إدارة المساعدة الطبية للفقراء في أوهايو

ورقة معلومات الخدمات المتعلقة بالفحص الصحي والحمل
تعرفي عليه!
برنامج الفحص الصحي ّ -
ت تعرفين أن برنامج المساعدة الطبية للفقراء في أوهايو يشمل خدمات برنامج الفحص الصحي لألطفال حتى عمر  21عا ًما؟ (يطلق على
هل كن ِ
هذه الخدمات أيضًا في بعض األحيان الفحص المبكر والدوري والتشخيص والعالج في أوهايو " )."EPSDTتساعد خدمات برنامج الفحص الصحي
في الحفاظ على صحة األطفال وتقليل فرص المرض عن طريق عالج المشكالت الصحية في وقت مبكر .جميع خدمات برنامج الفحص الصحي
مجانية .يمكنك الحصول على مساعدة ومعلومات من خالل االتصال بمنسق برنامج الفحص الصحي بالمقاطعة ،أو مسؤول خطة الرعاية ال ُمدارة،
أو من خالل زيارةhttp://medicaid.ohio.gov/FOROHIOANS/Programs/Healthchek.aspx :

خدمات الفحص
يرغب األطباء في حصول األطفال على فحوصات جيدة (فحوصات أو اختبارات) للحفاظ على صحتهم أثناء نموهم بحيث يمكن اكتشاف المشكالت
مبكرا .تتضمن خدمات الفحص التي يغطيها برنامج الفحص الصحي ما يلي:
الصحية
ً
❖ فحوصات األسنان
❖ فحوصات المناعة ،عند الحاجة
❖ فحوصات البصر

