صحتك تهمنا

خريف/شتاء 2019

اللقاحات تساعد يف الحفاظ عىل صحتك

من املهم لألشخاص من جميع األعامر أن يتابعوا
بالغا ،فقد يتالىش عمل
باستمرار لقاحاتهم .وإذا كنت ً
اللقاحات التي تلقيتها وأنت طفل عندما تكرب .من
متابعا لجميع لقاحاتك للحامية من
املهم أن تظل ً
األمراض ومساعدتك أنت وعائلتك عىل البقاء بصحة
جيدة.
تويص مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ()CDC
بأهمية الحصول عىل لقاحات لهذه األمراض:
• األنفلونزا
• السعال الدييك
• التتانوس
• فريوس الورم الحليمي البرشي ()HPV
• الحصبة ،النكاف ،الحصبة األملانية ()MMR

• جدري املاء
• القوباء املنطقية (لألعضاء من سن  50وما فوق)
• فريوس الروتا
• التتانوس  -الدفترييا  -السعال الدييك
()Tdap/DTaP

• املكورات الرئوية ()PPV
• شلل األطفال ()IPV
• املكورات السحائية (نوعان)

ميكنك أنت وطبيبك مناقشة اللقاحات املناسبة
لك يف أثناء زيارتك االعتيادية له .إذا مل تكن قد
قمت بزيارتك السنوية ،ميكنك االتصال بخدمات
أعضاء  Mercy Careمن اإلثنني إىل الجمعة ،من
مساء عىل الرقم
الساعة  7صب ً
احا إىل الساعة ً 6
 602-263-3000أو 1-800-624-3879
( .)711 TTY/TDDميكننا مساعدتك يف
تحديد موعد.

كتيب األعضاء

ميكنك الحصول عىل نسخة من
كتيب األعضاء أو دليل مقدم
الرعاية من خدمات أعضاء برنامج

Mercy Care Member
 Servicesدون أن تتحمل أي

تكلفة .تتاح خدمات األعضاء
من يوم اإلثنني إىل يوم الجمعة
مساء
من الساعة ً 7
صباحا إىل ً 6
عىل الرقم 602-263-3000
أو 1-800-624-3879
(.)711 TTY/TDD
يضا العثور عىل
ميكنك أ ً
الكتيب والدليل عىل املوقع

.www.MercyCareAZ.org

الرعاية املتكاملة

تعني الرعاية املتكاملة أن العضو
يحتاج إىل خطة صحية واحدة
فقط للحصول عىل العناية
بالعقل والجسم .ميكن ألعضاء
 Mercy Careالحصول عىل
خدمات الصحة البدنية والسلوكية
منا .لقد قدمنا خدمات صحية
متكاملة ألعضائنا ورعاية طويلة
األمد منذ عام  ،2000وألعضاء
 RBHA SMIمنذ عام ،2014
وألعضاء  ACCلدينا منذ عام
بدءا من  1أكتوبر ،2019
ً .2018
سوف نقدم خدمات متكاملة
ألعضاء  DDDلدينا.
يضا عىل
تعمل  Mercy Careأ ً
توسيع شبكات العيادات التابعة لـ
Integrated Health Home
( .)IHHيف هذه العيادات ،يتم

توفري الرعاية من فريق من
املتخصصني يف الصحة والرعاية
جنبا إىل جنب للرتكيز عىل
يعمل ً
الشخص بالكامل .يعمل هذا
الفريق عىل متكني األعضاء وتحسني
صحتهم ورفاهيتهم.
يتوفر ألعضائنا اآلن املزيد من
الخيارات للحصول عىل خدمات
الرعاية الجسدية والسلوكية
والصحية من خطة صحية
واحدة .نحن سعداء باختيارك
 .Mercy Careإذا كانت لديك
أي أسئلة أو تحتاج إىل خدمات،
فيمكنك االتصال بخدمات
صباحا إىل
األعضاء من الساعة ً 7
مساء ،من اإلثنني إىل الجمعة،
ً 6
عىل الرقم 602-263-3000
أو 1-800-624-3879
(.)711 TTY/TDD

