
 

 

 

 

 

ناتهمكتصح

102 8معاصيف/بيعر

  بكيبطعىل  حهاتطرية كذئلة سأ  7
عةمجموح طرميكنك  نهأتعلم  هل

عتربيطبيبك؟  عىل سئلةاألمن  
طريقة  اقعالويف  سئلةاألح طر

كام صحتك. يخص ما لتعلم ائعةر
يف سئلةاألح طرك يساعدن أميكن  
فضل.أات ارقراتخاذ  

ُ

كفكارأوهدافك أبتدوين  قم 
لاسأطبيبك.  تقابل نأقبل  

التي  الصحية تاملشكالما  نفسك 
طبيبك. مع عنها للحديث جتحتا

يجب التي سئلةباألقامئة   دعأ
حها.طر عليك 

َِّ

سئلةاألج مناذاستخدام  ميكنك 
تعديلهاوليل، كدالتالية  
حها اطرثم  احتياجاتك، لتلبي 
طبيبك! عىل 

حالتي؟تشخيص  ما .1

و أاختبار  اءجرإإىل  جحتاأهل . 2
ملاذا؟ وطبية؟  صفةوعىل  لالحصو

ج العالائد فو ما .3
الجانبية؟ ه ثارآو

املحافظة  ميكنني  كيف.4
صحتي؟عىل 

حتى فعله  عيلينبغي  ما.5
القادمة؟ ة الزيارعد مو

 َّ

سئلةألدي  كانت ذا إ.6
حصل أفكيف  باملتابعة، تتعلق 

جاباتها؟ إعىل 

نت نرتاإلستخدام التخطط   هل.7
اطلب  حالتك؟ لحواءة للقر

عىل اقعموح ااقرتطبيبك  من
من  أتقرن أتريد  كنت ذاإالويب،  
قة.ثومومصادر 

فاختال Mercy Careر  قدت
 يحقي. اللغوويف الثقاعضائها أ

الثقافية عايةالرتلقي  لك 
طبيبك، مع التحدث عند املناسبة. 

ت التفضيالعىل  عهبإطالصيك نو
بك الخاصة الثقافية حتياجاتاالو

د توكنت  ذاإالخدمات.  لتلقي 
ذلك. فاطلب  خر،آشخص  رحضو

ُِّ
ُّ

 

خدمات  تيبترإىل  احتجت ذاإ
“بخدمات  فاتصل جمة،الرت
 )3(ثة بثالك عدموقبل  عضاء”األ
بخدمات  تصالاالميكنك  يام.أ

من الجمعة، إىل ثننياإلمن  عضاءاأل

،مساء  6حتى  اصباح  7الساعة  
  3000-263-602قم الرعىل  

  3879-624-800-1قم الرو أ
النيص/الهاتف  جهاز )

للصم  يبالكتات تصاالاالجهاز 
 .(711 البكم: و

 Agency for Healthcare :املصدر
Research and  Quality 

ًً

عضاء األيب تك
من بنسخة كدويزن أللمكتب  ميكن كام مقابل. ندو،Mercy Careيف  عضاءاألخدمات  مكتب من العام لهذا عضاءاألكتيب  عىل لالحصوميكنك 
كام ،مساء  6حتى  اصباح  7الساعة  من الجمعة إىل ثننياإلمن  للعمل عضاء”األ“خدمات  مكتب يفتح مقابل. ندوالصحية  الخدمات مقدمي دليل 

.(711البكم: وللصم  يبالكتات تصاالاالالنيص/جهاز  الهاتف جهاز) 3879-624-800-1قم الرو أ   3000-263-602قم الرعىل  به تصالاالميكنك  
ًً



 ن؟لولقواطان رسصات فحوجريت أله
 عادةن لوالقوطان رسصات فحوتبدأ  
نلوالقوطان رسا. عام  50عمر  من 
منه.  قايةالوميكنك وفريد،  ضمر
تقدم مع به صابةاإلخطر  داديز

