
املكان األمثل للرعاية األولية غري   •
الطارئة عندما يكون لدى الطبيب علم 

بتاريخك الطبي

عالج مريح للمشاكل الطبية   •
البسيطة

•  مجهز يف العادة بمماريس تمريض 
مسجلني معتمدين1

يقدم رعاية فورية للحاالت الحادة   •
التي ال تهدد الحياة

مجهز بأطباء ومدعوم بممرضات   •
ومساعدي أطباء ومساعدين طبيني

معدات التشخيص واألشعة السينية،   •
لكن بدون خدمات جراحية

للعالج الطارئ ألي حالة تهدد   •
الحياة أو تؤدي إىل إعاقة 

فريق عمل كامل مدرب عىل طب   •
الطوارئ ويستطيع الوصول إىل 

اختصاصيني

بموعد سابق فقط؛ ال   • 
 ُيقبل املرىض بدون 

موعد يف العادة

ال توجد مواعيد سابقة  •
يتم فحص املريض يف   •
العادة يف أقل من ساعة

يتم فحص املرىض   • 
برتتيب الوصول

ال توجد مواعيد سابقة  •
يتم فحص املريض يف   •
العادة يف أقل من ساعة

يتم التعامل مع املرىض   •
برتتيب الوصول وشدة 

الحالة الطبية

ال توجد مواعيد سابقة  •
يمكن أن يصل وقت   •
االنتظار إىل 4 ساعات

الحاالت األكثر خطورة   •
)ضيق يف التنفس، نزيف( 

يتم فحصها أوالً

تختلف ساعات   •
العمل

تختلف ساعات   •
العمل لكنها قد 

تتضمن األمسيات 
وعطالت نهاية 

األسبوع

تشمل ساعات العمل   •
األمسيات وعطالت 

نهاية األسبوع 
والعطالت

بعضها يفتح  • 
365 يوًما يف السنة

24 ساعة يف اليوم   •
و7 أيام يف األسبوع 

و365 يوًما يف السنة 
)365/7/24(

املدينة  •
األحياء  •

املناطق الريفية  •

املدينة  •
األحياء  •

املدينة  •
األحياء  •

املدينة  •
األحياء  •

املناطق الريفية  •

الرعاية الصحية يف الواليات املتحدة

أين تتجه للحصول عىل الرعاية
ليس من السهل دائًما أن تعرف أين تجد الرعاية، وخاصة عندما تكون بعيًدا عن الوطن قد يكون هناك مركز صحة للطالب يف الحرم الجامعي يستطيع أن 

يقدم لك الخدمات الصحية األساسية استرش املوظفني يف مدرستك ملعرفة معلومات أكثر تحديًدا عن التجهيزات والرعاية املتاحة والتغطية املقبولة.
إذا كنت بحاجة إىل الحصول عىل رعاية بخالف الرعاية املتاحة من مؤسستك، فهناك خيارات للتفكري فيها.

اإلمكانيات الوصول ساعات العمل املوقع

عيادة الطبيب

الرعاية العاجلة

 غرفة الطوارئ يف
)ER)2 املستشفى

عيادة األفراد أو عيادات 
 )CCC( الرعاية املريحة 

)مثل عيادة CVS Minute وعيادة 
)Walgreens Healthcare

 1 عىل العكس من املمرضني )RN(، يتم تدريب مماريس التمريض )NP( عىل تقييم املرىض وطلب االختبارات التشخيصية وتفسريها وتحديد تشخيصات والبدء يف الخطط العالجية وإدارتها - بما يف ذلك وصف األدوية

.)http://www.aanp.org/all-about-nps( 
ًدا أيًضا إذا كانت الرعاية العاجلة مطلوبة. 2يف بعض الواليات، قد تكون غرف أو مراكز الطوارئ املستقلة خيارًا جي



GeoBlue هو االسم التجاري لرشكة Worldwide Insurance Services, LLC )أو Worldwide Services Insurance Agency, LLC يف كاليفورنيا ونيويورك(، وهي رشكة مستقلة حاصلة عىل ترخيص من اتحاد 
 Blue Cross and Blue Shield Association ويتم توفريها بالتعاون مع رشكتي Blue Cross and Blue Shield يف مناطق خدمة معينة. يتم توفري التغطية التأمينية بموجب السياسات التأمينية التي تقدمها رشكة

.Oakbrook Terrace, Illinois 4 ، يف العنوان Ever Life Insurance Company

هل تحتاج إىل نصيحة؟
 My Health Tools فرز األعراض( يف قسم( Symptom Triage وانقر فوق www.geobluestudents.com قم بالتسجيل عرب اإلنرتنت عىل املوقع اإللكرتوني

)األدوات أدواتي الطبية( يف Member Hub )مركز األعضاء(.

