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هدفنا في Sadler Health Center هو 
مساعدتك على التمتع بحياة أكثر صحة، وذلك 

عن طريق الحصول على خدمة رعاية جيدة.
نوفر دعمنا عبر المختصين الطبيين المؤهلين 

الذين يبحثون في تؤدة ودقة للتعرف على حالتكم 
واحتياجاتكم الصحية.

وبما أن المركز هو للمرضى أوًل، فإن فريقنا 
هنا على أهبة الستعداد على الدوام لإلجابة 

عن تساؤلتكم. يمكننا مساعدتكم أيًضا على 
التواصل مع الموارد وجهات الدعم األخرى.
كتيب تعليمات المريض هذا ما هو إل دليل 

لإلجابة عن تساؤلتكم بشأن ما تتوقعونه كمرضى 
في Sadler Health Center، وذلك بدًءا 

من حجز موعدكم األول، وحتى طلب السجالت 
الطبية.

احتفظ بهذا الدليل في خزانتك، أو مع سجالتك 
الطبية، أو يمكنك اإلطالع عليه عبر النترنت 

في أي وقت من الرابط 
.SadlerHealth.org
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Sadler Health Center هو مركز رعاية صحية معتمد على 
املستوى الفيدرايل. أثناء رعايتنا للمرضى وأنت أحدهم، نضع 

صحة جمتمعنا نصب أعيننا يف كل ما نفعله.

 ،Sadler Caring Center تأسس املركز يف الثمانينات باسم
نقدم خدمات الرعاية األولية، وخدمات املعاجلة السلوكية، وطب 
األسنان لألفراد املؤمن عليهم كلًيا أو جزئًيا أو غري مؤمن عليهم 

.Perry و Carlisle باملرة، وذلك يف موقعني: مقاطعيت

مهمتنا هي حتسني صحة جمتمعنا، وذلك عن طريق تقدمي رعاية 
صحية متكاملة، وذات جودة فائقة، ومتعاطفة مع مرضانا.

نبذة عن
Sadler Health Center 
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الرعاية الصحية األولية لألسرة
الرعاية الشاملة والوقائية، مبا يف ذلك الفحص اجلسدي الدوري 

والسنوي، والتطعيمات، وفحوصات السل، واالختبارات املعملية، 
واإلحاالت لعمل األشعة السينية، واالختبارات التشخيصية، 

والتخطيط األسري، والزيارات املرضية لكافة املرضى املسجلني.

الرعاية األولية لألطفال
الرعاية بالرضع، واألطفال، واملراهقني، والفحص اجلسدي، 

والتطعيمات والفحوص الصحية، وكذلك التوعية واإلرشاد بشأن 
املشكالت الصحية املتعلقة باألطفال.

الرعاية باألسنان 
عالج احلاالت الطارئة، والعالج الرتميمي، مبا يف ذلك عمليات 

التنظيف الروتينية، واحلشو، واجلراحات الصغرى.

الصحة السلوكية
ختفيف الضغوط، والقلق، والتعامل مع املشاغل السلوكية واإلنفعالية 

وفيما خيص العادات اليت تزعجكم أو تؤثر على صحتكم. 
اخلدمات املتاحة للمرضى يف املركز الصحي هي جزء من خدمات 

الرعاية املتكاملة اليت نقدمها.

العالج بمساعدة العقاقير
العالج مبساعدة العقاقري لألفراد الذين يرغبون يف التخلص من 

إدمان املواد األفيونية. ختفيف أعراض االنسحاب وحاالت الشره 
النفسي. 

اإلقالع عن التدخين.
إرشاد فردي ومجاعي، ومساعدة باألدوات لإلقالع عن التدخني 

بكل ثقة وإىل األبد.

HealthyRx برنامج
عالج باألدوية وباملساعدة باألدوية منخفض التكلفة، مبا يف ذلك 
اإلحاالت إىل مقدمي الرعاية الصحية املتخصصني على املستوى 

احمللي، وكذلك اخلدمات الداعمة.

اختبار فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز واألمراض 
المنقولة جنسًيا

موارد التوعية واإلرشاد واالختبار والتثقيف.
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كيف يمكن حجز موعد؟
اتصل بنا على اخلط املخصص للحجز للحاالت الطبية بشكل عام 

4393-960-717 أو الرعاية باألسنان على الرقم
 4394-960-717 سنرد على طلبك برتتيب استقباله. أو، تفضل 

باحلضور وحتدث إىل مكتب االستقبال األمامي.