❖ فحوصات النمو
❖ فحوصات الصحة العقلية
❖ فحوصات التغذية

❖ فحوصات السمع
❖ الفحوصات البدنية

ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﮭﺎت إﺟراء ﻓﺣص ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟوﻻدة ،ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻷطﻔﺎل اﻟﺧﺿوع ﻟﻠﻔﺣوﺻﺎت ﻋﻧد :اﻟوﻻدة وﻋﻧد ﺳن  3إﻟﻰ  5أﯾﺎم وﻋﻧد ﺳن ﺷﮭر
ﺷﮭر ا .وﺑﻌد ذﻟك ،ﯾﺟب أن ﯾﺧﺿﻊ اﻷطﻔﺎل ﻟﻔﺣص ﻣرة واﺣدة ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻓﻲ اﻟﻌﺎم .ﯾﻧﺑﻐﻲ
وﺷﮭرﯾن و 4و 6و 9أﺷﮭر و 12و 15و 18و 24و30
ً
إﺟراء ﻓﺣوﺻﺎت اﻟﺗﺳﻣم ﺑﺎﻟرﺻﺎص ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷطﻔﺎل.
ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼج
إذا اﻛﺘﺸﻒ اﻟﻄﺒﯿﺐ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺛﻨﺎء أﺣﺪ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت ،ﻓﻘﺪ ﯾﻘﺪم اﻟﻌﻼج أو ﻗﺪ ﯾﺤﯿﻠﻚ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻚ إﻟﻰ طﺒﯿﺐ آﺧﺮ .ﯾﻐﻄﻲ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺼﺤﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻌﻼج.
ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ إذا ﻛﺎن طﻔﻠﻚ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ رﻋﺎﯾﺔ ُﻣﺪارة وﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺣﺪى اﻟﺨﺪﻣﺎت،
ً
ﻣﺴﺠﻼ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ رﻋﺎﯾﺔ ُﻣﺪارة ،ﻓﺴﯿﻘﻮم طﺒﯿﺒﻚ ﺑﻄﻠﺐ
ﻓﺴﯿﺤﺘﺎج طﺒﯿﺒﻚ إﻟﻰ طﻠﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ إدارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻓﻲ أوھﺎﯾﻮ .وإذا ﻛﺎن طﻔﻠﻚ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﻀﻚ ﻟﻠﻘﺮار اﻟﺬي اﺗﺨﺬﺗﮫ إدارة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻓﻲ أوھﺎﯾﻮ أو ﺧﻄﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟ ُﻤﺪارة ،ﯾﻤﻜﻨﻚ طﻠﺐ
ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع .ﯾﻤﻜﻨﻚ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻨﺴﻖ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
ﺧدﻣﺎت اﻟدﻋم
ﯾﻣﻛن اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻣﺎء واﻟﻌﻧﺎوﯾن وأرﻗﺎم اﻟﮭواﺗف ﻟﻣﻧﺳﻘﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺣص اﻟﺻﺣﻲ ﻋﻠﻰ
 http://medicaid.ohio.gov/Portals/0/For%20Ohioans/Programs/countycoordinators.pdfأو ﻣن ﺧﻼل اﻻﺗﺻﺎل ﺑﺈدارة
ﺧدﻣﺎت اﻟوظﺎﺋف واﻷﺳر .إذا ﻛﻧت ﺑﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺛور ﻋﻠﻰ طﺑﯾب أو طﺑﯾب أﺳﻧﺎن أو ﻣﻘدم رﻋﺎﯾﺔ آﺧر ،ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻣﻧﺳﻖ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺣص اﻟﺻﺣﻲ
ﺑﻣﻘﺎطﻌﺗك ﺗوﻓﯾر ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻟك .ﯾﻣﻛن أﯾﺿًﺎ ﻟﻣﻧﺳﻖ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺣص اﻟﺻﺣﻲ ﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣواﻋﯾد طﺑﯾﺑك وﺗﺄﻣﯾن وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل إﻟﻰ اﻟطﺑﯾب .إذا ﻛﺎن
ً
ﻣﺳﺟﻼ ﺿﻣن ﺧطﺔ ﺗﺄﻣﯾن ُﻣدارة ،ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻠﺧطﺔ أﯾﺿًﺎ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣواﻋﯾد اﻟطﺑﯾب وﺗﺄﻣﯾن وﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل إﻟﻰ اﻟطﺑﯾب .ﯾﻣﻛن ﻟﻠﺧطﺔ أﯾﺿًﺎ
طﻔﻠك
ﻟك ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑﺎﻷطﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﺧطﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭم .ﯾﻣﻛﻧك اﻻﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﻣوﻗﻊ اﻟﺧطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﯾب ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
أن ﺗﻘدم ِ
ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗطﻠﺑﻲ ﻣن ﻣﻧﺳﻖ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺣص اﻟﺻﺣﻲ إﺣﺎﻟﺗك إﻟﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﺳﺎﻋدة اﻷطﻔﺎل اﻟﻔﻘراء ،أو ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣرأة واﻟرﺿﻊ واﻷطﻔﺎل ( ،)WICأو
 ،Help Me Growأو ﻣﻛﺗب اﻷطﻔﺎل ذوي اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ .ﯾﻣﻛن ﻟﻣﻧﺳﻖ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻔﺣص اﻟﺻﺣﻲ ﺗوﻓﯾر أﺳﻣﺎء اﻟوﻛﺎﻻت اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ
ﻣﺳﺎﻋدﺗك ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﻼﺑس ،واﻟﺳﻛن ،واﻟطﻌﺎم ،واﻟﺧدﻣﺎت اﻷﺧرى .ﯾﻣﻛﻧك أﯾﺿًﺎ إرﺳﺎل اﻷﺳﺋﻠﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣوﺟود ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺗرﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ .https://www.odjfs.state.oh.us/Healthchek/index.asp
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صفحة  1من 3

إدارة المساعدة الطبية للفقراء في أوهايو

ورقة معلومات الخدمات المتعلقة بالفحص الصحي والحمل
لطفلك .في حالة عدم استيعابك لجزء من هذا النموذج أو النموذج
لك و/أو
ِ
يرجى ملء المعلومات التالية لمساعدتنا على تقديم خدمات برنامج الفحص الصحي ِ
بأكمله ،يُرجى التواصل مع منسق برنامج الفحص الصحي بمقاطعتك .يرجى إرجاع ورقة المعلومات هذه إلى منسق برنامج الفحص الصحي في إدارة خدمات
الوظائف واألسر بمقاطعتك ،أو إرسالها بالبريد داخل مغلف ضمن هذا الطرد .يُرجى االحتفاظ برسالة الغالف حتى يمكنك الرجوع إليها مرة أخرى.
بياناتك
االسم األخير:

