
  
 

  
  

ناصحتك تهم

 2019خريف/شتاء

اللقاحات تساعد يف الحفاظ عىل صحتك
ا يتابعون أعامر األجميع من شخاص لألاملهم من 

عمل ىش يتالفقد ا، بالغكنت ذا إولقاحاتهم. ار باستمر
من تكرب. عندما طفل نت أوتلقيتها التي اللقاحات 

من للحامية لقاحاتك لجميع ا متابعتظل ن أاملهم 
بصحة البقاء عىل عائلتك ونت أمساعدتك واض مراأل

جيدة. 

ً

ً

 )CDC(منهاقاية الوواض مراألمكافحة اكز مريص تو
اض:مراأللهذه لقاحات عىل ل الحصوهمية بأ

انزنفلواأل•  
الدييكالسعال   •
س التتانو  •
)HPV(ي البرشالحليمي م رالوس وفري•
)MMR(ملانية األالحصبة النكاف، الحصبة، •

املاءي جدر •
ق( فوما و50  سنمن عضاء )لألاملنطقية القوباء •
تاوالرس وفري•
الدييكالسعال - الدفترييا - س التتانو•

)Tdap/DTaP(
)PPV( ئويةالرات راملكو•
)IPV( طفالاألشلل •
عان()نوالسحائية ات راملكو•

املناسبة اللقاحات مناقشة طبيبك ونت أميكنك 
قد تكن مل ذا إله. عتيادية االتك زيارثناء أيف لك 

بخدمات تصال االميكنك السنوية، تك بزيارقمت 
منالجمعة، إىل ثنني اإلمن  Mercy Care عضاءأ
قمالرعىل  مساء6  الساعةإىل ا احصب7  لساعةا

3879-624-800-1 أو 602-263-3000
)711 TTY/TDD(.  يف مساعدتك ميكننا

عد.مو تحديد

عضاءكتيب األ
من نسخة عىل ل الحصوميكنك 
مقدم دليل و أعضاء األكتيب 

نامجبرعضاء أخدمات من عاية الر
 Mercy Care Member

Servicesي أتتحمل ن أن دو
عضاء األخدمات ح تتاتكلفة. 

الجمعة م يوإىل ثنني اإلم يومن 
 مساء6  إىلا صباح7 الساعة ن م
 3000-263-602قمالرىل ع
3879-624-800-1 أو

)711 TTY/TDD(.
عىل ر العثوا يضأميكنك 

قع املوعىل ليل الدوالكتيب 
www.MercyCareAZ.org.

ً ً

ً

ً ً

www.MercyCareAZ.org


عاية املتكاملةالر
العضو ن أاملتكاملة عاية الرتعني 

احدة وصحية خطة إىل ج يحتا
العناية عىل ل للحصوفقط 

عضاء ألميكن الجسم. وبالعقل 
e CarcyMer عىل ل الحصو

كية السلووالبدنية الصحة خدمات 
صحية خدمات قدمنا لقد منا. 

طويلة عاية روعضائنا ألمتكاملة 
عضاءألو،  2000عاممنذ مد األ

RBHA SMI  2014 عاممنذ،
عاممنذ لدينا  ACC عضاءألو

، 2019 أكتوبر1  منا بدء. 2018
متكاملة خدمات نقدم ف سو
لدينا.DDD  عضاءأل

ً

ً عىل ا يضأ Mercy Care تعمل
لـالتابعة العيادات شبكات سيع تو

 Integrated Health Home
)IHH( . يتم العيادات، هذه يف

من فريق من عاية الرفري تو
عاية الروالصحة يف املتخصصني 

عىل كيز للرتجنب إىل ا جنبيعمل 
هذا يعمل بالكامل. الشخص 
تحسني وعضاء األمتكني عىل الفريق 
فاهيتهم.روصحتهم 

ً

من املزيد ن اآلعضائنا ألفر يتو
خدمات عىل ل للحصوات الخيار

كية السلووالجسدية عاية الر
صحية خطة من الصحية و
كباختيارسعداء نحن احدة. و

Mercy Care .لديك كانت ذا إ
خدمات، إىل ج تحتاو أسئلة أي أ

بخدمات تصال االفيمكنك 
إىلا صباح7  الساعةمن عضاء األ
الجمعة، إىل ثنني اإلمن ، مساء6 
 3000-263-602قمالرىل ع
3879-624-800-1 أو

)711 TTY/TDD(.