هل يمكنني أن أستفيد بالرعاية الصحية بدون موعد 
مسبق؟

ميكن فحص األفراد بنظام املوعد يف نفس اليوم حسب إتاحة 
ذلك. اتصل بنا على اخلط املخصص للحجز للحاالت الطبية 
بشكل عام 4394-960-717 أو الرعاية باألسنان على الرقم 
4393-960-717 من األفضل أن يتصل املرضى بني الثامنة 

والتاسعة صباًحا للتحقق من إمكانية الفحص.

يتم فحص املواعيد يف نفس اليوم بنظام ترتيب الفحص برتتيب 
احلضور. ُيضاف املرضى بدون موعد مسبق على قائمة انتظار 
األطباء. سنبذل أقصى جهدنا لفحص هؤالء املرضى عند أول 
فرصة لذلك، لكننا ال نضمن أن يكون املوعد يف نفس اليوم.

كيف يمكنني التعرف في حالة غلق المركز أبوابه 
بسبب الظروف الجوية؟

يف حالة سوء األحوال اجلوية، يُرجى متابعة حمطات األخبار احمللية، 
 Sadler Health Center واملوقع اإللكرتوين لـ

SadlerHealth.org وذلك للتعرف على فتح املركز ألبوابه من 
عدمه. 

بالنسبة للمرضى الذين لديهم مواعيد، سُيخطرون بإغالق املركز 
ألبوابه يف أقرب وقت ممكن، وذلك باستخدام وسيلة االتصال اليت 

يفضلوهنا.
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كيف يمكن إلغاء موعد؟
اتصل بنا على اخلط املخصص للحجز للحاالت الطبية بشكل عام 

4393-960-717 أو الرعاية باألسنان على الرقم
 4394-960-717 للتحدث إىل موظف االستقبال. يُرجى 

االتصال حلجز موعد قبل املوعد بـ 24 ساعة على األقل، أو يف 
أقرب وقت ممكن.

كيف يمكنني معرفة اسم مقدم الرعاية لي؟
خُيصص مقدم رعاية للمرضى يف نفس وقت التسجيل. ميكنك 

اإلطالع على هذه املعلومة يف أي وقت وذلك عرب بوابة املريض. 
)انظر صفحة 12 للمزيد من املعلومات حول الولوج إىل بوابة 

املريض(

ما الذي أحتاج إليه في موعدي؟
بطاقة )بطاقات( التأمني

نسخة عن بطاقة اهلوية

إثبات دخل )مطلوب للمواعيد األوىل فقط(

أي مناذج مطلوب تعبئتها، مبا يف ذلك النماذج 
اجلسدية، ومناذج أفالك، ومناذج برنامج النساء والرضع 

 .WIC واألطفال

قائمة مبا تتناوله حالًيا من عقاقري، مبا يف ذلك العقاقري 

بدون وصفة طبية، واملكمالت
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هل نتيح خدمات الترجمة؟
نعم. نتيح خدمات الرتمجة بلغات عديدة عرب خط الرتمجة اللغوية.

هل نوفر كراسي مدولبة؟
 .ADA نعم. منشأتنا ممتثلة لقانون األمريكيني ذوي اإلعاقات

ما خدمات الطوارئ المتاحة؟
يف حالة وجود حالة طارئة، حيث الثانية تصنع فارقًا كبريًا، يُرجى 

االتصال ب 911، أو توجه ألقرب مقدم خدمة طوارئ.

املواعيد يف نفس اليوم متاحة بشكل حمدود. اتصل بنا على اخلط 
املخصص للحجز للحاالت الطبية بشكل عام

 4393-960-717 أو الرعاية باألسنان على الرقم 
4394-960-717 من األفضل أن يتصل املرضى بني الثامنة 

والتاسعة صباًحا للتحقق من إمكانية الفحص.

يف حالة تعرضك حلالة طارئة  أثناء تواجدك ملوعد حمجوز مسبًقا 
بالفعل، فإن فريقنا مدرب على االستجابة 

والتنسيق مع مقدمي خدمات الطوارئ احملليني.

هل لديك تأمين صحي بعد ساعات العمل؟
إذا كان لديك أمٌر طارئ بعد انتهاء ساعات العمل، ميكنك 
االتصال برقمنا الرئيسي 6670-218-717 للحصول على 

املساعدة. 

