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ن الحاجة مان، دوج األلم بأعال
نات يوفتخدام األسال

 مجنابر، لشاماس أليسا إ/لطبيبةابقلم 
 Mercy  Care Plan 

 تلك .نودكسيكووأ،فنيرمو، ينديكوفا،سيتكوبري
 طيتهاتعان تكوقد  لتياتنافيوألاية ودأبعض  يه

وأ،ملقداحلكاء التواعند وأ،نسناألاحدأخلع  بعد 
.بسيطةحة الجرع لخضوا

 ةملتحداتيااللوايف  نشخصاعة ساكل  ىفيتو
 تنافيوألاطيلتعانتيجة  يضعربشكل  يكيةمرألا
 تفيالواههذمعظم  نتكوو.  (مللألة رمخدية ودأ)

 عن فضالً و.ينخرآصشخاأية ودألولتنانتيجة  
 عىلن مادإلاليةحتامايف ملتمثلالحقيقيالخطرا

 ةكبريعة جرمنها  تطيتعااذإنك فإ، قريلعقااههذ
  كزترتو .حتفكتلقى ولتنفس اعن قفتتوفقد  ،اجد

 لالخ،ةئدالزاعةلجراعن تجلنااللخطر  نسبة عىلأ
 هذي هطاعن تام أ. كىلألوة اعاس48ىل إ24ـ  لا
 مثل)لقلق ايةودأوأتليالكحوابنجاىل إقري لعقاا

.ةفالواخطر من يديزقد  ،(كسناازوأنتيفاأوأمليوفا

ً

 ىخربأوأةربصوي هفة صوملواملألاتمسكنان إ
 صشخاألامن  %80ن أقع الواو.ينولهريباصلة  تاذ
 لوبتناس ساألايف ائوبدقد  ينولهريانطويتعاين لذا
 تدرولقد  .بلطبياقبل من فةصوملوابلحبوا

 ضامرألافحةمكاكز امرمن  يثةحدت مامعلو اخرمؤ
 ،يكيةمرألاةملتحداتيااللوبا (CDC)منها  يةقالواو

 نمادإللفقط  مياأ  5ىل إ  4ق يستغرمر ألانأها دمفا
.ملألاتمسكناعىل  

ً

 ننافإ،ملألامن جالللعب لطبياةريالزب هنذما عند
 تعنيحة الراهل لكنو.حةالراعىل  لللحصونسعى  

 ومل هألانك أللذ، و؟ القالطإلاىل مل عد أوجم ودع
 مهالامن .ماخطأ  دجووعن  غنابالإلملجساسيلة و
 ،جهاالبعم يقوو، ملشكلةايكتشف  نألطبيبك  لنسبةبا

 ملألاعانوأكل  جعاليتم  الو.ضعلواءيسوال  حتى 
 منمختلفة  عانوأىل إج تحتافكام  .يقةلطرابنفس  

 ،ضامرألامن ملختلفةاعانوألاجاللعية لحيواتادملضاا
.ملألامن مختلفة عانوألج تعامختلفة  يةودأنفإ

 مع (فيلدأ،ينترمو)فني وبريبوآطي تعان إ
 بشكل يعمل  نهأثبت  قد ،(لتيلينو)فني مينوسيتاأ
ً ههذن أكام  .يتهابديف  ملألاعىل  اكثريفضل أ

2لصفحة اعىل لتكملةا — 

عضاء يب األكت
 بكتيعىل  للحصواميكنك 

 مكتبمن  ملعااالهذء عضاألا
 Mercy Careءعضاأتماخد

Plan ،ميكنكام  .بلمقان ود 
 من بنسخة  كدويزن أللمكتب  

 لصحيةاتمالخدامي مقدليل د
ل. ابقمندو

 ءعضاألاتماخدمكتب  يفتح
 حتىوثنني إلامن  للعمل 

 حاصبا  7عةلساامن لجمعةا
 كام، ءمسا  6عةلسااحتى و

 قملراعىل به لتصاالاميكنك  
 أو ، 602-263-3000

 3879-624-800-1قملرا
 لصماتفها /لنيصاتفلهاا)
(.711:ملبكاو



ن الحاجة مان، دوج األلم بأعال
نات يوفتخدام األسال
فلغالاصفحة من تكملة —

 تعملطبية  صفةون ودف  رصتلتي اتملسكناا
 بعدنية فيوألاملألاتسكني  يةودأمن  فضلأبشكل  

