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 7أسئلة ذكية تطرحها عىل طبيبك

من طبيبك اقرتاح مواقع عىل
هل تعلم أنه ميكنك طرح مجموعة  .1ما تشخيص حالتي؟
من األسئلة عىل طبيبك؟ يُعترب
 .2هل أحتاج إىل إجراء اختبار أو الويب ،إذا كنت تريد أن تقرأ من
طرح األسئلة يف الواقع طريقة
الحصول عىل وصفة طبية؟ وملاذا؟ مصادر موثوقة.
كام
رائعة لتعلم ما يخص صحتك.
قدر  Mercy Careاختالف
تُ ِّ
ميكن أن يساعدك طرح األسئلة يف  .3ما فوائد العالج
يحق
أعضائها الثقايف واللغويُّ .
وآثاره الجانبية؟
اتخاذ قرارات أفضل.
لك تلقي الرعاية الثقافية
 .4كيف ميكنني املحافظة
قم بتدوين أهدافك وأفكارك
املناسبة .عند التحدث مع طبيبك،
صحتي؟
عىل
قبل أن تقابل طبيبك .اسأل
نوصيك بإطالعه عىل التفضيالت
واالحتياجات الثقافية الخاصة بك
عيل فعله حتى
نفسك ما املشكالت الصحية التي  .5ما ينبغي َّ
تحتاج للحديث عنها مع طبيبك.
لتلقي الخدمات .إذا كنت تود
موعد الزيارة القادمة؟
أ ِع َّد قامئة باألسئلة التي يجب
حضور شخص آخر ،فاطلب ذلك.
 .6إذا كانت لدي أسئلة
عليك طرحها.
إذا احتجت إىل ترتيب خدمات
تتعلق باملتابعة ،فكيف أحصل
ميكنك استخدام مناذج األسئلة
الرتجمة ،فاتصل “بخدمات
عىل إجاباتها؟
التالية كدليل ،وتعديلها
األعضاء” قبل موعدك بثالثة ()3
نت
نرت
اإل
ستخدام
ال
تخطط
هل
.
7
لتلبي احتياجاتك ،ثم اطرحها
أيام .ميكنك االتصال بخدمات
اطلب
حالتك؟
ل
حو
اءة
للقر
عىل طبيبك!
األعضاء من اإلثنني إىل الجمعة ،من

كتيب األعضاء

مساء،
الساعة ً 7
صباحا حتى ً 6
عىل الرقم 602-263-3000
أو الرقم 1-800-624-3879
(جهاز الهاتف النيص/
جهاز االتصاالت الكتايب للصم
والبكم.)711 :
املصدرAgency for Healthcare :
Research and Quality

ميكنك الحصول عىل كتيب األعضاء لهذا العام من مكتب خدمات األعضاء يف  ،Mercy Careدون مقابل .كام ميكن للمكتب أن يزودك بنسخة من
مساء ،كام
دليل مقدمي الخدمات الصحية دون مقابل .يفتح مكتب “خدمات األعضاء” للعمل من اإلثنني إىل الجمعة من الساعة ً 7
صباحا حتى ً 6
ميكنك االتصال به عىل الرقم  602-263-3000أو الرقم ( 1-800-624-3879جهاز الهاتف النيص/جهاز االتصاالت الكتايب للصم والبكم.)711 :

هل أجريت فحوصات رسطان القولون؟

عادة • ال يستلزم قيو ًدا أو تغيريات غذائية
تبدأ فحوصات رسطان القولون ً
عاما .رسطان القولون • ال يستلزم قيو ًدا أو تغيريات دوائية
من عمر ً 50
مرض فريد ،وميكنك الوقاية منه.
هناك أنواع مختلفة من الفحوصات.
يزداد خطر اإلصابة به مع تقدم
تحدث مع طبيبك ملعرفة الفحص
السن .وعن طريق الفحص ،ميكن املناسب لحالتك.
اكتشاف رسطان القولون يف بدايته،
بدءا من يونيو  ،2018تتعاقد
ً
وحينها ميكن عالجه.
 Mercy Careمع أطباء رعاية
أحد أنواع الفحص للكشف عن
أوليني ملساعدة األعضاء يف إجراء
رسطان القولون هو فحص املواد
فحص رسطان القولون .قد تتلقى
الكيميائية املناعية يف الرباز ( .)FITاتصا ًال من طبيب الرعاية األولية
يجرى اختبار  FITسنويًّا ،ويُعترب
أو من  Mercy Careخالل هذه
إحدى طرق الفحص التي تستلزم الفرتة؛ ملساعدتك يف إجراء فحص
تدخ ًال جراحيًّا بسيطًا.
رسطان القولون .قد ينقذ هذا
الفحص حياتك!
يتطلب اختبار  FITما ييل:
• القليل من التحضري
• عينتان فقط

