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االخططووااتت  االمتووجبب  
ا  قبلل٬،  ااثناء٬،  ااوو  ااتباعهھ

االططبيیبب  بعدد  ززيیاررهه  عيیاددهه  االططبيیبب لمكتبب ززيیاررتكك أأثناء  

١۱.  االتووقيیع  على  إإذذنن  للمررااكزز  االططبيیة  ااالخررىى  بإررسالل  االسجالتت  االططبيیة  إإلى  
      االططبيیبب.  

  ٢۲.  حدددد  االمووعدد  االقاددمم.

    ٣۳.  ااستلمم  أأيي  أأددوويیة  مووصووفة  أأوو  معادد  تعبئتهھا  في  االصيیددليیة.

    ٤.  ااططلبب  االمساعددةة  منن  مكتبب  االططبيیبب  االذذيي  تتعاملل  معهھ  في  أأيي  إإحاالتت  ططبيیة.
ü إإذذاا  ااحتجتت  إإلى  موواافقة  منن  االتأميینن٬،  فاططلبب  ررقمم  لالتصالل  االتأميینن  إإذذاا  لمم  

  يیكنن  هھھھناكك  أأخبارر  في  غضوونن  أأسبووعع  ووااحدد.  
ü   ااططلبب  متررجًما  ووقددمم  االمساعددهه  في  تحدديیدد  مووعدد  عندد  االحاجة  

٥.  ااتصلل  بمكتبب  االططبيیبب  إإذذاا  لمم  يیكنن  االتأميینن  يیغططي  االددووااء  أأوو  االفحصص  أأوو  ااإلحالة  
  االتي  تحتاجج  إإليیهھا.

ü   ااسألل  لماذذاا  تمم  ررفضهھ  ووما  إإذذاا  كانتت  هھھھناكك  خيیاررااتت  أأخررىى.
ü إإنن  لمم  يیكنن  ااألمرر  كذذلكك٬،  ااستعيینن  بمكتبب  االططبيیبب  ااوومحامي  الستئنافف  

    ررفضض  االتغططيیة.
    ٦.  ااحفظظ  بالمعلووماتت  االططبيیة  في  مكانن  آآمنن.

  

  

  
  
  

	بعدد ززيیاررتكك لمكتبب االططبيیبب االططبيیبب مكتببل ززيیاررتكك قبلل  
  ١۱.  أأحضرر  قائمة  أأسئلة  للططبيیبب

        -حدددد  االمشاكلل  االثالثث  ااألكثرر  أأهھھھميیة.
      -مووااعيیدد  االططبيیبب  قصيیررةة.  قمم  بإجررااء  مززيیدد  منن  االمووااعيیدد  ااذذاا  لززمم  

  ااالمرر.  
٢۲.  أأحضرر  قائمة  بجميیع  االعامليینن  بالمجالل  االططبي  ااآلخرريینن  االذذيینن  ررأأيیتمم  
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    مثلل:  أأططباء٬،  مستشارريینن٬،  عيیاددااتت٬،  مستشفيیاتت٬،  غررفف  ططووااررئئ٬،  أأوو  ررعايیة  

  عاجلة.

  ٣۳.  أأحضرر  جميیع  ااألددوويیة  وواالووثائقق  االهھامة.

      -االبططاقة  االززررقاء,  بططاقة  االتاميینن  االصحي  AHCCS  ,  االبططاقة  
  االشخصيیة  لوواليیة  اارريیززوونا    

        -جميیع  ااألددوويیة  (بما  في  ذذلكك  االووصفاتت  االططبيیة  أأوو  ااالددوويیة  
  باالعشابب  االططبيیعيیة  أأوو  االفيیتاميیناتت  أأوو  ااالددوويیة  االمنززليیة)  

  
٤.  أأحضرر  أأحدد  أأفرراادد  االعائلة٬،  أأوو  صدديیقق  مووثووقق  بهھ٬،  أأوو  مووظظفف  االخددمة  

  ااالجتماعيیهھ  إإلى  االمووعدد  إإذذاا  كنتت  تررغبب
      -ااوو  ااذذاا  كنتت  تحتاجج  إإليیهھ  للمساعددةة  في  فهھمم  حالتكك  االصحيیة  وواالتحددثث  

  عنهھا  وولتتذذكرّر  ما  يیقوولهھ  االططبيیبب.  
  
  

  ١۱.  ااططلبب  متررجمم  محتررفف  عندد  االحاجة.  ال  تستخددمم  أأحدد  أأفرراادد  االعائلهھ.

  ٢۲.  شارركك  بنشاطط  في  ززيیاررتكك:
        -ال  تستمع  فحسبب  –  ااططررحح  أأسئلة  حوولل  خططة  صحتكك  ووعالجج. 

