንዲችሉ ሙሉ፣ ግልጽ እና ሊረዱት በሚችሉት መልኩ ገለጻ ማግኘት
• ህክምናን ወይም እንክብካቤን አለመቀበል
• እንደ ማስገደድ፣ ዲሲፕሊን፣ አመቺነት ወይም ብቀላ ከሚያገለግሉ ማንኛውም ዓይነት ክልከላዎች ወይም ማግለሎች 

ነፃ መሆን
• የህክምና ውጤቶን ፎቶ ኮፒ የመጠየቅና የመውሰድ እንዲሁም እንዲሻሻል ወይም እንዲስተካከል መጠየቅ ይችላሉ፣  

ትክክል ካልሆኑ
• ለእርስዎ የሚገኙ እና መውሰድ የሚችሉትን የጤና እንክብካቤ አገልግሎቶች ተደራሽነትን  

ጊዜውን በጠበቀ ሁኔታ መቀበል
• ብቁ PCP/PDP ከ MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ኔትወርክ መምረጥ እና የእርስዎን PCP/PDP መቀየር
• ለእርስዎ የቀረቡ እንክብካቤ ላይ ቅሬታ ማሰማት እና ምላሽ የማግኘት
• MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC አገልግሎትን ወይም ዕቃን መከልከሉ፣ መቀነሱ ወይም ማቆሙ ትክክል አይደለም 

ብለው ካመኑ ይግባኝ ወይም ፍትሃዊ የክስ መስማት ሂደት መጠየቅ
• ከፈለጉት የአገልግሎት ሰጪ አካል የቤተሰብ ምጣኔ አገልግሎቶችን እና ግብዓቶችን መቀበል
• ያለአስፈላጊ መጓተት የህክምና እንክብካቤ ማግኘት
• ስለ የላቁ መመሪያዎች መረጃ ማግኘት እና  

ማንኛውም ህይወት አድን ህክምናዎችን ላለማግኘት ወይም ላለመቀጠል መምረጥ
• የMedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC የተመዝጋቢ የእጅ መጽሐፍ እና/ወይም የአቅራቢ መዝገብ ኮፒን ማግኘት
• አዲስ የህክመና ዕቅድ እስከሚኖርዎ ድረስ እየተደረገልዎት ያለውን ህክምና መቀጠል
• ከክፍያ ነፃ የአስተርጓሚ እና የትርጉም አገልግሎቶችን ማግኘት
• የቃል ትርጉም አገልግሎቶችን አለ-መውሰድ
• ያለምንም ክፍያ የመጓጓዣ አገልግሎት ማግኘት
• ስለ ቅድመ ፈቃድ ሂደቶች ገለጻ ማግኘት
• ስለ MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC የገንዘብ ሁኔታ እና ሀኪሞቻችንን የምንከፍልበት ማንኛውም ልዩ ሁኔታዎችን 

በተመለከተ መረጃ ማግኘት
• የደንበኞች እርካታን በተመለከተ የተሰራ የዳሰሳ ጥናትን ማጠቃለያ ማግኘት
• MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC “እንደተፃፈ ይስጡ” ፖሊሲን ለትዕዛዝ መድሃኒቶች መቀበል
• የሁሉም የሚሸፈኑ መድሃኒቶች ዝርዝር ይቀበሉ
• የእርስዎን ሞገስ እና የግላዊነት መብትዎን በክብር እና ከግምት በሚያስገባ መልኩ መስተናገድ
• ስለ ድትጅቱ፣ አገልግሎቶቹ፣ ባለ ሙያዎቹ እና አገልግሎት አቅራቢዎቹ፣ እና የተመዝጋቢ መብቶች እና ግዴታዎች 

ጨምሮ መረጃ ማግኘት
• ለሁኔታዎችዎ አግባብ ወይም በህክምና አስፈላጊ ስለሆኑ የህክምና አማራጮች ቅን ውይይት ማግኘት፣ ወጪ ወይም 

የጥቅም ሽፋን ግምት ውስጥ ሳይገባ።
• የድርጅቱ ተመዝጋቢ መብቶች እና ግዴታዎች ፖሊሲን በተመለከተ የምክር ሀሳቦችን ማቅረብ
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እንደ MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ተመዝጋቢ፣ የሚከተሉት ግዴታዎች አሉዎት፥ 
• የሚንከባከብዎትን ሰዎች ክብር እና ሞገስ መጠበቅ
• የዲሲ DC Medicaid የሚመራ እንክብካቤ ፕሮግራም እና  

የMedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ህጎችን መከተል
• ከሃኪሞችዎ እና ከአገልግሎት ሰጪዎችዎ የሚሰጥዎትን መመሪያ መከተል
• የተያዙ ቀጠሮዎች ላይ መገኘት
• ቀጠሮዎን መሰረዝ ካለብዎ ለሃኪሞ ቢያንስ ከ24 ሰዓት በፊት ማሳወቅ አለብዎት
• የሃኪሞትን መመሪያ ካልተረዱ ተጨማሪ መረጃ ይጠይቁ
• ወደ ድንገተኛ ክፍል የሚገቡት ድንገተኛ ህመም ካጋጠምዎ ብቻ ነው
• ጤናዎትን የሚጎዱ የህክምና ወይም የግል ችግሮችን ለእርስዎ PCP/PDP መንገር
• እርስዎ ወይም የእርስዎ ቤተሰብ ሌላ የጤና መድን ካላቹ ወይም የአድራሻ ወይም የስልክ ቁጥር ለውጥ ካለ  

