
ی در  م ه ات م الع �ت اط ی دول م ه رس چ اب ت ن ک ای

ر دارد: وارد زی وص م ص خ

ند	  مواردی که تحت پوشش Medicare قرار می گ�ی

نکات مفید برای حفظ سالمتتان	 
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اطالعات موجود در این کتابچه، برنامه Medicare را در زمانی که این کتابچه چاپ شده است، شرح می دهد. 
ممکن است پس از چاپ تغییراتی رخ داده باشد. برای دریافت جدید ترین اطالعات به Medicare.gov مراجعه 

ا MEDICARE (1-800-633-4227)-800-1 تماس بگیرید. کاربران TTY می توانند با 1-877-486-2048  ا ب کنید، ی
تماس بگیرند.

»پوشش لوازم، خدمات و برنامه های پیشگیری دیابت در Medicare« یک سند قانونی نیست. راهنمای حقوقی 
»برنامه رسمی Medicare« در قوانین، مقررات و احکام مرتبط گنجانده شده است.

ا هزینه مالیات دهندگان ایاالت متحده تولید و منتشر شده است. این کتابچه آموزشی ب

https://www.medicare.gov


3

فهرست مطالب

بخش 1:

بخش 2:

بخش 3:

بخش 4:

بخش 5:

4 مقدمه                                                                                                                   

5 پوشش Medicare برای دیابت در یک نگاه                                                              

9                                                   Medicare از B لوازم دیابت تحت پوشش قسمت
ات و لوازم آزمایش شخیص قند خون                                                              10 ز تجه�ی
ز                                                                                                           13 پمپ انسول�ی
کفش یا کفی کفش ط�ب                                                                                            13

ات یا لوازم پزشیک بادوام آسیب دیده یا گم شده در فاجعه  ز  جایگزی�ز تجه�ی
یا وضعیت اضطراری                                                                                               14
15                                                                         D ه سازی باالتر در قسمت مدل ذخ�ی

پوشش Medicare برای داروی دیابت                                                                    15
ز                                                                                                                    16 انسول�ی
داروهای ضددیابت                                                                                                  16
لوازم دیابت                                                                                                             16
برای کسب اطالعات بیش�ت                                                                                       16

17                                               Medicare پوشش خدمات و غربالگری دیابت تحت
غربالگری های دیابت                                                                                                 18
18                                                                         Medicare ی از دیابت برنامه پیشگ�ی
آموزش مدیریت شخیص دیابت                                                                                 19
خدمات تغذیه درما�ز پزشیک                                                                                     22
معاینه و درمان پا                                                                                                     23
23                                                                                     A1c ز آزمایش های هموگلوب�ی
آزمایش های گلوکوم                                                                                                  23
تزریقات آنفلوانزا و پنوموکوک                                                                                  24
انه "به Medicare خوش آمدید"                                                          24 ویزیت پیشگ�ی
مراجعه ساالنه »سالمت«                                                                                         24
ند                                        24 لوازم و خدما�ت که تحت پوشش Medicare قرار نمی گ�ی

راهنما�ی ها و منابع مفید                                                                                       25
ل دیابت                                                                                26 نکا�ت برای کمک به کن�ت
شماره تلفن ها و وب سایت ها                                                                                    27



4

مقدمه
ش  ت Medicare در Original Medicare و پوش اب ات دی دم وازم و خ ش ل ه پوش چ اب ت ن ک ای

ی دهد. ح م ی ت D( را توض م س ای Medicare )ق داروه

Original Medicare نوعی پوشش هزینه به ازای خدمات است. دولت معموالً به طور مستقیم 
( را پرداخت می کند. ( و/یا قسمت B )بیمه درما�ز هزینه قسمت A از Medicare )بیمه بیمارستا�ز

 Medicare است، مانند بیمه نامه Original Medicare اگر بیمه دیگری دارید که مکمل
)Supplement Insurance )Medigap، ممکن است این بیمه هزینه های برخی از خدما�ت که در این 

دازد. برای کسب اطالعات بیش�ت با مدیر مزایای طرح خود  ح داده شده است را ب�پ  کتابچه �ش
ید. تماس بگ�ی

 Medicare کت های خصویص مورد تایید اگر طرح Medicare Advantage یا سایر طرح های �ش
 Program of ا برنامه را دارید )مانند طرح Medicare Cost، برنامه Demonstration/Pilot، ی

 Original ا ))All-inclusive Care for the Elderly )PACE(، طرح شما باید حد اقل پوش�ش برابر ب
ز متفاو�ت داشته باشد. اگر در ییک از این  Medicare را برای شما فراهم کند، اما می تواند قوان�ی

طرح ها ثبت نام کرده اید، هزینه ها، حقوق، محافظت ها و انتخاب های مربوط به مراقبت 
ی دریافت کنید. برای کسب  ز ممکن است مزایای بیش�ت دریاف�ت شما متفاوت است. همچن�ی

سید. ا از مدیر مزایای خود سؤال ب�پ ، مطالب طرح خود را بخوانید ی اطالعات بیش�ت

ن خواندن این کتابچه، درک اصطالحات زیر به شما کمک خواهد کرد: در ح�ی
ک: مبلغی است که ممکن است الزم باشد به عنوان سهم خود از هزینه خدمات و  یمه مش�ت ب

ک معموالً به صورت درصدی است  دازید. بیمه مش�ت  پس از پرداخت هرگونه کسورات ب�پ
)مثالً، 20%(.

ک: مبلغی که ممکن است الزم باشد به عنوان سهم خود از هزینه خدمات  پرداخت مش�ت
ات پزشیک، مانند مراجعه به پزشک، درمان �پا�ی در بیمارستان یا داروهای تجویزی  ز و تجه�ی

ک معموالً یک مبلغ مشخص است، نه یک درصد. برای مثال، ممکن است  دازید. پرداخت مش�ت ب�پ
مبلغ 10 یا 20 دالر به ازای هر بار مراجعه به پزشک یا داروی تجویزی پرداخت کنید.

: مبلغی است که قبل از اینکه Original Medicare، طرح Medicare Advantage شما،  ز فرانش�ی
ا بیمه دیگر شما، پرداخت را انجام دهد، باید جهت مراقبت های  طرح داروی Medicare شما، ی

بهداش�ت یا نسخه های خود پرداخت کنید.

ات پزشیک خایص مانند واکر، صندیل چرخدار یا تخت بیمارستا�ز  ز ادوام: تجه�ی ات پزشیک ب ز تجه�ی
که توسط پزشک برای استفاده در خانه سفارش داده شده است.

أیید شده Medicare: در Original Medicare، مبلغی است که امکان پرداخت آن به پزشک  لغ ت مب
ص، قراردادی است مب�ز بر اینکه  ی ص خ ز کننده بر اساس تخصیص قابل پرداخت است. ت ا تأم�ی ی

ز کننده شما هزینه را مستقیماً از Medicare دریافت نماید، اینکه مبلغ  ا تأم�ی پزشک، ارائه دهنده ی
ز مبلغی بیش از کسورات و بیمه  پرداخ�ت مصوب Medicare برای خدمات را بپذیرد و همچن�ی

ک Medicare را از شما مطالبه نکند. ممکن است این مبلغ کم�ت از مقدار واقعی هزینه ای  مش�ت
ز کننده مطالبه می کند. Medicare بخ�ش از این مبلغ را پرداخت می کند و  ا تأم�ی باشد پزشک ی

شما مسئول مابه التفاوت آن است.



5

بخش

پوشش Medicare برای 1
دیابت در یک نگاه

 نمودار صفحه های 6 تا 8 یک نمای کیل از برخی از خدمات و لوازم دیابت 

را ارائه می دهد که تحت پوشش قسمت B از Medicare )بیمه 

( و پوشش داروهای Medicare )قسمت D( است. درما�ز

 به طور کیل، قسمت B خدما�ت را پوشش می دهد که ممکن است بر افرادی 

انه  ز برخی از خدمات پیشگ�ی  که دیابت دارند، تأث�ی بگذارد. قسمت B همچن�ی

 را برای افرادی که در معرض خطر ابتال به دیابت هستند پوشش می دهد. 

 برای دریافت خدمات و لوازمی که آن ها را تحت پوشش قرار می دهد،

 باید از قسمت B برخوردار باشید.

ز استفاده  قسمت D لوازم دیاب�ت را که برای تزریق یا استنشاق انسول�ی

می شود، پوشش می دهد. باید در یک طرح دارو�ی Medicare ثبت 

نام کنید تا لوازم تحت پوشش قسمت D را دریافت نمایید.
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ا  م ه ش ی ک غ ل ب م
ردازید ی پ م

رار  ش Medicare ق ت پوش ح ه ت واردی ک م
ند �ی ی گ م

ات دم وازم/خ ل

سهم بیمه یا سهم بیمار

 D ز قسمت ممکن است فرانش�ی
ز دریافت شود ن�ی

قسمت D داروهای ضد دیابت برای حفظ قند خون )گلوکز( را 
پوشش می دهد.