ميكن الفحص، طريق عنوالسن.  
بدايته،  يف نلوالقوطان رساكتشاف  

جه.عالميكن  حينهاو

ً
ً

عن للكشف الفحص عانوأحد أ
اداملوفحص  هو نلوالقوطان رس

.)FIT(از الربيف  املناعية الكيميائية 
عتربويا،سنوي  FITاختبار  ىيجر

م تستلزالتي  الفحص قطرحدى إ
ا.بسيطا احيجر الختد

ًُّ

ًًًّ

ييل:ما   FITاختبار  يتطلب 
التحضريمن  القليل  •
فقط  عينتان  •

غذائية ات تغيريو أادقيوم يستلز ال •
• 

ً
ائيةدو ات تغيريو أادقيوم يستلزال   ً

صات.الفحومن  مختلفة عانوأهناك  
الفحص فةملعرطبيبك  مع تحدث 

لحالتك.املناسب  

تتعاقد ،2018نيو يومن  ابدء
Mercy Care   ة عايرطباء أمع

اءجرإيف  عضاءاألملساعدة  لينيوأ
تتلقى قد ن.لوالقوطان رسفحص  

ليةواألعاية الرطبيب  من  الاتصا
هذه  خالل  Mercy Careن أو م
فحص  اءجرإيف  ملساعدتك ة؛الفرت
هذا  ينقذ قد ن.لوالقوطان رس

حياتك!  الفحص 

ً

ً

 )PCMH( ىضملرايةعالرلطبية اكزاملراكن ر

ىضاملرعاية لرية بالطز كااملرما 
)PCMH(؟

  Mercy Careمج نابرت ماخدمي مقدشبكة  تشمل 
 مناءجزن ثلوميم هو،سيةساألالصحيةايةعالراءطباأ

 يةعالرلطبية اكزاملراعليه طلقييةعاللريد جدج ذمنو
 يفكًا مشرتن تكون أر تختاما عند.(PCMH)رىض ملا
 يكلدنيكوف فسو،ىضملرايةعالرلطبية اكزاملراحدأ

 اهذف هديتلخص و.لكمخصص  لصحيةاية عاللريق فر
 مسيقوو.صحتكعىل  ظللحفامعك  لعملايف يقلفرا
 ةعدملسااو،لطبيةاتالحاإلاءاجربإيق لفرااهذء عضاأ

 ليللتحااتامختربل خالمن  لك يةعالراتنسيق  يف 
 نبجاىل إ؛ئينيخصاألاوشعة ألباج لعالائيي خصاأو
 صةلخاالصحيةايةعالراتماملعلوبك ستيعاامن لتحققا

 لك بع لتاا يقللفر ميكن  ،ةعدللمسا حتجت ا ما اذإ  .بك
 .صحتكمل كاىل إةدللعومج نابرضع ويف تكعدمسا

ًُ
ُ

يدةسعبار خأ
ءجزهو  بك الخاص ساسيةاألالصحية  عايةالرطبيب  

ويعني لدينا. ىضاملرعاية لرالطبية  اكزاملرج ذمنومن  
ضاتاملمروطباء األمن  افريقبالفعل  لديك نأذلك  

من اطلب ملساعدتك. ا مستعدعاية الرخصائيي أو
م. اليومات املعلومن  املزيد طبيبك 

ً
ًّ

 ريغل الحموا ينسجلة نقواملاض مراألمن  الحد يفيةك
يهفبغواملر

الجديدة تالحاالنصف  
عددها يبلغ التي اتقريب

من حالة نمليو  20
اجنسيلة املنقواض مراأل

)STDs(  من هي عام كل
الذين  الصغار الشباب 

 15بني  همعامرأحاوترت
احاليين تعاا. عام  24و
نممفتيات   5ل ن كم 2

حدأمن  الجنس سنميار
ا،جنسيلة املنقواض مراأل

العقم  إىل ديتؤقد  التي 
غمالرعىل وت. املومبا رو

ضمرت المعدانخفاض  من 
بني  البرشية املناعة نقص 

ح اوترتالذين  شخاصاأل
 19و 13بني  همعامرأ

أكرث ركوالذشكل يا،عام
يتم نممباملائة   80من  

ضمبرصابتهم إتشخيص  
البرشية.  املناعة نقص 

ً

ًّ

ًًّ
َّ

ًّ

ًُ
َّ

ًّ

الخاصة صاتالفحو
اجنسيلة املنقواض مرباأل

اضمراألن ألللغاية؛  مهمة 
ال اغالبا جنسيلة املنقو

فضل أاض. عرألها  نيكو
اضمراألمن  قايةالوق طر

عدم هي اجنسيلة املنقو
الجنس.سة مامر

اهقنياملرسة مامرحالة  يف 
استخدام  عليهم للجنس، 

بشكل يكرالذاقي الو
سةمامركل  معوصحيح،  
حيدةالوالطريقة  جنسية. 

