مركز الصحة السلوكية بوالية واشنطن

كتيب مزايا الصحة السلوكية

إدارة الخدمات الصحية واالجتامعية بوالية واشنطن
قسم الصحة السلوكية والشفاء
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مرحبا بك يف كتيب مزايا الصحة السلوكية بوالية واشنطن
تتوفر هذه الخدمات لألشخاص الذين يندرجون يف برنامج  ،Medicaidويف حالة مل تكن مسجالً
لدى هذا الربنامج ،واحتجت إىل خدمة صحية عقلية أو طبية أو إىل خدمات عالج اضطرابات
استخدام املواد ،فتفضل بزيارة  www.waHealthPlanFinder.orgلتقديم طلب أو
اتصل عىل رقم .1-800-562-3022
ميكن للمسجلني يف برنامج  Medicaidالحصول عىل خدمات للصحة العقلية وخدمات
عالج اضطرابات استخدام املواد ،املعروفة أيضً ا باسم الصحة السلوكية ،من خالل منظامت
الصحة السلوكية .وتتوفر هذه الخدمات يف كافة أنحاء الوالية عدا مقاطعتي كالرك وسكامانيا
(للعثور عىل منظمة الصحة السلوكية الخاصة بك ،ال بد من الوصول إىل
 .)www. dshs.wa.gov/BHOcontactsميكن ملنظمة الصحة السلوكية الخاصة بك
أن تزودك مبعلومات وتساعدك بتوفري اللغة أو الصيغة التي تختارها ،سواء شفهيا أو كتاب ًيا.
ومن بني أمثلة الخدمات التي يقدمونها ما ييل:
•	قامئة باملهنيني الذين يعملون يف مجال الصحة السلوكية مبنطقتك مع معلوماتا لتواصل
الخاصة بهم وتخصصهم ،باإلضافة إىل توفري اللغات األخرى غري اإلنجليزية
•

مرتجم فوري يوفره مقدم الخدمة أو منظمة الصحة السلوكية

•

معلومات حيال وسائل املواصالت التي توصلك إىل مواعيدك

•

معلومات حول التوجيهات املسبقة للصحة العقلية

ماذا لو كنت أعيش يف منطقة رعاية ُمدارة متكاملة متا ًما ،مثل مقاطعة كالرك أو
سكامانيا؟
إن كنت تعيش يف مقاطعة كالرك أو سكامانيا ،ستقوم خطة صحة الرعاية امل ُدارة بالتنسيق
وستدفع مقابل جميع خدمات الصحة السلوكية الخاصة بك .ويف حالة مل تكن مسجالً يف إحدى
خطط برنامج  Medicaidأو يف حالة مل تعلم إىل أي خطة تنتمي ،فعليك االتصال بهيئة
الرعاية الصحية الخاصة بوالية واشنطن عىل الرقم  .1-800-562-3022وحيث إن املناطق
األخرى يف الوالية تنضم كرعاية ُمدارة متكاملة متا ًما ( ،)FIMCفسوف يتم العثور عىل مزيد من
املعلومات عىل الرابط https://www.hca.wa.gov/about-hca/
healthier-washington/regional-resources.
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كيف ميكن لألمريكيني من األصل الهندي واملواطنني األصليني بأالسكا أن يحصلوا عىل خدمات
عالج الصحة السلوكية املندرجة يف برنامج Medicaid؟
•	سوف تخصص الوالية برنامج تقديم خدمات مقابل رسوم لخدمات الصح السلوكية
لكافة األشخاص املؤهلني لربنامج  Medicaidالذين يثبتون هويتهم بأنهم
أمريكيني من أصل هندي وسكان أصليني بأالسكا عندما يقومون:
 oبتقديم طلب أو تجديد التقديم لربنامج Medicaid؛ أو
	oتقديم تغيري تا ٍل يف موقع  Healthplanfinderعىل الويب:
https://www.wahealthplanfinder.org/_content/
Homepage.html

	oاتصل مبركز خدمة العمالء املساعدة الطبية التابع لهيئة الرعاية الصحية
عىل رقم  ،1-800-562-3022أو رقم  1-800-848-5429الخاص
فقط بجهاز التواصل عن بعد للصم/لضعاف السمع أو ( 711ألولئك الذين
يستخدمون سامعات أو معدات التخاطب).
•	سيكون بإمكان األمريكيني من أصل هندي والسكان األصليني لوالية أالسكا
املسجلني يف برنامج  Medicaidطلب خدمات عالج الصحة السلوكية من
أي مقدم خدمات مسجل مع برنامج  Medicaidبصفته مقدم خدمات
مقابل رسوم.
•	وفق برنامج الخدمة مقابل رسوم ،ال تتطلب الخدمات منظمة صحة سلوكية
ترخيصا من الوالية.
أو
ً
•	وستجد قامئة بالهيئات العالجية عرب هذا الرابط:
www.dshs.wa.gov/bha/services-american.indians-and-alaska-natives

هناك استثناء وحيد للسكان املؤهلني ألن يندرجوا يف برنامج  Medicaidباملنطقة
الجنوبية الغربية (قطاعي كالرك وسكامانيا):
•	يف املنطقة الجنوبية الغربية ،سيحصل ألمريكيونا من أصل هندي وسكان أالسكا األصليون
املؤهلون ألن يندرجوا يف برنامج  ،Medicaidعىل تغطية الصحة السلوكية من خالل
مؤسسات الرعاية امل ُدارة ( )MCOمبوجب التعاقد مع هيئة الرعاية الصحية.
iv

بالنسبة للخدمات التي تديرها أي منظمة صحة سلوكية ،يرشح هذا الكتيب:

•	كيفية الحصول عىل خدمات صحية سلوكية وما عليك فعله عند وجود حالة
طارئة؛
•	خدمات الصحة السلوكية املتوفرة من إدارة الخدمات االجتامعية والصحية الخاصة
بالوالية  -قسم الصحة السلوكية والشفاء (.)DBHR
• خدمات صحة عقلية إضافية
• حقوقك ومسؤولياتك
• كيف ميكنك أنت وأرستك أن تشاركوا يف مساعدتنا عىل تقديم خدمات أفضل
• معلومات حيال الرعاية الطبية
• ما عليك فعله إن مل تكن راض ًيا عن الخدمة
• معلومات هامة أخرى تحتاج إىل معرفتها
ملزيد من املعلومات عن خدمات الصحة السلوكية املمولة من القطاع العام ،راجع القانون
املراجع لوالية واشنطن ( )RCWالفصول  A.70.96و 71.05و 71.24و 71.34عىل
الرابط.http://apps.leg.wa.gov/rcw/ :
ملزيد من املعلومات عن نظام الصحة السلوكية الخاص بإدارة الصحة السلوكية
والشفاء و الخدمات الخاصة باملسجلني يف برنامج  ،Medicaidيرجى زيارة

www.dshs.wa.gov/bha/division-behavioral-health-and-recovery

لطلب نسخة مطبوعة من كتيب مزايا الصحة السلوكية هذا ،تواصل مع منظمة الصحة
السلوكية الخاصة بك واملسجلةاملسجلة بالصفحة .5
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إصدارات بديلة للكتيب
If you have questions about any part of
this booklet, or need this information in
another language or a different format
such as American Sign Language (ASL),
oral interpretation, Braille or large print,
please call us at 1-800-446-0259 or
please contact us through our Relay
Service (TTY) at 1-800-833-6384 or dial
7-1-1. All accommodations or requests for
alternative formats are provided at no
cost.