 لنسبةباما أ.لكىلاتاحصوو ألبسيطة اتحاالجرا
  ،(منمز)يلة طوة فرتمنذ  به تشعر يلذامللأل

  تجاالعو أية ودأيعطيك  نألطبيبك  فيمكن 
  يةودأمن   اكثريفضل أبشكل  تعمل ىخرأ
.نمادإلابتسبلن  نهاأكام  .تنافيوألا

ُ

ً

  تبقىو،تنافيوألايةودأىطتتعات كنلو  اذما
 مننه أ؟ملألاءختفاابعد يةودألابعض يكلد

 يةودأئن اخزص شخاألايتفقد نأ مامتائع لشاا
 دجوولة حايف  .قريلعقااههذعن  للبحث ينخرآلا

 نهفإ،يةرودبصفة  راوزدجوو وأ،لملنزباهقني امر
 يةودأية أمن  لتخلصاىقصوة ربصوم هالامن  

 ينولكرتإلاقعملواةريابزتفضل  .رلفواعىل  متبقية 
 نالعنواعىل ناويزرأيف  ئمالجرامنع  لهيئة 

http://bit.ly/2qs10kZ  يطةخرعىل  عطالالل 
.ناويزرأية الويف  يةودألامن لتخلصاقعامبو

ً

 ،قريلعقااحدأعىل  تمندأنك أتعتقد  كنت اذإ
 ءللجواميكنك يلتاكنماألامن يدلعداكهنان فإ
 ىلإثتتحدن أملهاامنو.ةعدملساابلطلليها إ

 عىلف لتعراميكنك .مرألااهذص بخصوطبيبك  
 نالعنواعىل ينولكرتإلاقعناموعىل  من ءطباألا

www.mercycareplan.com/find-a-provider .
 قعملواعىل من يدملزاعىل عالطالاميكنك  كام

www.samhsa.gov/find-helpعقوملاو
www.substanceabuse.az.gov.

 نأميكنها  لتياملسعفةاقريلعقااحدأهو  نكارنا
 جعاليتم  حتى  قتامؤة ئدالزاعةلجرالمفعو م وتقا

 حدأوأ،لكيق صدو أ،تنأتكناذإ.لشخصا
 نهفإ، تنافيوألايةودأنموتستخد، تكرسأ دافرأ

 صفة ولك  بيكتن أطبيبك  من تطلب نأ بيج
 ذنقاإىل إاهذي ديؤفقد  .نفلألن كارناذ اذبر طبية 

 .صشخاألاحد أةحيا

ً

 

 -يةبناية الطللع Medicareنامج جوبة: برأئلة وسأ
 Dالقسم 

 لكف رصتلتي  ايةودألالتغطية مجنابرهو   Dلقسم ا- لطبيةاية للعنا  Medicareمج نابر
 ئعةلشااسئلةألابعض ييل فيام .Medicareمجنابريف  كنيملشرتاصشخالأل، طبيةصفة بو

 عىلد جوملواقملربالتصاالاميكنك ،ىخرأسئلة أيك لدتنكااذإ.مجنالربااهذصبخصو
.سئلةأمن  حهتطرما  عىل بةجاإلانارورسعي اودمن  نسيكو .بكصة لخاايةلعضواقة بطا

ُ

؟مجنالربااهذتكلفة  هي ما  س.

معظمتتطلب  .مهاتستخدلتي ايةودألاو، هارتختالتي التغطيةاخطة عىل لكذيعتمد   ج.
 فعهاديتم  بسيطة تكلفة نبجاىل إمنك   مستحقا مبلغاو،ياشهر قسطالتغطية اخطط  

 .رعقاكل  بلمقا
ًًًً

؟لخططاههذتغطيها  يلتاقريلعقاايهما   س.

 يفقري لعقاالخططامعظم تضع .تغطيهالتي اية ودألباصة خامئة قاخطة  بكل جديو ج. 
.ىندألالفئةامن يةودألاتكلفة من كرثأعىل ألالفئةامن يةودألاتكلفة نتكوما   لباغا .تفئا ً

؟Dلقسم التغطية هلملؤامن   س.