البقاء بصحة جيدة بني فرتات الحمل

من املهم أن تبقني بصحة جيدة بني فرتات الحمل.
كنت قد أ ِ
إذا ِ
خرا ،فقد ترغبني يف التفكري
نجبت مؤ ً
يف املباعدة بني الوالدات .املباعدة بني الوالدات هي
الفرتة بني حاالت الحمل .بعد الوالدة ،من الجيد
شهرا عىل األقل قبل الحمل التايل.
االنتظار ملدة ً 18
شهرا إىل تقليل خطر
قد يؤدي االنتظار ملدة ً 18
انخفاض وزن املولود عند الوالدة أو إنجاب طفل
سابق ألوانه .قد يتعرض األطفال الذين يعانون من
انخفاض الوزن عند الوالدة أو من الوالدة املبكرة
ملشاكل صحية أخرى ،مثل الربو أو التأخر يف النمو
أو فقدان السمع والبرص .املباعدة بني حاالت الوالدة
يضا.
مفيدة لك ولجسمك ،ومفيدة لطفلك أ ً
تسعة أشياء يجب القيام بها قبل الحمل
 .1التخطيط لوقت إنجاب طفلك.
 .2استخدمي أداة لتنظيم النسل حتى تكوين
مستعدة للحمل.

خدمات اللغة والرتجمة

 .4احصيل عىل مساعدة للتوقف عن التدخني ورشب
الكحول وتعاطي املخدرات.
 .5اخضعي لفحوصات طبية.
 .6تناويل أطعمة صحية واحصيل عىل وزن صحي.
 .7افعيل شيئًا نشيطًا كل يوم.
 .8تجنبي التعرض للمواد الكيميائية واملواد الضارة
األخرى يف العمل واملنزل.
 .9قليل من التوتر.
هل تفكرين يف الحمل مرة أخرى؟ تحديث إىل طبيبك
حول املباعدة بني الوالدات.
املصادر“Birth Spacing and Birth Outcomes” :
from the March of Dimes; “9 Things to Do
Before Getting Pregnant” from the March
of Dimes

ميكن لربنامج  Mercy Careمساعدتك يف الحصول عىل مرتجم عرب الهاتف أو مرتجم للغة اإلشارة ،ملساعدتك
يف أثناء زيارات الرعاية الصحية ،وذلك دون مقابل .إذا كنت تحتاج إىل مساعدة بلغتك أو كنت أصم أو
تعاين من مشاكل بالسمع ،فاتصل بخدمات األعضاء للحصول عىل مرتجم عرب الرقم  602-263-3000أو

.)711 TTY/TDD( 1-800-624-3879
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 .3تناويل الفيتامينات املتعددة التي تحتوي عىل
 400ميكروجرام من حمض الفوليك كل يوم.

االنتحار :معرفة العالمات التحذيرية والحصول عىل املساعدة

هل ميكنك معرفة ما إذا كان شخص ما تهتم به
يفكر باالنتحار؟
معظم األشخاص الذين ينتحرون ليسوا متأكدين
من رغبتهم يف املوت ،ويريدون املساعدة عىل
العيش .غالبًا ما تكون األفكار االنتحارية نتيجة
ألمل عاطفي ورغبة يف إنهاء هذا األمل.
االنتحار ال مييز بني الناس .الناس من جميع
األعامر واألجناس واألعراق والخلفيات العرقية
ومن جميع نواحي الحياة ميكن أن تراودهم
أفكار عن االنتحار .إذا كنا أكرث وعياً وإدراكاً،
فيمكننا مساعدة أصدقائنا وأفراد األرسة وزمالء
العمل وغريهم ممن قد يفكرون يف االنتحار.
ما الذي يجب مالحظته
من املهم أن تعرف العالمات التحذيرية وأن
تأخذها عىل محمل الجد دامئًا ،وخاصة عندما
يتحدث شخص ما عن االنتحار .جميع األشخاص
تقريبا الذين لديهم أفكار عن االنتحار يوجهون
ً
«دعوات» ،عىل الرغم من أنها قد ال تكون دامئًا
واضحة أو مبارشة.
يف بعض األحيان ،متثل تلك الدعوات أفعا ًال.
قد يتخىل الشخص عن أشياء مهمة لديه أو
يكتب وصية .العالمات األخرى ميكن أن تكون
لفظية .عىل سبيل املثال ،قد يقولون عبارات
مجددا» أو «سأكون أفضل حا ًال
مثل «إذا رأيتك
ً
إذا توفيت» أو «ال يوجد مخرج» .قد يتحدثون
يضا عن املشاعر ،مثل القلق وأحداث الحياة
أ ً
التي يتعرضون لها ،مثل فقدان عالقة أو وفاة
أحد أحبائهم أو معاناتهم من مشكالت دراسية.
هناك عالمات تحذيرية أخرى يجب أخذها عىل
يضا .التمس الحصول عىل مساعدة
محمل الجد أ ً
إذا قام شخص ما مبا ييل:
• البحث عن مسدسات ،حبوب ،سكاكني أو أي
يشء آخر ميكن استخدامه لالنتحار
• الهوس باملوت  -عىل سبيل املثال ،قد يكتبون
قصائد عن املوت
• يبدو عليه اليأس أو الشعور بأنه واقع يف فخ
• تبدو عليه كراهية الذات أو الشعور بالخزي
• مييل إىل تدمري الذات أو التهور
• ينسحب من جلسات األرسة واألصدقاء
• يعاين من تغيريات مزاجية حادة