ت اب ددی ای ض داروه

به صفحه 16 مراجعه کنید.

فاقد سهم بیمه، سهم 
 B ز قسمت بیمار یا فرانش�ی

برای غربالگری ها

در کل، %20 مبلغ مورد 
تأیید Medicare پس از 

 B ز ساالنه قسمت فرانش�ی
برای مراجعه به پزشک

طی  قسمت B هزینه این غربالگری ها را پوشش می دهد به �ش
که پزشکتان اعالم نماید در معرض خطر ابتال به دیابت 

ایط 2 آزمایش غربالگری  هستید. ممکن است ساالنه واجد �ش
دیابت باشید.

ت  اب ری دی گ ال رب ای غ ش ه ای آزم

به صفحه 18 مراجعه کنید.

ز برای این خدمات، اگر  هیچ چ�ی
ایط باشید واجد �ش

قسمت B یک برنامه تغی�ی رفتار بهداش�ت را یک بار در طول 
ی از دیابت پوشش می دهد. عمر برای پیشگ�ی

ت  اب ی از دی �ی گ ش ی ه پ ام رن ب
Medicare

به صفحات 18-19 مراجعه کنید.

 Medicare 20 مبلغ مورد تأیید%
B ز ساالنه قسمت پس از فرانش�ی

قسمت B خدمات آموزش مدیریت شخیص دیابت را برای 
افرادی که مبتال به دیابت تشخیص داده شده یا در معرض 

خطر ابتال به عوارض دیابت هستند پوشش می دهد. برای 
اینکه Medicare این خدمات را تحت پوشش قرار دهد، پزشک 

شما یا سایر ارائه دهندگان مراقبت های بهداش�ت باید آن را 
سفارش دهند و یک فرد یا برنامه معت�ب باید این خدمات را 

ارائه دهد.

یص  خ ت ش ری دی وزش م آم
ت اب دی

به صفحات 19–22 مراجعه 
کنید.

 Medicare 20 مبلغ مورد تأیید%
B ز ساالنه قسمت پس از فرانش�ی

قسمت B، دستگاه های نظارت بر قند خون )گلوکز( و لوازم 
ات شامل نوارهای تست  ز مورد استفاده شما برای این تجه�ی

ی را پوشش  ی و سوزن خونگ�ی قند خون، دستگاه های خونگ�ی
ان یا  ز می دهد. ممکن است محدودیت ها�ی در خصوص م�ی

تعداد دفعات دریافت این لوازم وجود داشته باشد.

ت اب وازم دی ات و ل ن �ی ه ج ت

به صفحات 10-13 مراجعه کنید.

سهم بیمه یا سهم بیمار

 D ز قسمت ممکن است فرانش�ی
ز دریافت شود ن�ی

ز )مانند  قسمت D برخی لوازم پزشیک برای تزریق انسول�ی
ز  �نگ، سوزن، سواب الکل، گاز، و دستگاه های انسول�ی

( را پوشش می دهد. استنشا�ت

ت اب وازم دی ل

به صفحه 16 مراجعه کنید.
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ا  م ه ش ی ک غ ل ب م
ردازید ی پ م

رار  ش Medicare ق ت پوش ح ه ت واردی ک م
ند �ی ی گ م

ات دم وازم/خ ل

در صورت تأیید پزشک یا 
ارائه دهنده مراقبت های 

بهداش�ت شما، فاقد سهم 
ز  بیمه، سهم بیمار یا فرانش�ی

قسمت B می باشید

ی  واکسن آنفلوانزا - قسمت B این واکسن را برای کمک به پیشگ�ی
ز و  از ویروس فلو یا آنفلوانزا، یکبار در فصل شیوع آنفلوانزا در پای�ی

زمستان پوشش می دهد.

ی  واکسن پنوموکوک - قسمت B این واکسن را برای کمک به جلوگ�ی
( پوشش  از عفونت های پنوموکویک )مثل برخی از انواع پنومو�ز

می دهد.

زا و  وان ل ف ات آن ق زری ت
وک وک وم ن پ

به صفحه 24 مراجعه کنید.

%20 مبلغ مورد تأیید 
ز  Medicare پس از فرانش�ی

B ساالنه قسمت

قسمت B در صور�ت که شما به نوروپا�ت محیطی دیاب�ت مبتال باشید 
ان  ز و حس محافظت را از دست داده باشید هزینه معاینه پا به م�ی

ز دفعات  طی که در ب�ی هر 6 ماه یک بار را پوشش می دهد، به �ش
مراجعه به یک متخصص مراقبت از پای دیگر مراجعه نکرده 

باشید.

ا ان پ ه و درم ن ای ع م

به صفحه 23 مراجعه کنید.

%20 مبلغ مورد تأیید 
ز  Medicare پس از فرانش�ی

B ساالنه قسمت

در صور�ت که شما در معرض خطر زیاد ابتال به گلوکوم باشید، 
ان هر 12 ماه یک بار پوشش  ز قسمت B این آزمایش را به م�ی

می دهد. پزشیک که به طور قانو�ز از طرف دولت مجاز به انجام 
این کار است باید آزمایش را انجام دهد.

وم وک ل ای گ ش ه ای آزم

به صفحه 23 مراجعه کنید.

سهم بیمه یا سهم بیمار

ز  ممکن است فرانش�ی
ز دریافت  قسمت D ن�ی

شود

قسمت D انسولی�ز را تحت پوشش قرار می دهد با استفاده از پمپ 
ز تزریق نشود. انسول�ی

ن �ی ول س ان

به صفحه 16 مراجعه کنید.
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ا  م ه ش ی ک غ ل ب م
ردازید ی پ م

رار  ش Medicare ق ت پوش ح ه ت واردی ک م
ند �ی ی گ م

ات دم وازم/خ ل

%20 مبلغ مورد تأیید 
ز  Medicare پس از فرانش�ی

B ساالنه قسمت

ز مورد استفاده با پمپ  ز بادوام و انسول�ی قسمت B پمپ انسول�ی
طی که  ات پزشیک بادوام را پوشش می دهد، به �ش ز تحت تجه�ی

ایط خایص را برآورده کنید. �ش

ن �ی ول س پ ان پم

به صفحه 13 مراجعه کنید.

در صورت تأیید پزشک یا 
ارائه دهنده مراقبت های 

بهداش�ت شما، فاقد سهم 
ز  بیمار، سهم بیمه یا فرانش�ی

B قسمت

 B اگر دیابت یا بیماری کلیوی داشته باشید، ممکن است قسمت
درمان تغذیه پزشیک و برخی از خدمات مرتبط را پوشش بدهد. 

برای این خدمات، یک پزشک باید شما را ارجاع دهد.

یک زش ه پ غذی ا�ن ت ات درم دم خ

به صفحات 22-23 مراجعه 
کنید.

%20 مبلغ مورد تأیید 
ز  Medicare پس از فرانش�ی

B ساالنه قسمت

در صورت ابتالی شما به دیابت و بیماری پای دیاب�ت شدید، 
قسمت B کفش یا کفی کفش ط�ب را پوشش می دهد.

�ب ش ط ف ا ک ی ی ف ک

به صفحات 13-14 مراجعه کنید.

در صورت تأیید پزشک یا 
ارائه دهنده مراقبت های 

بهداش�ت شما، فاقد سهم 
ز  بیمار، سهم بیمه یا فرانش�ی

B قسمت

  Medicare B, ظرف 21 ماه پس از بهره مند شدن از پوشش قسمت
هزینه یک بار برریس وضعیت سالمت و آموزش و مشاوره در مورد 

ی از جمله برخی موارد غربالگری، واکسن ها و در  خدمات پیشگ�ی
صورت نیاز ارجاع برای سایر مراقبت ها را پوشش می دهد.

ه  ان �ی گ ش ی ت پ زی ه وی »ب
دید وش آم Medicare« خ

به صفحه 24 مراجعه کنید

در صورت تأیید پزشک یا 
ارائه دهنده مراقبت های 

بهداش�ت شما، فاقد سهم 
ز  بیمار، سهم بیمه یا فرانش�ی

.B قسمت

 Medicare اگر مالقات "به
خوش آمدید" را انجام 

داده اید، باید 12 ماه 
ز  ص�ب کنید تا بتوانید اول�ی
مالقات "سالمت" سالیانه 

خود را انجام دهید.