االسم األول:

تاريخ الميالد:

القضية رقم:

عنوان الشارع ،رقم الشقة:
مقاطعة:

الوالية:

الرمز البريدي:

الهاتف:

المدينة:

البريد اإللكتروني:

بيانات الطفل:
رﻗم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو رﻗم اﻟﻔوﺗرة ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراء:

اسم الطفل:

رﻗم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو رﻗم اﻟﻔوﺗرة ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراء:

اسم الطفل:

رﻗم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو رﻗم اﻟﻔوﺗرة ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراء:

اسم الطفل:

رﻗم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو رﻗم اﻟﻔوﺗرة ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟطﺑﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘراء:

اسم الطفل:

طفلك في خطة رعاية ُمدارة في برنامج المساعدة الطبية للفقراء؟
هل تم تسجيل
ِ
☐ نعم ،اسم الخطة___________________________________________________________ :
لطفلك) أو العيادات التي تتعاملين معها.
لك (أو
ِ
☐ ال .قبل التسجيل في خطة ،تأكدي أن قائمة موفري الخدمة الخاصة بالخطة تتضمن األطباء المعالجين ِ
خدمات فحص برنامج الفحص الصحي
يغطي برنامج الفحص الصحي الفحوصات الطبية ،وفحوصات المناعة (عينات بال ُحقن) ،والتوعية الصحية ،والفحوص المختبرية لكل شخص مسجل في برنامج
المساعدة الطبية للفقراء يقل عمره عن  21عا ًما .كما يغطي فحوصات طبية كاملة للبصر واألسنان والسمع والتغذية والصحة النفسية والعقلية .وتُعد هذه
الفحوصات ذات أهمية للتأكد من تمتع طفلك بصحة جيدة ومن نموه البدني والعقلي .ينبغي على األمهات إجراء فحص ما قبل الوالدة ،كما ينبغي على األطفال
شهرا .وبعد ذلك ،ينبغي لألطفال
الخضوع لفحوصات عند الوالدة وعند سن  3إلى  5أيام وعند سن شهر وشهرين و 4و 6و 9أشهر و 12و 15و 18و 24و30
ً
ت أو طفلك تلقيها.
إجراء فحص صحي واحد على األقل كل عام حتى سن  21عا ًما .يُرجى تحديد كل الخدمات التي تودين أن ِ
☐
☐
☐

الفحص الطبي الشامل
فحص البصر (العين)
فحص األسنان

☐
☐
☐

فحص السمع
فحص الصحة العقلية
الفحص المتخصص___________________________ :

خدمات عالج الفحص الصحي وتأمين وسائل النقل لمواعيد الرعاية الصحية
يغطي برنامج الفحص الصحي االختبارات وخدمات العالج الخاصة بعالج المشكالت أو الحاالت التي يتم اكتشافها خالل االختبار .تتطلب بعض الفحوصات
ت بحاجة إلى موافقة مسبقة ،فقد يطلب مقدم الرعاية موافقة خطة الرعاية ال ُمدارة.
وخدمات العالج موافقة مسبقة .إذا كن ِ
يمكن أن يساعدك منسق برنامج الفحص الصحي في تحديد المواعيد الطبية ومواعيد فحص األسنان والمواعيد األخرى وتأمين وسائل النقل لهذه المواعيد مجانًا،
طفلك مسجالً في خطة رعاية ُمدارة ،فيمكن للخطة أيضًا المساعدة في تحديد المواعيد وتوفير وسائل االنتقال .يمكن للخطة أيضًا أن
ت أو
ت أن ِ
عند الحاجة .إذا كن ِ
ِ
ت أو طفلك تلقيها.
ت
لك قائمة باألطباء في الخطة الخاصة بك .للتأكد من
وطفلك على احتياجاتكما ،يُرجى تحديد كل الخدمات التي تودين أن ِ
حصولك أن ِ
ِ
ِ
تقدم ِ
☐
☐
☐
☐