ለኢኮኖሚ ደህንነት አስተዳደር (ESA) እና MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ሪፖርት ማድረግ
• በቤተሰብዎ ውስጥ ለውጥ ካለ (ማለትም፣ ሙቶች፣ መውለዶች፣ወዘተ)  

ለኢኮኖሚ ደህንነት አስተዳደር (ESA) እና MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ሪፖርት ማድረግ 
• የጤና ችግርዎን ለመረዳት መሞከር እና የህክምና ግቦችን ማሻሻል ላይ መሳተፍ
• የ እርስዎን ሀኪም የህክምና መረጃዎን ከዚህ በፊት ሲከታተሉበት ከነበሩበት ከአገልግሎት ሰጪዎች እንዲያገኙ መርዳት
• በአደጋ ወይም በስራ ምክንያት ጉዳት ከደረሰብዎት ለMedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC መንገር
• ድርጅቱ እና ባለሙያዎቹ እና አገልግሎት ሰጪዎች እንክብካቤ ለማቅረብ የሚያስፈልጋቸውን መረጃ (የሚቻለውን 

መጠን ያክል) መስጠት

(የተመዝጋቢ መብቶች እና ግዴታዎች፣ ከገጽ 10 የቀጠለ)

አቅራቢን በድህረገጽ ላይ ማግኘት ቀላል ነው።
እንደ MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ተመዝጋቢ ምዝገባ ላይ አንድ ካልመረጡ ወዲያውኑ ተቀዳሚ የእንክብካቤ 
አቅራቢ እንደሚመደብልዎት ያውቁ ነበር? ተቀዳሚ የእንክብካቤ አቅራቢዎን መቀየር ካለብዎት ወይም አቅራቢ መምረጥ 
ላይ መረጃ ከፈለጉ፣ እባክዎ ለተመዝጋቢ አገልግሎቶች በ 888-404-3549 ይደውሉ። MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC 
በድህረገጹ ላይ አቅራቢ እንዲያገኙ ቀላል አድርጎልዎታል። 

ድህረገጹን መፈለግ እና እንዲረዳዎ ፍለጋዎን በልዩ ምድቦች ማጣበብ ይችላሉ። ሀኪምን በስም ወይም ቡድን፣ የሆስፒታል 
ምርጫ፣ ጾታ፣ ቋንቋ፣ ልዩ ሙያተኛ፣ ከተማ፣ ወይም ከቤትዎ በሚርቅበት የማይል ቁጥር ወይም ዚፕ ኮድ ይምረጡ። 
እንዲሁም ድህረገጻችን ዝርዝር የአቅራቢ መረጃን፣ እንደ የቢሮ አድራሻ፣ ስልክ ቁጥር፣ የትምህርት ስልጠናዎች ዓይነት እና 
የምስክር ወረቀቶች፣ ትምህርት (እንደ ኗሪነት እና የህክምና ትምህርት ቤቶች)፣ እና የቢሮ ሰዓታትን ይይዛል።

የኢንተርኔት ተደራሽነት ከሌሎት እና ስለ ልዩ አቅራቢ መረጃ ከፈለጉ፣ የተመዝጋቢ አገልግሎቶችን ሊያገኙ ይችላሉ። 
በተጨማሪም፣ ተሳታፊ አቅራቢ መሆናቸውን ለማረጋገጥ፣ ሁል ጊዜ ለቢሮአቸው መደወል አለብዎት። ተቀዳሚ 
የእንክብካቤ አቅራቢዎን መምረጥ ላይ ጥያቄዎች ካሉዎት፣ እባክዎ ለተመዝጋቢ አገልግሎቶች በነፃ የጥሪ-መስመር 
በ 888-404-3549፣ ሰኞ እስከ ዓርብ፣ ከጧት 8 እስከ ከሰዓት 5:30 ይደውሉ። ለተጨማሪ መረጃ ድህረገፃችንን በ 
MedStarFamilyChoice.com ይጎብኙ።



