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أين يمكنك الحصول عىل المزيد من المعلومات	 
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ي الوقت الذي تم فيه طباعة هذا  تيب برنامج Medicare ف ي هذا الكُ تصف المعلومات الواردة ف
 ،Medicare.gov  ي تيب. قد تحدث تغييرات بعد الطباعة. تفضل بزيارة الموقع اإللكترون الكُ

ى أحدث المعلومات.  ى الرقمMEDICARE (1-800-633-4227)-800-1 للحصول عل أو اتصل عل
ى الرقم 1-877-486-2048. ي الهاتف النصي TTY االتصال عل ويمكن لمستخدم

ال تُعد وثيقة »تغطية برنامج Medicare الخاصة بخدمات مرض الُسكري ومستلزماته، وبرامج 
ي القوانين ذات  برنامج Medicare ف ي الرسمي ل الوقاية منه« وثيقة قانونية. يرد الدليل القانون

لوائح والقرارات. الصلة وال

ي الواليات المتحدة. ى نفقة دافعي الضرائب ف تم إنتاج هذا المنشور التثقيفي ونشره عل
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المقدمة
رض  ة بم اص خ ات ال دم خ ات وال زم ل ت س م ل ج Medicare ل ام رن ة ب ي ط غ ب ت ي ت ُك ح هذا ال يوض

ة  ي ب ط �ي ال اق ق ع ة ال ي ط غ ة )Original Medicare( وت ي ل ج Medicare الأص ام رن ة ب ط ي خ
ري �ف ك ُس ال

.Medicare ج ام رن ن ب طة Part D م الل خ ن خ م

تغطية برنامج Medicare االأصلية هي تغطية للرسوم المستحقة مقابل الخدمات المنفصلة. 
ف المستشفيات(  ي Part A )تأم�ي

ات المتضمنة �ف ف وتقوم الحكومة عادًة  بالدفع مقابل خدمات الم�ي
ف  ( من Medicare خاصتك إىل مزودي خدمات الرعاية الصحية الخاص�ي ي ف الط�ب و/أو Part B )التأم�ي

ًة. بك مبا�ش

ف Medicare التكميىلي  ف آخر مكمل لتغطية  Original Medicare كبوليصة تأم�ي إذا كان لديك تأم�ي
ي هذا الُكتيب. للمزيد من المعلومات 

)Medigap( فقد تدفع بعض تكاليف الخدمات المذكورة �ف
ُقم باالتصال بمدير مزايا خطتك.

ف الصحي  ها من خطط التأم�ي إذا كان لديك خطة مزايا )Medicare Advantage Plan( أو غ�ي
 ،Medicare Cost Plan مثل( Medicare كة خاصة ُمعتمدة من قبل االأخرى عن طريق أي �ش

وبرنامج Demonstration/Pilot وبرنامج  الرعاية الشاملة لكبار السن)PACE((، فسوف تقدم لك 
خطتك التأمينية نفس التغطية عىل االأقل مثل خطة Original Medicare ولكن بموجب قواعد 

ُمختلفة. قد تختلف تكاليفك وحقوقك وحماياتك وخيارات اماكن حصولك عىل الرعاية ان كنت 
ضمن احدى هذه الخطط. كما وقد تحصل عىل مزايا اضافية. اطلع عىل مواد خطتك، أو اتصل 

ا الخاص بك للحصول عىل المزيد من المعلومات. بمسؤول المزي

وط عند قراءة هذا الُكتيب: سوف يكون من المفيد فهم هذه ال�ش
م بدفعه كحصة من التكاليف مقابل الخدمات بعد أن  ف : مبلغ قد تل�ت ي

�ف ي أم ت ة ال ارك ش م غ ال ل ب م
ي بمثابة نسبة مئوية )عىل سبيل 

تدفع أي مبالغ مقتطعة. عادًة ما يكون مبلغ المشاركة التأمي�ف
المثال، 20%(.

داد: وهو مبلغ قد تُطالب بدفعه لكونه حصتك من التكلفة مقابل  س ي ال
ة �ف ارك ش م غ ال ل ب م

ات او خدمة طبية كأن تكون زيارة لطبيب او زيارة كمريض خارجي لمستشفى او عقاق�ي  ف تجه�ي
كة مبالغ محددة بدالً من النسب المئوية.  الوصفات الطبية. وعادًة ما تكون المدفوعات المش�ت

وكمثال فقد تدفع $10 او $20 مقابل زيارة الطبيب او الوصفة الطبية.

