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فائدة صيدلية جديدة لمستلزمات مرضى السكري في كير أوريغون 
 )OHP) )CareOregon Medicaid) مديكيد

حتى اآلن ، كان يمكنك الحصول عىل مستلزمات مرض السكري عن طريق البريد فقط مع ميزة دي  ام اي DME لديك. 

اعتبارًا من 1 يونيو 2022 ، قد تحصل عىل بعض مستلزمات مرض السكري من صيدلية ، وذلك من خالل ميزة كير 

أوريغون الجديدة. وتشمل هذه الخدمة المناديل المبللة بالكحول ومحاقن األنسولين أو اإلبر وإبر القلم. 

للحصول عىل مستلزمات االختبار من الصيدلية ، يجب عليك استخدام المنتجات المشمولة  في القائمة أدناه. ال تحتاج 

One- هذه العناصر إىل موافقة مسبقة ، طالما أنك تطلب فقط عن الكميات المدرجة. فنحن نغطي منتجات ون تاتش

Touch وجهاز مراقبة السكر المستمر   FreeStyle Libre 2 )CGM(. سيحتاج طبيبك إىل الحصول عىل موافقة مسبقة إذا 
كنت ترغب في الحصول عىل أي منها من أي صيدلية. يحتوي الجدول أدناه عىل مزيد من التفاصيل.

مالحظة مهمة: يمكنك االستمرار في استخدام نفس بائع دي ام اي لديك إذا كنت ترغب بذلك. ليس عليك استخدام 
صيدلية لتزويدك بتجهيزات السكري. 

سؤال:  أنا أستخدم بالفعل عالمة تجارية أخرى لشرائط االختبار و/أو سي جي ام CGM. هل يُسمح لي 
باالستمرار في استخدامه بدالً من OneTouch )أو FreeStyle Libre 2 CGM(؟

جواب:   نعم ، ولكن فقط إذا واصلت الحصول عىل اإلمدادات بنفس الطريقة التي تحصل عليها اآلن. إذا كنت ترغب في 

الحصول عليها من صيدلية بدالً عن ذلك ، فيجب عليك التبديل إىل المنتجات المشمولة في القائمة. 

سؤال:  هل يجب علي الحصول عىل اإلمدادات من الصيدلية؟ 
جواب:   ال. تختلف تغطية دي ام اي  DME عن فائدة الصيدلية. يجب عليك مناقشة هذا األمر مع طبيبك قبل اتخاذ القرار. 

إذا كنت تريد التبديل، فيجب أن تستخدم بالفعل منتجًا مغطى في القائمة أو أن تكون عىل استعداد للتبديل.

سؤال:  إذا كنت عىل استعداد للتبديل، هل يمكنني الحصول عىل عداد جديد؟
جواب:   نعم ، سُيسمح لك بالحصول عىل جهاز قياس ون تاتش جديد.

سؤال:   أنا بالفعل أحصل عىل لوازم مرض السكري عن طريق البريد. كيف سيساعدني الحصول عليها من 
الصيدلية؟

جواب:   إذا نفدت منك التجهيزات، يمكنك الحصول عىل العناصر المشمولة عىل الفور بدالً من انتظار البريد. يمكنك 

القيام بذلك حتى مع بائع دي ام اي، إذا أرسل طبيبك وصفة طبية إىل المتجر.

سؤال:   إذا كان لدي بالفعل موافقة مسجلة لجهاز مراقبة الجلوكوز المستمرة أو استثناءات لحد الكمية، فهل 
ينتقل ذلك إىل فائدة الصيدلية؟

جواب:   ال. يجب عىل طبيبك تقديم طلبات موافقة مسبقة جديدة إذا قمت بالتبديل للحصول عىل هذا من الصيدلية. 

سؤال:   كيف أقوم بالتبديل من موردي مرض السكري الحالي إىل صيدلية؟

جواب:   اطلب من طبيبك إرسال الوصفة الطبية الخاصة بك لمستلزمات مرض السكري إىل الصيدلية المفضلة لديك. 

سؤال:   إذا كنت أستخدم  فري ستايل ليبرا ٢ سي دجي ام FreeStyle Libre 2 CGM، فهل يمكنني الحصول 
عىل شرائط اختبار فري ستايل FreeStyle الستخدامها معها؟

جواب:   ال ، يجب عليك استخدام عدادات / شرائط ون تاتش المغطاة كإجراء احتياطي إذا لزم األمر سريريًا. مالحظة: ال 

يغطي برنامج ميديكيد بشكل روتيني األشخاص في كال المنتجين. 

سؤال:   هل تضم فائدة الصيدلية الجديدة هذه مضخات وأنابيب األنسولين؟
جواب:   ال ، فمضخات األنسولين وأنابيبها تستخدم في دي ام اي فقط. نحن ال نغطي أي نوع من أنواع مضخة األنسولين 

لصالح الصيدلية. 
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تعتبر منافع صيدلية كير أوريغون مخصصة للوازم ومعدات مرض السكري  

المنتج المؤهلة نوع  )جميع  الحد 
إمدادات  عىل  للحصول 

يوًما(  90 لمدة 

المسبقة  الموافقة 
؟ بة مطلو

مغطى منتج 

ون تاتش الترا ٢  OneTouch Ultra 2 ال 1 كل سنتين الشاشات

 ون تاتش فريو ريفلكس  

OneTouch Verio Reflect
 ون تاتش  فريو فلكس  

OneTouch Verio Flex
 ون تاتش ستارتر كت  

OneTouch Starter Kit

ون تاتش فريو OneTouch Verio ال150 شهريا شرائط االختبار

 OneTouch Ultra ن تاتش الترا

 ون تاتش فريو سولوشن ال1 علبة كل 3 شهورسائل المعايرة

OneTouch Verio Solution
 OneTouch Ultra ن تاتش الترا

 جهاز ون تاتش  لينسنغ  ال1 كل 3 شهورأجهزة النسيت

OneTouch Lancing Device
 جهاز  ون تاتش ديليكا لينسنغ 

OneTouch Delica Lancing Device

 ون تاتش ديليكا بلس ٣٣ دجي ال200 شهريا مشرط

OneTouch Delica Plus 33G
 ون تاتش ديليكا بلس ٣٠ دجي 

OneTouch Delica Plus 30G
 ون تاتش ام اي اس انستس 

OneTouch MIS Lancets
 ون تاتش ام اي اس ٣٠ دجي 

OneTouch MIS 30G

ضمادات تحضير 
الكحول

أية عالمة تجارية ال علبة واحدة كل شهر  

أي عالمة تجارية ال500 لكل 3 أشهر محاقن األنسولين 

ال، قلم األنسولين مدفوع 200 شهرياإبر القلم
الثمن لكل مطالبة تأمين

أية عالمة تجارية 

جهاز استقبال / 
CGM قارئ

 فري ستايل ليبري 2 / قارئ / نعم1 كل سنتين

نظام فالش جنرال موتورز

مستشعرسي  
CGM دجي ام

 فري ستايل ليبري 2 / حساس / نعم1 كل 14 يوًما

نظام فالش جنرال موتورز
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