ለልዩ ሙያተኛ ሪፈራል እንዴት እንደሚያገኙ ይገንዘቡ።
ብዙ ተቀዳሚ የእንክብካቤ አቅራቢዎች ስለ ጤና እንክብካቤ አገልግሎቶች ትልቅ ምክር እንደሚሰጡዎ ያውቁ ነበር? 
ማንኛውም የህክምና ሁኔታዎችዎ ልዩ ሙያተኛ እንዲያገኙ የሚፈልጉ ከሆነ፣ የእርስዎ ተቀዳሚ የእንክብካቤ አቅራቢ 
በኔትወርካችውን ውስጥ ወዳለው ወደ አንዱ ሪፌር ያደርግዎታል። የኔትወርክ-ውስጥ አቅራቢ የማይገኝ ከሆነ፣ MedStar 
የቤተሰብ ምርጫ-DC ከኔትወርኩ ውጪ አንድ እንዲመቻችልዎት ይረዳል። 
የእርስዎ ተቀዳሚ የእንክብካቤ አቅራቢ ሪፌር ሳያ/ሳታደርግዎት ሁኔታውን መቆጣጠር ከቻለ/ች፣ እሱ/ሷ የህክምና 
ሁኔታዎን ያክማል/ታክማለች። እርስዎ የሴት ተመዝጋቢ ሆነው የእርስዎ ተቀዳሚ የእንክብካቤ አቅራቢ የሴቶች ጤና ልዩ 
ሙያተኛ ካልሆነ/ች፣ እርስዎ በMedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ከኔትወርክ ውስጥ ካሉ የሴቶች ጤና ልዩ ሙያተኛን ያለ 
ሪፈራል የማግኘት መብት አለዎት። ሁለተኛ ሀሳብ ካስፈለገዎ፣ ከሌላ ኔትወርክ-ውስጥ አቅራቢ አንድ የማግኘት መብት 
አለዎት። ሌላ ኔትወርክ-ውስጥ አቅራቢ የማይገኝ ከሆነ፣ MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC እርስዎ ምንም ሳይከፍሉ 
ሁለተኛ ሀሳብን ከ MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ኔትወርክ ውጪ ለማመቻቸት ይረዳል። 
ሁለተኛ ሀሳብ ለማግኘት ለእርዳታ የእርስዎ ተቀዳሚ የእንክብካቤ አቅራቢ ወይም የተመዝጋቢ አገልግሎቶችን በ  
888-404-3549 ማግኘት ይችላሉ። ሪፈራል ሊያስፈልግ ይችላል። ብዙ ዶከተሮች ሪፌራል ለልዩ ሙያተኛ ከመጻፉ በፊት 
በቢሮአቸው ውስጥ ሊያዩዎት ይገባል። ስለሚቀበሉት የጤና እንክብካቤ አገልግሎቶች ጥያቄዎች ወይም ቅሬታዎች 
ካሉዎት፣ እርዳታ ለመጠየቅ የተመዝጋቢ አገልግሎቶችን በነፃ የስልክ-መስመር በ 888-404-3549፣ ሰኞ እስከ ዓርብ፣ 
ከጧት 8 እስከ ከሰዓት 5:30 ያግኙ።
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የMedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ተመዝጋቢ መጽሔት የMedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC እትመት ነው። ለሚቀጥለው እትም አዲስ ቁሳቁሶችን ወደ 
lisa.r.mcdonough@medstar.net ያስገቡ። እቅድዎ ላይ ወይም በዚህ መጽሄት ውስጥ ስላለው ማንኛውም ነገር ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፣ 
እባክዎ MedStarFamilyChoice.com ይጎብኙ።
ሌስሊ ላይልስ ስሚት፣ ዋና ዳይረክተር፣ MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC
ማርክ ፍራካሶ፣ MD፣ የህክምና ዳይረክተር፣ MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC
ኪሳ ማክዶናፍ፣ የጤና እቅድ ኮሙኒኬሽን አስተዳደር፣ MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC

If you do not speak and/or read English, please call 888-404-3549 between 8:00 a.m. and 5:30 p.m.  
A representative will assist you.
Si no habla o lee inglés, llame al 888-404-3549 entre las 8:00 a.m. y las 5:30 p.m.  
Un representante se complacerá en asistirle.
Nếu bạn không nói và/hoặc đọc tiếng Anh, xin gọi 888-404-3549 từ 8 giờ 00 sáng đến 5 giờ 30 chiều.  
Sẽ có người đại diện giúp bạn.

 

Si vous ne parlez pas ou lisez l’anglais, s’il vous plaît appeller 888-404-3549 entre 8:00 du matin  
et 5:30 du soir. Un représentant vous aidera.
የእንግሊዝንኛ ቋንቋ መናገርና ማንበብ የማይችሉ ከሆነ ከጧቱ 8:00 ሰዓት እስከ ቀኑ 5:30 ባለው ጊዜ 
በስልክ ቁጥር 888-404-3549 በመደወል እርዳታ ማግንኘት ይችላሉ፡፡

 

MedStar የቤተሰብ ምርጫ-DC ተፈጻሚ በሆኑ የፌደራል 
የሲቪል መብቶችን ያከብራል እና በዘር፣ ቀለም፣ ብሄራዊ 
ምንጭ፣ እድሜ፣ የአካል ጉዳት፣ ወይም ወሲባዊ ምርጫ 
መሰረት አድርጎ ልዩነት አይፈጥርም።

3007 Tilden Street, NW - POD 3N
Washington, DC 20008
202-363-4348 ወይም 855-798-4244 (ነፃ የስልክ 
መስመር)

MedStarFamilyChoice.com