ع: هو المبلغ الذي يجب عليك دفعه مقابل الرعاية الصحية أو عقاق�ي  ط ت ق م غ ال ل ب م ال
الوصفات الطبية قبل أن تبدأ Original Medicare أو خطة عقاق�ي الوصفات الطبية أو أي خطة 

ي الدفع.
تأمينية أخرى لديك �ف

رة: بعض المعدات الطبية، مثل المشاية أو الكرسي المتحرك أو �ير  عم م ة ال ي ب ط عدات ال م ال
ل. ف ي الم�ف

ي يطلبها طبيبك الستخدامها �ف
المستشفى، ال�ت

ج Medicare: هو المبلغ الذي من الممكن دفعه للطبيب او مزود  ام رن ن ب ص م ص خ م غ ال ل ب م ال
ذي  غ ال ل ب م ي Original Medicare. ال

ف كأجر كامل �ف الخدمة الذي يقبل بالمبلغ الذي يحدده التأم�ي
ل هو المبلغ المخصص من برنامج Medicare الذي يتم االتفاق عليه  ام ر ك أج ف ك �ي أم ت دده ال ح ي

ف برنامج Medicare والذي يتم قبوله  ف طبيبك أو مزود الخدمة أو مورد الخدمة الخاص بك وب�ي ب�ي
ًة من برنامج Medicare مقابل الخدمة وال يتم تكبيدك أي فوات�ي  كأجر كامل ويتم دفعه مبا�ش

. وقد يكون هذا أقل من المبلغ الفعىلي الذي  ي
تتجاوز المبلغ المقتطع ومبلغ المشاركة التأمي�ف

ي هذه الحالة برنامج Medicare جزًءا من هذا المبلغ 
يتقاضاه طبيب أو مزود خدمة ما. ويدفع �ف

بينما تكون أنت مسؤوالً عن دفع الفارق.
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القسم

 لمحة عن تغطية1
 Medicare لمرض الُسكري

ي الصفحات من 6-8 لمحة رسيعة 
ي الوارد �ف

يُقدم الرسم البيا�ف

ي 
عن بعض الخدمات والمستلزمات الُمتعلقة بمر�ف السكري ال�ت

( وتغطية  ي ف الط�ب يغطيها Part B من خطة Medicare )التأم�ي

العقاق�ي الطبية من خالل Part D من نفس الخطة.

ي قد تؤثر عىل الأشخاص 
و بصورة عامة فإن Part B يغطي الخدمات ال�ت

ف بمرض الُسكري. كما يغطي Part B بعض الخدمات الوقائية  الُمصاب�ي

ي خدمات 
ًكا �ف ف لالإصابة بالُسكري. يجب أن تكون مش�ت لالأشخاص المعرض�ي

Part B للحصول عىل الخدمات والمستلزمات الذي يغطيها هذا الجزء.

ف  ي حقن الأنسول�ي
يُغطي Part D مستلزمات مرض الُسكري المستخدمة �ف

ي إحدى خطط عقاق�ي برنامج 
ًكا �ف أو استنشاقه. ويجب أن تكون مش�ت

.Part D للحصول عىل تغطية المستلزمات من خالل خدمات Medicare



6 ي يوفرها برنامج Medicare لمرض الُسكري
القسم 1: لمحة عن التغطية التأمينية ال�ت

ه ع ا تدف م Medicare ج ام رن ه ب ي ط غ ذي ي ا ال م ة دم خ ات / ال زم ل ت س م ال

ي أو مبلغ 
مبلغ المشاركة التأمي�ف

ي السداد
المشاركة �ف

قد يُطبَّق أيًضا المبلغ المقتطع 
Part D الخاص بخدمات

يغطي Part D العقاق�ي المضادة لمرض الُسكري للحفاظ عىل 
ي الدم )الجلوكوز(.

انضباط مستويات الُسكر �ف
رض  م ادة ل ض م �ي ال اق ق ع ال

ري ك ُس ال
انظر الصفحة رقم 16.

لن تدفع أي مبلغ مشاركة 
ي 

ي أو مبلغ مشاركة �ف
تأمي�ف

السداد أو مبلغ مقتطع 
لخدمات Part B مقابل 

هذه الفحوصات

بصورة عامة، 20% من 
المبلغ المخصص من 

برنامج Medicare بعد دفع 
المبلغ المقتطع لخدمات 

Part B مقابل زيارة 
الطبيب

يغطي Part B هذه الفحوصات ان قرر طبيبك بأنك معرض 
ف  صابة بالُسكري. قد تكون مؤهال للحصول عىل فحص�ي لالإ

ي كل عام.
لمرض الُسكري �ف

رض  ص م ي خ ش ارات ت ب ت اخ
ر ظ ري ان ك ُس ال

الصفحة رق 18.