        -ددوّونن  مالحظظاتت  لمساعددتكك  في  االتذذكرر.
  كنن  صاددقًا  بشأنن  ااألشيیاء  االتي  تشعرر  بهھا:  جسدديیا  ووعقليیا  ووعاططفيیا.

          -ال  تقوولل  فقطط  ما  تعتقدد  أأنن  االططبيیبب  يیررغبب  في  سماعهھ.
        -ااططررحح  أأسئلة  إإذذاا  لمم  تفهھمم  شيیئًا  ما.  

  
    ٣۳.  ااسألل  متى  يیجبب  أأنن  تعوودد  إإلى  مووعدد  االمتابعة  أأوو  مووعدد  للعنايیة  االووقائيیة

  

١۱.  االتووقيیع  على  إإذذنن  للمررااكزز  االططبيیة  ااالخررىى  بإررسالل  االسجالتت  االططبيیة  إإلى  
      االططبيیبب.  

  ٢۲.  حدددد  االمووعدد  االقاددمم.

    ٣۳.  ااستلمم  أأيي  أأددوويیة  مووصووفة  أأوو  معادد  تعبئتهھا  في  االصيیددليیة.

    ٤.  ااططلبب  االمساعددةة  منن  مكتبب  االططبيیبب  االذذيي  تتعاملل  معهھ  في  أأيي  إإحاالتت  ططبيیة.
    -إإذذاا  ااحتجتت  إإلى  موواافقة  منن  االتأميینن٬،  فاططلبب  ررقمم  لالتصالل  االتأميینن  إإذذاا  

  لمم  يیكنن  هھھھناكك  أأخبارر  في  غضوونن  أأسبووعع  ووااحدد.  
      -ااططلبب  متررجًما  ووقددمم  االمساعددهه  في  تحدديیدد  مووعدد  عندد  االحاجة.

٥.  ااتصلل  بمكتبب  االططبيیبب  إإذذاا  ررفضض  االتأميینن  اانن  يیغططي  االددووااء  أأوو  االفحصص  أأوو  
  ااإلحالة  االتي  تحتاجج  إإليیهھا.

      -ااسألل  لماذذاا  تمم  ررفضهھ  ووما  إإذذاا  كانتت  هھھھناكك  خيیاررااتت  أأخرر.
    -إإنن  لمم  يیكنن  ااألمرر  كذذلكك٬،  ااستعيینن  بمكتبب  االططبيیبب  ااوومحامي  الستئنافف  

    ررفضض  االتغططيیة.
    ٦.  ااحفظظ  بالمعلووماتت  االططبيیة  في  مكانن  آآمنن.
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 قبل
االطبيیب  ززياررةة  مكتب  

	  

 خاللل
االطبيیب  ززياررةة  مكتب  

	  

 بعد
االطبيیب  مكتبززياررةة    

 
 ٬،  للططبيیبب أأسئلة قائمة أأحضرر.1

  ااآلخرريینن االططبي بالمجالل االعامليینن بجميیع قائمةااحضرر  أأيیضا  
 .ااستخدداامهھمم ررأأيیتمم االذذيینن

 

٣۳.  أأحضرر  أأحدد  أأفرراادد  االعائلة٬،  أأوو  صدديیقق  مووثووقق  بهھ٬،  أأوو  مووظظفف  
       االخددمة  ااالجتماعيیهھ  إإلى  االمووعدد  إإذذاا  كنتت  تررغبب.

  1.  ااططلبب  متررجمم  محتررفف  عندد  االحاجة.

٢۲.  ااططررحح  أأسئلة٬،  ددوّونن  مالحظظاتت٬،  ااسالل  ااذذاا  كنتت  
ئي.بحاجهھ  لتحاليیلل  ااوو  مررااجعهھ  ططبيیبب  ااخصا   

     

تثبيیتت  حاوولل  حجزز  وو.  ااسالل  عنن  االمووعدد  االقاددمم٬،  وو٣۳ 
.االمووعدد  للمررةة  االقاددمة  

١۱.  ااستلمم  أأيي  أأددوويیة  مووصووفة  أأوو  معادد  تعبئتهھا  في  
       االصيیددليیة.

٢۲.  ااتصلل  بمكتبب  االططبيیبب  إإذذاا  لمم  يیكنن  االتأميینن  يیغططي  االددووااء  أأوو  
   االفحصص  أأوو  ااإلحالة  االتي  تحتاجج  إإليیهھا.

 ٣۳.  ااحتفظظ بالمعلووماتت االططبيیة  االخاصهھ  بكك في مكانن آآمنن.

٢۲.  أأحضرر  جميیع  ااألددوويیة  وواالووثائقق  االهھامهھ٬،  أأيیضا  ااحضرر  االبططاقهھ  
االززررقاء٬،  وو  بططاقة  االتاميینن  االصحي  ٬AHCCS،  مع  االبططاقة  االشخصيیة  

    لوواليیة  اارريیززوونا  
 