ركن املراكز الطبية لرعاية املرىض ()PCMH

ما املراكز الطبية لرعاية املرىض
()PCMH؟

تشمل شبكة مقدمي خدمات برنامج Mercy Care

أطباء الرعاية الصحية األساسية ،وهم ُميثلون جز ًءا من
منوذج جديد للرعاية يُطلق عليه املراكز الطبية لرعاية
املرىض ( .)PCMHعندما تختار أن تكون مشرتكًا يف
أحد املراكز الطبية لرعاية املرىض ،فسوف يكون لديك
فريق للرعاية الصحية مخصص لك .ويتلخص هدف هذا
الفريق يف العمل معك للحفاظ عىل صحتك .وسيقوم
أعضاء هذا الفريق بإجراء اإلحاالت الطبية ،واملساعدة
يف تنسيق الرعاية لك من خالل مختربات التحاليل
وأخصائيي العالج باألشعة واألخصائيني؛ إىل جانب
التحقق من استيعابك ملعلومات الرعاية الصحية الخاصة
بك .إذا ما احتجت للمساعدة ،ميكن للفريق التابع لك
مساعدتك يف وضع برنامج للعودة إىل كامل صحتك.
أخبار سعيدة
طبيب الرعاية الصحية األساسية الخاص بك هو جزء
من منوذج املراكز الطبية لرعاية املرىض لدينا .ويعني
فريقا من األطباء واملمرضات
ذلك أن لديك بالفعل ً
مستعدا ملساعدتك .اطلب من
وأخصائيي الرعاية
ًّ
طبيبك املزيد من املعلومات اليوم.
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كيفية الحد من األمراض املنقولة جنس ًّيا والحمل غري
املرغوب فيه

نصف الحاالت الجديدة
الفحوصات الخاصة
تقريبا التي يبلغ عددها
باألمراض املنقولة جنسيًّا
ً
 20مليون حالة من
مهمة للغاية؛ ألن األمراض
األمراض املنقولة جنسيًّا
غالبا ال
املنقولة
جنسيا ً
ًّ
( )STDsكل عام هي من يكون لها أعراض .أفضل
الشباب الصغار الذين
طرق الوقاية من األمراض
جنسيا هي عدم
لة
املنقو
15
ترتاوح أعامرهم بني
ًّ
مامرسة الجنس.
حاليا
وً 24
عاما .تعاين ًّ
يف حالة مامرسة املراهقني
ممن
 2من كل  5فتيات َّ
للجنس ،عليهم استخدام
ميارسن الجنس من أحد
الواقي الذكري بشكل
جنسيا،
األمراض املنقولة
ًّ
صحيح ،ومع كل مامرسة
التي قد تؤدي إىل العقم
جنسية .الطريقة الوحيدة
ورمبا املوت .وعىل الرغم
من انخفاض معدالت مرض للتأكد من تجنب الحمل
غري املرغوب فيه هي عدم
نقص املناعة البرشية بني
مامرسة الجنس .فاستخدام
األشخاص الذين ترتاوح
وسائل منع الحمل ،مثل:
أعامرهم بني  13و19
الواقيات الجنسية ،و/أو
عاما ،يُشكل الذكور أكرث
ً
حبوب منع الحمل ،و/أو
ممن يتم
من  80باملائة َّ
تشخيص إصابتهم مبرض
الالصقة ،و/أو الحلقات
نقص املناعة البرشية.
املهبلية ،و/أو اللولب

الرحمي ( ،)IUDو/أو
وسائل منع الحمل عن
يح ُّد من
طريق الحقن ،قد ُ
خطر الحمل غري املرغوب
فيه .باإلضافة إىل استخدام
وسائل منع الحمل ،ميكن
يح َّد استخدام الواقيات
أن ُ
الذكرية عىل نحو صحيح
يف كل مامرسة جنسية من
خطر اإلصابة مبرض نقص
املناعة البرشية واألمراض
جنسيا للذكور
املنقولة
ًّ
واإلناث.
املصدر :املوقع اإللكرتوين لـ
U.S. Department
& of Health
Human Services