ً
ً

ات الحملالبقاء بصحة جيدة بني فرت
الحمل. ات فرتبني جيدة بصحة تبقني ن أاملهم من 

التفكري يف غبني ترفقد ا، خرمؤ نجبتأقد  كنتذا إ
هي دات الالوبني املباعدة دات. الالوبني املباعدة يف 

الجيد من دة، الالوبعد الحمل. ت حاالبني ة الفرت
التايل. الحمل قبل قل األعىل ا شهر18  ملدةنتظار اال

خطر تقليل إىل ا شهر18  ملدةنتظار االدي يؤقد 
طفل نجاب إو أدة الالوعند د لواملون زوانخفاض 

من ن يعانوالذين طفال األض يتعرقد انه. وألسابق 
ة املبكردة الالومن و أدة الالوعند ن زالوانخفاض 
النمو يف خر التأو أبو الرمثل ى، خرأصحية ملشاكل 

دة الالوت حاالبني املباعدة البرص. والسمع فقدان و أ
ا.يضألطفلك مفيدة ولجسمك، ولك مفيدة 

ً ِ ِ

ً
ً

ً

شياء يجب القيام بها قبل الحملتسعة أ

طفلك.نجاب إقت لوالتخطيط  .1

ين تكوحتى النسل لتنظيم داة أاستخدمي  .2
.للحملمستعدة 

عىلي تحتوالتي املتعددة الفيتامينات تناويل  .3
م.يوكل ليك الفوحمض من ام جروميكر400 

ب رشوخني التدعن قف للتومساعدة عىل احصيل  .4
ات.املخدرتعاطي ول الكحو

طبية.صات لفحواخضعي  .5

صحي.ن زوعىل احصيل وصحية طعمة أتناويل  .6

م.يوكل ا نشيطا شيئافعيل  .7 ً ً

ة الضاراد املووالكيميائية اد للموض التعرتجنبي  .8
ل.املنزوالعمل يف ى خراأل

تر.التومن قليل  .9

طبيبك إىل تحديث ى؟ خرأة مرالحمل يف تفكرين هل 
دات.الالوبني املباعدة ل حو

 ”Birth Spacing and Birth Outcomes“املصادر:
 from the March of Dimes; “9 Things to Do
 Before Getting Pregnant” from the March

 of Dimes

جمة الرتخدمات اللغة و
ملساعدتك ة، شاراإلللغة جم مرتو أالهاتف عرب جم مرتعىل ل الحصويف مساعدتك   Mercy Careنامجلربميكن 

و أصم أكنت و أبلغتك مساعدة إىل ج تحتاكنت ذا إمقابل. ن دوذلك والصحية، عاية الرات زيارثناء أيف 
أو3000-263-602 قمالرعرب جم مرتعىل ل للحصوعضاء األبخدمات فاتصل بالسمع، مشاكل من ين تعا

1-800-624-3879)711 TTY/TDD(.
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ل عىل املساعدةالحصومات التحذيرية وفة العالنتحار: معراال
به تهتم ما شخص كان ذا إما فة معرميكنك هل 

نتحار؟بااليفكر 

متأكدين ا ليسون وينتحرالذين شخاص األمعظم 
عىل املساعدة ن ويريدوت، املويف غبتهم رمن 

نتيجة نتحارية االفكار األن تكوما ا غالبالعيش. 
مل.األهذا نهاء إيف غبة روعاطفي مل أل

ً

جميع من الناس الناس. بني مييز ال نتحار اال
قية العرالخلفيات واق عراألوجناس األوعامر األ
دهم اوترن أميكن الحياة احي نوجميع من و
، اكادرإو عياوأكرث كنا ذا إنتحار. االعن فكار أ

ء مالزوة رساألاد فرأوصدقائنا أمساعدة فيمكننا 
نتحار.االيف ن ويفكرقد ممن هم غريوالعمل 

حدى ر إميكنك حضو  مر،اية أكرب باألن عىل درن تكوغب يف أذا كنت ترإ
ة نتحار. تفضل بزيارل منع االالجلسات التدريبية املجانية التي نجريها حو

أو https://mercycaresafetalk.eventbrite.com ين:وقع اإللكرتاملو
 https://mercycareasist.eventbrite.comاعيد الجلسات ل عىل قامئة مبوللحصو

التدريبية القادمة.