رقم التمريض ملا بعد ساعات العمل سيوصلك بالطبيب املناوب ، 
أو سيحولك إىل غرفة الطوارئ ، أو سيوجهك إىل مكان مناسب 

آخر حسب خطورة وضعك.
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ما نوع التأمين المقبول؟
يقبل Sadler Health Center تأمني Medicaid، وتأمني 

Medicare ومعظم التأمينات التجارية. يرجى زيارة موقعنا 
اإللكرتوين للمزيد من التفاصيل.

إذا مل يكن Sadler Health Center مدرج يف شبكة شركة 
التأمني اليت تتعامل معها، قد تتكبد مصروفات مباشرة أكرب مقارنة 
حبالة إذا كان املركز مدرًجا يف هذه الشبكة. بعض شركات التأمني 

ال تقدم مزايا للمراكز خارج شبكتها، وقد تضطر حينئذ لسداد 
التكلفة بالكامل. قد ينتفع املرضى باخلصم على املبلغ املفرتض أن 

يسددوه وذلك إذا كانوا مؤهلني لربنامج خصم الرسوم التنازيل.

ماذا إذا لم أكن منتفًعا بأي تغطية تأمينية؟
يفحص املختصون يف Sadler Health Center املرضى بغض 

النظر عن كوهنم يتمتعون بتغطية تأمينية من عدمه.
ميكن أن يساعدك اخصائي التسجيل يف التقدمي للحصول على 
تغطية للرعاية الصحية. يُرجى االتصال ب 717-960-4342 

للسؤال عن التغطية التأمينية، واستكشاف خيارات التغطية املتاحة 
لديك، أو تقدمي طلب املساعدة.
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كيف يمكن أن أدفع فاتورتي؟
يلزم الدفع وقت تقدمي اخلدمة. نقبل الدفع نقًدا، وببطاقات 

اإلئتمان، واحلواالت املالية. سنرسل رسائل بالربيد اإللكرتوين 
بكشف احلساب للمرضى ذوي أرصدة احلساب.

ما المساعدات المالية المتاحة؟
نوفر برنامج خصم الرسوم التنازيل لكافة املرضى بناًءا على دخل 

األسرة وحجمها. ال ميكن أن نسمح بأن تعمل احلالة املادية 
للمرضى كعائق أمام حصوهلم على الرعاية الصحية! بالنسبة 

لألسئلة اخلاصة بالربنامج، يُرجى االتصال بـ 717-960-4351 
للتحدث مع مندوب حسابات املرضى. 

من املتاح كذلك خيارات خطة الدفع. ملزيد من املعلومات، يُرجى 
االتصال بإدارة الفواتري على الرقم 717-960-4385

لماذا يُطلب تقديم كشف بالدخل الشهري لألسرة حتى 
في حالة عدم تقديم طلب بالخصم؟

Sadler Health Center هو مركز رعاية صحية معتمد على 
املستوى الفيدرايل، ومن مث، جيب أن يلتزم مبتطلبات تقدمي اإلبالغ 

الفيدرالية. مستويات الدخل ملرضانا هي من البنود الذي جيب 
معرفتها. املعلومات اليت نقدمها إىل إدارة اخلدمات واملوارد الصحية 

مقتبسة من كافة املرضى، وليس معلوماتك الشخصية. نتفهم أن 
هذه معلومات شخصية، وغري مطلوبة عادة من مقدمي الرعاية 

الصحية ممن تتعامل معهم، ونقدر تعاونك.
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هل يجب أن أقدم لالستفادة ببرنامج خصم الرسوم 
التنازلي؟

نعم. إمكانية التقدمي لالستفادة بربنامج خصم الرسوم التنازيل متاحة 
للجميع، مبن فيهم من يستفيدون بتغطية تأمينية صحية. إذا بلغ أو 

جتاوز مستوى الفقر لدى أي شخص أوعائلة  نسبة %200 من 
املبادئ التوجيهية الفيدرالية للفقر، فإن هذا الشخص أو العائلية 
يستحق االنتفاع بأحد مستويات اخلصم اخلمسة اليت نقدمها. 

قد يساعد برنامج خصم الرسوم التنازيل على تغطية النفقات اليت 
مل تشملها تغطيتك التأمينية، لكنه يعمل أيًضا كشبكة أمان إذا ما 

انتهت تغطيتك التأمينية بشكل غري متوقع. قد تنتفع خبصومات من 
جهات خارجية أخرى للفحوصات املعملية و/أو الوصفات الطبية. 