قائمة باألطباء
قائمة بأطباء األسنان
اإلحاالت إلى برنامج Help Me Grow
مساعدة أخرى لتلقي العالج
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☐
☐
☐
☐

قائمة بأخصائيي الرعاية الصحية اآلخرين
تأمين وسائل النقل للمواعيد الطبية ومواعيد فحوصات األسنان
اإلحاالت إلى مكتب األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
معلومات أخرى حول أماكن تلقي العالج

صفحة  2من 3

ت أو طفلك من أي مشكالت تستدعي االهتمام أو العالج (على سبيل المثال :مشكلة صحية ،أو مشكلة تتعلق بالصحة العقلية ،أو عدم نمو الطفل
هل تعانين أن ِ
☐ ال
☐ نعم
بالشكل الطبيعي ،وما إلى ذلك)؟
إذا كانت اإلجابة نعم ،فيرجى إخبارنا بالمزيد حول هذه المشكالت.

طفلك
معلومات أخرى حول تاريخ
ِ
خضع طفلي لفحص التسمم بالرصاص
فحوصات مناعة طفلي (عينات بال ُحقن) حديثة
أجرى طفلي فحوصات على النمو

☐ نعم
☐ نعم
☐ نعم

☐ ال أعرف
☐ ال أعرف
☐ ال أعرف

☐ ال
☐ ال
☐ ال

خدمات الدعم
يمكن أيضًا أن يقدم لك منسق برنامج الفحص الصحي معلومات حول الخدمات المتوفرة مثل المرأة والرضع واألطفال ( )WICوخدمات الدعم األخرى التي
يقدمها قسم الصحة المحلي والوكاالت المحلية األخرى .هل تودين الحصول على مزيد من المعلومات حول خدمات الدعم األخرى؟ يُرجى تحديد كل ما ينطبق.

☐
☐

المرأة والرضع واألطفال ()WIC
برنامج مساعدة األطفال الفقراء

هل يوجد أي شخص حامل في عائلتك (بما في ذلك أنتِ)؟

☐

مساعدات الطعام

☐

غير ذلك_________________________________ :

☐ نعم

☐ مساعدات التدفئة

☐ ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ،ينبغي ذكر أسماء النساء الحوامل_________________________________ :
ينبغي أيضًا ذكر التواريخ التي سيتم خاللها ميالد األطفال ،إذا كانت معروفة :الشهر ___________
هل المرأة الحامل تداوم حاليًا على زيارة الطبيب؟

☐ نعم

العام ___________

☐ ال

إذا كانت اإلجابة بنعم ،ينبغي ذكر اسم الطبيب أو العيادة____________________________________ .
ت بحاجة إلى خدمات اجتماعية أخرى؟
هل أن ِ

☐ نعم

☐ ال

إذا كانت اإلجابة نعم ،فما هي هذه الخدمات_________________________________________ :
ت مسجلة حاليًا في خطة رعاية ُمدارة؟
هل أن ِ

☐ نعم

☐ ال

إذا كانت اإلجابة نعم ،فحددي اسم الخطة_________________________________________ :

إقرار
تم إعطائي معلومات حول الفحص الصحي .أفهم أن بإمكاني طلب خدمات الفحص الصحي أو المساعدة في أي وقت .أدرك أنه سيُطلب مني توقيع نموذج إبراء
ذمة منفصل إذا كانت هناك ضرورة لمشاركة معلوماتي الطبية مع اآلخرين.
التاريخ

التوقيع
توقيع موظف الخدمة االجتماعية

التاريخ

الهاتف

البريد اإللكتروني لموظف الخدمة االجتماعية:
موظف الخدمة االجتماعية :يُرجى إعادة توجيه هذه المعلومات إلى الخطة ال ُمدارة المناسبة في برنامج المساعدة الطبية للفقراء.
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