ء مقابل هذه  ي
ال تدفع أي سش

الخدمات إذا كنت مؤهالً
يغطي Part B برنامًجا لتغي�ي السلوك إىل سلوك صحي مرة 

ي العمر لمساعدتك عىل وقاية نفسك من مرض 
واحدة �ف

الُسكري.

ري  ك ُس ن ال ة م اي وق ج ال ام رن ب
Medicare ج ام ن �ب ع ل اب ت ال

ف 19-18. انظر الصفحت�ي

20% من المبلغ الذي يُقره 
Medicare بعد الخصم السنوي 

Part B لـ

دارة الذاتية لمرض الُسكري و  يغطي Part B التدريب عىل االإ
صابة بمرض الُسكري  خدمات االأشخاص الذين ُشخصوا باالإ
أو االأشخاص الذين هم ُعرضة لمضاعفات ناتجة عن مرض 

الُسكري. لكي يغطي برنامج Medicare هذه الخدمات، يجب 
أن يطلبها طبيبك أو أي مزود رعاية صحية آخر، ويجب 

تقديمها من ِقبل فرد أو برنامج معتمد.

ة  ي ذات دارة ال ىل الإ ب ع دري ت ال
ري ك س رض ال م ل

ف 22-19. انظر الصفحت�ي

20% من المبلغ من المخصص 
من برنامج Medicare بعد 

المبلغ السنوي المقتطع 
Part B لخدمات

لية  ف يغطي Part B فحوصات مراقبة سكر الدم )الجلوكوز( الم�ف
طة  ي ذلك أ�ش

ي تستخدمها مع المعدات، بما �ف
ومستلزماتها ال�ت

اختبار سكر الدم و أجهزة الوخز والمشارط المدببة. قد تكون 
ي 

ات و عدد المرات ال�ت ف هنالك حدود عىل كمية هذه التجه�ي
تحصل فيها عليها.

ري  ك ُس رض ال عدات م م
ه ات زم ل ت س وم

ف 13-10. انظر الصفحت�ي

ي أو مبلغ 
مبلغ المشاركة التأمي�ف

ي السداد
المشاركة �ف

قد يُطبَّق أيًضا المبلغ المقتطع 
Part D الخاص بخدمات

ف  يغطي Part D مستلزمات طبية معينة الزمة الأخذ االأنسول�ي
ف  بر ومسحات الكحول وأجهزة االأنسول�ي )مثل الرسنجات واالإ

المستنشق(.

ري ك ُس رض ال ات م زم ل ت س م
 انظر الصفحة رق  16.
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القسم 1: لمحة عن التغطية التأمينية ال�ت

ه ع ا تدف م Medicare ج ام رن ه ب ي ط غ ذي ي ا ال م ة دم خ ات / ال زم ل ت س م ال

إذا وافق طبيبك أو مزود 
الرعاية الصحية الخاص 

بك عىل قبول مدفوعات 
، فلن تدفع أي  ف التأم�ي

ي السداد 
مبلغ مشاركة �ف

ي 
أو مبلغ مشاركة تأمي�ف

أو مبلغ مقتطع لخدمات 
.Part B

نفلونزا —يغطي Part B الحصول عىل هذا اللقاح  حقنة لقاح الإ
نفلونزا خالل فصل الخريف أو الشتاء  ي موسم االإ

مرة واحدة �ف
نفلونزا. وس االإ نفلونزا أو ف�ي صابة باالإ للمساعدة منع االإ

ي 
لقاح المكورات الرئوية—يغطي Part B هذا اللقاح للمساعدة �ف

الوقاية من حاالت عدوى المكورات الرئوية )مثل أنواع معينة من 
االلتهاب الرئوي(.

زا  ون ل ف ن ات الإ اح ق ل
ة وي رئ ورات ال ك م وال

انظر الصفحة رقم 24.

20% من المبلغ الذي يُقره 
Medicare بعد الخصم 

Part B السنوي لـ

يغطي Part B فحًصا للقدم كل 6 أشهر إذا كنت مصابًا باعتالل 
، لطالما أنك  ي

االأعصاب المحيطية الُسكري وفقدان االإحساس الوقا�أ
ف موعد  ي رعاية القدم لسبب آخر ب�ي لم تذهب إىل أحد أخصائ�ي

الزيارات.