إذا كانت لديك أية استفسارات بخصوص أي جزء من هذاالكتيب،
أو احتجت إىل هذه املعلومات بلغة أخرى أو بتنسيق مختلف
مثل لغة اإلشارات األمريكية ( ،)ASLأو الرتجمة الشفوية ،أو
طريقة برايل للمكفوفني ،أو مطبوعات كبرية ،فريجى االتصال بنا
عىل رقم  1-800-446-0259أو من خالل الخدمة االتحادية
للصم والبكم عىل  1-800-833-6384االتصال بـ .7-1-1
يتم توفري جميع أسباب الراحة أو طلبات الحصول عىل تنسيقات
بديلة بدون تكلفة.
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أرقام التليفونات واملصادر الهامة
أرقام الطوارئ
•	يف حالة تعرضت لحالة طارئة تهدد حياتك :اتصل بـ  911أو اذهب إىل أقرب
مستشفى توفر غرفة لحاالت الطوارئ .ال تحتاج إىل ترخيص لخدمات الطوارئ.
•	للحصول عىل دعم عند حاالت الطوارئ واملتوفر  24ساعة وإحاالت لعالج اضطرابات
استخدام املواد ،وخدمات عالج إدمان القامر والصحة العقلية ،اتصل بالخط الساخن
الخاص بواشنطن املجاين للعالج يف رسية 1-866-789-1511 :أو خدمة ضعاف
السمع عىل الرقم  1-206-461-3219أو قم بزيارتهم عرب اإلنرتنت عىل:
www.waRecoveryHelpLine.org

•	لعثور عىل أرقام تليفونات حاالت الطوارئ يف منطقتك املحلية عليك بزيارة:
https://www.dshs.wa.gov/sites/default/files/BHSIA/dbh/
BHO/BHO_Contacts_For_Services.pdf

قسم الصحة السلوكية والشفاء الخاص بوالية واشنطن
للحصول عىل معلومات عن خدمات الصحة السلوكية ومن ميكنك التواصل معه
(لكافة املقاطعات باستثناء مقاطعتي كالرك وسكامانيا)
•
	احصل عىل كتيب مزايا الصحة السلوكية واملتوفر بلغات عدة عرب:
https://www.dshs.wa.gov/bha/division-behavioralhealth-and-recovery/behavioral-health-benefits-book
•
	للعثور عىل الخدمات مبنطقتك اطلع عىل:
www.dshs.wa.gov/BHOcontacts
•
	للحصول عىل مزيد من املعلومات حيال الخدمات املمولة من الدولة:
اتصل بـ  1-360-725-37أو  1-800-446-0259أو تفضل بزيارة:
www.dshs.wa.gov/bha/division-behavioralhealth-and-recovery

2

هيئة الرعاية الصحية الخاصة بوالية واشنطن ()HCA

للحصول عىل معلومات عن الرعاية الصحية املمولة من القطاع العام ،وبرامج الصحة
املنظمة ومنافع أخرى خاصة بالصحة العقلية ومعلومات عن وسائل املواصالت:
 1-800-562-3022أو اتصل بالرقم  1-800-848-5429الخاص فقط بجهاز
التواصل عن بعد للصم/لضعاف السمع أو ( 711ألولئك الذين يستخدمون سامعات
أو أجهزة التخاطب) .بإمكانك أيضً ا أن ترسل بري ًدا إلكرتون ًيا إىل:
 askmedicaid@hca.wa.govأو زيارة .www.hca.wa.gov/
إدارة الدعم طويل األمد الخاص بوالية واشنطن ()ALTSA

للحصول عىل معلومات حيال خدمات الصحة السلوكية كجزء من خدمة رعاية صحية
طويلة األمد:
•	اتصل بـ  .1-800-422-3263وللشكاوي /للتحقيقات اتصل بـ
www.dshs.wa.gov/altsa .1-800-562-6028

مكتب جلسات االستامع اإلدارية (العادلة) التابع لوالية واشنطن
•
	.www.oah.wa.gov 1-800-583-8271
PO Box 42489, Olympia 98504

مكتب الواليات املتحدة للحقوق املدنية
• www.hhs.gov/ocr

معلومات حول كيفية اإلبالغ عند االشتباه يف حاالت احتيال أو اعتداء

.

رقم اإلبالغ عن االحتيال يف برنامج 360-586-8888 :Medicaid

إذا كانت لديك أسئلة بخصوص خدمات إدارة برنامج ُ ،Medicaidفيجى االتصال
مبركز خدمة عمالء املساعدة الطبية التابع لهيئة الرعاية الصحية ()MACSC
عىل رقم .360-562-3022
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معلومات عن الخدمات
من املؤهل للحصول عىل خدمات صحية سلوكية؟
يستطيع األشخاص املندرجني يف برنامج  Medicaidأن يحصلوا عىل خدمات صحية سلوكية
رضورية بدون أي تكاليف.
إننا نتعاقد مع وكاالت املجتمع لتوفري خدمات صحية سلوكية .ليك تكون مؤهال للحصول
عىل الخدمة ،يجب أن تكون ممن يعانون من مرض مندرج يف برنامجنا ،ويجب أن يكون
العالج رضوريًا من الناحية الطبية (وهو ما يُشار إليه بتلبية معايري الحصول عيل الرعاية).
ولكل من خدمات عالج الصحة العقلية أو عالج اضطرابات استخدام املادة معايري مختلفة
لتحديد الرضورة العالجية.
من يوفر الخدمات الواردة بهذا الكتيب؟
تدير إدارة الخدمات االجتامعية والصحية نظام الصحة السلوكية املمول من القطاع العام
بواشنطن والتعاقدات مع منظامت الصحة السلوكية لتوفري خدمات الصحة السلوكية .تغطي
كل منظمة صحة سلوكية مقاطعة واحدة أو مقاطعتني .يعد كل سكان الوالية مسجلني يف
إحدى منظامت الصحة السلوكية عدا سكان مقاطعتي كالرك وسكامانيا املؤهلني للحصول عىل
برنامج .Medicaid
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مع من أتواصل للحصول عىل خدمات صحية سلوكية؟
إن كنت تظن أنك بحاجة إىل خدمات الصحة السلوكية ،اتصل مبنظمة الصحة السلوكية الخاصة
بك أو اذهب إليها أو اتصل بوكالة مدرجة بالربنامج ضمن مجتمعك حتى تحدد موع ًدا للتقييم
أو لتشخيص املرض .تُستخدم هذه التقييامت لتحديد الخدمات التي قد تحتاج إليها .وستتلقى
أيضً ا معلومات حول الصحة السلوكية وحول تقديم طلب للحصول عىل الخدمات .وعند الطلب،
سوف يتم توفري هذه املعلومات بلغات أخرى غري اإلنجليزية.
باستثناء خدمات الطوارئ ،يجب أن تكون معظم الخدمات الصحية السلوكية مرصحة من منظمة
الصحة السلوكية الخاصة مبنطقتك .عليك أن تذهب إىل وكالة متعاقدة مع منظمة الصحة
السلوكية لتلقي الخدمات ذات الصلة .للعثور عىل هيئة عالجية ،ابحث عن منظمة الصحة
السلوكية يف منطقتك من خالل الرابط.www.dshs.wa.gov/BHOcontacts :
للعثور عىل منظمة الصحة السلوكية مبنطقتك ،تفضل بزيارة:
www.dshs.wa.gov/BHOcontacts