يرجى االتصال ب 4351-960-717 ملزيد من املعلومات.
كيفية التقديم لالستفادة ببرنامج خصم الرسوم 

التنازلي؟
التقدمي لالستفادة بربنامج خصم الرسوم التنازيل أمر غاية يف 

السهولة. ميكنك احلصول على النموذج عرب موقعنا اإللكرتوين، أو 
من مكتب االستقبال. يف حالة وجود أي استفسارات، أو احلاجة 

ملساعدة يف استكمال مل الطلب، وللخطوات التالية، يُرجى 
االتصال بالرقم 717-960-4351.
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ما الذي أحتاج إليه لستكمال طلب برنامج خصم 
الرسوم التنازلي؟ 

حيتاج طلب برنامج خصم الرسوم التنازيل إىل إثبات للدخل احلايل. 

كعوب استالم راتب أو 
خطاب من جهة العمل 
)على أوراق رمسية حتمل 

شعارها(، مؤرخ عن آخر 
ثالثني يوم.

خطاب إعانة البطالة
خطاب منحة بدخل التأمني 

التكميلي أو إدارة الضمان 
االجتماعي )إن وجد(

مستندات من احملكمة، أو 
كشوف حساب بنكية 

تثبت إيداع النفقة أو نفقة 
األطفال.

توثيق مصادر الدخل األخرى
يف حالة العمل احلر، أحدث 

إقرار ضرييب خاص بك



ما هي بوابة المريض؟ 
بوابة املريض هي منصة إلكرتونية تسمح للمرضى باإلطالع على 
سجالهتم الطبية، وطلبات جتديد الوصفات الطبية واإلحاالت، 

وكذلك توجيه أسئلة ملقدمي الرعاية الصحية املطلعني على حالتهم.

البوابة تفاعلية، حبيث عندما يطرح أحد املرضى سؤااًل، فإن البوابة 
تنقله مباشرة إىل ملف املريض لرياجعه مقدم الرعاية الصحية املطلع 

على حالته. ميكن اإلجابة على املريض عرب البوابة مباشرة. وهذا 
ينطبق على طلبات اإلحالة وطلبات جتديد الوصفات الطبية.

كيف يمكنني الولوج إلى بوابة المريض؟
إذا كان لديك حساب بالفعل على بوابة املريض، يُرجى زيارة 

الرابط SadlerHealth.org والولوج إىل حسابك.

إذا مل يكن لديك حساب، اتصل بالرقم 717-960-4393 
للتحدث إىل موظف االستقبال.

كيف يمكنني طلب سجالت طبية؟
قم بتعبئة منوذج طلب إصدار سجالت طبية يف املكتب األمامي. 
ميكن للوالدين/الوصي تقدمي طلب سجالت طبية لالطفال الذين 

يقل عمرهم عن 18 عام. بالنسبة للمرضى الذين يقل عمرهم عن 
18 عام، يلزم أن يطلب املريض السجالت الطبية بنفسه، مامل 

.Sadler Health Center يُقدم توكيل رمسي موثق إىل

يرسل Sadler Health Center عرب الربيد العادي واإللكرتوين 
السجالت الطبية إىل عيادات األطباء اآلخرين. ال يتحمل املريض 
أي تكلفة يف حالة رغب يف إرسال السجالت الطبية إليه أو إىل 

عنوانه ألغراض شخصية.
تُرسل السجالت الطبية يف غضون 30 يوًما من تاريخ الطلب 

األول.
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كيف يمكنني الحصول على وصفة طبية؟
بالنسبة لطلبات جتديد الوصفات الطبية، يُرجى االتصال بالصيدلية 
اليت تتعامل معها، واطلب منهم أن يرسلوا لنا عرب الربيد اإللكرتوين 

طلب لتجديد الوصفة الطبية.

بالنسبة لطلب العالجات اجلديدة، أو تغيري اجلرعة، يُرجى حجز 
موعد مع مقدم الرعاية الصحية األويل املطلع على حالتك.

بالنسبة لتجديد الوصفات الطبية اليت حتمل أدوية خاضعة ملراقبة 
)مثل ادوية مسكنات األمل، وأدوية اضطراب نقص االنتباه مع 

فرط النشاط، وما إىل ذلك(، يُرجى االتصال خبط طلبات جتديد 
الوصفات الطبية اخلاص بنا 4389-960-717 واترك رسالتك. 

يرجى ترك امسك، وتاريخ ميالدك، واألدوية املطلوبة، واجلرعة، وورقم 
هاتفك، واسم الصيدلية.

