
في بعض األحيان ، تحتاج إىل معدات طبية خاصة لمساعدتك عىل البقاء بصحة جيدة. يُعرف هذا 

بالمعدات الطبية المعمرة )DME(. إنها "متينة" ألنها ال تُستهلك مثل األنواع األخرى من اإلمدادات. 

 .CareOregon هذا الجهاز ُمغطى بالكامل بواسطة كير اوريكون

تعرفوا عىل جميع منافعكم

التركيز: المعدات الطبية

كيف أحصل عىل معدات طبية؟

تحتاج إىل موافقة للحصول عىل المعدات. إليك كيفية البدء: 

المغطاة:  الطبية  المعدات  عىل  األمثلة  بعض  يلي  فيما 

الكراسي المتحركة

المشاية 

أسرة المستشفيات

أحذية مرضى السكر

كراسي المرحاض

قناني األوكسجين

اصفاد ضغط الدم

وأكثر بكثير من ذلك...

الخطوةاالوىل: 
تحدث إىل مزود خدمتك
يجب أن تتم الموافقة عىل المعدات 

الطبية من قبل مقدم خدمات الصحة 

البدنية أو طب األسنان أو الصحة العقلية. 

سوف يكتبون لك وصفة طبية للمعدات.

الخطوة الثانية: 
ابحث عن بائع

بمجرد حصولك عىل الوصفة الطبية ، 

اصطحبها إىل متجر يوفر لك المعدات 

التي تحتاجها. يمكن لمزود خدمتك 

إخبارك إىل أين تذهب.

هل لديكم أسئلة؟ 
اتصلوا بنا

إذا كانت لديك أسئلة حول مكان وكيفية 

الحصول عىل المعدات ، فيمكن أن 

تساعدك خدمة العمالء أو فرق تنسيق 

الرعاية. اتصلوا بقسم خدمة الزبائن في 

كير أوريغون عىل الرقم 800-224-4840 

أو الرقم 771 للذين يستخدمون 

المبرقة الكاتبة )TTY(، أو أرسلوا إلينا 

رسالة آمنة عىل الموقع اإللكتروني 
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)CareOregon( "تعرفوا عىل "كير أوريغون

قد يساعدكم تشبيه ميديكيد في أوريغون بهرم

تقدم مؤسسة CareOregon، خطتك الصحية من ميديكيد، ومنافعك 
الطبية، التي تتضمن التجهيزات الطبية. تعلموا المزيد عنا هنا.

CareOregon "تعرفوا عىل "كير أوريغون

عندما يتكلم األشخاص عن ميديكيد في والية أوريغون، قد تسمعونهم يستخدمون العديد من األسماء أو األحرف 

المختلفة. ويرجع السبب في ذلك إىل وجود العديد من المنظمات التي من شأنها التحقق من إنكم تحصلون عىل 

الرعاية التي تستحقونها. كيف يمكنكم إعطاء معنى لكل ذلك؟

تقدم "كير أوريغون" مثل هذه الخدمات 
:)OHP( لألعضاء المشتركين في ميديكيد

رعاية الصحة البدنية 

رعاية الصحة العقلية 

عالج سوء استخدام المواد 

رعاية األسنان 

ميديكير عن طريق برنامج كير أوريغون أدفانتيج  

)CareOregon Advantage(
رعاية المحتضرين والرعاية الملطفة لآلالم عن  

 طريق منظمة مقدمي الزيارات المنزلية 

)Housecall Providers(

كما ستتمكنون من استخدام خدمات هامة 
مثل ما يلي: 

تنسيق الرعاية 

الصيدلية 

رعاية ما قبل الوالدة والرضع 

خيارات في خدمات النقل 

خدمات للمترجمين اللغويين 

قسم الطوارئ والرعاية العاجلة 

يمكنكم الحصول عىل ذلك بلغات أخرى، أو بأحرف كبيرة أو 

بطريقة برايل أو أية صيغة تفضلونها. كما بإمكانكم طلب 

حضور مترجم. إن هذه المساعدة مجانية. اتصلوا بالرقم 

.TTY 4840‑224‑800   أو 711 للمبرقة الكاتبة

 تدير هيئة أوريغون الصحية )Oregon Health Authority: OHA( برنامج ميديكيد لوالية 

 .)Oregon Health Plan: OHP( أوريغون بأكملها، مما يُدعى خطة أوريغون الصحية

تُعرف مؤسسة "هيلث شير أوف أوريغون" )Health Share of Oregon: HSO( بما يُسمى 

بمنظمة الرعاية المنسقة )coordinated care organization: CCO(. تعمل "هيلث شير أوف 

أوريغون" تحت إشراف OHA لخدمة األعضاء في OHP في منطقة المقاطعات الثالث. 

قد يكون مقدم الرعاية األولي )primary care provider: PCP( طبيب، أو ممرض 

ممارس، أو مساعد طبيب، أو أخصائي في العالج الطبيعي. فهم ينسقون الرعاية 

التي تتلقاها مع "كير أوريغون" واألعضاء اآلخرين من الفرق الطبية كأطباء األسنان، 

ومقدمي رعاية الصحة العقلية، والصيادلة وغيرهم.

إن "كير أوريغون" CareOregon واحدة من العديد من مقدمي خدمات التأمين 

في منطقة المقاطعات الثالث التي تساعد الـ CCO التابعة لهيلث شير في 

تقديمها للرعاية. كما إننا نساعد في التنسيق بين منافع وخدمات الرعاية 

الصحية اللغوية ألعضائنا.