الحمل تجنب من للتأكد 
عدم  هي فيه بغواملرغري  
فاستخدام  الجنس. سةمامر

مثل:  الحمل، منع سائلو
و و/أالجنسية،  اقياتالو

و و/أالحمل،  منع بحبو
الحلقات وو/أصقة، الال

لب اللوو و/أاملهبلية،  

ًّ

ًًّ

ًّ

أو/، و )IUD(حمي الر
عن الحمل منع سائلو

من  ديحقد  الحقن، طريق 
بغواملرغري  الحمل خطر 
استخدام  إىل ضافةباإلفيه.  

ميكن الحمل، منع سائلو
اقياتالواستخدام   ديحن أ

صحيح نحو عىل كريةالذ
من جنسية سةمامركل  يف 

نقص ضمبرصابة اإلخطر  
اضمراألوالبرشية  املناعة 

ركوللذا جنسيلة املنقو
 ناث.اإلو

 لـ  ينواإللكرتقع املواملصدر:  
U.S. Department 

 of Health & 
Human Ser vices 

ُُّ

َُّ

ًّ
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ىخرأةمرر فكّية؟ نواإللكرتر السجائخني تديف  رتفكل ه
استخدامها وأنية واإللكرتالسجائر  خنيتديبدو  قد 
عليك  قليلة رموأهناك  لك.كذليس  لكنه ضار، غري 
ًًُبة: التجرض خوقبل  فتهامعر

 ةدملااهيو.تنيلنيكواعىل نيةولكرتإلائرلسجاايتحتو  •
خني.بالتد شخاص األق علتالتي ودمان، لإلبة سبامل ُُِِّّ

يف دةجواملوتني النيكومن  تفعةاملرالكمية  شكلت •
مام للتسمم، ضالتعرخطر  نيةواإللكرتالسجائر 

طفال.األار بجواقتوتقيض  كنت ذاإللتفكري  يدفعك

بالنسبة احقالالتبغ  خنيتداحتاملية  دادتز •
نية.واإللكرتالسجائر  نبوجريالذين  اهقنيللمر

يةنواإللكرتالسجائر  كانت نإما  ااضحوليس و•
تحدث خني.التدعن  عقالاإليف  شخاصاألتساعد  

خني؛التدعن  عقالاإليف  تفكر كنت ذاإطبيبك  مع 
ك.تساعدقد  التي باملنتجات لينصحك 

ُ

ً

عىل ناآلحتى  ختبارلالنية واإللكرتالسجائر  تخضع مل 
ض،الغرلهذا  بحاثاألاء جرإيتم  حتىواسع. ونطاق 

ثىلاملالطريقة  ليستو،ةخطري عادةتظل  فهي
لك.لذتسعى  كنت ذاإخني، التدعن  عقاللإل

دويةلألميكن  التبغ؟ عن عقالاإليف  غبترهل  
عنه عقالاإليف  صكفرمضاعفة  التدريب إىل ضافةباإل