إذا كنت ترغب يف أن تكون عىل دراية أكرب باألمر ،ميكنك حضور إحدى
الجلسات التدريبية املجانية التي نجريها حول منع االنتحار .تفضل بزيارة
املوقع اإللكرتوين https://mercycaresafetalk.eventbrite.com :أو
 https://mercycareasist.eventbrite.comللحصول عىل قامئة مبواعيد الجلسات
التدريبية القادمة.
داعا كام لو أنه لن تتم رؤيته مرة أخرى ميكن لطاقم عمل األزمات مساعدتك يف:
• يقول و ً
• يعمل عىل ترتيب شؤونه  -عىل سبيل املثال • ،إجراء مقابلة معك يف املجتمع
• اصطحابك إىل ٍ
مكان آمن
يكتب وصية
• مساعدتك يف تحديد مواردك لتلقي الرعاية
يضا أن بعض األشخاص أكرث
يجب أن تدرك أ ً
الالزمة
عرضة لالنتحار من غريهم .تتضمن عوامل
• مساعدتك يف تلقي االستشارات الالزمة
الخطر ما ييل:
• تقديم خيارات للتعامل مع املواقف
• مشاكل الصحة العقلية (مثل االكتئاب)،
الطارئة األخرى
وإدمان الكحول أو تعاطي املخدرات
• محاوالت االنتحار السابقة أو تاريخ عائيل من اتصل دامئًا بالرقم  911يف املواقف التي تهدد
االنتحار أو االعتداء البدين أو الجنيس
الحياة.
اتخذ إجر ًاء
إذا كنت ترغب يف التحدث إىل شخص ما،
فاتصل بالخط الدافئ .602-347-1100
إذا كانت هناك أي فرصة الرتكاب شخص ما
يعمل عىل خط الدعم متخصصون معتمدون
تعرفه جرمية االنتحار ،فال ترتكه مبفرده .تأكد
يف دعم األقران .متاح  24ساعة يف اليوم 7 ،أيام
من إزالة أي أسلحة أو أشياء ميكن أن تكون
مميتة مثل الحبوب واحصل عىل املساعدة لهم .يف األسبوع.
املصادرAmerican Association :
ألزمات الصحة السلوكية
of Suicidology; Centers for Disease
;Control and Prevention; HelpGuide.org
ميكن ألعضاء برنامج  Mercy Careاالتصال
National Institute of Mental Health
بخط أزمات الصحة السلوكية عىل مدار 24
ساعة يف اليوم و 7أيام يف األسبوع.
• مقاطعة ماريكوبا602-222-9444 :
• مقاطعة بيام ومقاطعة بينال:
1-866-495-6735
• مقاطعة جيال1-877-756-4090 :
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املعتقدات .العادات .القيم .تلك هي املحاور • ما العالجات التي قد ال تحتاج إليها
الرئيسية للثقافة والدين والخلفية العرقية .مبجرد أن يعلم الطبيب تاريخك ومعتقداتك،
فهي تساعد يف تكوين هويتك .ولكن ماذا
سيكون من السهل لك البقاء بصحة جيدة
لو كان الطبيب من خلفية مختلفة؟ قد
والتعايف إذا مرضت.
ال تشرتكان يف األفكار نفسها بشأن الصحة
املصادرU.S. Department of Health :
واملرض والعالج الطبي.
and Human Services Office of
إال أن هذا ال يعني أنك لن تحصل عىل رعاية
Minority Health; National Institutes
ممتازة .ولكن لتحقيق هذا الهدف ،يجب أن
of Health
تتحدث أنت وطبيبك سويًّا.
فمث ًال ،يجب أن تتحقق من أن طبيبك يحرتم
وجهة نظرك بخصوص:
• كيفية تعبريك عن األعراض لديك والجوانب
الصحية األخرى
• من الذي يجب أن يقوم بعالجك