هل تفكر يف تدخني السجائر اإللكرتونية؟ فكّر مرة أخرى

قد يبدو تدخني السجائر اإللكرتونية أو استخدامها
مل تخضع السجائر اإللكرتونية لالختبار حتى اآلن عىل
غري ضار ،لكنه ليس كذلك .هناك أمور قليلة عليك نطاق واسع .وحتى يتم إجراء األبحاث لهذا الغرض،
معرفتها قبل خوض التجربة:
عادة خطري ًة ،وليست الطريقة امل ُثىل
فهي تظل ً
ة
د
ملا
ا
هي
و
.
تني
لنيكو
ا
عىل
• تحتوي السجائر اإللكرتونية
لإلقالع عن التدخني ،إذا كنت تسعى لذلك.
امل ُ ِّ
سببة لإلدمان ،والتي ت ُعلِّق األشخاص بالتدخني .هل ترغب يف اإلقالع عن التبغ؟ ميكن لألدوية
• ت ُشكل الكمية املرتفعة من النيكوتني املوجودة يف باإلضافة إىل التدريب مضاعفة فرصك يف اإلقالع عنه
السجائر اإللكرتونية خطر التعرض للتسمم ،مام
بنجاح .تحدث إىل طبيبك أو اتصل بخط ASHLine
طفال.
يدفعك للتفكري إذا كنت تقيض وقتًا بجوار األ
عىل الرقم .1-800-556-6222
حقا بالنسبة
• تزداد احتاملية تدخني التبغ ال ً
املصادر;American Lung Association :
جربون السجائر اإللكرتونية.
للمراهقني الذين يُ ِّ
;National Institute on Drug Abuse
U.S. Food and Drug Administration
اضحا ما إن كانت السجائر اإللكرتونية
• وليس و ً
تساعد األشخاص يف اإلقالع عن التدخني .تحدث
مع طبيبك إذا كنت تفكر يف اإلقالع عن التدخني؛
لينصحك باملنتجات التي قد تساعدك.

خدمات اللغة
والرتجمة

ميكن لربنامج Mercy Care

مساعدتك يف الحصول عىل مرتجم
عرب الهاتف أو مرتجم للغة اإلشارة؛
ملساعدتك أثناء زيارات الرعاية
الصحية ،وذلك دون مقابل .إذا
كنت بحاجة للمساعدة بلغتك،
أو إذا كنت أصَّم أو تعاين من
مشكالت يف السمع ،فاتصل مبكتب
“خدمات األعضاء” لطلب مرتجم
عىل الرقم 602-263-3000
أو ( 1-800-624-3879جهاز
الهاتف النيص/جهاز االتصاالت
الكتايب للصم والبكم.)711 :

الوقاية من اإلصابات واالنتحار

االنتحار هو ثاين األسباب الرئيسية املؤدية إىل وفاة الصغار والشباب الذين شبكة االستجابة للكوارث متاحة للمساعدة عند حدوث أزمة صحية
سلوكية .عىل سبيل املثال ،اتصل بشبكة االستجابة للكوارث إذا كنت أنت
عاما .لكن املساعدة متوفرة.
ترتاوح أعامرهم بني  10أعوام وً 24
أو شخص آخر يتحدث عن االنتحار أو يفكر فيه.
درسيك ،فهم
ال َ
تخش التعبري عن احتياجاتك ألصدقائك أو عائلتك أو ُم ِّ
دربون ميكنك التحدث
م
ن
متخصصو
ئ
ار
للطو
ستجابة
اال
بشبكة
يعمل
و
أ
بنفسك
ذى
األ
لحق
ت
قد
نك
أ
تظن
كانت
ذا
إ
املساعدة.
يف
ن
يرغبو
ُ
ُ َّ
إليهم ،ملدة  24ساعة يومياً طوال أيام األسبوع .وميكنهم مساعدتك بطرق
بشخص آخر ،يُرجى االتصال عىل الرقم .911
متعددة ،منها:
• التحدث معك وتهدئتك
• التحدث عام يقلقك بشأن أحد األحباء
• مساعدتك يف التعامل مع العالقات الصعبة ،أو مواقف العنف أو التهديد
• تقديم خيارات للتعامل مع املواقف الطارئة األخرى
ميكنك االتصال بشبكة االستجابة للطوارئ عىل األرقام املدرجة أدناه يف
أي وقت.
• مقاطعة ماريكوبا602-222-9444 :
• مقاطعات كوتشايز/غراهام/غرينيل/سانتا كروز1-866-495-6735 :
• مقاطعة بيام 520-622-6000 :أو 1-800-796-6762
• مقاطعات جيال/بينال/يوما1-866-495-6735 :
يضا االتصال بالخط الساخن الوطني للحامية من االنتحار يف أي
ميكنك أ ً
وقت ،وتكون املكاملات رسية:
• الخط الساخن الوطني للحامية من االنتحار 1-800-273-8255
املصدرNational Suicide Prevention Lifeline :
()suicidepreventionlifeline.org/help-yourself/youth
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اضطرابات طيف التوحد :كيف يتم فحص األطفال؟ ومتى؟
هل تقلق أحيانًا بشأن طريقة
ترصف أطفالك؟ هل يفعل طفلك
أشياء مختلفة عن األطفال اآلخرين
من الفئة العمرية نفسها؟
وقد يكون طفلك بأفضل حال؛
فاألطفال يتطورون بطرق مختلفة.
لكن ينبغي عليك إخبار طبيب
طفلك مبا يقلقك .قد تُوحي بعض
املشكالت بوجود مشكلة يف النمو،
مثل :اضطرابات طيف التوحد
( .)ASDويف هذه الحالة ،ميكن
تقديم الكثري من املساعدة لطفلك
مبكرا
إذا ما تم تشخيص حالته ً
قدر اإلمكان.
ما اضطرابات طيف التوحد؟
اضطرابات طيف التوحد عبارة
عن إعاقة عصبية تؤثر يف كيفية
تواصل األطفال ،وترصفهم،
طبقا ملراكز مكافحة
وتعلمهمً .
األمراض والوقاية منها (،)CDC
يؤثر مرض اضطرابات طيف
التوحد عىل  1من كل  64طفًال يف
خرا إطالق
أريزونا .بدأ الخرباء مؤ ً
اسم االضطراب الطيفي (بدًال
من االكتفاء مبسمى التوحد)؛ ألن