ماذا يحدث يف تقييم أو تشخيص املرض؟
سوف يجتمع معك مهني صحة سلوكية الكتشاف العالج الذي تحتاجه ولتحديد ما إذا كانت حالتك
تتوافق مع املستوى الذي تستحق به تلقي الخدمات من خالل منظمة الصحة السلوكية .قد يتطلب
ذلك األمر أكرث من زيارة.
سيتحدث معك مهني الصحة السلوكية عن نقاط القوة لديك واحتياجاتك .وسوف يطرح أسئلة عن
أهدافك .وقد يتحدث معك عن تاريخك وثقافتك .وسيسأل عن الصحة العقلية و مشاكل استخدام
املواد واملشاكل الطبية األخرى وغريها من األسئلة عن جوانب من حياتك التي قد تكون مهمة.
وإذا تقرر أنك تعاين من حالة صحية سلوكية ،وأن الحصول عىل الخدمات سيساعدك عىل
التحسن أو االستقرار أو عدم تفاقم حالتك ،فسيتناقش معك مقدم الخدمة حول خيارات العالج.
وإذا مل يتم اعتامد الخدمات ،فيحق لك الطعن يف هذا القرار .يرجى االطالع عىل كيفية تقديم
طعن يف صفحة  21يف قسم "كيف ميكنني تقديم طعن".

5

ما هي خدمات الرعاية الصحية العقلية األخرى التي يوفرها برنامج Medicaid؟
إن مل ُتك متوافقًا مع معايري الحصول عىل الرعاية الخاصة بخدمات منظمة الصحة السلوكية،
مؤهل للحصول عىل خدمات أقل كثافة تقدمها لك هيئة الرعاية الصحية
ً
فقد تكون
( .)HCAتواصل مبارشة مع برنامج الرعاية املنظم الخاص بك والتابع لربنامج Medicaid
لرعاية الفقراء لطلب خدمات صحية عقلية .ال يوجد عالج الضطرابات استخدام املواد مشموالً
يف مزايا هيئة الرعاية الصحية.
مسجل يف برنامج الرعاية امل ُدارة التابع لربنامج  ،Medicaidفاتصل بـ
ً
يف حالة مل تكن
 1-800-562-3022للتواصل مع موفر الخدمة الصحية العقلية الذي يقبل املرىض عىل
أساس توفري خدمة مقابل رسوم ،أو قم بزيارة:
http://www.hca.wa.gov/medicaid/Pages/index.aspx

هل سيكون عىل أن أدفع لتلقي أي خدمة؟
رمبا سيكون عليك أن تدفع مقابل الخدمات إن ذهبت إىل مقدم خدمات صحية سلوكية
غري متعاقد مع منظمة الصحة السلوكية .وكذا يف حالة طلبك لخدمة ما غري مدرجة ضمن
الربنامج ،أو غري رضورية من الناحية العالجية ،فرمبا سيكون عليك أن تدفع .إن كنت لست
عىل يقني بشأن مقدم الخدمة أو الخدمة ذاتها ،يرجى مراجعة ذلك مع منظمة الصحة
السلوكية الخاصة بك.
ماذا لو حصلت عىل فاتورة؟
لن تحصل عىل فاتورة بالخدمات املدرجة ضمن برنامج  Medicaidإال إذا حصلت عىل
خدمات غري مرخصة أو يف حالة ذهابك إىل مقدم خدمات غري مرخص.
يف حالة املطالبة بدفع فاتورة ،عليك بالتواصل مع املكتب الذي أصدر الفاتورة التابع للوكالة
التي أرسلت لك الفاتورة .وأخربهم أنك مسجل ضمن برنامج  Medicaidواطلب منهم
ريا إلرسالهم تلك الفاتورة.
تفس ً
أما إن مل يعمل ذلك عىل حل املشكلة ،فبإمكانك التواصل مع مقدم الرعاية الصحية السلوكية،
أو منظمة الصحة السلوكية الخاصة بك أو املحقق يف املشاكل للحصول عىل مزيد من
املساعدة.
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من هو محقق املشاكل؟
محقق املشاكل هو شخص يتعاون معك ومع منظمة الصحة السلوكية عىل رفع وحل املظامل
والطعون وعقد جلسات االستامع اإلدارية (العادلة) .معلومات التواصل الخاصة مبحقق
املشاكل يف منطقة الخدمة الخاصة بك مدرجة يف قامئة جهات االتصال الخاصة مبنظمة الصحة
السلوكية www.dshs.wa.gov/BHOcontacts :بإمكانك أيضً ا االتصال عىل الرقم:
 1-800-446-0259هذه الخدمة مجانية.
ماذا لو احتجت إىل وسيلة مواصالت للوصول للرعاية الطبية؟
يف بعض الحاالت سيدفع برنامج  Medicaidمقابل وسيلة املواصالت التي توصلك إىل
موعدك الخاص بتلقي خدمة صحية .إن احتجت إىل مساعدة يف العثور عىل وسيلة مواصالت،
اتصل بالرقم  1-800-562-3022أو تواصل مع منظمة الصحة السلوكية الخاصة بك.
كيف بإمكاين الحصول عىل رعاية يف حالة طارئة؟
تعد خدمات طوارئ الرعاية الصحية السلوكية متاحة ملساعدتك يف حالة واجهتك مشكلة صحة
سلوكية مفاجئة أو عويصة تتطلب عال ًجا فوريًا .ويف حالة ظنك أنك تواجه حالة طارئة تهدد
الحياة ،اتصل بـ  911أو اذهب إىل أقرب غرفة طوارئ .لست بحاجة إىل الخضوع لتشخيص
أو تقييم للمرض أو االعتامد املسبق لتلقي تلك الخدمات ،وليس عليك تكبد أي تكاليف .ولك
الحق يف استخدام أي مستشفى أو مرفق آخر للرعاية الطارئة.
ماذا لو احتجت أن أحتجز يف مستشفى لتلقى رعاية صحية سلوكية؟
إن كنت تظن أنك قد تحتاج إىل دخول مستشفى للحصول عىل عالج صحة سلوكية ،فتواصل
مع مقدم الرعاية الصحية السلوكية الخاص بك أو اتصل بخط الطوارئ عىل الفور أو اذهب
إىل أقرب غرفة طوارئ .يعد العالج باملستشفى خدمة مدرجة ضمن الربنامج ومتوفرة
للمسجلني يف برنامج  Medicaidومع ذلك ،يجب أن يكون العالج معتمد مسبقا من
منظمة الصحة السلوكية أو ميكن أن ترسل لك فاتورة عن الخدمات .يف حالة تلقيت رعاية
مبستشفى ما ،فإنك ستتلقى خدمات عقب خروجك من املستشفى حتى تساعدك يف أن
تتجنب حدوث أزمة أخرى وللمساعدة يف شفائك.
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ما هي الخدمات املتاحة؟
ستقوم أنت ومقدم الرعاية الصحية السلوكية ومن تود
دعوتهم ،بوضع برنامج خاص بك وحدك .ستكون "خدمتك
الخاصة /برنامجك العالجي" بحسب شخصيتك و أرستك
ونقاط القوة مبجتمعك وسوف يؤخذ يف االعتبار عمرك
وثقافتك ومعتقداتك.
ها هي قامئة بأنواع الخدمات التي يحق لك الحصول عليها
إن كانوا جزءا من الربنامج الخاص بك:
اضطرابات استخدام املواد
•
	التقييم – "مقابلة شخصية" يجريها موفر خدمات صحية ملساعدتك عىل تحديد
الخدمات التي تحتاجها.
•
	تدخل بسيط وإحالة للعالج – الوقت محدود ،حتى تقلل من مشكلة استخدام
املواد
•
	إدارة السحوبات (التخلص من السموم) – تساعد عىل تقليل استخدامك للكحول أو
غريه من املخدرات مبرور الوقت ،حتى يكون الوضع آم ًنا ألن تتوقف عن استخدامها
(عالج قائم عىل املستشفى مندرج يف املزايا الطبية)
•
	عالج مريض غري مقيم باملستشفى  -جلسات استشارية فردية وجامعية مبجتمعك
•
	عالج العيادة الخارجية املكثف – جلسات استشارية فردية وجامعية متكررة بصورة
أكرب
•
	العالج داخل املؤسسات اإليوائية – برنامج شامل لالستشارة الفردية واالستشارة
الجامعية والتعليم ،يق َّدم يف منشأة خاضعة لإلرشاف ملدة  24ساعة يف اليوم.
•
	خدمات عالجية باستبدال األفيون – تشخيص وعالج املريض غري املقيم باملستشفى
إلدمانه األفيون .يشمل ذلك العالج املعتمد واالسرتشاد.
•
	إدارة الحالة – تساعد يف إيجاد خدمات طبية واجتامعية وتعليمية وخدمات أخرى
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الصحة العقلية
•	تشخيص املرض  -يحدد احتياجاتك وأهدافك ويساعدك ويساعد مقدم الرعاية
الصحية العقلية عىل تحديد خطة عالجية.
•
	خدمات الطوارئ – خدمات عىل مدار  24ساعة للمساعدة عىل استقرارك يف
أفضل موقع يلبي احتياجاتك .لست بحاجة ألن تخضع لتشخيص للمرض قبل
هذه الخدمة
•
	خدمات عالج فردي  -نشاط استشاري و/أو غريه من األنشطة املصممة لتلبي
أهداف برنامج الخدمة الخاص بك
•
	إدارة طبية  -مجموعة من مامريس مهنة الطب الحاصلني عىل ترصيح يتحدثون
معك عن اآلثار الجانبية
•
	املتابعة الطبية  -خدمات للتحقق من مدى تقدم ونجاعة عالجك وملساعدتك
عىل تناوله بالطريقة الصحيحة
•