ا  ه ت ج ال ع دم وم ق ات ال وص ح ف
انظر الصفحة رقم 23.

20% من المبلغ الذي يُقره 
Medicare بعد الخصم 

Part B السنوي لـ

يغطي Part B إجراء هذا االختبار مرة كل 12 شهًرا إذا كنت ُمعرًَّضا 
صابة العاىلي بالجلوكوما. ويجب إجراء هذا االختبار من  لخطر االإ

ِقبل طبيب معتمد قانونًا من ِقبل الوالية.

ا( وم وك ل ج َزَرق )ال ارات ال ب ت اخ
انظر الصفحة رقم 23.

ي أو 
مبلغ المشاركة التأمي�ف

ي السداد
مبلغ المشاركة �ف

قد يُطبَّق أيًضا المبلغ 
المقتطع الخاص بخدمات 

Part D

ف الذي ال يتم أخذه عن طريق مضخة  يغطي Part D االأنسول�ي
. ف أنسول�ي

ف �ي ول س الأن
انظر الصفحة رقم 16.
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ه ع ا تدف م Medicare ج ام رن ه ب ي ط غ ذي ي ا ال م ة دم خ ات / ال زم ل ت س م ال

20% من المبلغ الذي يُقره 
Medicare بعد الخصم 

Part B السنوي لـ

ف  نسول�ي ف الخارجية و االإ نسول�ي يغطي Part B مضخات االإ
المستخدم من خالل معدات طبية معمرة إذا كنت ممكن تنطبق 

وط معينة. عليهم �ش

ف  �ي ول س ات الأن خ ض م
انظر الصفحة رقم 13.

إذا كان طبيبك أو مزود 
الرعاية الصحية الخاص بك 

 ، ف يقبل مدفوعات التأم�ي
ف عليك حينئذ دفع  فال يتع�ي
ي السداد أو 

مبلغ المشاركة �ف
ي أو 

مبلغ المشاركة التأمي�ف
المبلغ المقتطع لخدمات 

.Part B

ي وخدمات معينة أخرى  قد يغطي Part B العالج التغذوي الط�ب
ذات صلة إذا كنت مصابًا بالُسكري أو أمراض الُكىل. ال بد أن 

تحصل عىل إحالة من قبل طبيب لهذه الخدمات.

ذوي  غ ت الج ال ع ات ال دم خ
ي  �ب ط ال

ف 23-22. انظر الصفحت�ي

20% من المبلغ الذي يُقره 
Medicare بعد الخصم 

Part B السنوي لـ

يغطي Part B االأحذية أو ُفرُش االأحذية الداخلية العالجية إذا كنت 
ي من مرض القدم الُسكري 

مصابًا بمرض الُسكري أو إذا كنت تعا�ف
الحاد.

ة  ذي ُرش الأح ة أو ُف ذي الأح
ة ي الج ع ة ال ي ل داخ ال

انظر الصفحات 14-13.

إذا كان طبيبك أو مزود 
الرعاية الصحية الخاص بك 

 ، ف يقبل مدفوعات التأم�ي
ف عليك حينئذ دفع  فال يتع�ي
ي السداد أو 

مبلغ المشاركة �ف
ي أو 

مبلغ المشاركة التأمي�ف
المبلغ المقتطع لخدمات 

.Part B

خالل أول 12 شهًرا من الحصول عىل خدمات Part B، يوفر لك 
برنامج Medicare لمرة واحدة مراجعة لوضعك الصحي والتثقيف 

ي ذلك فحوصات 
واالستشارة بخصوص الخدمات الوقائية بما �ف

وريا. معينة والحقن و التحويالت لرعاية اخرى ان كان ذلك �ف

ك  ا ب ًب رح ة« م ي ائ وق ارة ال زي »ال
 Medicare ج ام رن ي ب

�ف
انظر الصفحة رقم 24.

إذا كان طبيبك أو مزود 
الرعاية الصحية الخاص بك 

 ، ف يقبل مدفوعات التأم�ي
ف عليك حينئذ دفع  فال يتع�ي
ي السداد أو 

مبلغ المشاركة �ف
ي أو 

مبلغ المشاركة التأمي�ف
المبلغ المقتطع لخدمات 

.Part B

إذا كنت تحظى بخدمة 
الزيارة السنوية »لالطمئنان 

عىل الصحة«، فسيكون 
عليك االنتظار مدة 12 شهًرا 

قبل أن تستطيع الحصول 
عىل خدمة الزيارة السنوية 

»لالطمئنان عىل الصحة«.