 ه النال أ. إ Medicareيف كمشرتشخص  لكل قريلعقااتغطية   Medicareمج نابرميقد ج. 
.Medicareمن قريلعقااخطةوقري لعقااتغطي  Medigapليصة بوبني  تجمع نأميكنك  

؟Dلقسم اتغطية يف كاشرتالاميكنني  متى  س.

 مجنالربس ساألايف هالًمؤن تكوما عند  Dلقسم اخطة  يف لتسجيلبام تقون أب يج ج. 
Medicare. منكجلة آمسورتحصيل  ميتفقد  ،لهالً همؤتكن  مل اذفإ.

؟فةصوملوايةودلألخطة  رختياايميكننكيف   س.

 قعملواةريازميكنك  .لخططابني نةرمقاء اجرإيف  تكعدمسا  Medicareمج نالربميكن   ج.
 MEDICARE-800-1قملراعىل لتصاالاوأ  www.medicare.gov ين ورتكلاإل
(1-800-633-4227.)  

 American Academy of Family Physicians; Medicare.govادر: صامل
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ثقافات بر الية ععاية الصحالر
 ئيسيةلراروملحااهي تلك .لقيما.تادلعاا.تاملعتقدا

 يفعد تساي فه.قيةلعرالخلفيةاوين لداوفة للثقا
 خلفيةمن  بلطبيانكالو  اذما، لكنو.يتكهوين تكو

 لصحةانبشأر فكاألانفس  يف كاتشرتال  قد ؟مختلفة
.يلطباجلعالاوضملراو

 .ةزممتاية عارعىل  تحصل لن نكأيعني  ال اهذن أالإ
 تنأث تتحدن أب يج، فلهدااهذلتحقيق  لكنو
.ياسوطبيبك و

قللغة يعوحاجز اع ال تد
جيدة. لتمتع بصحةا طريقك نحو 

.جمامتر ب اطل

 جهة وم يحرتطبيبك  نأمن  تتحقق نأب يج، الًفمث
 :صبخصوك نظر

بنالجواويك لدض اعرألاعن  كتعبريكيفية   •
ىخرألا لصحيةا

جكبعالم يقون أيجب  يلذامن •
هايدترال  قد لتياتجااللعا•

 فيةلثقااخلفيتك عىل بلطبيافيتعرن أد مبجر
 منن سيكوو،حتامها يربتقدم سيقوفهو  ،تكامعتقدو
 ىفتتعان أو، صحتكعىل  فظتحان ألك  لنسبةباسهل ألا
.ضللمرضت تعرما  اذإ

ًً

 U.S. Department of Health and ادر: صامل
 Human Services Office of Minority Health; 

National Institutes of Health 

 

ً

انزنفلوح اإلحافظ على صحتك: احصل على لقا
 نأميكن  ثم .يعارسبة صاإلاثتحد

 .سلبؤباتشعر  تجعلك

 لعطساوللسعابام تقوف سو
 ءاجزأجميع  يف ملألباتشعر و

 لحمىباب تصاقد  كام .كجسد
.يةللغا متعباتصبح و،يضاأ

 تفعلهن أانزنفلوإللميكن  ما اهذ
 :نهأها ببصيأمن  كل كرديو،بك

.مامتاتتجنبها  نأفضل ألامن 

 بسيطةيقة طرك هنا، لحظالحسن 
 ،انزانفلوإلبابة صاإلامن  يةقاللو

 انزنفلوإلاحلقاعىل  للحصوا:هيو
 يتميز.يعرسفهو  .يلسنوا

 يةلحامكية ذسيلة وهو و.لةلسهوبا
.ينخرآلاونفسك  

 لكلح للقااعىل للحصوباىص  ويً
رشهو  6سن  من  يباتقرشخص 

 جه وعىل  مهالكنه و.كرثفأ
 ننويعاين لذاصشخالألص لخصوا

.انزانفلوإللةلخطرياتعفاملضاامن  

ُ

 :لكذيشمل و
 منن نويعاين لذاصشخاألا •

مئةقاصحية  كلمشا
ملالحواتالسيدا •
كرثفأ ماعا  65سن  يف صشخاألا •
تاسنو  5سن  من قلألالطفاألا•