خدمات عالجية جامعية – استشارة مع آخرين لديهم صعوبات مشابهة

•
	دعم زميل – يساعد ويدعم يف تصفح نظام الصحة العقلية العام ويف تحقيق
أهدافك للشفاء ويوفره شخص متدرب قد تعاىف من حالة صحية عقلية
•

تدخل بسيط وعالج  -استشارة ملدة قصرية تركز عىل مشكلة معينة

•
	عالج أرسي  -استشارة تعتمد عىل األرسة للمساعدة يف بناء عالقات أقوى ووضع
إسرتاتيجيات فعالة وحل املشاكل
•
	عالج مكثف جدً ا  -خدمات يوفرها فريق من موفري خدمات الرعاية الصحية
العقلية ملساعدتك عىل تحقيق أهدافك يف برنامجك الفردي.
•
	تربية نفسية عالجية  -التثقيف بشأن حاالت الصحة العقلية ،والخيارات العالجية
و األدوية والشفاء ،يشمل ذلك الدعم و/أو خدمات الدعم.
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•	دعم يومي  -برنامج مكثف لتعليم أو املساعدة يف اكتساب مهارات حياتية
مستقلة.
•	التقييم والعالج/العالج بدخول املستشفى – رعاية طبية طارئة الزمة ملريض مقيم
مبستشفى .لست بحاجة ألن تخضع لتشخيص للمرض قبل هذه الخدمة.
•	خدمات االستقرار  -يتم توفريها يف منزلك أو ما شابهه للمساعدة عىل تجنب
اإلقامة مبستشفى .لست بحاجة ألن تخضع لتشخيص للمرض قبل هذه الخدمة.
•	إدارة حالة إعادة تأهيل  -تنسيق بني خدمات عالج صحية عقلية داخل وخارج
مستشفى .قد يكون هذا جز ًءا من تشخيصك.
•	خدمات سكنية  -خدمات تتوفر باملكان الذي تعيش فيه إن كنت تعيش وسط
جامعة.
•	تقييامت ألشخاص لهم حالة خاصة – مساعدة يف الربنامج العالجي يقدمها
متخصص يتعامل مع األطفال وكبار السن واألشخاص ذوي الخلفيات الثقافية
املتعددة.
• التقييم النفيس – اختبار يساعد عىل التشخيص والتقييم والتخطيط للمعالجة.

هل ميكن ملوفر خدمات رعاية الصحة السلوكية أن يختار عدم توفري خدمة بنا ًء عىل
أسباب أخالقية أو دينية؟
ميكن ملوفر خدمات رعاية الصحة السلوكية أن يرفض توفري بعض الخدمات أو التعويض مقابلها
أو تغطيتها بنا ًء عىل أسباب أخالقية أو دينية .ويجب عىل موفر الخدمة أن يعطيك قامئة
بالخدمات التي لن تتوفر ومعلومات حول الشخص الذي ميكنك التواصل معه لرتتيب تلقي
هذه الخدمات من مصدر آخر.
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هل بإمكاين أن أختار موفر الرعاية الصحية السلوكية الخاص يب؟
بإمكانك أن تختار موفر رعاية صحة سلوكية داخل نطاق منظمة الصحة السلوكية يف منطقتك.

سوف توفر لك منظمة الصحة السلوكية قامئة مبوفري الخدمات مبنطقتك مع أسامئهم
وعناوينهم وأرقام هواتفهم وأي لغة يتحدثون بها غري اإلنجليزية .إن مل تخرت مقدم خدمة،
سيتم اختيار أحدهم لك .ولك الحق يف تغيري مقدمي الخدمات يف أي وقت.
كيف بإمكاين العثور عىل فريق دعم شفاء؟
اتصل بخط مساعدة الشفاء الخاص بوالية واشنطن مجانًا واإلحاالت يف رسية عىل الرقم:
.1-866-789-1511

كيف بإمكاين الحصول عىل رعاية صحية تابعة لربنامج Medicaid؟
إذا مل يكن لديك موفر رعاية رئييس أو كنت ترغب يف تغيري موفر الرعاية الرئييس ،فانتقل إىل

www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-care/apple health-medicaid-coverageأو اتصل عىل  1-800-562-3022للمساعدة
يف اختيار موفر يف منطقتك .ميكن أيضً ا ملوفر الخدمات الصحية السلوكية مساعدتك يف ذلك
األمر .ميكنك تغيري طبيب الرعاية األولية يف أي وقت.
تأكد من أن تأخذ بطاقتك الطبية معك إىل موعدك الطبي لفحص منافعك.

