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سرطان عنق الرحم سرطان الثدي و للسيطرة على التوجيهبرنامج  _____ يقدم_________________المركز_______

(BCCCNP .)هو جزء من خطة و ميشيغان،برنامج مدعوم من قبل الحكومة الفيدرالية ووزارة الصحة والخدمات اإلنسانية في والية هذا ال

 .سرطان الثدي أو سرطان عنق الرحمجراء اإلصابة ب من ويتوفينال يمتلكن التأمين الصحي  اللواتيوطنية للحد من عدد النساء 

 

 الهدف من هذا البرنامج

معرفة ما إذا كانت المرأة مصابة بسرطان لهو  ،BCCCNPسرطان عنق الرحم سرطان الثدي و للسيطرة على برنامج التوجيه الغرض من

 إجراء ساعديالسرطان. يمكن أن  لذلك في الحصول على عالج لمساعدتها ،مصابة بالسرطان توإذا كان، الثدي أو سرطان عنق الرحم

 .قابلية للعالجعندما يكون صغيًرا جدًا وأسهل  يتم اكتشافه حيثالسرطان  ىالعثور علص المنتظمة في واختبارات الفح

 

 ماذا يقدم لك هذا البرنامج؟

 الحصول على الخدمات التالية:للدخل  االرشاديةالبرنامج قواعد ن ييستوف اللواتييمكن للنساء المؤهالت 

 

 الثدي

  أو اختبارات و (ماموغرام الثدي )فحص الثدي باألشعة السينية فحص: سنة 64و 40النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين /

 لفحص الماموغرامغير طبيعية  نتيجةعلى عند الحصول المتابعة )إذا لزم األمر( 
  ق سرطان عنسرطان الثدي و للسيطرة على برنامج التوجيه إلى تحويلهن   سنة: يتم 39و 21تتراوح أعمارهن بين  اللواتيالنساء

 .للثديإضافية تطلب خدمات تشخيص ت( وCBE) ةطبيعيفحص الثدي السريري غير نتيجة كانت  إذا BCCCNP الرحم
 عنق الرحم

  قًا محددًا( وف ذلك )إذا كان اختبار مسحة عنق الرحم واختبار فيروس الورم الحليمي البشرييشمل فحص سرطان عنق الرحم

 المشتركة.لعُمر 
o  فيروس الورم الحليمي  اختبار- عنق الرحم فقط مسحة اختبارسنة:  29-21النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين

 .BCCCNبرنامج ال عن طريق مصاريفه لهذه الفئة العمرية وال يتم دفع البشري غير مقبول
o وفقا  الحليمي البشري اختبار عنق الرحم واختبار فيروس الورم: 64-30لنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين ا

 فحص عنق الرحم. اختباراتبروتوكوالت الطبية وإرشادات لل
o  سرطان الثدي  لسيطرة علىلالتوجيه برنامج  إلى تحويلهن   يتمسنة:  64و 21تتراوح أعمارهن بين  اللواتيالنساء

 .ةغير طبيعياختبار فحص عنق الرحم نتائج  عندما تكون متابعةالاختبارات  إلجراء BCCCNPسرطان عنق الرحم و
 

 )التوقيع باألحرف األولية _______( :أهلية البرنامج

 الشروط األخرىإذا استوفيت  لتلقي خدمات البرنامج ةن لدي تأمين صحي. سوف أكون مؤهلعند التسجيل سأسأل عما إذا كا .1

 :والمدرجة في هذه االتفاقية 
  أوليس لدي تأمين صحي 
  أو ، / أو خدمات المتابعةسرطان الثدي / سرطان عنق الرحم وال يغطي التأمين الصحي الخاص بي فحص 
  مبلغ يتطلب دفعالتأمين الصحي الخاص بي ً تأهيلي للحصول على تلك الخدمات وأنا غير قبل  مقدما من المال اً كبير ا

 قادرة ماديا لدفع ذلك المبلغ.
 بدقة عن هذه المعلومات. BCCCNP البرنامج ، فيجب علي  إبالغتسجيلي صحي بعد أن يتم إذا حصلت على تأمين .2

  رنامج.اها من البأتلقمسؤولة عن التكاليف التي تنتج عن أي خدمات  أكونأفهم أنني سوف  بذلك،إذا فشلت في القيام 
ً متاح سرطان عنق الرحمسرطان الثدي و للسيطرة على برنامج التوجيه .3 للنساء اللواتي يعشن في والية ميشيغان أو بالقرب من  ا

 خدمات الفحص والتشخيص في للحصول علىن يخطط اللواتي، مينيسوتا( )إنديانا، أوهايو، ويسكونسن مجاورة والياتحدود 

 ميشيغان.والية 
 إعالم القيمين على البرنامج في حال تغيرت مكان اقامتي 
 ن فلن أكو ميشيغان،ان أو كنت أتلقى خدمات في والية غفي ميشي مقيمة يا قدمت معلومات غير صحيحة عن كونإذ