كيف يمكن إحالتي إلى أخصائي؟
إذا كنت حباجة إىل إحالة جديدة إىل أخصائي، يُرجى حجز موعد 
مع مقدم الرعاية الصحية األويل املطلع على حالتك. سريسل مقدم 
الرعاية الصحية املطلع على حالتك طلب إحالة إىل منسق اإلحالة 

التابع لنا، والذي سريسل بالفاكس كافة السجالت الضرورية إىل 
األخصائي، وسيحدد لك موعًدا معه مع بالنيابة عنك. مث سيتصل 

بك إلبالغك مبعلومات املوعد.

سيتوىل منسق اإلحالة أمر أي متطلبات تأمينية يف غضون 30 يوًما 
من املوعد احملدد.

بالنسبة لتجديد طلبات اإلحالة، يُرجى االتصال خبط طلبات 
جتديد اإلحالة اخلاص بنا 4390-960-717 واترك رسالتك. 

يرجى ترك امسك، وتاريخ ميالدك، ورقم هاتفك، أين سيتم 
فحصك، وتاريخ موعدك.

13



ما الذي ينبغي فعله في حالة الحاجة لختبارات 
معملية؟

إذا طلب مقدم الرعاية الصحية املطلع على حالتك عمل اختبارات 
معملية، يُرجى حجز موعد للمعمل اخلاص بنا قبل احلضور. إذا كنت 

تفضل إجراء االختبارات يف معمل آلخر، رجاًءا أبلغ مقدم الرعاية 
الصحية املطلع على حالتك بذلك، ومن مث طباعة طلب االختبارات 

املعملية لك لتذهب به لذلك املعمل اخلارجي.

إذا كان لديك طلب اختبارات معملية من منشأة طبية اخرى، يُرجى 
إحضارها للمعمل لرياجعها العاملون به قبل حجز موعد. وذلك 

لضمان قدرتنا على تنفيذ كافة االختبارات املعملية املطلوبة يف معملنا.
 

ما الذي ينبغي فعله في حالة الحاجة ألشعة سينية؟
إذا مل يكن لديك طلب إجراء أشعة سينية، يُرجى االتصال بالرقم: 
4393-960-717 حلجز موعد مع مقدم الرعاية الصحية األويل 
املطلع على حالتك. إذا كان لديك طلب، يرجى التوجه إلحدى 
اجلهات اليت تقدم خدمة إجراء األشعة السينية وذلك إلجرائها. 
معظم اجلهات اليت جتري األشعة السينية ال تشرتط حجز موعد 

مسبق.

إذا طلب مقدم الرعاية الصحية اخلاص بك أشعة سينية، او تصوير 
بالرنني املغناطيسي، ال حتجز موعًدا إال بعد اتصال العاملني ب

Sadler Health Center بك. معظم شركات التأمني تشرتط أن 
حيصل مقدم الرعاية الصحية األولية اخلاص بك على تصريح مسبق 

قبل إجراء األشعة.

سوف يتوىل مسئولو الدعم التقدم بطلبات التصريح املسبق. سيتصل 
بك مسؤلو الدعم مبجرد الرد على طلب التصريح، سواء كان باملوافقة 

أو الرفض. يف حالة رفض إجراء االختبار، لن تتحمل شركة التأمني 
قيمة االختبار، وسوف تكون مضطرًا للسداد املباشر من حسابك 

الشخصي يف حالة رغبتك يف إجراء االختبار. يف حالة املوافقة على 
إجراء االختبار، سيتصل مسئولو الدعم باملنشأة اليت ستجري األشعة، 

وسيبلغوهنا برقم التصريح املسبق، وسيتحققون من تاريخ اإلتاحة. 
سيتصل بك مسئولو الدعم حلجز املوعد.
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مالحظات:



Sadler Health Center
100 N. Hanover Street

Carlisle, PA 17013

اهلاتف: 218-6670 )717(
فاكس: 218-6671 )717(

8:00 ص - 5:00 م
االثنني، والثالثاء، واجلمعة

9:00 ص - 5:00 م
األربعاء

8:00 ص - 7:30 م
اخلميس

Perry County – Dental
1104 Montour Road
Loysville, PA 17047

اهلاتف: 960-4380 )717(
فاكس: 960-4399 )717(

8:00 ص - 4:30 م
االثنني،، والثالثاء، واخلميس، واجلمعة

9:30 ص - 4:30 م
األربعاء

SadlerHealth.org 

قد تتغير ساعات العمل بصفة دورية. يرجى اإلطالع على 
موقعنا اإللكتروني للتعرف على مواعيد العمل الحالية.