اگر بیش از 12 ماه است که تحت پوشش قسمت B هستید، 
می توانید از مالقات "سالمت" سالیانه برای تهیه و به روزرسا�ز طرح 
ی شخیص بر اساس عوامل خطرآفرین و سالمت فعیل خود  پیشگ�ی

استفاده کنید.

ت« الم ه »س االن ه س ع راج م

به صفحه 24 مراجعه کنید

بخش 1: پوشش Medicare برای دیابت در یک نگاه
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لوازم دیابت تحت پوشش 
Medicare از B قسمت 2

( و پوشش آن در مورد لوازم   این بخش اطالعا�ت در مورد قسمت B )بیمه درما�ز

B، Medicare ز قسمت  دیابت ارائه می دهد. در صورت ابتال به دیابت و داش�ت

 لوازم خایص را پوشش می دهد، شامل:

ات و لوازم آزمایش شخیص قند خون.	  ز   تجه�ی
به صفحات 10-13 مراجعه کنید.

. به صفحه 13 مراجعه کنید.	  ز پمپ های انسول�ی
. به صفحات 13–14 مراجعه کنید.	  ا کفی کفش ط�ب کفش ی

بخش
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ات و لوازم آزمایش شخیص قند خون ن تجه�ی
ز نامیده می شود( را  ات و لوازم آزمایش شخیص قند خون )که گلوکز خون ن�ی ز قسمت B تجه�ی

ات پزشیک با دوام پوشش می دهد. ز به عنوان تجه�ی

ل: ام یص، ش خ ت ش س وازم ت ل

ون	  د خ ن ر ق ارت ب ظ ای ن اه ه گ ت دس

ون	  د خ ن ش ق ای ای آزم واره ن

ی	  �ی گ ون وزن خ ی و س �ی گ ون اه خ گ ت دس

ات آزمایش و نوارهای آزمایش	  ز د برای برریس صحت تجه�ی ن ل ق �ت ن ای ک ول ه ل ح م

ا این حال، مقدار لوازم تحت پوشش بخش B متفاوت است. ب

ز استفاده می کنید، ممکن است بتوانید در هر 3 ماه 	   اگر از انسول�ی
ی دریافت نمایید. تا 300 نوار آزمایش و 300 سوزن خونگ�ی

ز استفاده نمی کنید، ممکن است بتوانید در هر 3 ماه 	   اگر از انسول�ی
ی دریافت نمایید. تا 100 نوار آزمایش و 100 سوزن خونگ�ی

ت  اف ی را دری �ت ش ی ی ب �ی گ ون ای خ وزن ه ش و س ای ای آزم واره ی دهد ن ازه م ا اج م ه ش Medicare ب
ورت پزشیک است و در صور�ت  طی که پزشکتان اعالم کند این موضوع دارای �ز د، به �ش ی ن ک

ورت پزشیک« به این مع�ز است که  ایط و مدارک الزامی را برآورده کنید. »دارای �ز که سایر �ش
وری بوده و استانداردهای  خدمات یا لوازم برای تشخیص یا درمان وضعیت پزشیک شما �ز
پذیرفته شده فعالیت پزشیک را برآورده می نماید. ممکن است الزم باشد سوابقی که نشان 

می دهد واقعاً هرچند وقت یک بار خودتان را آزمایش می کنید را نگهدارید.

ز دستگاه های نظارت مداوم بر قند خون  ایط خایص را برآورده کنید، Medicare همچن�ی اگر �ش
و لوازم مربوطه مورد تأیید جهت استفاده بجای، یا در کنار، دستگاه های نظارت بر قند خون 

( را  ز ی های مربوط به درمان دیابت )مانند تغی�ی رژیم غذا�ی و دوز انسول�ی برای تصمیم گ�ی
ز دارید،  ز استفاده کرده و نیاز به تنظیم مکرر رژیم/دوز انسول�ی پوشش می دهد. اگر از انسول�ی

ممکن است Medicare هزینه دستگاه نظارت بر قند خون مداوم را پوشش دهد چنانچه 
ایط الزم برای پوشش Medicare را دارید، از جمله  پزشکتان به این نتیجه برسد که تمام �ش
ز یا  ا بیش�ت در روز( و نیاز به استفاده از پمپ انسول�ی نیاز به برریس مکرر قند خون )4 بار ی

ز باید با پزشک خود ویزیت های حضوری  . همچن�ی ز در روز یا بیش�ت دریافت 3 تزریق انسول�ی
منظم داشته باشید.

ز  اگر در مورد منابع دیابت سوایل دارید، به Medicare gov/coverage مراجعه کنید. همچن�ی
ا  ید. کاربران TTY می توانند ب می توانید با )MEDICARE )1-800-633-4227-800-1 تماس بگ�ی

ند. 2048-486-877-1 تماس بگ�ی

https://www.medicare.gov/coverage
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ات و لوازم آزمایش شخیص قند خون )ادامه( ز تجه�ی
ی از پزشکم دریافت کنم؟ ن د، باید چه چ�ی برای اینکه این لوازم تحت پوشش قرار بگ�ی

ات و لوازم آزمایش شخیص قند خون شما را پوشش می دهد که  ز Medicare تنها در صور�ت تجه�ی
نسخه پزشک داشته باشید. نسخه باید شامل موارد زیر باشد:

 	. اینکه آیا دیابت دارید یا خ�ی

 به چه نوع دستگاه نظارت بر قند خون نیاز داشته و چرا به آن نیاز دارید. )اگر به علت 	 
مشکالت بینا�ی به یک دستگاه نظارت خاص نیاز دارید، پزشکتان باید آن را توضیح دهد.(

 	. ز استفاده می کنید یا خ�ی ا از انسول�ی آی

باید هر چند وقت یک بار قند خونتان را آزمایش کنید.	 

ی نیاز دارید.	   در هر ماه به چه تعداد نوار آزمایش و سوزن خونگ�ی

د: ی اش ه ب ت ر داش اط ه خ ب

برای تهیه مجدد لوازم باید درخواست بدهید.	 

ی و نوارهای آزمایش، هر 12 ماه 	   برای دریافت سوزن خونگ�ی
یک بار به نسخه جدیدی از پزشکتان نیاز دارید.

م؟ ن ت ک اف وازم را دری ن ل م ای وان ی ت ا م ج از ک

ید.	  شما می توانید لوازمتان را در داروخانه خود سفارش داده و تحویل بگ�ی

ات پزشیک سفارش بدهید. به طور 	  ز ز کننده تجه�ی  می توانید لوازم خود را به یک تأم�ی
کت، فرد یا سازما�ز است که کاال یا خدمات پزشیک را در اختیارتان  ز کننده" �ش کیل "تأم�ی

قرار می دهد، مگر اینکه در بیمارستان یا آسایشگاه ویژه باشید. اگر منابع خود را از 
این طریق دریافت می کنید، باید خودتان سفارش بدهید. برای سفارش دادن به نسخه 

پزشکتان نیاز دارید، اما پزشک شما نمی تواند لوازم را برایتان سفارش بدهد.

م؟ ن اده ک ف ت ه اس ان ا داروخ ده ی ن ن ن ک �ی أم دام ت د از ک ای ب

ز کننده ای که در Medicare ثبت نام کرده است دریافت کنید.  ا تأم�ی باید لوازم را از یک داروخانه ی
ز کننده ای بروید که در Medicare ثبت نام نکرده است، Medicare هزینه  ا تأم�ی اگر به �اغ داروخانه ی

ا  ا ی ه ه ان ده از داروخ ه ش ی ه وازم ت ه ل ون رگ اب ه س ح ورت غ ص ل ب ل م د ک ای شما را پرداخت نمی کند. ب
د. ی ن ت ک رداخ رده را پ ک ام ن ت ن ب ان ث دگ ن ن ن ک �ی أم ت

سید: ز کننده یا داروخانه ب�پ قبل از دریافت کاال، حتماً این سؤاالت را از تأم�ی

آیا در Medicare ثبت نام کرده اید؟	 

آیا واگذاری را قبول می کنید؟	 

ز کننده یا داروخانه دیگری در منطقه خود  ا تأم�ی « باشد، باید ب اگر پاسخ هریک از این 2 سؤال »خ�ی
ز شوید که خرید شما تحت پوشش Medicare بوده و این  ید که پاسخ »بله« بدهد تا مطم�ئ تماس بگ�ی

کار موجب �فه جو�ی پولتان می گردد.
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ات و لوازم آزمایش شخیص قند خون )ادامه( ز تجه�ی
 Medicare gov/supplier ثبت نام کرده است، به Medicare ز کننده ای که در برای پیدا کردن تأم�ی

 TTY ید. کاربران ا با شماره )MEDICARE )1-800-633-4227-800-1 تماس بگ�ی مراجعه کنید. ی
ند. می توانند با 2048-486-877-1 تماس بگ�ی