األعراض قد ترتاوح بني متوسطة
وشديدة.
ويالزم هذا املرض املصاب مدى
الحياة .لكن أظهرت األبحاث
أن برامج التدخل املبكر ميكنها
مساعدة األطفال يف أن يحظوا
بأفضل حياة ممكنة .تعالج هذه
التدخالت ً
عادة أعراض مرض
اضطرابات طيف التوحد.
لذا ،يقوم العديد من األطباء بفحص
كل األطفال بعمر من  16إىل 30
شهرا؛ للكشف عن اضطرابات طيف
ً
التوحد من خالل إجراء فحوصات
الطفل املعاىف .كام يفحصونهم
للكشف عن حاالت تأخر النمو من
أول زيارة .خالل أحد االختبارات،
قد يراقب الطبيب كيفية ترصف
طفلك وتحركه ،من بني أمور أخرى.
قد يطرح عليك الطبيب بعض
األسئلة حول طفلك.
ال يوجد اختبار طبي واحد للكشف
عن اضطرابات طيف التوحد.
يشخص األطباء الحالة جز ًّئيا عن
طريق مراقبة سلوك الطفل.

ما بعض العالمات التحذيرية
لهذا املرض؟
كبريا يف تحديد
يؤدي اآلباء دو ًرا ً
اضطرابات طيف التوحد .إذا كان
لديك أي مخاوف حول كيفية
تحدث ابنك أو ترصفه ،فأحرضه
معك لزيارة الطبيب .العالمات
التي تظهر لدى العديد من
األطفال املصابني باضطرابات طيف
التوحد ،عىل سبيل املثال:
• ال يتواصلون بالعينني ،وال
يستجيبون عندما تناديهم
بأسامئهم ،أو ال ُير ُّدون االبتسامة.
• ولديهم مشكالت يف اتباع نظر
شخص آخر.
• كام يواجهون صعوبة يف التواصل
غري اللفظي ،مثل االبتسام أو
التلويح باليد.
• ويغمغمون بلغة غري مفهومة
الر َّضع ،لكنهم يتوقفون
كاألطفال ُّ
فجأ ًة قبل أن يبلغوا عامني
من العمر.
• وال ينسجمون مع اآلخرين.
• كام يُظهرون سلوكًا غري مألوف.
عىل سبيل املثال ،بعض األطفال
يهتزون لألمام وللخلف ،أو
يقضون وقتًا طوي ًال يف ترتيب
األشياء أو وضع األشياء
برتتيب ُمع َّني.
يف حالة الشك يف اإلصابة
باضطرابات طيف التوحد ،ينبغي
متخصصا لتقييمه.
أن يقابل طفلك
ً
مصادر إضافية:

يُنرش HEALTH MATTERS

كخدمة مجتمعية ألعضاء برنامج
،Mercy Care Plan

4350 E. Cotton Center Blvd.,
Building D,
.Phoenix, AZ 85040

ُت َّول الخدمات املتعاقد عليها
مبوجب عقد مربم مع “نظام أريزونا
لشمول تكلفة الرعاية الصحية”
(.)AHCCCS
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 Plan
اتصل بخدمة أعضاء برنامج
 Mercy Care Planمن
اإلثنني إىل الجمعة ،من الساعة
مساء ،عىل
ً 7
صباحا حتى ً 6
الرقم  602-263-3000أو
( 1-800-624-3879جهاز
الهاتف النيص/جهاز االتصاالت
الكتايب للصم والبكم)711 :
www.mercycareplan.com
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