  BCCCNP اشتراكي في البرنامجللحصول على أي خدمات إضافية وسيتم إلغاء  ةمؤهل
 

 )التوقيع باألحرف األولية _______(: لطبيعيةومتابعة النتائج غير ا الفحوصاتنتائج  عناإلعالم 

 متابعة إضافية قد تكون مطلوبة.خدمات ختبارات وأي اال هذه بنتائج يسيتم إبالغ .1
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 سرطان عنق الرحم.لفحص أو /لثدي وافحص ل الحصول على نتائج غير طبيعيةالمتابعة بعد  فحوصاتيتم تقديم  .2
 .اختبار غير طبيعيةنتيجة ي ألمتابعة التوصيات  اردت اتباعسواء الشخصي إنه اختياري  .3
ت في جدولة اختبارا الصحي، ، أي المركزBCCCNP البرنامج ستساعدني وكالة ر،ي اختباإذا أظهرت نتيجة غير طبيعية أل .4

 المشاركين في البرنامج.ات الصحية المتابعة من خالل مقدمي الخدم
فسيتم إبالغه بنتائج االختبار إذا قدمت موافقة كتابية إلصدار هذه عندي طبيب معين أو مقدم الرعاية الطبية لي، إذا كان  .5

 المعلومات.
 

 ية _______()التوقيع باألحرف األول: تكلفة خدمات البرنامج

 .البرنامج من قبلالمعتمدة / أو سرطان عنق الرحم اليف اختبارات فحص سرطان الثدي ويغطي البرنامج تك .1
 .قدم الرعاية الصحية ليمبها  يوصيمن الممكن أن تكون هناك اختبارات أو إجراءات أخرى  .2

 هذا البرنامج يستطيع ، عندها الالبرنامجمن قبل غير معتمدة بها  الموصيكانت تلك االختبارات  إذا BCCCNP  دفع

 / أو التكاليف اإلضافية.و الفحوصاتتبارات المتابعة أو تكاليف اخ
 رطان عنق سسرطان الثدي و للسيطرة على التوجيهبرنامج  سيعمل معيفكنت غير قادرة على دفع تلك التكاليف،  إذا

 .المالية ووضع خطة للسداد إذا لزم األمر(لمساعدتي في تلقي الخدمات المطلوبة )أي المساعدة  BCCCNPالرحم 
من البرنامج قبل إتمام  اختبارات المتابعة المعتمدة معلومات عن BCCCNPالبرنامج  أفهم أنه ينبغي علي  أن أطلب من وكالة .3

 .الرسوم فسوف أكون المسؤولة عن تلك البرنامج،أفهم أنه إذا كان لدي  اختبارات متابعة غير معتمدة من . تلك االختبارات
 

 )التوقيع باألحرف األولية _______(: عنق الرحمإذا تم تشخيص سرطان الثدي أو سرطان 

 سرطان الثدي أو سرطان عنق الرحم.عالج لأي خدمات  تكاليفيدفع البرنامج ال  .1
للمشاركة في  ةما إذا كنت مؤهل BCCCNP البرنامج فستحدد وكالة ،عندي الرحمإذا تم تشخيص سرطان الثدي أو سرطان عنق  .2

والذي  BCCCNPسرطان عنق الرحم سرطان الثدي و على للسيطرة التوجيه ببرنامجخاص ال Medicaidالمديكيد برنامج 

 سيوفر تغطية تأمينية لعالج السرطان.
 ،لة / أو لم أعد مؤهوالسرطان من معالجة الأفهم أنه بمجرد أن أكمل  عند توقيعي باألحرف األولية من اسمي أعاله

 .فإن هذه التغطية التأمينية ستنتهي، خدمات البرنامجللحصول على 
للسيطرة  التوجيهبرنامج  سيعمل معي، فبرنامجتأمين المديكيد الخاص بالللحصول على تغطية العالج من خالل  ةإذا لم أكن مؤهل .3

مساعدة المالية ووضع خطة لمساعدتي في تلقي الخدمات المطلوبة )أي ال BCCCNPسرطان عنق الرحم سرطان الثدي و على

  .للسداد إذا لزم األمر(
 

للسيطرة  يهالتوج برنامج قررت المشاركة في ،فهمتهاالمعلومات التي لي وتم اإلجابة على أسئلتي. استنادًا إلى  هذا البرنامجقد تم شرح ل

إجابات  ءوهذا النموذج وتم إعطالبرنامج لقد تمكنت من طرح أسئلة حول هذا ا . BCCCNPسرطان عنق الرحم سرطان الثدي و على

  أود التسجيل. هذا،والمتابعة  اجراء فحوصات الكشفألسئلتي. استنادًا إلى فهمي لبرنامج 

 

 _______________-رقم هاتف المركز لهذا البرنامج: )_________( ___________
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 التاريخ توقيع الشاهد