ه: Medicare هیچ گونه هزینه ای برای لوازمی که درخواست نکرده باشید یا هرگونه کاال�ی  توج
ز کنندگان برایتان ارسال می شود، از جمله دستگاه های نظارت  که به طور خودکار از طرف تأم�ی
ی پرداخت نمی کند. اگر وساییل را دریافت  بر قند خون، نوارهای آزمایش و سوزن های خونگ�ی

می کنید که به صورت خودکار برای شما ارسال می شود، تبلیغات گمراه کننده دریافت می کنید، 
 1-800-MEDICARE )1-800-633-4227( یا در مورد وسایل دیاب�ت خود مشکوک به تقلب هستید، با

ند. ید. کاربران TTY می توانند با 2048-486-877-1 تماس بگ�ی تماس بگ�ی

ت؟ ت اس واس ه درخ ول ارائ ئ س یس م ه ک چ

ز کنندگان ثبت نام کرده در Medicare باید درخواست مربوط به هزینه  تمام داروخانه ها و تأم�ی
ات  ز دستگاه های نظارت بر قند )گلوکز( خون، نوارهای آزمایش و سایر اقالم تحت پوشش تجه�ی

پزشیک بادوام را ارائه نمایند. شما نمی توانید خودتان درخواس�ت را برای هزینه دستگاه نظارت بر 
ا نوار آزمایش ارائه بدهید. قند خون ی

م؟ ن ت ک رداخ د پ ای واردی را ب ه م چ

ز کننده که تقاضا ها را پذیرفته است،  ا تأم�ی در هنگام دریافت محصوالت خود از داروخانه ی
ز کننده تقاضای  ا تأم�ی کتان نیست. اگر داروخانه ی مبلغی که می پردازید بیش از مبلغ بیمه مش�ت

دازید.  ی ب�پ د، هزینه ها بیش�ت بوده و ممکن است مجبور شوید مبلغ بیش�ت ن ک ول ن ب شما را ق
ز ممکن است مجبور شوید کل هزینه را در زمان دریافت خدمات پرداخت کرده و ص�ب  همچن�ی

کنید تا Medicare سهم خود از هزینه را برایتان ارسال کند.

https://www.medicare.gov/medical-equipment-suppliers/?redirect=true
https://www.medicare.gov/medical-equipment-suppliers/?redirect=true


13Medicare از B بخش 2: لوازم دیابت تحت پوشش قسمت

ن پمپ انسول�ی
ز قرار گرفته در خارج از بدن )خارجی(، از جمله  ممکن است قسمت B هزینه پمپ انسول�ی

ز مورد استفاده به همراه پمپ را برای بعیصز از افراد تحت پوشش قسمت B که مبتال  انسول�ی
ز  ایط خایص را برآورده می کنند، پوشش دهد. بعیصز از پمپ های انسول�ی به دیابت بوده و �ش

ات پزشیک بادوام تلقی می شوند. ز تجه�ی

م؟ ن ت ک اف ن دری �ی ول س پ ان وانم پم ی ت طور م چ

ز دارید، پزشکتان آن را برای شما تجویز می کند. اگر نیاز به پمپ انسول�ی

ان %20 مبلغ مورد تأیید Medicare پس از کسورات ساالنه  ز ه: در Original Medicare، م�ی توج
ز را پرداخت  ز و پمپ انسول�ی ان %80 هزینه انسول�ی ز قسمت B را می پردازید. Medicare م�ی

می کند.

کفش یا کفی کفش ط�ب
ایط خایص را برآورده می کنید )به صفحه  اگر تحت پوشش قسمت B هستید، دیابت داشته و �ش

14 مراجعه کنید(، در صورت نیاز Medicare هزینه کفش ط�ب را پوشش می دهد.

یک از این موارد هستند: ند ی انواع کفش ها�ی که در هر سال تحت پوشش قسمت B قرار می گ�ی

یک جفت کفش ط�ب عمقی و 3 جفت کفی	 

 یک جفت کفش با قالب سفاریسش )شامل کفی( اگر نمی توانید به دلیل 	 
ناهنجاری پا کفش های ط�ب عمقی بپوشید و دو جفت کفی اضا�ز

ات کفش را  ه: در موارد خاص، ممکن است Medicare هزینه کفی های جداگانه یا تغی�ی توج
بجای کفی پوشش بدهد.
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کفش یا کفی کفش ط�ب )ادامه(
چطور می توانم کفش ط�ب دریافت کنم؟

برای اینکه Medicare هزینه کفش ط�ب شما را پرداخت کند، پزشک درمان کننده دیابت شما باید 
ایط را برآورده می کنید: تأیید کند که این 3 �ش

دیابت دارید.. 1

ایط را دارد:. 2 یک یا هر دو پای شما حداقل ییک از این �ش

ا کامل پا	  قطع جز�ئ ی

ا از قبل	  زخم پ

ا تبدیل شوند	  پینه ها�ی که ممکن است به زخم های پ

ا	  آسیب عص�ب نایسش از دیابت با عالئم مشکالت مربوط به پینه پ

گردش خون نامناسب	 

 تغی�ی شکل پا	 

 با استفاده از طرح مراقبت جامع دیابت تحت درمان قرار گرفته اید و به دلیل دیابت نیاز . 3
به کفش های ط�ب و/یا کفی دارید.

ز الزام دارد: Medicare همچن�ی

ا ارائه دهنده مراقبت های بهداش�ت 	  ا ی  پزشک متخصص پ
ایط دیگر کفش را تجویز کند. واجد �ش

ایط دیگر مانند 	  ا ارائه دهنده مراقبت های بهداش�ت واجد �ش  پزشک ی
ا پروتز کفش ها را در اختیار شما قرار دهد. متخصص پا، ارتز ی

ات یا لوازم پزشیک بادوام آسیب دیده یا گم شده در فاجعه یا  ن جایگزی�ن تجه�ی
وضعیت اضطراری

ات پزشیک بادوام )نظ�ی صندیل چرخدار یا واکر( یا لوازم  ز اگر Original Medicare قبالً هزینه تجه�ی
ز  )مانند لوازم دیابت( را پرداخت کرده باشد و این اقالم در اثر وضعیت اضطراری یا فاجعه از ب�ی

برود یا صدمه ببیند:

 در موارد خاص، Medicare هزینه های تعم�ی یا جایگزی�ز 	 
ات و لوازم شما را پوشش می دهد. ز تجه�ی

ز هزینه اجاره اقالم )مانند صندیل چرخدار( در 	   به طور کیل، Medicare همچن�ی
ز پوشش می دهد. ات شما تعم�ی می شود را ن�ی ز طول مدت زما�ز که تجه�ی

ا با  ات یا لوازم خود، به Medicare gov مراجعه کرده ی ز جهت کسب اطالعات درباره جایگزی�ز تجه�ی
ید. کاربران TTY می توانند با   شماره )MEDICARE )1-800-633-4227-800-1 تماس بگ�ی

ند. 2048-486-877-1 تماس بگ�ی

https://www.medicare.gov


15

 Medicare پوشش
برای داروی دیابت این بخش اطالعا�ت را در مورد پوشش دارو�ی Medicare )قسمت D( برای 3

افراد دارای Medicare که دیابت دارند یا در خطر ابتال به آن هستند 

 Medicare باید به یک طرح دارو�ی ،Medicare ارائه می دهد. برای دریافت پوشش دارو�ی

بپیوندید. طرح های دارو�ی Medicare این لوازم و داروهای دیابت را پوشش می دهد:

 	. ز انسول�ی
ابت.	  داروهای ضددی
ابت.	  برخی از لوازم دی

D ه سازی باالتر در قسمت مدل ذخ�ی

ممکن است بتوانید طرح پوشش دارو�ی Medicare که مزایای اضا�ز به خصوص برای 

س  ه سازی باالتر در قسمت D در دس�ت ز ارائه می دهد دریافت کنید. مدل ذخ�ی انسول�ی

همه قسمت های قابل توجه تمام افراد دارای Medicare )مدیکر(. طرح ها�ی که در این 

ز  مدل مشارکت دارند گزینه های پوش�ش را ارائه می کنند که شامل انواع مختلفی از انسول�ی

ات یک ماهه است. )سقف پرداخت  ز ان تجه�ی ز ک 35 دالر برای م�ی با حداک�ش پرداخت مش�ت

ز پوشش داروی Medicare اعمال نمی شود.( ک 35 دالری در مرحله فاجعه آم�ی مش�ت

ک 35 دالری برای  توجه: چنانچه قبال کمک مازاد )Extra Help( را دریافت کرده اید، پرداخت مش�ت

ک  ز اعمال نمی شود. چنانچه کمک مازاد را به طور کامل دریافت کرده باشید، پرداخت مش�ت انسول�ی