بالنسبة لألطفال من سن الوالدة وحتى سن  21سنة ،يتوفر لهم فحص باكر ودوري
وفحوصات تشخيص وعالج صحي .بإمكان الفحص الصحي تحديد االحتياجات الصحية األخرى
التي قد يحتاجها أطفالك .وميكن للطبيب بعد ذلك أن يحيله إىل مستشفى ملتابعة حالته.
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الفحص والتشخيص
والعالج املبكر والدوري لألطفال
ماذا يقصد بالفحص والتشخيص والعالج املبكر والدوري لألطفال؟
يعد الفحص والتشخيص والعالج املبكر والدوري ( )EPSDTبرنام ًجا صح ًيا لألطفال من سن
الوالدة وحتى سن  21سنة واملندرجني يف برنامج  ،Medicaidيشمل ذلك األبناء بالتبني،
ويوفر هذا الربنامج روابط لخدمات أخرى .ووفقًا لربنامج الفحص والتشخيص والعالج املبكر
والدوري ،بإمكان األطفال الحصول عىل إجراءات فحص معتادة لصحتهم .ففي حالة احتاج
طفلك للحصول عىل رعاية صحية ملشكلة ما يتم اكتشافها أثناء الفحص ،سيدفع برنامج
 Medicaidأيضً ا مقابل رعاية املتابعة الطبية الرضورية .وخالل هذا الربنامج قد يتم تأجيل
الزيارات الطبية من أجل تقييم الصحة السلويك إما يف منظمة الصحة السلوكية أو كجزء من
الربنامج الصحي الخاص بطفلك .ستحصل عىل تشخيص للمرض أو تقييم مبنظمة الصحة
السلوكية.
متى ينبغي أن يحصل األطفال عىل فحص؟
مالحظة :ينبغي أن يتلقى األطفال فحصهم الصحي األول فور الحصول عىل بطاقة الخدمات
الطبية.
• ويجب إجراء خمسة فحوصات عىل األطفال بني الوالدة وعامهم األول.
• يجب أن يحصل األطفال عىل ثالثة فحوصات بني عامهم األول والثالث.

•	األطفال الذين يناهز عمرهم الثالثة وحتى السادسة ينبغي أن يحصلوا عىل
الفحص مرة يف السنة.
•	األطفال الذين يناهز عمرهم السابعة وحتى  20سنة ينبغي أن يحصلوا عىل
الفحص مرة كل سنتني.
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• يتم تضمني جميع تطعيامت الطفل املوىص بها.

•	بنا ًء عىل عمر الطفل ،يتم تضمني اختبارات السمع والرؤية ،وبعض االختبارات
املعملية ،وفحوصات النمو والسلوك (عىل سبيل املثال فحص التوحد).
•	وإذا تم تحديد وجود مشكلة ،مبا يف ذلك املشكالت السلوكية ،فيتم أيضً ا تضمني
اختبارات املتابعة والعالج.
•	وإذا لزم األمر ،ميكن أن تتم اإلحالة إلجراء تقييم صحة سلوكية خالل أي من تلك
الزيارات .وفور أن يرى طفلك مهني صحة سلوكية ،سيعمل مع موفر الصحة
األسايس الخاص بك طبق برنامج رعاية صحية متكامل.
تقييم صح ًيا أول ًيا لتحديد أي
مالحظة :يتلقى األطفال الذين يخضعون للرعاية البديلة أيضً ا ً
احتياجات طبية فورية أو أسنان أو احتياجات صحية عقلية عاجلة قد يحتاجها الطفل .باإلضافة إىل
أي حاالت صحية إضافية يجب أن يكون الوالدان بالتبني واألخصايئ االجتامعي عىل دراية بها.
سوف يشتمل برنامج  Medicaidعىل بعض الفحوصات لألسنان والعني مبوجب برنامج الفحص
والتشخيص والعالج املبكر والدوري.
ماذا إن احتجت أنا أو طفيل إىل طبيب أسنان؟
تتوفر خدمة محدودة لعالج األسنان للمسجلني ضمن برنامج  .Medicaidللعثور عىل
طبيب أسنان ،اتصل باملجتمع املحيل لطب األسنان مبنطقتك .ستكون الخدمة مدرجة يف
الصفحات الصفراء تحت قسم " اإلحالة لعالج األسنان" أو اتصل عىل .1-800-562-3022
يحق لألطفال املؤهلني الذهاب إىل موفر خدمات أسنان بدون إحالة طبية .تتوفر خدمة
محدودة لعالج األسنان للمسجلني ضمن برنامج  .Medicaidللعثور عىل طبيب أسنان،
اتصل عىل خط املساعدة لربنامج  Apple Health/Medicaidعىل رقم 1-800-
 562-3022أو انتقل إىل الرابط:
https://fortress.wa.gov/hca/p1findaprovider/
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ما هي حقوقي بصفتي شخص
أتلقى خدمات رعاية صحة سلوكية
ممولة من القطاع العام باملجتمع؟
لك الحق يف أن:
•
	تتلقى املعلومات والخدمات التي تطلبها واملندرجة تحت برنامج Medicaid

• تتم معالجتك باحرتام و كرامة وخصوصية
•	تساعد يف صنع قرارات حول الرعاية املقدمة لك ،مبا يف ذلك الحق يف رفض العالج
• تتحرر من الحجز أو الحبس
• تتلقى نسخة من حقوق املريض الذي يحصل عىل رعاية صحية سلوكية
• تتلقى نسخة من سجالتك الطبية واطلب أن يتم تعديلهم أو تصحيحهم.

• تتلقى معلومات عن منافع الصحة السلوكية املتوفرة
•	ترفع شكوى أو طع ًنا أو تطلب عقد جلسة استامع إدارية (عادلة) إن مل تكن راض ًيا
• تتلقى قامئة بأرقام الهواتف للطوارئ
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•	تغري موفري الخدمات أو مديري الحالة الخاصني بك يف أي وقت وتلقى
الخدمات الخاصة مبحقق الشكاوي عن طريق رفع شكوى أو طعن أو طلب
جلسة استامع عادلة
• تتلقى خدمات يف مكان ليس به عائق (ميكن الوصول إليه)

•	تتلقى االسم والعنوان ورقم الهاتف وأي لغات متوفرة غري اإلنجليزية التي
يتحدث بها مقدمي الخدمات مبنظمة الصحة السلوكية الخاصة بك سنويًا أو عند
طلبك
•

تتلقى املبلغ ومدى الخدمات التي تريد

•	تتلقى إخطا ًرا كتابيًا بتحديد املزايا املعاكس من منظمة الصحة السلوكية يف حالة
تم رفض الخدمات أو تم تحديدها أو تقليلها أو إرجاؤها أو إلغاؤها أو تم رفض
الدفع أو يف حالة عدم موافقتك عىل الربنامج
•

تتلقى معلومات عن بنية منظمة الصحة السلوكية وعملياتها

•

تتلقى خدمات طارئة أو عاجلة

•

تتلقى خدمات ما بعد االستقرار

•	تتلقى خدمات ما بعد االستقرار ذات الصلة بأي حالة طبية طارئة بعد استقرار
الحالة الطارئة
•

تتلقى خدمات تناسب سنك وثقافتك

•

يتم تزويدك مبرتجم فوري معتمد ومبواد مرتجمة دون فرض أي تكلفة عليك

•

تتلقى املعلومات التي تطلبها وتتلقى مساعدة باللغة أو الصيغة التي تختار

•

تتوفر لك خيارات وبدائلها وبدائله املوضحة لك هنا

•

أن ترفض أي عالج مقرتح

•	تتلقي الرعاية الصحية التي ال تتميز بالتفرقة ضدك (مثل التفرقة بسبب
العمر  ،أو العرق  ،أو نوع املرض)
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•

أال تتعرض ألي استغالل جنيس أو أي تحرش

•

تتلقي رشح لكافة األدوية املوصوفة واآلثار الجانبية املحتملة

•	تتلقى معلومات حول كيفية وضع واستخدام التوجيهات الطبية املسبقة التي
تحدد خياراتك وتفضيالتك فيام يتعلق برعاية الصحة العقلية
•

تتلقي خدمات الجودة التي تعد رضورية من الناحية الطبية

•	تتلقي رأيًا ثان ًيا من متخصص مؤهل بدون تكلفة إن اختلفت مع مقدم
الرعاية الصحية الخاص بك تختار مقدماَ صحياَ لك ولطفلك (إذا كان عمر
طفلك أقل من  13عاما َ)
•	تطلب وتتلقي نسخة من السجالت الصحية الخاصة بك .وسيتم إخبارك
بتكلفة النسخة
•	تتلقى خدمات أحد محققي املشاكل ،مبا يف ذلك رفع تظلم أو طعن أو طلب عقد
جلسة استامع إدارية (عادلة)
ميكنك أيضً ا التواصل مع مكتب الحقوق املدنية للحصول عىل مزيد من املعلومات
عيل موقع  www.hhs.gov/ocrأو زيارة موقع

apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=388-877-0680.