ً ً

حظتهما الذي يجب مال

ن أوالتحذيرية مات العالف تعرن أاملهم من 
عندما خاصة وا، دامئالجد محمل عىل خذها تأ

شخاص األجميع نتحار. االعن ما شخص يتحدث 
ن جهويونتحار االعن فكار ألديهم الذين ا تقريب
ا دامئن تكوال قد نها أمن غم الرعىل ات«، »دعو

ة.مبارشو أاضحة و

ً

ً
ً

ً . الفعاات أحيان، متثل تلك الدعويف بعض األ
و شياء مهمة لديه أقد يتخىل الشخص عن أ

ن ن تكوى ميكن أخرمات األصية. العاليكتب و
ات ن عبارلولفظية. عىل سبيل املثال، قد يقو

 الفضل حان أو »سأكوا« أيتك مجددأذا رمثل »إ
ن ج«. قد يتحدثوجد مخرو »ال يوفيت« أذا توإ
حداث الحياة أا عن املشاعر، مثل القلق ويضأ

فاة و وقة أن لها، مثل فقدان عالضوالتي يتعر
اسية.ت درو معاناتهم من مشكالحبائهم أحد أأ

ً ً

ً

عىل خذها أيجب ى خرأتحذيرية مات عالهناك 
مساعدة عىل ل الحصوالتمس ا. يضأالجد محمل 

ييل:مبا ما شخص قام ذا إ
ي أو أسكاكني ب، حبومسدسات، عن البحث   •  

نتحارلالاستخدامه ميكن خر آيشء 
ن يكتبوقد املثال، سبيل عىل - ت باملوس الهو  •  

تاملوعن قصائد 
فخيف اقع ونه بأر الشعوو أس اليأعليه يبدو   •  
يبالخزر الشعوو أالذات اهية كرعليه تبدو   •  
رالتهوو أالذات تدمري إىل مييل   •  
صدقاءاألوة رساألجلسات من ينسحب   •  
حادةاجية مزات تغيريمن ين يعا  •  

ً

ىخرأة مرؤيته رتتم لن نه ألو كام ا داعول يقو  • ً
املثال، سبيل عىل - نه وشؤتيب ترعىل يعمل   •

صيةويكتب 

ً أكرث شخاص األبعض ن أا يضأك تدرن أيجب 
امل عوتتضمن هم. غريمن نتحار لالضة عر

ييل:ما الخطر 
كتئاب(، اال)مثل العقلية الصحة مشاكل   •

اتاملخدرتعاطي و أل الكحودمان إو
من عائيل تاريخ و أالسابقة نتحار االت المحاو  •

الجنيسو أالبدين عتداء االو أنتحار اال

ً اءجراتخذ إ

ما شخص تكاب رالصة فري أهناك كانت ذا إ
تأكد ده. مبفركه ترتفال نتحار، االمية جرفه تعر
ن تكون أميكن شياء أو أسلحة أي أالة إزمن 

لهم.املساعدة عىل احصل وب الحبومثل مميتة 

كيةمات الصحة السلوألز

تصال اال e CarcyMer نامجبرعضاء ألميكن 
24 مدارعىل كية السلوالصحة مات أزبخط 
ع.سبواأليف يام أ7 وم اليويف ساعة 

 9444-222-602ماريكوبا:مقاطعة   •
بينال:مقاطعة وبيام مقاطعة   •  

1-866-495-6735
4090-756-877-1 جيال:مقاطعة   •  

يف:مساعدتك مات زاألعمل لطاقم ميكن 
املجتمعيف معك مقابلة اء جرإ  •
منآ مكانإىل اصطحابك   •
عاية الرلتلقي ك دارموتحديد يف مساعدتك   •

مةزالال
مةزالالات ستشاراالتلقي يف مساعدتك   •
اقف املومع للتعامل ات خيارتقديم   •

ىخراأل ئةالطار

ٍ

ً تهدد التي اقف املويف  911 قمبالرا دامئاتصل 
الحياة.

ما، شخص إىل التحدث يف غب تركنت ذا إ
1100-347-602. الدافئ بالخط فاتصل 
ن معتمدون متخصصوالدعم خط عىل يعمل 

يام أ 7م، اليويف ساعة 24  حمتاان. قراألدعم يف 
ع.سبواأل يف

 American Associationاملصادر:
 of Suicidology; Centers for Disease

 Control and Prevention; HelpGuide.org; 
National Institute of Mental Health
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عاية الصحية عرب الثقافاتالر
ر املحاوهي تلك القيم. العادات. املعتقدات. 