ز کم�ت از 35 دالر می شود. چنانچه بخ�ش از کمک مازاد را در سال 2023 دریافت  شما برای انسول�ی

ک 35 دالری باشد. کنید، آنچه پرداخت می کنید ممکن است بیش�ت یا کم�ت از پرداخت مش�ت

بخش
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ن انسول�ی
د را پوشش  ز مورد استفاده قرار نمی گ�ی طرح های دارو�ی Medicare هزینه انسولی�ز که با استفاده از پمپ تزریق انسول�ی

ز پوشش می دهند. ز استنشا�ت را ن�ی می دهد. برخی طرح ها انسول�ی

داروهای ضددیابت
ل می گردد. اگرچه همه این ل نشود، با استفاده از داروهای ضددیابت کن�ت ز کن�ت  قند )گلوکز( خون که توسط انسول�ی

  داروها در فهرست دارو�ی هر طرحی قرار نخواهند داشت، اما برنامه های دارو�ی Medicare می تواند داروهای ضد
 دیابت مانند موارد زیر را پوشش دهد:

مهارکننده های آلفا گلوکوزیداز مانند پریکوز® )آکاربوز( و گلیست® )میگلیتول(	 

 	) ز بیگوانیدها مانند گلوکوفاژ® )متفورم�ی

ایتا®، بایدوریان® 	  ® )لیکسیسناتید(، ب ز نده پپتید شبه گلوکاگون GLP-1( 1( مانند آدلیکس�ی  آگونیست گ�ی
اگلوتاید(. ® )دوالگلوتید( و ویکتوزا )ل�ی اتاید(، اوزمپیک® )سماگلوتید(، تانزیوم® )آلبیگلوتاید(، ترولیسی�ت )اگزن

مگلیتینیدها مانند استارلیکس® )ناتگلینید( و پرندین® )رپاگلینید(	 

 مهارکننده های هم انتقال دهنده شماره 2 سدیم-گلوکز )مهار کننده های SGLT-2( مانند 	 
فورکسیگا® )داپاگلیفلوزین(، اینووکانا® )کاناگلیفلوزین(، جاردیانس® )امپاژلیفلوزین(

ید( و گلیناز® )گلیبورید(	  ز ول® )گلیپ�ی سولفونیل اوره ها مانند گلوک�ت

تیازولیدین دیون ها مانند آکتوز® )پیوگلیتازون( و آواندیا® )روزیگلیتازون(	 

لوازم دیابت
ز پوشش داده ز پوشش دارو�ی Medicare و دیابت، لوازم مورد استفاده برای تزریق یا استنشاق انسول�ی  در صورت داش�ت

 می شود. این لوازم پزشیک عبارتند از:

پنبه الکیل	 

یب	  ز ت�ز

ز استنشا�ت	  دستگاه های انسول�ی

ز استنشا�ت به 	   دستگاه های انسول�ی
ز یا بدون آن همراه انسول�ی

ز یا بدون آن	  ز به همراه انسول�ی قلم های انسول�ی

سوزن	 

�نگ	 

برای کسب اطالعات بیش�ت
:Medicare برای کسب اطالعات بیش�ت در مورد پوشش دارو�ی

به Medicare gov/drug-coverage-part-d مراجعه کنید	 

ند.	  ید. کاربران TTY می توانند با 2048-486-877-1 تماس بگ�ی با )MEDICARE )1-800-633-4227-800-1 تماس بگ�ی

ا برنامه کمک بیمه درما�ز ایال�ت )SHIP( خود تماس 	   برای دریافت مشاوره رایگان و اختصایص در مورد بیمه درما�ز ب
ید. ا با شماره MEDICARE-800-1 تماس بگ�ی ید. برای دریافت شماره تماس آنها، به shiphelp org مراجعه کرده ی بگ�ی

https://www.medicare.gov/drug-coverage-part-d
https://www.shiphelp.org
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پوشش خدمات و غربالگری 
Medicare دیابت تحت قسمت B برخی خدمات، غربالگری ها و آموزش های الزم برای 4

ی، تشخیص و درمان دیابت را پوشش می دهد. پیشگ�ی

به طور کیل، پزشکتان باید دستور یا ارجاعی را بنویسد تا 

بتوانید این خدمات را دریافت کنید، از جمله:

ابت. به صفحه 18 مراجعه کنید.	  الگری دی  آزمایش های غرب
 	.Medicare ابت ی از دی امه پیشگ�ی رن   ب

به صفحات 18-19 مراجعه کنید.
ابت. به صفحات 19-22 مراجعه کنید.	   آموزش مدیریت شخیص دی
 خدمات تغذیه درما�ز پزشیک. به صفحات 22-23 مراجعه کنید.	 
ز A1c. به صفحه 23 مراجعه کنید.	   آزمایشات هموگلوب�ی

می توانید برخی از خدمات تحت پوشش Medicare را بدون دستور 

یا ارجاع کت�ب دریافت کنید. به صفحات 23-24 مراجعه کنید.

بخش
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غربالگری های دیابت
اگر در معرض خطر ابتال به دیابت باشید، قسمت B هزینه آزمایش های غربالگری دیابت را 

می پردازد. این آزمایش ها به تشخیص دیابت در مراحل اولیه کمک می کنند. در موارد زیر ممکن 
است در معرض خطر ابتال به دیابت باشید:

فشار خون باال	 

ول و تری گلیرسید(	  طبیعی کلس�ت دیس لیپیدمی )سابقه سطوح غ�ی

چا�ت )یع�ز نمایه توده بد�ز )BMI( باالتر مساوی 30(	 

اختالل تحمل گلوکز )قند خون(	 

گلوکز )قند خون( ناشتای باال	 

ز دو یا چند مورد از ریسک فاکتورهای زیر ممکن است در معرض خطر  ز در صورت داش�ت همچن�ی
باشید:

ز 25 تا 30(	  اضافه وزن )یع�ز نمایه توده بد�ز )BMI( ب�ی

 دیابت	 
گ

ز سابقه خانوادیک داش�ت

ز سابقه دیابت بارداری یا زاییدن نوزادی با وزن بیش�ت از 9 پوند	  داش�ت

ا باالتر	  ز سن 65 سال ی داش�ت

ممکن است Medicare هزینه حداک�ش 2 آزمایش غربالگری دیابت را در یک دوره 12 ماهه پرداخت 
ا به آزمایش دوم هم نیاز  ز می کند که آی کند. پس از آزمایش غربالگری اولیه دیابت، پزشکتان تعی�ی

. Medicare هزینه این آزمایش های غربالگری دیابت را پوشش می دهد: دارید یا خ�ی

آزمایش خون ناشتای گلوکز )قند خون(	 

آزمایش های دیگر گلوکز خون که Medicare آن ها را مناسب دانسته باشد	 

ا  اگر فکر می کنید ممکن است در معرض خطر ابتال به دیابت باشید، با پزشک خود صحبت کنید ت
. ببینید آیا می توانید این آزمایش ها را انجام دهید یا خ�ی

Medicare ی از دیابت برنامه پیشگ�ی
ی از دیابت نوع 2  قسمت B یک برنامه تغی�ی رفتار بهداش�ت را یک بار در طول عمر برای پیشگ�ی
 که در محیط گروهی در بازه 6 ماهه برگزار 

گ
پوشش می دهد. این برنامه با جلسات هسته هفتیک

می شود، آغاز می شود. در این جلسات شما موارد زیر را دریافت خواهید کرد:

ات واقع بینانه و ماندگار رفتاری در زمینه رژیم غذا�ی و ورزش.	  آموزش در زمینه ایجاد تغی�ی

 	. نکا�ت درباره افزایش فعالیت بد�ز

ل وزن خود.	  دها�ی برای کن�ت راه�ب

ه.	  ز مر�ب ورزیده برای کمک رسا�ز به شما در زمینه حفظ انگ�ی

ک.	  بهره مندی از حمایت افراد دارای اهداف و چالش های مش�ت
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ی از دیابت Medicare )ادامه( برنامه پیشگ�ی
ی ماهانه برای کمک به حفظ عادات سالم خواهید داشت. پس از تکمیل جلسات اصیل، 6 جلسه پیگ�ی

وع کرده باشید، اگر به اهداف کاهش  ی از دیابت Medicare را در سال 2021 یا قبل از آن �ش اگر برنامه پیشگ�ی
وزن مشخص دست پیدا کنید، 12 جلسه ماهانه دیگر دریافت خواهید کرد.