هل يوجد مسوحات تقيس مدى رضا األعضاء؟
عىل األقل مرة سنويًا ،سيتم إرسال مسح تطوعي للوقوف عىل شعورك أو شعور أرستك بشأن
الخدمات التي تلقيتها .وإذا تم التواصل معك ،يرجي أخذ الوقت الكايف للرد .فصوتك هو
الوسيلة األفضل لتحسني جودة الرعاية التي تتلقاها .وأي معلومات ستمدنا بها ستكون رسية.
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التوجيهات املسبقة للصحة العقلية
ما هي التوجيهات املسبقة للصحة العقلية؟
تكون التوجيهات املسبقة للصحة العقلية مكتوبة يف مستند يوضح ما تريد حدوثه يف وقت
األزمات أو الصعوبات الخطرية ،مثل الدخول للمستشفيات .كام يوضح هذا املستند لآلخرين
العالج الذي تريد تلقيه والذي ال تريده .كام ميكنه أيضً ا تعريف هوية الشخص الذي قمت
باختياره التخاذ قرارات نيابة عنك.
إذا كان لديك توجيهات مسبقة لرعاية الصحة الجسدية ،فينبغي عليك أن تشاركها مع مقدم
الرعاية الصحية العقلية الخاص بك للتعرف عيل رغباتك.
كيف يل أن أكمل توجيهات الصحة العقلية املسبقة؟
ميكنك الحصول عيل نسخة من منوذج التوجيهات املسبقة ومزيد من املعلومات حول
التوجيهات عيل www.dshs.wa.gov/bha/division-behavioral-health-
،and-recovery/mental-health-advance-directives
أو اتصل مبكتب رشاكات املستهلك عىل رقم  .1-800-446-0259كام ميكن ملنظمة
الصحة السلوكية أو ملقدم رعاية الصحة السلوكية ،أو ملحقق الشكاوى الخاص بك أن
يساعدوك يف إكامل النموذج.
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التظلامت/الطعون/جلسات االستامع اإلدارية

(العادلة)

ماذا ميكنني أن أفعل إذا مل أكن راض ًيا عن الخدمات؟
إذا مل ُتك راض ًيا عن الخدمات املقدمة إليك ،فيمكنك محاولة حل املوقف بنفسك ،باإلشارة إىل
حقوق املستهلك املكفولة لك .وإذا احتجت إىل مزيد من املساعدة ،فيمكنك إخبار منظمة
الصحة السلوكية أو مقدم رعاية الصحة السلوكية يف املكان الذي تتلقي فيه الخدمات.
وإن مل يساعدك هذا فيمكنك:
•	التواصل مع خدمات أمناء محققي الشكاوى ملساعدتك يف مظلمتك .وسوف
يساعدونك عىل رفع تظلم مع موفر الخدمات أو منظمة الصحة السلوكية ،بنا ًء
عىل تفضيالتك؛
•	تقديم طعن إن تسلمت إخطا ًرا كتاب ًيا بتحديد املزايا املعاكس من منظمة الصحة
السلوكية؛ و/أو
• طلب عقد جلسة استامع إدارية (عادلة) إذا مل يتم حل شكواك عىل نحو يرضيك.

من ميكنه أن يساعدين يف حل املظامل والشكاوي أو جلسات االستامع اإلدارية
(جلسات العدل)؟
ميكن ملحقق الشكاوى ،أو منظمة الصحة السلوكية ،أو مقدم الصحة السلوكية يف املكان الذي
تتلقى فيه الخدمات ،أو أي شخص آخر من اختيارك أن يساعدك يف حل املشاكل التي تتعلق
بخدمات الصحة السلوكية .وسوف يتم توفري مرتجمني أيضً ا إذا لزم األمر وبدون تكلفة.
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كيف ميكنني أن أرفع مظلمتي؟
فيام ييل خطوات عملية تقديم املظلمة:

	.1ميكنك رفع تظلم شخص ًيا ،أو من خالل الهاتف ،أو عن طريق كتابة طلب ،أو من
خالل مقدم الصحة السلوكية حيث تتلقي خدماتك ،أو إىل منظمة الصحة السلوكية.
كام ميكنك التواصل مع محققي الشكاوى الخاصني مبنظمة الصحة السلوكية الخاصة
بك للمساعدة .وإذ رفعت مظلمتك كتابيًا ،فينبغي عليك أن ترفقها مبا ييل:
•

اسمك

•

كيف ميكننا أن نصل إليك

•

املشكلة التي تواجهك

•

ما تفضل حدوثه ،إذا كنت عيل دراية؛

•

توقيعك وتاريخ التوقيع

	.2عندما يتسلم املقدم أو منظمة الصحة السلوكية مظلمتك ،سوف يقومون بإعالمك
كتابيًا يف غضون خمسة أيام عمل أن مظلمتك قد تم تسلمها.
	.3سيتم عرض مظلمتك عىل أناس غري متورطني يف القضية أو (القضايا) من قبل.

وإذا كانت مظلمتك تتعلق بعالج الصحة السلوكية ،فسيكون هناك اختصايص مؤهل
يف مجال رعاية الصحة السلوكية كجزء من أجزاء عملية املراجعة.

تظلم
	.4وستتسلم خطابًا من الوكالة يف غضون  90يو ًما من تاريخ القرار .إذا رفعت ً
مع موفر الخدمات ومل ُتك راضيًا عن القرار ،فيمكنك رفع تظلم ثانٍ مع منظمة
الصحة السلوكية لديك .كام ميكنك أيضً ا رفع تظلم أويل مبارشة مع منظمة
الصحة السلوكية.
	.5وستقوم منظمة الصحة السلوكية بإعالمك أن مظلمتك قد تم تسلمها يف غضون
خمسة أيام عمل.
	.6وستقوم منظمة الصحة السلوكية باستعراض كل من مظلمتك وقرار املقدم وسيقومون
خطاب لك بقرارهم يف خالل  90يو ًما.
بإرسال
ٍ
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ما املقصود بتحديد املزايا املعاكس؟
 .1رفض خدمات مشمولة بربنامج  Medicaidأو الرتخيص املحدود لها.

 .2ال يتم تقليل ،أو إيقاف أو إنهاء الخدمة املعتمدة مسبقًا إال من قبل منظمة الصحة
السلوكية.
 .3رفض ،كل ًيا أو جزئ ًيا ،منظمة الصحة السلوكية الدفع مقابل خدمة ما.