Symptom Triage )فرز األعراض( أداة تم تصميمها لتساعدك عىل اتخاذ القرارات املالئمة بشأن مستوى الرعاية الطبية املطلوبة وكيفية تخفيف أعراض األمراض واإلصابات 
ا لهما األولوية عىل املعلومات يف هذه األمور. البسيطة يف املنزل. يجب أن تكون استشارة طبيبك وحكمك الجيد دائًم

لطرح أسئلة بخصوص مخصصات خطة GeoBlue أو خدماتها، يرجى االتصال بنا:
GeoBlue خدمة عمالء

الرقم املجاني داخل الواليات املتحدة: 1.844.268.2686
خارج الواليات املتحدة: 1.610.263.2847+
 customerservice@geo-blue.com

الدفع مقابل الرعاية.
يف الواليات املتحدة، تدفع خطتك الصحية يف العادة قيمة فواتريك الطبية باالستثناءات التالية:
Copay أو Copayment )الدفع املشرتك(: املبلغ املحدد بالدوالر الذي ستدفعه يف وقت الخدمة.   •

Coinsurance )التأمني املشرتك(: النسبة املئوية للتكلفة التي تتحمل مسؤوليتها.  •
Deductible )املبلغ القابل للخصم(: مبلغ تتحمل مسؤولية سداده مقابل النفقات املؤهلة قبل أن تبدأ الخطة يف الدفع.   •

 .Blue Cross and Blue Shield مقدم خدمة غري تابع للشبكة(: مقدم خدمة طبية غري متعاقد مع رشكتي( Out-of-Network Provider  • 
يؤدي هذا يف العادة إىل تأمني مشرتك أكرب وقد يؤدي إىل تكاليف إضافية عليك.

انظر شهادة التغطية لديك لالطالع عىل التفاصيل.

هل تريد تحديد موعد؟ 
عند تحديد موعد مع مقدم خدمة تابع لرشكة Blue Cross and Blue Shield، اتصل للتأكد من أنه يتبع الشبكة. يف وقت تقديم الخدمة، سوف تحتاج إىل تقديم بطاقة 

.Blue Cross and Blue Shield إىل مقدم الخدمة وإخباره بأنك مشمول بتغطية GeoBlue هويتك من

كيفية العثور عىل طبيب أو مستشفى.
تحظى بالحق يف الوصول إىل شبكة Blue Cross and Blue Shield داخل الواليات املتحدة وبورتوريكو وجزر فريجن األمريكية. يمكنك زيارة أي مقدم خدمة تابع لرشكة 
 .Blue Cross and Blue Shield تختاره عىل مستوى الدولة. يشارك أكثر من %92 من األطباء و%96 من املستشفيات يف شبكة Blue Cross and Blue Shield

للعثور عىل طبيب أو منشأة طبية، انقر عىل U.S. Provider Finder )الباحث عن موفري الرعاية يف الواليات املتحدة( يف قسم Get Care )الحصول عىل الرعاية( يف 
Member Hub )مركز األعضاء( عىل املوقع اإللكرتوني www.geobluestudents.com أو يف تطبيق GeoBlue. بعد أن تبدأ تشغيل البحث عن موفر رعاية يف الواليات 

املتحدة، احرص عىل أن تمأل حقيل “Search by” )البحث حسب( و“Location” )املوقع( للمتابعة. 

ماذا تفعل يف حالة الطوارئ؟
إذا واجهتك حالة طارئة، فاتصل بالرقم 911 أو توّجه إىل أقرب غرفة طوارئ فورًا. إذا لم تكن عىل يقني مما إذا كانت حالتك تمثل حالة طارئة، فاتصل بالرقم 911 ودع 

متلقي املكاملة يحدد ما إذا كنت بحاجة إىل مساعدة طوارئ أم ال. سيتصل متلقي املكاملة بالرشطة املحلية أو إدارة املطافئ أو اإلسعاف ويخربك بما تفعله إىل أن تصل املساعدة. 
سيارات اإلسعاف يف الواليات املتحدة مجهزة بفنيي االستجابة للطوارئ )EMT( أو فنيي اإلسعاف.