وری است: دارا بودن معیارهای زیر، �ز

 	.)Medicare Advantage یا یک طرح( B قسمت 

 گلوکز پالسمای ناشتا 110-125مییل گرم/ dL، گلوکز 2 ساعته پالسما 	 
ز  ا نتیجه آزمایش هموگلوب�ی 140-199مییل گرم/dL )آزمایش تحمل گلوکز خورایک( ی

ز جلسه اصیل. 5.7 تا %6.4 طی 12 ماه قبل از حضور در اول�ی ز A1c ب�ی

، BMI حداقل 23(.	  شاخص توده بد�ز )BMI( حداقل 25 )برای افراد آسیا�ی

ز سابقه ابتال به دیابت نوع 1 یا نوع 2.	  نداش�ت

 	.)ESRD( ز بیماری کلیوی مرحله نها�ی نداش�ت

 	.Medicare ی از دیابت کت در برنامه پیشگ�ی ز سابقه �ش  نداش�ت

ایط باشید، هزینه ای بابت این خدمات به شما تحمیل نمی شود. اگر واجد �ش

ی از دیابت Medicare در منطقه خود به  برای آگاهی از وجود ارائه دهنده برنامه پیشگ�ی
Medicare gov/talk-to-someone مراجعه کنید.

آموزش مدیریت شخیص دیابت
ید.  ز دیابت خود را یاد بگ�ی آموزش مدیریت شخیص دیابت به شما کمک می کنید نحوه مدیریت موفقیت آم�ی
پزشک یا سایر ارائه دهندگان خدمات بهداش�ت شما باید این آموزش را تجویز کنند تا قسمت B آن را پوشش 

بدهد.

ایط را برآورده کنید، می توانید آموزش مدیریت شخیص دیابت را دریافت کنید: اگر ییک از این �ش

 مبتال به دیابت تشخیص داده شده باشید.	 

دیاب�ت خود را به مرصف داروهای دیاب�ت یا مرصف 	   مرصف داروهای غ�ی
ز تغی�ی داده اید. داروهای دیاب�ت خورایک خود را به انسول�ی

 مبتال به دیابت بوده و در معرض خطر عوارض جان�ب آن هستید )به صفحه بعدی مراجعه کنید(.	 

https://www.medicare.gov/talk-to-someone
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آموزش مدیریت شخیص دیابت )ادامه(
اگر هریک از این موارد در مورد شما صدق کند، ممکن است پزشک یا سایر ارائه دهندگان 

خدمات بهداش�ت شما را در معرض خطر باالی ابتال به آن بدانند:

ل قند خون خود داشته اید، به دلیل دیابت در 	   مشکال�ت در زمینه کن�ت
ی شده اید. اتاق اورژانس درمان شده یا در بیمارستان بس�ت

 مبتال به بیماری چشم مرتبط با دیابت تشخیص داده شده اید.	 

ایتان 	   پایتان را احساس نمی کنید یا مشکالت دیگری در مورد پ
دارید، مانند زخم، تغی�ی شکل، یا قطع عضو.

مبتال به بیماری کلیوی مرتبط با دیابت تشخیص داده شده اید.	 

معموالً پزشک یا سایر ارائه دهندگان خدمات بهداش�ت شما اطالعات مربوط به دریافت آموزش 
ا برنامه تأیید شده  خود-مدیری�ت دیابت را در اختیارتان می گذارند. باید این آموزش را از یک فرد ی

به عنوان بخ�ش از طرح مراقبت که توسط پزشک یا سایر ارائه دهندگان خدمات بهداش�ت تهیه 
ا انجمن مربیان  شده است، دریافت کنید. این برنامه ها و افراد توسط انجمن دیابت آمریکا ی

ند. دیابت آمریکا مورد تأیید قرار می گ�ی

ود؟ ی ش ش داده م وزش پوش ان آم ن �ی ه م ه چ ن زی ه

مربیان کالس های آموزش مدیریت شخیص دیابت، متخصصان مراقبت های بهداش�ت هستند 
که در زمینه آموزش دیابت آموزش ویژه ای دیده اند. هزینه 10 ساعت آموزش اولیه به شما و در 

ی توسط Medicare پوشش داده می شود. صورت نیاز 2 ساعت آموزش پیگ�ی

وع می کنید به پایان برسانید.  شما باید آموزش اولیه را حداک�ش تا 12 ماه از زما�ز که آن را �ش
آموزش اولیه شامل یک ساعت آموزش انفرادی و تک به تک است. معموالً 9 ساعت آموزش 

اولیه دیگر به صورت گروهی برگزار می شود.

م: پزشک یا سایر ارائه دهندگان مراقبت های بهداش�ت ممکن است حداک�ش 10 ساعت  ه ه م ت ک ن
از آموزش اولیه را در موارد مناسب به جای ارائه به صورت گروهی، به صورت تک نفره برای شما 

تجویز کنند. برخی از عالئم الزامی برای دریافت آموزش تک به تک عبارتند از: بینا�ی اندک، 
. عالوه بر این،  ، مشکل زبان یا سایر مشکالت ارتباطی یا محدودیت های شناخ�ت اختالل شنوا�ی

ز Medicare آموزش های تک نفره  س نباشد ن�ی اگر در طی 2 ماه از تاریخ سفارش، گروهی در دس�ت
را پوشش می دهد.
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آموزش مدیریت شخیص دیابت )ادامه(
ی  پس از اینکه آموزش اولیه را دریافت کردید، در صورت نیاز Medicare تا 2 ساعت آموزش پیگ�ی

ی باشید، باید دستور  ایط آموزش پیگ�ی در هر سال را پوشش می دهد. برای اینکه واجد �ش
ی  کت�ب از پزشک یا سایر ارائه دهندگان مراقبت های بهداش�ت خود داشته باشید. آموزش پیگ�ی

می تواند به صورت جلسات گروهی یا تک به تک انجام شود. به یاد داشته باشید، پزشک یا 
ی را در هر سال تجویز کنند تا  سایر ارائه دهندگان خدمات بهداش�ت شما باید این آموزش پیگ�ی

Medicare آن را پوشش بدهد.

 )FQHC( ه: آموزش مدیریت شخیص دیابت در بسیاری از مراکز بهداشت حرفه ای فدرال توج
ایط  انه واجد �ش س است. مراکز FQHC به ارائه خدمات بهداش�ت اولیه و خدمات پیشگ�ی در دس�ت

در مناطق روستا�ی و شهری دچار محرومیت پزشیک می پردازند. برخی از انواع FQHC عبارتند 
از: مراکز بهداشت محیل، مراکز بهداشت مهاجران، برنامه های مراقبت های بهداش�ت برای افراد 
�ب خانمان، مراکز مراقبت اولیه اقامتگاه ها و برنامه ها/مراکز بهداش�ت �پا�ی تحت حمایت یک 

ز قسمت B را  . الزم نیست فرانش�ی قبیله یا سازمان قبیله ای یا یک سازمان شهری �خپوس�ت
دازید. ب�پ

برای پیدا کردن یک مرکز خدمات بهداش�ت نزدیک خود به findahealthcenter hrsa gov مراجعه 
کنید.

Telehealth: ممکن است بتوانید آموزش خود مدیریت دیابت را از یک پزشک یا سایر ارائه 
دهندگان مراقبت های بهداش�ت که در جای دیگری مستقر هستند، با استفاده از فناوری ارتباط 
فقط صو�ت )مانند تلفن شما( یا صو�ت و تصویری )مانند رایانه شما( دریافت کنید. برای کسب 

،telehealth اطالعات بیش�ت در مورد خدمات

ید. با MEDICARE-800-1 تماس بگ�ی

ت؟ وخ م آم واه ی را خ ن �ی ه چ وزش چ ن آم در ای

ز دیابت خود را  از طریق آموزش مدیریت شخیص دیابت می توانید نحوه مدیریت موفقیت آم�ی
 

گ
ات مراقبت شخیص و تغی�ی در سبک زندیک ید. این مسئله شامل اطالعا�ت در مورد تغی�ی یاد بگ�ی

ا به مربیان کمک  ز جلسه آموزش مدیریت شخیص دیابت یک ارزیا�ب فردی است ت است. اول�ی
کند نیازهای شما را به�ت درک کنند.