 .4فشل منظمة الصحة السلوكية أو املقدم يف توفري الخدمات يف الوقت املحدد كام
هو موضح من ِقبل الواليات.
 .5فشل منظمة الصحة السلوكية يف التعامل يف غضون األطر الزمنية للتظلامت والطعون
املنصوص عليها يف قواعد إدارة الخدمات االجتامعية والصحية.
يف حالة عدم املوافقة عىل قرار العالج الذي اتخذه مقدم خدمات الرعاية لديك ،فيمكنك
محاولة حل الخالف مع مقدم الخدمات أو االتصال مبنظمة الصحة السلوكية لطلب التعامل
مع القرار عىل أنه تحديد مزايا معاكس.
ما املقصود بإخطار تحديد املزايا املعاكس؟
وسيحتوي أي خطاب من منظمة الصحة السلوكية الخاصة بك يفيد رفض,أو تعليق,
أو تقليل,أو إنهاء خدمات الصحة السلوكية للمعونات الطبية الخاصة بك عيل ما ييل:
• توضيح السبب وراء إرسال هذا الخطاب.
• سبب تحديد املزايا املعاكس.
• حقك يف الطعن أو الطعن العاجل أو عقد جلسة استامع إدارية (عادلة).
• حقك يف وجود رأي ثان.
• حقك يف تلقي الخدمات املستمرة أثناء عملية الطعن.
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كيف ميكنني تقديم طعن؟
إذا تسلمت إخطا ًرا بتحديد املزايا املعاكس من منظمة الصحة السلوكية ،ومل ُتك راض ًيا عن
القرار ،فإليك الخطوات التي ميكنك اتخاذها ،وعملية منظمة الصحة السلوكية للرد:
	.1ميكنك إخبار منظمة الصحة السلوكية شخص ًيا ،أو عرب الهاتف ،أو كتاب ًيا أنك ستقدم
طع ًنا .ويجب أن تطلب الطعن يف غضون  60يو ًما من تاريخ اإلخطار .ويكون
طعنك ملحقًا مبا ييل:
•

اسمك

•

كيف ميكننا أن نصل إليك

•

السبب وراء رفضك لتحديد املزايا املعاكس؛ و

• توقيعك وتاريخ التوقيع.

	.2ويف حالة ما إذا كان تحديد املزايا املعاكس الخاص بك يتضمن رفضً ا للخدمات بعد
تقييم املرض ،فسيشتمل اإلخطار عيل ما ييل:
•

حقك يف أن يكون لديك رأي ثان وكيفية امتالك ٍ
واحد و

•

معلومات بشأن الخدمات األخرى املتاحة من خالل مؤسسة املستشفيات يف
أمريكا أو يف املجتمع الذي تقطن فيه و

• وحقك يف تقديم طعن إذا مل ُ
تك موافقًا عىل هذا الرفض.
	.3وإذا كان تحديد املزايا املعاكس يتعلق بالخدمات التي تتلقاها ،فيمكنك أن تطلب
استمرار هذه الخدمات حتى يتم اتخاذ قرار بشأن الطعن الذي قدمته .وإذا كنت
ترغب يف استمرار التمتع باملنافع فعليك أن تراعي الرشوط اآلتية:
•

يجب عليك أن تطلب مواصلة تلقي املزايا يف غضون  10أيام من تاريخ
تحديد املزايا املعاكس.

• ولك أن تدفع للخدمات املستمرة إذا تم رفض الطعن الذي قدمته.
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 .4وستقوم رعاية الصحة السلوكية بإعالمك أنهم قد تلقوا طعنك يف غضون خمسة أيام
عمل.
 .5كام ميكنك أن تلحق بعملية الطعن ما ييل:
•
	ممثلك القانوين ,أو محققي الشكاوي ,أو محام آخر ،أو أي شخص تشعر بأنه
سيساعدك يف الطعن الذي ستقدمه .يجب أن يكون الترصيح لشخص ما بأن
يكون ممثالً لك كتابة.

• كام ميكنك تقديم أي دليل تشعر أنه سيساعدك.
•
	النظر إيل ملف القضية ,مبا يف ذلك السجالت الطبية ,وأي وثائق أو سجالت
أخري تعتربجز ًءا من العملية.

	.6وستتخذ منظمة الصحة السلوكية قرا ًرا يف خالل  30يو ًما ميالديًا عقب استالم الطعن
الذي قدمته ما مل يتم متديد املدة.
	.7كام ميكنك أو ميكن ملنظمة الصحة السلوكية طلب  14يو ًما ميالديًا إضافيًا إذا كان
هذا يف صالحك .ويف حالة ما إذا قامت منظمة الصحة السلوكية بطلب مد يف املدة
فسيقومون بإخطارك.
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ما هو الطعن العاجل؟
ميكنك طلب طعن أرسع إذا شعرت أو شعر مقدم رعاية الصحة السلوكية أن هذا أفضل
لصحتك السلوكية .وإذا متت املوافقة من قبل منظمة الصحة السلوكية الخاصة بك ،فسيقومون
بإعالمك شخصيًا أو عرب التليفون .وستقوم منظمة الصحة السلوكية الخاصة بك باتخاذ قرا ٍر يف
غضون  72ساعة إذا كنت بحاجة عاجلة لحل قضيتك برسعة .كام ميكن السامح مبد املدة إيل
 14يو ًما ميالديًا َ إضاف ًيا إذا شعرت منظمة الصحة السلوكية أن هذا يف صالحك.
هل سأتلقى قرا ًرا كتاب ًيا عيل الطعن الذي قدمته؟
ستتسلم إخطا ًرا بشأن القرار من قبل منظمة الصحة السلوكية بشأن الطعن الذي قدمته،
وينص عىل السبب وراء القرار الذي تم اتخاذه واألدلة التي تدعمه .ويف حالة ما إذا مل يتم
حل الطعن يف صالحك ،فسينص اإلخطار عيل أنه من حقك أن تطلب عقد جلسة استامع
إدارية (عادلة).
كيف يل أن أطلب جلسة (عدل) إدارية؟
إذا قمت بإكامل عملية الطعن ،ومل تشعر بالرضا ،فيمكنك طلب عقد جلسة استامع إدارية
(عادلة) يف غضون  120يو ًما ميالديًا من تاريخ اإلخطار بالقرار عن طريق التواصل مع مكتب
جلسات االستامع اإلدارية عيل:
Office of Administrative Hearings
PO Box 42489
Olympia, WA 98504
1-800-583-8271

وسيقوم قايض القانون اإلداري باالطالع عىل األدلة املقدمة وسيقوم باتخاذ قرا ٍر بشأن
ما إذا قد تم اخرتاق قانون والية واشنطن أم ال .وسيتحتم عيل منظمة الصحة السلوكية
أن تعمل بالقرار .ال ميكنك طلب عقد جلسة استامع إدارية بشأن قرار تظلم.
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تعريفات
معايري الحصول عيل الرعاية :متطلبات التأهل الدنيا التي يجب أن تتوفر يف املسجلني
يف برنامج  Medicaidللحصول عيل خدمات الصحة السلوكية.
جلسة استامع إدارية (عادلة) :جلسة استامع ت ُعقد أمام مكتب جلسات االستامع اإلدارية
التابع لوالية واشنطن عندما ال يتم حل مشكلة ما عن طريق عملية الطعن بشكل يرىض عنه
الشخص املس َّجل بالربنامج .وتعرف جلسة االستامع اإلدارية أيضً ا باسم جلسة استامع عادلة.
تحديد املزايا املعاكس:
 .1رفض خدمات مشمولة بربنامج  Medicaidأو الرتخيص املحدود لها.

	.2ال يتم تقليل ،أو إيقاف أو إنهاء الخدمة املعتمدة مسبقاً إال من قبل منظمة
الصحة السلوكية.
 .3رفض ،كل ًيا أو جزئ ًيا ،منظمة الصحة السلوكية الدفع مقابل خدمة ما.

