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اختبار فريوس نقص املناعة البرشية )HIV( والوقاية منه

فريوس نقص املناعة البرشية هو فريوس يهاجم جهاز املناعة يف الجسم. يصاب معظم األشخاص بفريوس 

نقص املناعة البرشية عن طريق مامرسة الجنس أو مشاركة اإلبر. يجب أن يخضع كل شخص ممن ترتاوح 

أعامرهم بني 13 و64 عاًما لفحص فريوس نقص املناعة البرشية مرة واحدة عىل األقل. تحدث مع طبيبك 

حول مدى تكرار حاجتك إلجراء االختبار.

الوقاية

ميكن الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية. ميكنك تقليل فرص اإلصابة بفريوس نقص املناعة البرشية 

.)PrEP( عن طريق تناول األدوية الوقائية مثل أدوية الوقاية قبل التعرض

ميكنك أيًضا استخدام إسرتاتيجيات الوقاية من فريوس نقص املناعة البرشية، مثل:

االمتناع عن مامرسة الجنس	 

عدم مشاركة اإلبر عىل اإلطالق	 

استخدام الواقي الذكري بشكل صحيح يف كل مرة متارس فيها الجنس	 

إذا كنت مصابًا بفريوس نقص املناعة البرشية، فهناك العديد من اإلجراءات التي ميكنك اتخاذها ملنع 

انتقاله إىل اآلخرين. تحدث إىل طبيبك حول خطة الوقاية الشخصية الخاصة بك.

https://www.cdc.gov/hiv/basics/prevention.html :املصدر

حافز السالمة املتعلق بزيارة سالمة الطفل 
إن الفحوصات مهمة للحفاظ عىل صحة األطفال. من املهم لألطفال زيارة الطبيب حتى عندما ال 

يكونون مرىض. هذه الزيارات مهمة للتحقق مام ييل: 

	 السمع 

	 البرص 

	 النمو 

	 التغذية 

	 النشاط البدين 

هل سيبلغ طفلك من العمر 3 أعوام إىل 17 عاًما خالل عام 2022؟ قد تكون مؤهالً للحصول عىل 

بطاقة هدايا بقيمة 25 دوالًرا. اصطحب طفلك إىل موفر الرعاية الرئيسية )PCP( لفحص صحة 

الطفل يف عام 2022. هل تحتاج إىل مساعدة يف إيجاد طبيب لطفلك؟ اتصل بخدمة العمالء عىل 

الرقم 1-833-981-0212.

uhealthplan.utah.edu/wellchild :ملعرفة املزيد، قم بزيارة املوقع

Medicaid تجديد اشرتاكك يف
بسبب جائحة فريوس كورونا، ظل كل من يشارك يف برنامج Medicaid مشاركًا يف برنامج 

Medicaid دون الحاجة إىل إجراء مراجعة. لكن قد يتغري هذا قريبًا. للتأكد من أنك ال تفقد تغطية 
Medicaid الخاصة بك، يرجى إكامل املراجعة عندما تتلقاها. 

إلجراء املراجعة عرب الهاتف، اتصل عىل الرقم 1-866-435-7414.	 

للحصول عىل مساعدة بشأن التجديد، فتفضل بزيارة املوقع www.takecareutah.org لتحديد 	 

موعد أو االتصال بالرقم 2299-433-801. األمر مجاين متاًما.
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ما هو مستوى السكر الرتاكمي )A1C( لديك؟

)NMHPA( قانون حامية صحة املواليد واألمهات

يغطي قانون األطفال حديثي الوالدة الفرتة الزمنية التي تتم خاللها تغطيتك أنت 

وطفلك حديث الوالدة بشأن اإلقامة يف املستشفى بعد الوالدة. بالنسبة للوالدة املهبلية، 

ميكنك البقاء يف املستشفى ملدة تصل إىل 48 ساعة. بالنسبة للوالدة القيرصية، ميكنك 

البقاء يف املستشفى ملدة تصل إىل 96 ساعة. ومع ذلك، قد يقرر موفر الخدمات 

الذي تتعامل معه بعد التحدث معك، السامح لك أو لطفلك حديث الوالدة مبغادرة 

املستشفى يف وقت مبكر. ملزيد من املعلومات حول قانون األطفال حديثي الوالدة، 

 www.dol.gov/ebsa/newsroom/fsnmhafs.html :يرجى زيارة املوقع

مسؤولياتك 

تحدث دامئًا مع الطبيب املعالج لك حول أي معلومات صحية واردة يف النرشات 

اإلخبارية أو عىل مواقع الويب للتأكد من أنها تناسبك أنت بأفضل شكل ممكن. ال 

تستخدم هذه املعلومات مطلًقا التخاذ قرارات صحية - بل افعل ما يقول الطبيب 

املعالج لك أنه األفضل.