آموزش کالیس موضوعا�ت از این قبیل را پوشش می دهد:

ل قند 	   طالعات عمومی در مورد دیابت، مزایای کن�ت
ل نامناسب قند خون خون و خطرات کن�ت

تغذیه و نحوه مدیریت رژیم غذا�ی خود	 

ل قند خون	  گزینه ها�ی برای مدیریت و کن�ت

https://findahealthcenter.hrsa.gov
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آموزش مدیریت شخیص دیابت )ادامه(
ورزش و دلیل اهمیت آن برای سالمت شما	 

چگونه داروهای خود را به درس�ت مرصف کنید	 

ل دیابت	  آزمایش قند خون و نحوه استفاده از اطالعات برای بهبود کن�ت

ی، تشخیص و درمان عوارض حاد و مزمن دیابت	   پیشگ�ی
گ

چگونیک

مراقبت از پا، پوست و دندان	 

ی بر قند خون می گذارند	  ، ورزش و دارو چه تأث�ی رژیم غذا�ی

ز هدف، کاهش خطر و حل مسئله	  ات رفتاری، تعی�ی تغی�ی

ا ابتال به دیابت	  ز عاطفی ب  تطابق یاف�ت
گ

چگونیک

دخالت و پشتیبا�ز خانواده	 

استفاده از سیستم مراقبت های بهداش�ت و منابع اجتماعی	 

خدمات تغذیه درما�ن پزشیک
ا بیماری کلیوی، قسمت  عالوه بر آموزش مدیریت شخیص دیابت، در صورت ابتال به دیابت ی

ایط این خدمات  ز پوشش می دهد. به منظور اینکه واجد �ش B خدمات درما�ز تغذیه پزشیک را ن�ی
ز یک پزشک باید این  باشید، قند خون ناشتای شما باید معیارهای خایص را برآورده سازد. همچن�ی

خدمات را برای شما تجویز کند.

متخصص تغذیه رسمی یا برخی از متخصصان تغذیه می توانند این خدمات را ارائه دهند:

 	
گ

ارزیا�ب اولیه تغذیه و سبک زندیک

 مشاوره تغذیه )باید چه غذاها�ی را مرصف کرد و چگونه 	 
می توان برنامه غذا�ی دیاب�ت انفرادی را رعایت نمود(

 که بر دیابت تأث�ی می گذارند را مدیریت نمود	 
گ

چگونه می توان عوامل سبک زندیک

فت شما در زمینه مدیریت رژیم غذا�ی تان	  ی برای برریس پیرسش مالقات های پیگ�ی

به یاد داشته باشید که پزشک باید هرساله خدمات درما�ز تغذیه پزشیک را تجویز کنند تا 
Medicare هزینه را پوشش دهد.
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خدمات درما�ز تغذیه پزشیک )ادامه(
س است.  ه: خدمات درما�ز تغذیه پزشیک در بسیاری از مراکز بهداشت حرفه ای فدرال در دس�ت توج

 به صفحه 21 مراجعه کنید. برای پیدا کردن یک مرکز خدمات بهداش�ت نزدیک خود به
findahealthcenter hrsa gov مراجعه کنید.

Telehealth: ممکن است بتوانید خدمات درما�ز تغذیه پزشیک را از یک متخصص تغذیه ثبت 
شده یا سایر ارائه دهندگان مراقبت های بهداش�ت که در جای دیگری مستقر هستند، با استفاده 

از فناوری ارتباط فقط صو�ت )مانند تلفن شما( یا صو�ت و تصویری )مانند رایانه شما( دریافت 
ا ببینید آیا می توانید برخی از این خدمات را از طریق  ید ت ا ارائه دهنده خود تماس بگ�ی کنید. ب

Telehealth دریافت کنید.

معاینه و درمان پا
اگر در معرض آسیب عص�ب مربوط به دیابت هستید، بخش B یک معاینه پا را هر 6 ماه یکبار 
ز مراقبت از پا تحت پوشش قرار می دهد، مگر اینکه در  ا یا سایر متخصص�ی توسط متخصص پ

طول 6 ماه گذشته به خاطر برخی از مشکالت دیگر به یک متخصص مراقبت از پا مراجعه کرده 
تروما�ی )نایسش نشده از جراحت( تمام یا بخ�ش از پای خود را انجام داده  باشید. اگر قطع عضو غ�ی
ایتان باشد، ممکن  باشید یا ظاهر پاهایتان طوری تغی�ی کرده باشد که نشان دهنده بیماری جدی پ

ی را برایتان پوشش بدهد. به یاد داشته باشید در هنگام  است Medicare هزینه مراجعات بیش�ت
ا باید تحت نظر پزشک مراقبت های اولیه یا متخصص دیابت باشید. دریافت مراقبت از پ

A1c ن آزمایش های هموگلوب�ی
ل قند خون را  ان موفقیت شما در کن�ت ز ز A1c آزمای�ش آزمایشگاهی است که م�ی آزمایش هموگلوب�ی

ی می کند. اگر دیابت دارید، در صورت سفارش پزشک شما، قسمت  در طی 3 ماه گذشته اندازه گ�ی
B این آزمایش را پوشش می دهد.

برای کسب اطالعات بیش�ت به Medicare gov/coverage مراجعه کنید.

آزمایش های گلوکوم
چنانچه در معرض خطر رو به افزایش ابتال به گلوکوم باشید، قسمت B هزینه معاینه چشم 

مربوط به ابتال به گلوکوم را در هر 12 ماه یکبار می پردازد. اگر هر یک از موارد زیر را داشته 
باشید، تحت خطر باال در نظر گرفته می شوید:

رتینوپا�ت دیاب�ت )عارضه دیاب�ت که چشم را تحت تأث�ی قرار می دهد(	 

 ابتال به گلوکوم	 
گ

سابقه خانوادیک

https://findahealthcenter.hrsa.gov
https://www.medicare.gov/coverage
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آزمایش های گلوکوم )ادامه(
آمریکا�ی های آفریقا�ی تبار و 50 سال به باال هستید	 
اسپانیا�ی تبار و 65 سال به باال هستید	 

د که از لحاظ قانو�ز  این آزمایش باید توسط چشم پزشیک - یا تحت نظارت وی - صورت بگ�ی
مجاز به ارائه این خدمات در ایاالت شما باشد.

تزریقات آنفلوانزا و پنوموکوک
قسمت B معموال هزینه واکسن )تزریق( آنفلوآنزا را یک بار به ازای هر فصل آنفلوانزا پرداخت 
ی از عفونت های  ز هزینه واکسن )تزریق( پنوموکوک را برای جلوگ�ی می کند. قسمت B همچن�ی
( پرداخت خواهد کرد. قسمت B هزینه واکسن دوم  پنوموکوک )مانند انواع خایص از پنومو�ز

ا به این  ز تزریق واکسن پرداخت خواهد کرد. برای اطالع از اینکه آی پنوموکوک را پس از 11 ماه از اول�ی
، با پزشک یا سایر متخصصان مراقبت های پزشیک خود صحبت کنید. واکسن ها نیاز دارید یا خ�ی

انه "به Medicare خوش آمدید" ویزیت پیشگ�ی
ی  قسمت B هزینه یک بار برریس وضعیت سالمت و آموزش و مشاوره در مورد خدمات پیشگ�ی

ز دوره 12 ماهه از زمان برخورداری شما از قسمت B را پوشش می دهد. این امر  در طول اول�ی
شامل برخی از موارد غربالگری، واکسن ها و در صورت نیاز ارجاع برای سایر مراقبت ها می باشد. 

ا با پزشک خود در مورد  انه "به Medicare خوش آمدید" فرصت خو�ب است ت ویزیت پیشگ�ی
انه ای که ممکن است به آنها نیاز داشته باشید، مانند آزمایش های غربالگری  خدمات پیشگ�ی

دیابت، صحبت کنید.

مراجعه ساالنه »سالمت«
اگر بیش از 12 ماه است که تحت پوشش قسمت B از Medicare هستید، می توانید از مالقات 

ی شخیص بر اساس عوامل خطرآفرین و  "سالمت" سالیانه برای تهیه و به روزرسا�ز طرح پیشگ�ی
سالمت فعیل خود استفاده کنید. این مسئله شامل موارد زیر است:

 	
گ

برریس سوابق پزشیک و خانوادیک
فهرست ارائه دهندگان فعیل و داروهای تجویزی	 
ی های معمول	  قد، وزن، فشار خون، و سایر اندازه گ�ی
انه مناسب	  برنامه غربالگری برای خدمات پیشگ�ی
فهرس�ت از عوامل خطرآفرین و گزینه های درمان برای شما	 

ند لوازم و خدما�ت که تحت پوشش Medicare قرار نمی گ�ی
ز را پوشش نمی دهند. به عنوان مثال، این  طرح های Original Medicare و Medicare همه چ�ی

منابع و خدمات تحت پوشش قرار ندارند:

عینک و معاینه جهت عینک )موسوم به انکسار(، بجز پس از جراحی آب مروارید	 
کفش های ارتوپدی )کفش برای افرادی که پای آنها آسیب دیده، اما قطع نشده است(	 
جراحی زیبا�ی	 
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ز می کند،  ی های بهداش�ت که نیازهای شما را تأم�ی  برای کمک به تصمیم گ�ی

ستان قرار دارد. ی در دس�ت اطالعات بیش�ت

 جهت کسب اطالعات بیش�ت درباره پوشش Medicare برای دیابت 

 1-800-MEDICARE مراجعه کرده یا با شماره Medicare gov/coverage به 

ید. کاربران TTY می توانند  ید )4227-633-800-1( با ما تماس بگ�ی  تماس بگ�ی

ند. با 2048-486-877-1 تماس بگ�ی

بخش

https://www.medicare.gov/coverage
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ل دیابت نکا�ت برای کمک به کن�ت
ل دیابت خود می توانید چندین مرحله را دنبال کنید. در اینجا نکا�ت آمده است که به  برای کن�ت

حفظ سالمت شما کمک می کند:

ورید خ ب ب اس ن ذای م غ

 با پزشک خود در مورد عادات غذا�ی خود )آنچه که می خورید، مقدار غذا�ی که می خورید 	 
و زما�ز که غذا می خورید( صحبت می کنید. پزشک، مر�ب دیابت یا سایر ارائه دهندگان 

خدمات بهداش�ت شما می توانند برنامه غذای سالم و مناس�ب را برایتان تهیه کنند.