ان م�ف عىل امتالكك لـ Part B اك�ش من 12 شهرا فبإمكانك 
طمئنان عىل الصحة لتطوير او  الحصول عىل الزيارة السنوية لالإ

تحديث خطة وقائية خاصة بك استنادا اىل عوامل الخطورة او 
. وضعك الصحي الحاىلي

ىل  ان ع ن ئ م ارة »الط زي
ة وي ن س ة« ال ي ح ص ة ال الم س ال

انظر الصفحة رقم 24.

ي يوفرها برنامج Medicare لمرض الُسكري
القسم 1: لمحة عن التغطية التأمينية ال�ت
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تغطية Part B من Medicare للمستلزمات 
الخاصة بمرض الُسكري 2

) ي ف الط�ب  يقدم هذا الجزء المعلومات عن Part B من Medicare )التأم�ي

ات الُسكري يغطي برنامج Medicare مستلزمات  ف  وتغطيته لتجه�ي

:Part B محددة إذا كنت مصابًا بمرض الُسكري ويشمل

لُسكر ف	  ي ل
ار الذا�ت ب لزمات والمعدات الخاصة بإجراء الخت   لمست

ف 13-10. ي الدم. انظر الصفحت�ي
. انظر الصفحة رقم 13.	  ف �ي ول س ات الأن خ ض م
ة العالجية و الفرش الداخىلي للحذاء.	    الأحذي

ف 14-13. انظر الصفحت�ي

القسم
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ي الدم
ي للُسكر �ف

المستلزمات والمعدات الخاصة بإجراء الختبار الذا�ت
ي الدم )يُسمى أيًضا جلوكوز 

ي للُسكر �ف
يغطي Part B المعدات الخاصة بإجراء االختبار الذا�ت

: ي
الدم( ومستلزماته كأجهزة طبية معمرة. تشمل مستلزمات االختبار الذا�ت

دم ي ال
ر �ف ك س اس ال ي زة ق ه أج

دم	  ي ال
ر �ف ك س اس ال ي زة ق ه أج

دم	  ي ال
ر �ف ك س ار ال ب ت ة اخ ط أ�ش

ة	  ب دب م ارط ال ش م ز وال وخ زة ال ه أج

طة االختبار	  وز للتحقق من دقة معدات االختبار وأ�ش وك ل ج ي ال
م �ف ك ح ت ول ال ل ح

ي يغطيها Part B متباينة.
ومع ذلك، فان كمية المستلزمات ال�ت

، فقد يكون بإمكانك الحصول عىل ما 	  ف  ان كنت تستخدم االنسول�ي
ط مدبب كل 3 اشهر. يط اختبار و300 مرسش يصل اىل 300 �ش

ف فقد تتمكن من الحصول عىل 	   ان لم تكن تستخدم االنسول�ي
ط مدبب كل 3 اشهر. يط اختبار و100 مرسش 100 �ش

ا وتم استيفاء متطلبات التأهل والمستندات االأخرى  ًي ورية طب إذا أوضح طبيبك بأنها �ف
ة  ب دب ارط م ش ار وم ب ت ط اخ ائ ىل �ش ول ع ص ح ال ج Medicare ب ام رن ك ب فسوف يسمح ل

ا« بأنك بحاجة إىل الخدمات أو المستلزمات لتشخيص  ًي وري طب ي عبارة »�ف
إضافية. تع�ف

حالتك الطبية أو معالجتها وتلبية معاي�ي الممارسة الطبية المقبولة. قد تكون بحاجة 
ي تقوم فيها بفحص نفسك.

لتسجيل العدد الفعىلي للمرات ال�ت

ي المعاي�ي المحددة، فسوف يغطي أيًضا برنامج Medicare فحوصات مراقبة 
إذا كنت تستو�ف

سكر الدم العالجية المستمرة والمستلزمات ذات الصلة المعتمدة لالستخدام مع فحوصات 
ي النظام 

ات �ف مراقبة سكر الدم من أجل اتخاذ قرارات معالجة مرض الُسكري )مثل، التغي�ي
ف وتطلب منك االأمر تعديالت متكررة  ي حال استخدامك االأنسول�ي

(.  �ف ف ي وجرعة االأنسول�ي
الغذا�أ

ف الخاص بك/جرعتك، فقد يغطي برنامج Medicare فحص مراقبة  عىل نظام االأنسول�ي
ي جميع متطلبات تغطية برنامج 

سكر الدم العالجي المستمر إذا قرر طبيبك أنك تستو�ف
ي 

ي الدم بشكل متكرر )4 مرات أو أك�ش �ف
ي ذلك الحاجة إىل فحص السكر �ف

Medicare، بما �ف
ي 

ف أو أك�ش �ف ف أو الحصول عىل 3 حقن أنسول�ي اليوم( والحاجة إىل استخدام إما مضخة االأنسول�ي
اليوم. يجب عليك أيًضا القيام بزيارات شخصية روتينية إىل طبيبك.