	.4فشل منظمة الصحة السلوكية أو املقدم يف توفري الخدمات يف الوقت املحدد كام
هو موضح من ِقبل الوالية.
	.5فشل منظمة الصحة السلوكية يف التعامل يف غضون األطر الزمنية للتظلامت والطعون
املنصوص عليها يف قواعد إدارة الخدمات االجتامعية والصحية.
الطعن :طلب مراجعة تحديد املزايا املعاكس.
رعاية الصحة السلوكية :عالج اضطرابات الصحة العقلية و/أو اضطرابات استخدام املواد.
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وكالة الصحة السلوكية ( :)BHAوكالة مرخصة من قبل والية واشنطن لتوفري خدمات
الصحة العقلية واضطرابات استخدام املواد وهي متعاقد عليها من الباطن من ِقبل منظمة
الصحة السلوكية لهذا الغرض.
خدمات األزمة :هي خدمات التشخيص والعالج ألزمة الصحة السلوكية عىل مدار  24ساعة.

مزيد من التدهور،
وهي أيضاً تلك الخدمات التي من شأنها الحفاظ عيل ثبات الشخص ومنع ٍَ
وتوفري ٍ
مزيد فوري ،وتوفري املكان اآلمن واملناسب لتلبية احتياجات الفرد يف البيئة املتاحة
واألقل تقيدا ً.
املسجل :الشخص املندرج يف برنامج .Medicaid

الرعاية الطارئة :الخدمات التي تقدم لشخص والتي إن مل تقدم سيكون من املحتمل أن يؤدي
ذلك إىل الحاجة للتدخل يف األزمة أو إيل تقييم من مستشفى نتيجة لتعرض نفس أو أكرث
للخطر أو إىل إعاقة بالغة الخطورة.
الحالة الطبية الطارئة :تعني :حالة طبية تظهر بنفسها من خالل أعراض حادة لحالة شديدة
كافية ،مبا يف ذلك األمل الحاد ،والتي ميكن لشخص عادي يتحىل بالحكمة ،ميتلك قد ًرا متوسطًا
من املعرفة باألمور الصحية واألدوية ،أن يتوقع بشكل معقول غياب العناية الطبية الفورية
ليك تكون النتيجة( :أ) وضع صحة الشخص أو ،فيام يتعلق بامرأة حامل ،صحة املرأة أو
وليدها ،يف خطر كبري؛ (ب) إعاقة شديدة لوظائف الجسم؛ أو (ج) خلل شديد لعضو أو جزء
بالجسم (42 C.F.R. § 438.114(a)) .بالنسبة لرعاية الصحة السلوكية؛ سوف يتضمن
هذا حاالت يتم فيها تحديد وجود احتامل وشيك لحدوث رضر كبري بالنفس أو باآلخرين،
معي
أو وجود خطر وشيك بسبب إعاقة بالغة الخطورة من ِقبل اختصايص صحة عقلية ّ
أو طبيب معالج.
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تظلم :تعبري يدل عىل عدم الرضا عن أي يشء وهو ليس تحديد مزايا معاكس .وتشمل
التظلامت املحتملة ،عىل سبيل املثال ال الحرص ،جودة الرعاية أو الخدمات املقدمة وعدم
إظهار االحرتام والكرامة ملقدم الرعاية أو اإلخفاق يف احرتام حقوقك.
الرضورة الطبية أو الخدمة الرضورية من الناحية الطبية :مصطلح لوصف خدمة مطلوبة
والتي من املتوقع عقالن ًيا أن متنع أو تشخص أو تصحح أو تعالج أو تخفف أو متنع من ازدياد
الحاالت سو ًءا مام يعرض الحياة للخطر ،أو يتسبب يف املعاناة أو اآلالم .أو ينجم عنه مرض
أو عجز ،أو تهدد بأن تسبب أو تفاقم عاهة ،أو تسبب التشوه الجسدي أو خلل ،وليس هناك
طريقة عالج أخرى عىل نفس القدر من الفاعلية ،أو أكرث تحفظًا أو إىل حد كبري أقل تكلفة
من العالج ،متوفرة أو مناسبة للشخص الذي يطلب الخدمة .وميكن أن يشمل مسار العالج
مجرد املالحظة ،أو مبعنى أصح أال يكون هناك عالج عىل اإلطالق .باإلضافة إىل ذلك ،ال بد أن
يتم تحديد حالة الفرد عىل أنه )1 :لديه حالة صحة سلوكية مندرجة ضمن الخدمات الصحية
السلوكية العامة بوالية واشنطن  (2يجب أن تكون حالة (أو حاالت) ضعف الفرد والحاجة
(الحاجات) املامثلة نتيجة لحالة صحية سلوكية )3 .يعترب التدخل رضوريًا بشكل معقول
لتحسني واستقرار أو منع تدهور األداء الناتجة عن وجود حالة صحية سلوكية )4 .ومن
املتوقع أن يستفيد الفرد من التدخل و )5أي نظام رسمي أو غري رسمي أو غريه من الدعم
ال ميكنه معالجة احتياجات الفرد التي مل يتم تلبيتها بعد.
إخطار تحديد املزايا املعاكس :هو إخطار كتايب تقدمه إحدى منظامت الصحة السلوكية
إىل أحد املس ّجلني لإلبالغ عن تحديد مزايا معاكس ،عىل النحو املوضح أعاله.
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خدمة محقق املشاكل :خدمة مجانية ورسية ملساعدتك عندما يكون لديك تظلم ،أو طعن
أو جلسة استامع إدارية (عادلة) تتعلق بخدمات الصحة السلوكية الخاصة بك .سيساعدك
الشخص الذي يعمل مبكتب التحقيق يف الشكاوى عىل حل املشاكل التي تواجهك بأقل مستوى
ممكن .وتعد خدمة التحقيق يف املشاكل مستقلة عن منظمة الصحة السلوكية ( )BHOويتم
توفريها من ِقبل شخص ما أو أحد أفراد األرسة الذي يتلقى أيضً ا خدمات الصحة السلوكية.
خدمات ما بعد االستقرار :الخدمات التي تعد رضورية من الناحية الطبية ذات الصلة بحالة
طبية طارئة بعد استقرار حالة الشخص بشكل ٍ
كاف ،والتي ميكن للشخص عندها الخروج من
املستشفى أو التحويل إىل مرفق آخر.
يحسن األشخاص من صحتهم وعافيتهم ،ويعيشون حياة ذاتية
الشفاء :عملية تغيري من خاللها ّ
التوجيه ،مع السعي بجد للوصول إىل احتاملية الشفاء بالكامل.
طلب حصول عىل خدمة :الوقت الذي يتم خالله السعي للحصول عىل خدمة أو التقديم
للحصول عليها من خالل إحدى منظامت الصحة السلوكية أو هيئة متعاقَد معها عرب اتصال
هاتفي ،أو زيارة أو طلب كتايب يقدمه املسجل أو الشخص الذي يستطيع قانونًا أن يوافق
عىل العالج.
رعاية عاجلة :الخدمة التي يتم توفريها لشخص ما أوشك عىل أن يعاين من أزمة صحية
يتلق الخدمات يف غضون  24ساعة ،يكون من املحتمل أن تتدهور
سلوكية .ويف حالة مل َ
حالة ذلك الشخص إىل الحد الذي تكون فيه الرعاية الطارئة أم ًرا رضوريًا
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املالحظات:

مهمتنا:
تغيري حياة األشخاص
عن طريق دعم الشفاء املحتمل
واالستقالل والصحة.
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