 با پزشک خود در مورد وزنتان صحبت کنید. پزشکتان می تواند در مورد راه های 	 
مختلف کمک به شما برای رسیدن به هدفتان در مورد وزن با شما گفتگو کند.

داروها را طبق تجویز مرصف کنید

اگر هرگونه مشکیل دارید، لطفاً با پزشک خود صحبت کنید.

ورزش کنید

ا ببینید  در بیش�ت روزها در مجموع 30 دقیقه فعالیت کنید. با پزشک خود صحبت کنید ت
کدام فعالیت ها می توانند در انجام فعالیت به شما کمک کنند.

این موارد را برریس کنید

 قند )گلوکز( خون خود را به تعداد دفعا�ت که پزشکتان گفته 	 
چه  است، برریس کنید. می توانید این اطالعات را در یک دف�ت

ثبت کنید. سوابق خود را به پزشکتان نشان بدهید.

، تاول، زخم، تورم، قرمزی یا دردناک بودن ناخن های پایتان را برریس کنید. 	 
گ

 وجود بریدیک
ی از مشکالت پا بسیار مهم است که سالمت پاهایتان را حفظ کنید. برای جلوگ�ی

 فشار خون خود را به دفعات برریس کنید.	 

ول شما را برریس کند.	  ان کلس�ت ز  از پزشکتان بخواهید م�ی

 ترک آن صحبت کنید. در 	 
گ

 اگر سیگار می کشید، با پزشک خود در مورد چگونیک
صورت دستور پزشک، Medicare مشاوره برای ترک سیگار را پوشش می دهد.

استفاده از این نکات می تواند در مدیریت دیابت به شما کمک کند. با پزشک، مر�ب دیابت یا 
سایر ارائه دهندگان مراقبت های بهداش�ت خود درباره درمان، آزمایش ها�ی که باید انجام دهید 

ز  ل دیابت خود انجام دهید، صحبت کنید. همچن�ی و کاری که می توانید برای کمک به کن�ت
می توانید در مورد گزینه های درمان خود با پزشکتان صحبت کنید. شما و پزشکتان می توانید 

ز از طریق تماس با سازمان های مندرج  ین گزینه برای شما چیست. همچن�ی ید به�ت تصمیم بگ�ی
ی کسب کنید. در صفحه بعد می توانید اطالعات بیش�ت
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شماره تلفن ها و وب سایت ها
،)CDC( اری م ی ی از ب �ی گ ش ی ل و پ �ت ن ز ک راک م

)HHS( ا�ن س ات ان دم ت و خ داش ه وزارت ب

cdc gov/diabetes

1-800-232-4636

MyHealthfinder

healthfinder gov

خدمات بهداش�ت رسخپوستان

ihs gov/diabetes

Medicare ی از دیابت برنامه پیشگ�ی

cdc gov/diabetes/prevention

NIH(، HHS( وابسته به مؤسسه میل بهداشت )NIDDK( مؤسسه میل دیابت و بیماری های گواریسش و کلیوی

niddk nih gov

niddk nih gov/health-information/diabetes 
1-800-860-8747 )Clearinghouse(

https://www.cdc.gov/diabetes/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fdiabetes%2Findex.htm
https://health.gov/myhealthfinder
https://www.ihs.gov/diabetes/
https://www.cdc.gov/diabetes/prevention/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fdiabetes%2Fprevention%2Findex.htm
https://www.niddk.nih.gov
https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes
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CMS س �ت ل دس اب ات ق اط ب ارت

مراکز خدمات Medicare و Medicaid )CMS( کمک ها و خدمات جان�ب رایگان را از جمله اطالعات در قالب های 
، خدمات برقراری ارتباط مخصوص ناشنوایان  /صو�ت س مانند بریل، چاپ بزرگ، فایل های اطالعا�ت قابل دس�ت
س بخواهید، زمان اضا�ز  و کم شنوایان و ارتباطات TTY ارائه می کنند. اگر از CMS اطالعا�ت با فرمت قابل دس�ت
ی در اجرای درخواست شما وجود داشته  برای آنها به شما تحمیل نخواهد شد. این بدان معناست که اگر تأخ�ی

ی برای انجام هرگونه اقدامی خواهید داشت. باشد، وقت بیش�ت

س می توانید: برای درخواست اطالعات Medicare یا Marketplace با فرمت قابل دس�ت

 .1.1-800-MEDICARE )1-800-633-4227( TTY: 1-877-486-2048 :Medicare د: جهت ی �ی گ اس ب م ا ت ا م ب

د: 2.1-844-530-3676.  ی ت رس ف س ب ک ان ف م رای ب

د:. 3 ی ت رس ف ە ب ام ان ن م رای ب

Centers for Medicare & Medicaid Services
Offices of Hearings and Inquiries (OHI)

7500 Security Boulevard, Mail Stop S1-13-25
Baltimore, MD 21244-1850

Attn: Customer Accessibility Resource Staff

درخواست شما باید شامل نام، شماره تلفن، نوع اطالعات مورد نیاز شما )در صورت اطالع( و آدرس پس�ت باشد 
یم. که باید اقالم را به آنجا ارسال کنیم. ممکن است برای کسب اطالعات بیش�ت با شما تماس بگ�ی

ید  توجه: اگر در برنامه Medicare Advantage یا طرح دارو�ی Medicare ثبت نام کرده اید، با طرح خود تماس بگ�ی
 Medicaid با دف�ت ایال�ت یا محیل ،Medicaid س درخواست کنید. در خصوص تا اطالعات را در قالب قابل دس�ت

ید. خود تماس بگ�ی

بخش 5: راهنما�ی ها و منابع مفید
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این محصول با هزینه مالیات دهندگان ایاالت متحده تولید شده است.

ض ی ع ب دم ت ه ع ی الم اع

مراکز خدمات Medicare و )Medicaid )CMS، بر اساس نژاد، رنگ پوست، ملیت، معلولیت، جنسیت یا سن 
ا بر اساس هریک از برنامه ها و فعالیت های خود،  در خصوص پذیرش، مشارکت یا دریافت خدمات و مزای
 CMS و چه از طریق یک پیمانکار یا هر سازمان دیگری اجرا شود که CMS چه به صورت مستقیم توسط
برای اجرای برنامه ها و فعالیت های خود با آن قرارداد منعقد کرده است، مزایا را دریغ یا مستث�ز نکرده یا 

به شکیل دیگر تبعیض قائل نمی شوند.

اگر در مورد دریافت اطالعات در قال�ب که بتوانید از آنها استفاده کنید هرگونه نگرا�ز داشتید، می توانید 
ید. از طریق هریک از روش های درج شده در این اعالمیه با CMS تماس بگ�ی

ز اگر فکر می کنید در یک طرح یا فعالیت CMS مورد تبعیض قرار گرفته اید، از جمله تجربه  همچن�ی
س از هر طرح Medicare Advantage، طرح دارو�ی  مشکالت مربوط به دریافت اطالعات در قالب قابل دس�ت
ایط Marketplace، می توانید  Medicare، دف�ت ایال�ت یا محیل Medicaid، یا طرح های بهداش�ت واجد �ش
شکای�ت را مطرح کنید. سه راه برای طرح شکایت نزد دف�ت حقوق مد�ز وزارت بهداشت و خدمات انسا�ز 

ایاالت متحده وجود دارد:

1 .https://www hhs gov/civil-rights/filing-a-complaint/index html :ن الی آن

ید. کاربران TTY می توانند با 1-800-537-7697 . 2 ن: با شماره 1-800-368-1019 تماس بگ�ی ف ل ق ت ری از ط
ند. تماس بگ�ی

: اطالعات مربوط به شکایت خود را به این آدرس بفرستید:. 3 �ب ت ورت ک به ص

Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building

Washington, D.C. 20201

https://www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/index.html
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