ي 
و�ف لك�ت إذا كانت لديك أية أسئلة حول مستلزمات الُسكري، فتفضل بزيارة الموقع االإ

 Medicare Medicare gov/coverage. يمكنك أيًضا االتصال عىل
MEDICARE (1-800-633-4227)-800-1. ويمكن لمستخدمي الهاتف الن�ي TTY االتصال 

عىل الرقم 1-877-486-2048.

https://www.medicare.gov/coverage
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ي الدم ومعداته )تتمة(
ي للسكر �ف

مستلزمات االختبار الذا�ت
ي ح�ت أحصل عىل تغطية لهذه المستلزمات؟ ما الذي احتاجه من طبي�ب

ي حال حصولك عىل وصفة 
ي للُسكري فقط �ف

ات الفحص الذا�ت ف سيغطي Medicare معدات و تجه�ي
طبية من طبيبك. ينبغي ان تذكر الوصفة الطبية:

ا بالُسكري.	  فيما اذا كنت مصاب

 نوع مراقب سكر الدم الذي تحتاجه ولم تحتاجه. )ان كنت بحاجة لمراقب 	 
خاص بسبب مشاكل النظر، يجب ان يوضح طبيبك ذلك.(

 	. ف فيما اذا كنت تستخدم االنسول�ي

ي دمك.	 
ي ينبغي عليك فيها فحص السكر �ف

عدد المرات ال�ت

ي الشهر الواحد.	 
ي تحتاجها �ف

طة االختبار والمشارط المدببة ال�ت  عدد ا�ش

. ىلي ا ي ر م تذك

اتك.	  ف يجب ان تطلب اعادة تعبئة لتجه�ي

طة االختبار كل 12 شهرا.	  انت بحاجة لوصفة جديدة من طبيك لمشارطك المدببة و ا�ش

ي الحصول عىل هذه المستلزمات؟.
من أين يمكن�ف

ي صيدليتك.	 
اتك �ف ف بامكانك عمل طلبية واستالم تجه�ي

كة او 	  اتك من مجهز معدات طبية. و بصورة عامة فان “المجهز” هو اي �ش ف  بإمكانك طلب تجه�ي
ا  ي تكون فيها مريضا داخلي

شخص او وكالة تعطيك خدمة او مادة طبية فيما عدا الحاالت ال�ت
اتك بهذه الطريقة فيجب عليك عمل الطلبية بنفسك. ستحتاج  ف ي ان حصلت عىل تجه�ي

�ف
ات نيابة عنك. ف اىل وصفة من طبيبك لعمل الطلبية لكن طبيبك ال يستطيع طلب التجه�ي

ه؟ دام خ ت ّ اس ىلي ي ع غ ب ن ة ي ي دل ي ورِّد أو ص أي م

ي Medicare. ان كنت تذهب اىل 
ات من الصيدلية او المجهز المدرج �ف ف يجب ان تحصل عىل تجه�ي

ورة  ات ف ع ال ك دف ي ل ون ع ك ي ي Medicare فلن يقوم Medicare بالدفع. س
ف �ف صيدلية او مجهز غ�ي مدرج�ي

. ف �ي درج �ي م ن غ دي زوِّ ة أو م درج �ي م ات غ ي دل ي ن ص ا م ه ي ل ل ع ص ح ات ت زم ل ت س ل أيم اب ق ل م ام ك ال ب

قبل حصولك عىل أي مستلزمات، يكون من المهم طرح االأسئلة التالية عىل المورِّد أو الصيدلية:

ي برنامج Medicare؟	 
ل �ف هل أنت مسجَّ

؟	  ف هل تقبل مدفوعات التأم�ي

ف هي »ال« ، فينبغي عليك االتصال بصيدلية أخرى أو مورِّد  إذا كانت االجابة عن أحد هذين السؤال�ي
ياتك ح�ت توفر  ي منطقتك تكون إجابته هي »نعم« للتأكد من تغطية برنامج Medicare لمش�ت

آخر �ف
عىل نفسك المال.
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ي الدم ومعداته )تتمة(
ي للسكر �ف

مستلزمات االختبار الذا�ت
ي برنامج Medicare، تفضل بزيارة Medicare gov/supplier. أو 

للعثور عىل مزود خدمات مسجل �ف
 TTY 800-1. ويمكن لمستخدمي الهاتف الن�ي-MEDICARE )1-800-633-4227( اتصل عىل الرقم

االتصال عىل الرقم 1-877-486-2048.

