خدمات شكة  ERACUالطبية لعام  2222الت تتطلب الحصول عىل ترصي▪  ▪ ح
لخطط شكة  UCareالتالية:
❖
❖
❖

❖

❖
❖

 – MSC Plusالعناية العليا ف مينيسوتا Plus
UCare Connect + Medicare
MnCare – MinnesotaCare
خطط الرعاية الطبية من شكة  UCareمع
شكة  M Health Fairviewومستشف
North Memorial

❖
❖
❖

 – MSHOخيارات الصحة العليا ف مينيسوتا
 - UCare Connectالعناية األساسية لذوي
االحتياجات الخاصة
 – PMAPخطة المساعدة الطبية المدفوعة مسبقا
خطط الرعاية الطبية من  - UCareمية
الرعاية الطبية
EssentiaCare

تعمل شكة  UCareمع المنظمات المفوضة للتعامل مع األنواع التالية من الترصيحات ،لذلك ال يتم إدراجها ف قائمة الخدمات الطبية الت
تتطلب ترصيحا.
➢ العناية بتقويم العمود الفقري
➢ العناية باألسنان
➢ الصيدلية
➢ العالج الطبيع والمهت والتخاطب للمرض الخارجيي
تتطلب الخدمات الطبية التالية ترصيحا أو إخطارا:
•

إعادة التأهيل العاجلة للمرض الداخليي

•

•

جراحة الظهر )العمود الفقري(

•

•

جراحة السمنة )جراحة المجازة المعدية(

•

•

محفز نمو العظام

•

قبول مرفق التمريض )احتجازي( )UCare ،UCare Connect
 MSHO ،Connect + Medicareو MSC Plusفقط(
2
مساعد العناية الشخصية )(PCA

•

إجراءات تجميلية أو ترميمية

•

•

تحفي العصب القحف

•

تمريض المهام الخاصة )انظر الرعاية الميلية التمريض( )MSHO
و MSC Plusزائد فقط(
العالج اإلشعاع باليوتونات

•

إزالة السموم )قبول المرض الداخليي(

•

مرفق تمريض ماهر وشير متأرجح

•

معدات طبية متينة  -تأجي

•

محفز الحبل الشوك

•

معدات طبية متينة  -شاء

•

زرع أعضاء

•

االختبارات الجينية للرسطان

•

إجراءات الوريد

•

الرعاية الصحية الميلية ) (HHA،SNV

•

كرس متحرك وملحقات  -تأجي

•

كرس متحرك وملحقات  -شاء

•

عالج الجروح بالضغط السلت )(VAC

•

2

تمريض الرعاية الميلية
)تمريض المهام الخاصة سابقا(

1

مستشف المرض الداخليي ،مستشف الرعاية العاجلة طويلة األجل
للمرض )(LTAC
3
مزود غي متعاقد

 UCare Connect 1و Connect + Medicareفقط
 MSHO 2وMSC Plus only
 MSC ،MSHO 3بلس UCare ،االتصال UCare ،االتصال  +الرعاية الطبية PMAP ،و  MnCareفقط
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خدمات شكة  ERACUالطبية لعام  2222الت تتطلب الحصول عىل ترصي ▪ ▪ ح
لخطط شكة  UCareالتالية:
❖ خطط شكة  UCareللفرد واألشة
❖ خطط الرعاية الطبية من شكة  UCareمع شكة  Health Fairview Mومستشف North Memorial
تعمل شكة  UCareمع المنظمات المفوضة للتعامل مع األنواع التالية من الترصيحات ،لذلك ال يتم إدراجها ف قائمة الخدمات الطبية الت
تتطلب ترصيحا.
➢ العناية بتقويم العمود الفقري
➢ العناية باألسنان
➢ الصيدلية
➢ العالج الطبيع والمهت والتخاطب للمرض الخارجيي
تتطلب الخدمات الطبية التالية ترصيحا أو إخطارا:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

القبول الطت /الجراح للمرض الداخليي
الرعاية الحادة طويلة األمد )(LTAC
العالج اإلشعاع باليوتونات
مرفق تمريض ماهر وشير متأرجح
محفز الحبل الشوك
زرع أعضاء
إجراءات الوريد
كرس متحرك وملحقات  -تأجي
كرس متحرك وملحقات  -شاء