لك الحق يف الحصول عىل الرعاية الطبية وأن تتم معاملتك بكرامة واحرتام بغض النظر عن 

العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو األصل القومي أو اإلعاقة أو العمر. ال تحظر منظمة 

Healthy U عىل موفري الخدمات الترصف ضمن النطاق القانوين ملامرستهم وال تقيدهم 

يف هذا الشأن، كام أنها ال متيز ضد العاملني يف مجال الرعاية الصحية الذين يخدمون 

الفئات املعرضة لخطر كبري واملتخصصني يف عالج األمراض املكلفة. تتوافق سياسة عدم 

التمييز يف منظمة Healthy U مع الباب السادس من قانون الحقوق املدنية لعام 1973 

وقانون التمييز عىل أساس السن لعام 1990 وسياسة وإجراءات جامعة يوتا لعام 1999، 

األقسام من الثاين إىل السادس.

دليل األعضاء / الخدمات العاجلة / التظلم من االستئنافات 

ميكن لألعضاء طلب نسخة من دليل أعضاء منظمة Healthy U من خالل زيارة موقع 

الويب الخاص مبنظمة Healthy U، وهو uhealthplan.utah.edu، أو عن طريق 

االتصال بخدمة العمالء عىل الرقم  801-213-104 . ميكن لألعضاء تقديم استئناف أو 

شكوى من خالل زيارة املوقع uhelathplan.utah.edu. هل تحتاج إىل رعاية عاجلة أو 

خدمات الطوارئ؟ اتصل بخدمة العمالء عىل الرقم 801-213-4104 أو قم بزيارة املوقع 

uhealthplan.utah.edu للعثور عىل مركز رعاية عاجلة أو مستشفى بالقرب منك.

801-213-4104

801-213-4104

إذا مل تقم بإجراء املراجعة، فقد تفقد تغطية Medicaid الخاصة بك. 

إذا كانت لديك أسئلة حول خطة Healthy U Medicaid الخاصة بك، يرجى االتصال بنا عىل الرقم

.1-833-981-0212



PO Box 45180
Salt Lake City, Utah
84145-0180
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هل أنت عىل وشك الوضع؟ 
ال تنيس فحص ما بعد الوالدة.

فحص ما بعد الوالدة عبارة عن زيارة إىل طبيبك أو إىل ممرضة التوليد بعد الوالدة. تضمن هذه 

الزيارة أنك تتعافني جيًدا بعد الحمل والوالدة. يجب أن تجري فحص ما بعد الوالدة يف غضون 

أسبوعني إىل 6 أسابيع بعد الوالدة حتى لو كنت تشعرين أنك بخري.

بعد الوالدة، قد تشعرين أن الحياة تتمركز حول طفلك اآلن. ال يزال من املهم أن تأخذي 

بعض الوقت لنفسك من أجل صحتك. فسيساعد ذلك يف التأكد من أنك ميكنك رعاية 

طفلك جسديًا وعاطفًيا.

يتم نرش دورية Healthy U Review مرتني يف السنة من قبل خطط الصحة بجامعة يوتا. 

حقوق الطبع والنرش © لعام 2022 محفوظة. جميع الحقوق محفوظة.

تعد دورية Healthy U Review والتعبريات الرسومية عنها عالمات تجارية. يحظر إعادة 

إنتاجها دون الحصول عىل إذن حظرًا تاًما. ال يجوز إعادة إنتاج أي مادة يف هذا اإلصدار دون 

الحصول عىل إذن مكتوب. ال تشجع دورية Healthy U Review عىل استخدام أي شكل 

من أشكال العالج الطبي، كام أنها ال تشجع اإلدارة الذاتية للمشكالت الطبية. بل إنها تهدف إىل 

أن تكمل، ال أن تحل محل، الرعاية من العاملني يف مجال الرعاية الصحية.

معلومات االتصال
خدمة العمالء

وخدمات الرتجمة الشفوية 
4104-213-801 أو

 الرقم املجاين 833-981-0212

من الساعة 8 صباًحا إىل الساعة 6 مساًء

إدارة العناية 
4104-213-801 أو

833-981-0212

عىل اإلنرتنت 
uhealthplan.utah.edu

خدمات ترحيل االتصال يف يوتا

جهاز
En Espanol 1-888-346-3126

اإلبالغ عن االحتيال املشتبه به 
4104-213-801 أو

833-981-0212

الفاكس
801-281-6121

بالربيد
Healthy U Medicaid

P.O. Box 45180
Salt Lake City, UT 84145-0180

1-800-346-4128 TTY/TDD
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خدمة العمالء 

الصيدلية
ساعد يف ملء الوصفة الطبية 24 ساعة ، 7 أيام 

يف األسبوع عىل 1-855-856-5694

هذه فرصتك ملناقشة األسئلة أو املخاوف التي قد تكون لديك، مبا يف ذلك:
الرضاعة الطبيعية 	 

تنظيم األرسة	 

التغيريات الجسدية والعاطفية	 

متابعة أي حالة صحية بدأت أثناء الحمل مثل سكري الحمل	 

https://www.womenscare.com/the-importance-of-postpartum-check-ups :املصدر

ميكن تغطية مجموعة واسعة من املوضوعات أثناء فحص ما بعد الوالدة.