ات  ف ات لم تطلبها او مقابل اي تجه�ي ف ة: لن يقوم Medicare بالدفع مقابل اي تجه�ي ظ الح م
طة االختبار و المشارط  ي ذلك مراقبات سكر الدم و ا�ش

ارسلت اليك بشكل آىلي من مجهزين بما �ف
ي يتم إرسالها إليك، بصورة تلقائية، وكنت 

المدببة. إذا كنت تحصل عىل بعض الُمستلزمات ال�ت
ي وقوعك ضحية الأي من حاالت الغش وذلك فيما يتعلق 

تتلقى إعالنات ُمضللة أو تشك �ف
 .1-800-MEDICARE )1-800-633-4227( بمستلزمات مرض الُسكري، يُرجى االتصال عىل الرقم

ويمكن لمستخدمي الهاتف الن�ي TTY االتصال عىل الرقم 1-877-486-2048.

ات؟ ب ال ط م ديم ال ق ن ت ؤول ع س م ن ال م

ي برنامج Medicare مطالبات 
يجب أن يُقدم جميع مزودي الخدمات و الصيدليات المسجلة �ف

ي يتم تغطيتها 
ائط االختبار، والعنا� االأخرى ال�ت فحوصات مراقبة سكر الدم )الجلوكوز(، و�ش

طة االختبار  تحت بند المعدات الطبية المعمرة. ال يمكنك تقديم مطالبة خاصة بأ�ش
ي الدم بنفسك.

أوفحوصات مراقبة الُسكر �ف

ه؟ ع ىلي دف ي ع غ ب ن ذي ي ا ال م

د  ي عند حصولك عىل مستلزماتك من أي صيدلية أو مزوِّ
لن تدفع أك�ش من مبلغ المشاركة التأمي�ف

ك ل  ف كأجر كامل. إذا كانت الصيدلية أو مزود الخدمات الخاص ب يقبل المبلغ الذي يحدده التأم�ي
ف المحددة كأجر كامل، فقد تكون االأجور أعىل و قد تقوم بدفع المزيد. و قد  ل دفعة التأم�ي ب ق ي
ي وقت الخدمة و من ثم تنتظر ان يقوم Medicare بإرسال 

تضطر كذلك اىل دفع  االجور كاملة �ف
حصته من التكلفة اليك.

القسم 2: تغطية Part B من Medicare للمستلزمات الخاصة بمرض الُسكري 

https://www.medicare.gov/medical-equipment-suppliers/?redirect=true
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ف مضخات الأنسول�ي
ي ذلك 

ي يتم ارتداؤها خارج الجسم )الخارجية(، بما �ف
ف ال�ت قد يغطى Part B مضخات االأنسول�ي

ف  ف Part B المصاب�ي ف المستخدم مع المضخة لبعض االشخاص ممن لديهم تأم�ي االأنسول�ي
ف معدات نسول�ي وط المحددة. تعت�ب مضخات االإ  بالُسكري والذين تنطبق عليهم الرسش

 طبية معمرة.

؟ ف �ي ول س ة الأن خ ض ىل م ل ع ص ف أح ي ك

ف فيقوم طبيبك بوصفها لك. ان احتجت اىل استخدام مضخة االأنسول�ي

ي Original Medicare بدفع %20 من المبلغ الذي يقره Medicare بعد 
ة: و ستقوم �ف ظ الح م

. ف نسول�ي الخصم السنوي لـ Part B. سيقوم برنامج Medicare بدفع %80 من تكلفة مضخة االإ

الأحذية أو ُفرُش الأحذية الداخلية العالجية.
وط المحددة )انظر  ي الرسش

ا بمرض الُسكري وتستو�ف إذا كنت تحظى بخدمات Part B وكنت مصابً
الصفحة رقم 14(، فسيقوم برنامج Medicare بتغطية االأحذية العالجية إذا كنت بحاجة لها.