 Medicareالجزء الرابع:
تناول أدويتك بالطريقة الصحيحة

• ما مل يخربك طبيبك بوقت محدد لتناول
يسعى برنامج  Mercy Careإىل أن تتمتع
األدوية ،خذ أدويتك عندما يكون من
بصحة جيدة قدر اإلمكان حتى تتمكن من
السهل تذكرها .اجعل تناول األدوية جز ًءا
االستمتاع بالحياة .واحدة من أهم الطرق
من الروتني اليومي لديك.
التي ميكنك من خاللها الحفاظ عىل صحتك
هي تناول األدوية الخاصة بك مثلام وصفها • استخدم صندوقًا لحفظ أقراص األدوية
واكتب عليه أوقات تناول أدويتك.
لك طبيبك ويف أوقاتها املحددة .املصطلح
جهازا إلكرتو ًّنيا (جهاز
املستخدم لوصف ما إذا كان املرىض يتناولون • استخدم املنبه أو ً
الكمبيوتر اللوحي ،الهاتف الذيك) لتذكريك
الدواء بالطريقة الصحيحة يُدعى االلتزام
بتناول أدويتك.
الدوايئ .االلتزام الشديد بتناول األدوية
• اطلب من أحد أفراد العائلة أو صديق
مرا يف غاية األهمية للحفاظ عىل
ميثل أ ً
مقرب أن يذكّرك بتناول أدويتك.
صحتك .هناك العديد من األمراض التي ال
تظهر آثارها السيئة كل يوم .هذه األمراض
بعيدا عن متناول
احتفظ دامئًا بأدويتك ً
قد تتضمن مرض السكري وارتفاع ضغط
األطفال .إذا كانت لديك أي أسئلة حول
الدم وارتفاع مستوى الكوليسرتول يف الدم
األدوية التي تتناولها ،فاسأل طبيبك
وغريها من األمراض .مبا أنك ال تشعر بآثار
أو الصيديل.
هذه األمراض طوال الوقت ،فقد يكون من
الصعب تذكر تناول األدوية الخاصة بك.
ولذلك نقدم لك بعض النصائح ملساعدتك:
• احتفظ بأدويتك يف مكان تقوم بزيارته
كل يوم ،مثل الخزانة املوجودة بجانب
فرشاة أسنانك.

نُرشت نرشة «صحتك تهمنا» من
أجل أعضاء ،Mercy Care

4755 S. 44th Place, Phoenix,
AZ 85040.
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ت
هذه معلومات صحية عامة ال تُغني عن استشارة
مقدم الرعاية الخاص بك ،أو الرعاية التي تحصل
عليها منه .احرص دامئًا عىل أن تطلب من مقدم
الرعاية إخبارك مبا تحتاج إليه من رعاية صحية.
تتوىل رشكة Aetna Medicaid
- Administrators, LLCإحدى رشكات مجموعة
 -Aetnaإدارة برنامج .Mercy Care
اتصل بخدمات أعضاء Mercy Care
صباحا حتى
من اإلثنني إىل الجمعة ،من الساعة ً 7
ساء ،عىل الرقم:
6م ً
 602-263-3000أو 1-800-624-3879
(جهاز الهاتف النيص/جهاز االتصاالت
الكتايب للصم والبكم .)711 :خط
املمرضات املتاح عىل مدار  24ساعة:
 602-263-3000أو .1-800-624-3879
www.MercyCareAZ.org
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