 ASHLineبخط  اتصل وأطبيبك  إىل تحدث ح.بنجا
 . 6222-556-800-1قم الرعىل  

 American Lung Association;املصادر:
 ;National Institute on Drug Abuse  

U.S. Food and Drug  Administration

اللغة  خدمات
جمة الرتو

 Mercy Careنامجلربميكن 
جممرتعىل  لالحصويف  مساعدتك 

ة؛شاراإلللغة  جممرتو أالهاتف  عرب 
عايةالرات زيارثناء أملساعدتك  

ذاإمقابل.  ندوذلك والصحية،  
بلغتك،  للمساعدة بحاجة كنت 

نين ماعأو تَّمصت أنا كذأو إ
مبكتب فاتصل السمع، يف تمشكال

جم مرتلطلب  عضاء”األ“خدمات  
 3000-263-602قم الرعىل 

جهاز)  3879-624-800-1أو 
ت تصاالاالالنيص/جهاز  الهاتف 

.(711البكم: وللصم  يبالكتا

ً
ُِّ

ً

تحار ناالوصابات اإلمن  قايةالو
الذين الشبابوالصغار  فاةوإىل  ديةاملؤئيسية الرسباب األين ثاهو  نتحاراال
ة.فرمتواملساعدة  لكن ا.عام  24م واوعأ10بني  همعامرأحاوترت
فهم سيك،درمو أعائلتك  وأصدقائك ألاحتياجاتك  عن التعبري  تخشال 
وأبنفسك  ذىاأللحق تقد  نكأتظن  كانت ذاإاملساعدة.  يف نغبوير

.911قم الرعىل  تصالاالجى  ريخر، آبشخص  

ً
ُِّ َ

ُ
ُ

صحية  مةأزث حدوعند  للمساعدة متاحة ثارللكوستجابة االشبكة  
نت أكنت  ذاإث ارللكوستجابة االبشبكة  اتصل املثال، سبيل عىل كية.سلو

فيه. يفكر  وأنتحار االعن  يتحدث خرآشخص  وأ
التحدث ميكنك نبودرمن متخصصوئ ارللطوستجابة االبشبكة  يعمل

قبطرمساعدتك  ميكنهموع. سبواأليام أال طو ميايوساعة   24ملدة  إليهم، 
منها:متعددة،  

َُّ
ً

تهدئتكومعك  التحدث •
حباء األحد أن بشأيقلقك  عام التحدث • 
يدلتهداوألعنف اقفاموو أ،لصعبةاتقالعالامع مللتعاايف تكعدمسا  •
ىخراألئة الطاراقف املومع  للتعامل اتخيارتقديم   •

يف  دناهأجة املدرقام راألعىل  ئارللطوستجابة االبشبكة  تصالاالميكنك  
قت.و يأ
9444-222-602ماريكوبا:  مقاطعة •
6735-495-866-1ز: وكراهام/غرينيل/سانتا تشايز/غركومقاطعات    •
6762-796-800-1 أو  6000-622-520بيام:  مقاطعة • 
6735-495-866-1ما: جيال/بينال/يومقاطعات   • 

يأيف  نتحاراالمن  للحامية طنيالوالساخن  بالخط تصالاالا  يضأميكنك  
رسية:املكاملات  نتكووقت، و

ً

  8255-273-800-1نتحار االمن  للحامية طنيالوالساخن  الخط • 

Nاملصدر : ational Suicide Prevention Lifeline
)suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/youth( 
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متى؟وطفال؟ األفحص  تميف يكحد: تواليف طابات اضطر

طريقة نبشأاحيانأتقلق  هل 
طفلك  يفعل هل طفالك؟أف ترص

خريناآلطفال األعن  مختلفة شياءأ
نفسها؟ العمرية  الفئة من

حال؛  فضلبأطفلك  نيكوقد و
مختلفة.قبطرن وريتطوطفال فاأل

طبيب  خبارإعليك  ينبغي لكن 
بعض حي وتقد  يقلقك. مبا طفلك

النمو، يف مشكلة دجوبوت املشكال
حد التوطيف  اباتاضطرمثل: 

)ASD(.ميكن الحالة، هذه يفو
لطفلك املساعدة من الكثري تقديم 

امبكرحالته  تشخيص تم ما ذاإ
مكان.اإلقدر  

حد؟ توالف يطابات اضطرما  
ةعبارحد التوطيف  اباتاضطر
كيفية  يف ثرتؤعصبية  عاقةإعن  

فهم،ترصوطفال، األاصل تو
مكافحة اكزملرا طبقتعلمهم. و

، )CDC(منها  قايةالوواض مراأل
طيف اباتاضطرض مرثر يؤ

 يف اًلفط64ل ن كم 1عىل  حدالتو
قإطالاخرمؤاء الخرببدأ  نا.وأريز

اًلدب)الطيفي  ابضطراالاسم  
ألن ؛(حدالتومبسمى  كتفاءاالمن  

سطة متوبني  حاوترتقد  اضعراألً
شديدة. و

مدى املصاب ضاملرهذا  مزويال
بحاث األت ظهرألكن  الحياة.