قية. العرالخلفية والدين وللثقافة ئيسية الر
ماذا لكن وهويتك. تكوين يف تساعد فهي 

قد مختلفة؟ خلفية من الطبيب كان لو 
الصحة ن بشأنفسها فكار األيف كان تشرتال 
الطبي.ج العالوض املرو

عاية رعىل تحصل لن نك أيعني ال هذا ن أال إ
ن أيجب الهدف، هذا لتحقيق لكن وة. ممتاز

ًّا.سويطبيبك ونت أتتحدث 

ً م يحرتطبيبك ن أمن تتحقق ن أيجب ، الفمث
ص:بخصوك نظرجهة و

انب الجوولديك اض عراألعن ك تعبريكيفية   •   
ىخراألالصحية 

جكبعالم يقون أيجب الذي من    •  

إليهاج تحتاال قد التي جات العالما   •   

معتقداتك، وتاريخك الطبيب يعلم ن أد مبجر
جيدة بصحة البقاء لك السهل من ن سيكو

ضت.مرذا إيف التعاو

U.S. Department of Health املصادر:
 and Human Services Office of

 Minority Health; National Institutes
of Health

 Medicareابع:ء الرالجز
دويتك بالطريقة الصحيحة ل أتناو

متع تتن أإىل  e CarcyMer نامجبريسعى 
من تتمكن حتى مكان اإلقدر جيدة بصحة 

ق الطرهم أمن احدة وبالحياة. ع ستمتااال
 صحتكعىل الحفاظ خاللها من ميكنك التي 
 صفهاومثلام بك الخاصة دوية األل تناوهي 
املصطلح املحددة. قاتها وأيف وطبيبك لك 

ن لويتناوىض املركان ذا إما صف لواملستخدم 
ام االلتزدعى يالصحيحة بالطريقة اء الدو
دوية األل بتناوالشديد ام االلتز. ايئالدو

عىل للحفاظ همية األغاية يف ا مرأميثل 
ال التي اض مراألمن العديد هناك صحتك. 

اض مراألهذه م. يوكل السيئة ها ثارآتظهر 
ضغط ع تفااروي السكرض مرتتضمن قد 

الدم يف ل وليسرتالكوى مستوع تفااروالدم 
ثار بآتشعر ال نك أمبا اض. مراألمن ها غريو

من ن يكوفقد قت، الوال طواض مراألهذه 
بك.الخاصة دوية األل تناوكر تذالصعب 

ُ

ً

ملساعدتك:النصائح بعض لك نقدم لك لذو
ته بزيارم تقومكان يف دويتك بأاحتفظ   •   

بجانب دة جواملوانة الخزمثل م، يوكل 
سنانك.أ شاةفر

ل لتناومحدد قت بوطبيبك ك يخربمل ما • 
من ن يكوعندما دويتك أخذ دوية، األ

ا ءجزدوية األل تناواجعل ها. كرتذالسهل 
لديك.مي اليوتني والرمن 

دوية األاص قرألحفظ ا قصندواستخدم • 
دويتك.أل تناوقات وأعليه اكتب و

)جهاز ا نيوإلكرتا جهازو أاملنبه استخدم  •
ك كريلتذيك( الذالهاتف حي، اللوتر الكمبيو

دويتك.أل بتناو
صديق و أالعائلة اد فرأحد أمن اطلب •

دويتك.أل بتناوك كّريذن أب مقر

ل متناوعن ا بعيددويتك بأا دامئاحتفظ 
ل حوسئلة أي ألديك كانت ذا إطفال. األ
طبيبك ل فاسألها، تتناوالتي دوية األ
الصيديل. وأ

ً

ً

ًّ ً

ً ً

ن  متهمنا«»صحتك  ة رشنت رُشن
 Mercy Care، عضاءأجل أ

 4755 S. 44th Place, Phoenix,
AZ 85040.

َّ م مربعقد جب مبوعليها املتعاقد الخدمات ل ومُت
الصحية« عاية الرتكلفة ل لشمونا وأريز»نظام مع 

)AHCCCS(.

ُ ة استشارعن غني تال عامة صحية مات معلوهذه 
تحصل التي عاية الرو أبك، الخاص عاية الرمقدم 
مقدم من تطلب ن أعىل ا دامئص احرمنه. عليها 

صحية.عاية رمن إليه ج تحتامبا ك خبارإعاية الر
ً

 Aetna Medicaidكةرشتتوىل 
 Administrators, LLC-عةمجموكات رشحدى إ

Aetna -نامجبرة دارإ Mercy Care.

Mercy Careعضاء أبخدمات اتصل 
حتىا صباح7  الساعةمن الجمعة، إىل ثنني اإلمن 

قم:الرعىل ، ساءم6 
ً

ً

3000-263-602 أو 1-800-624-3879
ت تصاالاالالنيص/جهاز الهاتف )جهاز 

ط  خ(.711 البكم:وللصم يب الكتا
ساعة:  24مدار عىل ح املتاضات املمر

 .3879-624-800-1 أو 602-263-3000
www.MercyCareAZ.org
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