 بيجن كاما  اذإطبيبك  لسأا
 ح لقاعىل  تحصل نأعليك  

.عليهل لحصواعدموو،انزنفلوإلا

American Academy   ادر: صامل
 of Family Physicians;  

 Centers for Disease Control 
and Prevention

ً

 بطبيبكتصل ا :يةصحيحة نصًً
 بتكصاإعند  بتحسن تشعر مل اذإ

ًُ اذإ يضاأبه  تصلا.ىلحمبا
ك:ديلان كً

لتنفسايف  بةصعو •ً
رلصدايف ملبأرشعو •
 عليكلصعب امن  يجعل لسعا  •

مللنود لخلوا

يةبكز الطاكن المرر
ضى عاية المرلر

PCMH) (
 كزاملراهي  ما
 ىضملرايةعالرلطبية ا
(PCMH؟)

 تماخدمي مقدشبكة  تشمل
،Mercy Care Planمج نابر
 ،سيةساألالصحيةايةعالراءطباأ
 جذمنومن   اءجزن ميثلوهم و

 كزاملراعليه طلقيية عاللريد جد
(.PCMH)ىضملرايةعالرلطبية ا

 كامشرتن تكون أرتختاما عند
 يةعالرلطبية اكزاملراحد أيف 

 يكلدنيكوف فسو، ىضملرا
 مخصصلصحية اية عاللريق فر
 اهذف هديتلخص و.لك

 ظللحفامعك  لعملايف يقلفرا
 ءعضاأمسيقوو.صحتكعىل  

 تاالحاإلء ارإجبقريفلاذا ه
 تنسيقيف  ةعدملسااو، لطبيةا
 تامختربل خالمن  لك يةعالرا
 جلعالائييخصاأوليل لتحاا

 بنجاىل إ؛ئينيخصاألاوشعة ألبا
 تماملعلوبك ستيعاامن لتحققا
 اذإ.بكصة لخاالصحيةايةعالرا

 ميكن، ةعدللمسات حتجاما  
 يفتك عدمسالك  بعلتاايق للفر

 مل كاىل إةدللعومج نابرضع و
.صحتك

ً
ُ

ً

ة يدسعر خباأ
 سيةساألالصحيةايةعالرابطبي

 منء جزهو  بك صلخاا
 يةعالرلطبية اكزاملراجذمنو

 لكذيعني و.ينالدىض ملرا
 من يق فرلفعل بايك لدنأ
 ئييخصاأوتضاملمراوءطباألا
 .تكعدملسامستعد  يةعالرا
 منيد ملزاطبيبك من طلبا
.مليوا تماملعلوا
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سة: القائمة دة للمدرالعو
بي ية للفحص الطجعالمر

 يفسة رملدباقلتحاالاناويزرأيف لطفاألامعظم  أيبد
 سراللمدة دلعواعدمو.بآ/غسطسأوزمتو/ليويو

 بصحةيتمتع  طفلك نأمن  للتحقق ئعةارة فرتهو  
 هوبه  ملقيااعليك ما كل .يسارلدامللعاة جيد

 ليفتكاو أمسوركهناليس  .تفيةهاملة مكاء اجرإ
 .نسناألاتصافحوو،لطبيةاتصالفحواههذبل مقا

 يفعد تساف سونك فإ،لطفلكعيد اموحجز  عند 
.لصحيحةايقةلطربايس ارلداملعااءبد

:ييلملا  يدعامويد تحدمن  كدتأ

 مجنالربميكن   .يضملراغري للطفل بيطفحص )
 تملشكالايدتحديف  ةعدملساايلسنوالفحصا

 ،يثةحدت لتطعيامانأمن  لتحققاميكنك .امبكر
.سئلتكألت باجاإعىل  للحصواتستطيع  كام 

 ضحةالوايةؤلرانتكون أميكن   .نظرلافحص )
.سةرملدايف جيد ءادأيم تقديف   ئيسيارالًمعا