ميكنها املبكر خلالتدامج برن أ
ايحظون أيف  طفالاألمساعدة  

هذه  تعالج ممكنة. حياة فضلبأ
ضمراض عرأ عادةت خالالتد

حد.التوطيف  اباتاضطر

بفحص طباءاألمن  العديد ميقولذا، 
 30ىل إ 16من  بعمر طفالاألكل 
طيف اباتاضطرعن  للكشف ا؛شهر
صاتفحواء جرإخالل  من حدالتو

نهميفحصوكام  ىف.املعاالطفل 
من  النمو خرتأت حاالعن  للكشف

ات،ختباراالحد أخالل  ة.زيارل وأ
فترصكيفية  الطبيب اقبيرقد  

ى.خرأرموأبني  من كه،تحروطفلك  
بعض  الطبيب عليك حيطرقد  

طفلك.ل حوسئلة األ

للكشف احدوطبي  اختبار جديوال  
حد.التوطيف  اباتاضطرعن  

عن ائيجزالحالة  طباءاأليشخص  
الطفل.ك سلواقبة مرطريق  

تحذيرية المات العالبعض  ما
ض؟املر لهذا 

تحديد يف اكبرياردوباء اآلدي يؤ
كان ذاإحد. التوطيف  اباتاضطر
كيفية لحوف مخاوي ألديك 

هحرضفأفه، ترصو أابنك  تحدث 
ماتالعالالطبيب.  ةلزيارمعك  
من  العديد لدى تظهر التي 

طيف اباتباضطراملصابني  طفالاأل
املثال:سبيل  عىل حد،التو

ًًُ

 

ًَُُّ

ال وينني، بالعن اصلويتوال    •
تناديهم عندما نيستجيبو

بتسامة.االن وديرال  وأسامئهم، بأ
نظر عاتبايف  تمشكاللديهم و • 

خر.آشخص  
اصلالتويف  صعوبة ناجهويوكام  •

وأبتسام االمثل  اللفظي، غري 
باليد.التلويح  

مةهومفغري  بلغة نويغمغمو  • 
نقفويتولكنهم  ع، ضالرطفال كاأل
عامني ايبلغون أقبل   ةفجأ
العمر. من 

َُّّ
ً

خرين. اآلمع  نينسجموال و  • 
ف.لومأغري  كًاسلون وظهريكام   •

طفال األبعض  املثال، سبيل عىل 
وأللخلف، ومام لألن ويهتز

تيبتريف   الطويا قتونيقضو
شياء األضع وو أشياء األ
.نيعم تيب برت

صابة اإليف  الشك حالة يف 
ينبغي حد،التوطيف  اباتباضطر

 لتقييمه.ا  متخصصطفلك  يقابل نأ

  ضافية: إمصادر 
Centers for Disease Control

 ;and Prevention 
National Institutes of Health 

HEALTH MATTERS نرشي
نامجبرعضاء ألمجتمعية  كخدمة 

،Mercy Care Plan
4350 E. Cotton Center  Blvd.,  

Building D,   
.Phoenix, AZ  85040 

عليها املتعاقد الخدمات لوت
ناوأريز“نظام  مع ممربعقد  جبمبو

الصحية” عايةالرتكلفة  للشمو
)AHCCCS(.

ال عامة صحية ماتمعلوهذه  
عايةالرمقدم  ةاستشارعن  غنيت

تحصل التي عايةالرو أبك،  الخاص
نأعىل  ادامئص احرمنه.  عليها 

مبا  كخبارإعاية الرمقدم  من تطلب 
صحية. عاية رمن  إليه جتحتا

 Aetna Medicaidكة رشتتوىل 
Administrators, LLC، حدىإ

ةدارإ،Aetnaعة مجموكات رش
.Mercy Care Planنامجبر
نامج برعضاء أبخدمة  اتصل  

Mercy Care Planن م
الساعة من الجمعة، إىل ثننياإل
عىل ،مساء  6حتى اصباح 7

  أو  3000-263-602قم الر
جهاز) 1-800-624-3879

ت تصاالاالالنيص/جهاز  الهاتف 
 (711البكم: وللصم  يبالكتا

www.mercycareplan.com 

ًُُّ ً ُ

ً

ً

ًًُّ

ًً

َُّ

ً

ًً
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