STATE OF CALIFORNIA
HEALTH AND HUMAN SERVICES AGENCY

DEPARTMENT OF HEALTH CARE SERVICES

آیا سرطان سینه یا دهانه رحم دارید؟
نگران پرداخت هزینه درمان هستید؟
شما می توانید صالحیت یک برنامه  Medi-Calویژه برای افراد مبتال به سرطان سینه ،سرطان دهانه رحم یا
هر دو را داشته باشید .اگر صالحیت دارید ،برنامه ،درمان شما را پوشش می دهد .این برنامه ،برنامه درمان
سرطان سینه و دهانه رحم یا " "BCCTPنامیده می شود.
افراد در هر سن ،وضعیت مهاجرت و هویت جنسی می توانند صالحیت  BCCTPرا داشته باشند .حتی اگر
نتوانستید  Medi-Calرا در گذشته دریافت کنید یا  Medi-Calشما تمام شده باشد ،می توانید صالحیت داشته
باشید .اگر بیمه درمانی دیگری نیز داشته باشید ،می توانید صالحیت داشته باشید.
شما باید یک تشخیص سرطان قبل از دهانه رحم ،دهانه رحم یا پستان داشته باشید و به درمان یا مراقبت های
بعدی نیاز داشته باشید .شما همچنین باید در  Californiaزندگی کنید و شرایط درآمد خاصی را داشته باشید.

 2راه برای درخواست برای برنامه درمان سرطان سینه و دهانه رحم ( )BCCTPوجود دارد.
 .1با پزشک خود صحبت کنید .از او بپرسید که آیا این برنامه بخشی از  Every Woman Countsیا
 Family PACTاست یا خیر .اگر بخشی از آن برنامه ها است ،آنها می توانند برای شما درخواست دهند.
بسیاری از پزشکان در سراسر  Californiaبخشی از این برنامه ها هستند.

اگر برای یافتن پزشک شرکت کننده ،کمک می خواهید ،می توانید:
برای یافتن پزشک سرطان سینه یا دهانه رحم در نزدیکی خود ،با  Every Woman Countsتماس بگیرید.

برقراری تماس با(800) 511-2300 :
بازدید از وبسایتwww.dhcs.ca.gov/services/cancer/EWC/Pages/ewc-clinic- :
locator.aspx
برای یافتن پزشک دهانه رحم در نزدیکی خود ،با  Family PACTتماس بگیرید.
برقراری تماس با(916) 650-0414 :
 .2با یک مددکار صالحیت دار شهرستان صحبت کنید .به وی بگویید که سرطان سینه یا دهانه رحم دارید و می خواهید
برای  BCCTPثبت نام کنید.

مددکار دارای صالحیت شهرستان اطالعات شما را برای یک متخصص  BCCTPدارای صالحیت ارسال
خواهد کرد .متخصص  BCCTPدارای صالحیت از طریق پست به شما اطالع می دهد که آیا برای
 BCCTPتایید شده اید یا خیر.
مددکار دارای صالحیت شهرستان همچنین بررسی خواهد کرد که آیا شما برای  Medi-Calصالحیت دارید
یا خیر .وی از طریق پست به شما اطالع می دهد که آیا برای  Medi-Calتایید شده اید یا خیر.
اطالعات بیشتر در www.dhcs.ca.gov/services/medi-cal/Pages/BCCTP.aspx
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