لطفاألالجيدالسمعاعديسا.لسمعافحص)
صلالتواوسراملدايف  ةمميزت يامستوتحقيق  يف 

فكتشاايف عديسان أللفحص  ميكن .ينخرآلامع  
.ملحتملةاتالملشكا

نسناأيف  مشكلة يةألميكن  .نسناألافحص)
لوتناوثلتحدايف بةصعوىل إيدتؤن أطفلك 

نودل يحون ألطبي اللفحص ميكن .كيزلرتاوم لطعاا
.طفلكمة بتسااعىل فظيحاو،تالمشكث وحد

 ،صحيةف ومخاعن  تاريالزاههذكشفت  اذإ
 فقد، طفلكسة رمبدلعمل ايق فرتخطر  نأبيج

 .تكعدمسا ميكنهم 

American Academy of    ادر: صامل
 Otolaryngology — Head and Neck Surgery;

American Academy of Pediatrics

ً

ً

 سويربفبةصاإلارباتخا
 يةلبشراعةنالمانقص
HIV—  يةهمأببس 
رباتخالااهذ

 يفملتسبب اهو  HIVريوس ف
 عةملناانقص ضمبربة صاإلا
 ذالدز(، )اإلي AIDSملكتسبة ا

 قدر ختباالاالهذع لخضوانفإ
.مقلقا ن يكو

 لحتامايأكهنان كااذإلكن و
 مننه فإ، به بامصان تكون أ
 هوها و.لكذتكتشف  نأملهاا
ك:لذء اروب بسلا

 .حبنجا   HIVس وفريج عالميكن  
 بشكلج لعالاءبدن أقع الوا

 ،ضاعرألارظهوقبل  ،مبكر

 ر هوتدن ودل يحون أميكن  
 دز اإليض رمنإدز. اإليض رم

 بةصاإلامن ةخريألاحلةملراهو  
 بامصات كناذفإ،HIVريوس فب

 جللعالميكن  ،سولفرياابهذ
 ةبحيالتمتع ايف تكعدمساملبكر ا

 .ملةكاوصحية  

 .ينخرآلاصشخاألاية حامنك ميك
 فكتشاانفإ،بامصات كناذإ
 منيحد  جللعالع لخضواولك ذ

 يألمنك  سولفريارنتشااطرمخا
 .خرآشخص  

 نكميك، ملحاة يدسنت كاذإ
 . لطفلكية لحامايفرتو ن أ
 ملالحواتالسيداجالع نإ
يحد  HIVس وبفريت باملصاا

 لنتقااخطر  من كبري بشكل 
.هنلطفاأ ىل إسولفريا

 اذإطبيبك  يلتسأن أيجب 
 ،رختباالاءاجرإلجة بحات كن
 فعليك، لككذضع لوانكااذإو
 يتمتع .يةللنهات الخطوبام التزالا
 تنكااذإصة خاة هميبأر ختباالا

 بةصالإلة يدامتزطر مخايك لد
 صشخاألايشمل  .HIVريوس فب
 :بةصالإللية لعااطرملخااووذ
 لجنسانسورمياين لذالجالرا
 نذيلااصخشاألوال، جرلاعم

 كام .لحقنبات ارملخدان طويتعا
 ماستخدانودلجنس اسة رمامن أ
.طرملخاايد يزقد  ،يةحامسيلة و
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 HEALTH MATTERSنرشي
نامج ء برعضاكخدمة مجتمعية أل
Mercy Care Plan ،

4350 E. Cotton Center Blvd.,
 Building D,

.Phoenix, AZ 85040

ُ

لخدمات املتعاقد يتم متويل ا
ب عقدجمبويئ عليها بشكل جز

ماتمعلوهذه ونا. وأريزية الومع  
ضن تعوال ينبغي أصحية عامة و

لتي عاية الرو اة أستشارعن اال
لخدماتتحصل عليها من مقدم ا

ا من مقدملصحية. اطلب دامئا
لخاص بكلصحية الخدمات اا
عاية لرجات احتياك عن ان يخربأ
صة بك.لخالصحية اا

 Aetna Medicaidكة تتوىل رش
Administrators, LLCحدى ، إ

ةدار، إAetnaعة كات مجمورش
.Mercy Care Planنامج بر

نامج ء برعضااتصل بخدمة أ
Mercy Care Plan من 

لجمعة، منثنني إىل ام االيو
حتى احصبالسابعة لساعة اا
لهاتف، عىل اءلسادسة مساا

 3000-263-602م رق
 3879-624-800-1أو  

لنيص/ هاتفلهاتف ا)ا
(.711كملبام ولصا

www.mercycareplan.com 
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