•
•
•
•
•
•
•
•
•

إعادة التأهيل العاجلة للمرض الداخليي
جراحة الظهر )العمود الفقري(
محفز نمو العظام
إجراءات تجميلية أو ترميمية
تحفي العصب القحف
إزالة السموم )قبول المرض الداخليي(
معدات طبية متينة  -تأجي
معدات طبية متينة  -شاء
االختبارات الجينية للرسطان
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خدمات الصحة السلوكية من شكة  ERaCUلعام  2222الت تتطلب الحصول عىل ترصي▪  ▪ ح
لخطط شكة  UCareالتالية:
❖  – MSHOخيارات الصحة العليا ف مينيسوتا

❖  – MSC Plusالعناية العليا ف مينيسوتا Plus

❖  - UCare Connectالعناية األساسية لذوي االحتياجات
الخاصة
❖  – PMAPخطة المساعدة الطبية المدفوعة مسبقا

❖ UCare Connect + Medicare
❖ MnCare – MinnesotaCare

تتطلب خدمات الصحة النفسية واضطراب تعاط المخدرات التالية ترصيحا أو إخطارا:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

خدمات العالج السكت المكثف )(IRTS
العالج المكثف ف الرعاية البديلة )(ITFC
تطوير خطة خدمة الصحة النفسية من قبل أشخاص غي
األطباء أو
تطوير خطة العالج ومراجعتها
عالج اضطراب تعاط المخدرات للمرض الخارجيي
االستشفاء الجزئ
مرافق العالج النفس السكنية )(PRTF
االختبارات النفسية والعصبية النفسية
العالج السكت الضطراب تعاط المخدرات
التحفي المغناطيس عي الجمجمة
إدارة األعراض االنسحابية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

العالج النهاري للبالغي
خدمات الصحة النفسية التأهيلية للبالغي )(ARMHS
العالج السكت لألطفال
أزمة حالة سكنية
العالج النهاري لألطفال وبرنامج خدمات ودعم عالح لألطفال
)(CTSS
خدمات دعم المجتمع وبرنامج خدمات ودعم عالح لألطفال
)(CTSS
تدريب مهارات برنامج خدمات ودعم عالح لألطفال )(CTSS
الخدمات السلوكية العالجية وبرنامج خدمات ودعم عالح
لألطفال )(CTSS
تقييم تشخيص
التدخل التنموي والسلوك المبكر المكثف )(EIDBI
قبول الصحة النفسية للمرض الداخليي
قبول اضطراب تعاط المخدرات للمرض الداخليي
العالج السلوك الجدل المكثف للمرض الخارجيي )(DBT
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خدمات الصحة السلوكية من شكة  ERaCUلعام  2222الت تتطلب الحصول عىل ترصي ▪  ▪ ح
لخطط شكة  UCareالتالية:
❖
❖
❖
❖

خطط الرعاية الطبية لرسكة UCare
خطط الرعاية الطبية من شكة  UCareمع شكة  M Health Fairviewومستشف North Memorial
EssentiaCare
خطة شكة  UCareالمؤسسية لذوي االحتياجات الخاصة

تتطلب خدمات الصحة النفسية واضطراب تعاط المخدرات التالية ترصيحا أو إخطارا:
•
•
•

االستشفاء الجزئ
االختبارات النفسية والعصبية النفسية
التحفي المغناطيس عي الجمجمة

•
•
•

تقييم تشخيص
قبول الصحة النفسية للمرض الداخليي
قبول اضطراب تعاط المخدرات للمرض الداخليي

لخطط شكة  UCareالتالية:
❖ خطط شكة  UCareللفرد واألشة
❖ خطط الرعاية الطبية من شكة  UCareمع شكة  M Health Fairviewومستشف North Memorial
تتطلب خدمات الصحة النفسية واضطراب تعاط المخدرات التالية ترصيحا أو إخطارا:
•
•
•
•
•
•
•

العالج السلوك الجدل المكثف للمرض الخارجيي )(BTD
خدمات العالج السكت المكثف )(IRTS
عالج اضطراب تعاط المخدرات للمرض الخارجيي
االستشفاء الجزئ
االختبارات النفسية والعصبية النفسية
العالج السكت الضطراب تعاط المخدرات
التحفي المغناطيس عي الجمجمة

•
•
•
•
•
•
•

العالج النهاري للبالغي
العالج السكت لألطفال
عالج أزمة سكنية
برنامج خدمات ودعم عالح لألطفال )(CTSS
تقييم تشخيص
قبول الصحة النفسية للمرض الداخليي
قبول اضطراب تعاط المخدرات للمرض الداخليي

>رقم معرف المادة<
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