دة من االأنواع التالية: ي يغطيها Part B كل عام واح
تشمل االأحذية ال�ت

زوج واحد من االأحذية ذات الحشوة العميقة و 3 أزواج من ُفُرش االأحذية الداخلية	 

ي ذلك الحشوات أو 	 
 زوج واحد من االأحذية المصبوبة حسب الطلب )بما �ف

الُفرش( إذا لم تتمكن من ارتداء أحذية ذات الحشوة العميقة بسبب وجود 
ف من ُفُرش االأحذية الداخلية. ف إضافي�ي ، وزوج�ي ف ي القدم�ي

تشوه �ف

ي حاالت معينة قد يغطي Medicare كذلك فرش داخىلي للحذاء بشكل منفصل او 
ة: و �ف ظ الح م

. تعديالت الحذاء بدال من الفرش الداخىلي

القسم 2: تغطية Part B من Medicare للمستلزمات الخاصة بمرض الُسكري 
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االأحذية أو ُفرُش االأحذية الداخلية العالجية )تتمة(
كيف أحصل عىل الأحذية العالجية؟

ح�ت يقوم برنامج Medicare بالدفع مقابل أحذيتك العالجية، يجب أن يؤكد طبيبك الذي 
وط الثالثة التالية: ي الرسش

يعالجك من مرض الُسكري بأنك تستو�ف

انك مصاب الُسكري:. 1

ي احدى قدميك او كالهما:. 2
ان لديك عىل االقل واحدة من الحاالت التالية �ف

ي للقدم	 
ب�ت كىلي أو جز�أ

ي القدم	 
تقرحات سابقة �ف

دشبذ من الممكن أن يؤدي إىل تقرحات القدم	 

تلف العصب بسبب مرض الُسكري مع عالمات وجود مشكالت ناشئة الدشبذ	 

ضعف الدورة الدموية	 

قدم مشوهة	 

 ان كنت تُعالج تحت خطة رعاية شاملة خاصة بمرض الُسكري وكنت بحاجة اىل احذية . 3
عالجية و\أو اىل فرش داخىلي للحذاء بسبب الُسكري.

: كما يتطلب برنامج Medicare ما يىلي

د رعاية صحية آخر مؤهل بوصف االأحذية.	  ي القدم أو مزوِّ
قيام أخصا�أ

ي القدم أو اختصاصي التقويم 	 
 قيام طبيب أو فرد آخر مؤهل مثل أخصا�أ

ها. أو اختصاصي البدائل الصناعية بقياس االأحذية وتوف�ي

ي حالت 
رة التالفة أو المفقودة �ف استبدال المستلزمات أو المعدات الطبية المعمِّ

الكوارث أو الطوارئ
رة )مثل الكرسي  إذا تم الدفع بالفعل من خالل Original Medicare مقابل المعدات الطبية المعمِّ

المتحرك أو المشاية( أو مقابل المستلزمات )مثل مستلزمات مرض الُسكري(، فعند تلف أو فقدان 
تلك المعدات أو المستلزمات بسبب حالة طوارئ أو كارثة:

ي حاالت معينة، سوف تغطي خطة برنامج Medicare تكلفة 	 
 �ف

إصالح أو استبدال تلك المعدات أو المستلزمات.

 وبشكل عام، سيتم من خالل خطة برنامج Medicare تغطية تكلفة العنا� 	 
ي الوقت الذي يجري فيه إصالح معداتك.

المستأجرة )مثل الكراسي المتحركة( �ف

للمزيد من المعلومات عن استبدال الجهاز أو الُمستلزمات ُقم بزيارة Medicare gov أو اتصل عىل 
الرقم )MEDICARE )1-800-633-4227-800-1. ويمكن لمستخدمي الهاتف الن�ي TTY االتصال عىل 

الرقم 1-877-486-2048.

القسم 2: تغطية Part B من Medicare للمستلزمات الخاصة بمرض الُسكري 

https://www.medicare.gov
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تغطية برنامج Medicare للعقاق�ي 
الخاصة بمرض الُسكري  يُقدم هذا القسم معلومات عن تغطية خطة برنامج Medicare لعقاق�ي 3

ي برنامج 
ف �ف ك�ي  الوصفات الطبية )Part D( بالنسبة لالأشخاص المش�ت

صابة بالُسكري. للحصول عىل  ف لخطر الإ ف أو المعرض�ي  Medicare المصاب�ي

 . ي إحدى خطط برنامج Medicare للعقاق�ي
اك �ف ، يجب عليك الش�ت  تغطية برنامج Medicare للعقاق�ي

تغطي خطط برنامج Medicare للعقاق�ي هذه العقاق�ي الخاصة بالسكري ومستلزماته:

 	. ف الأنسول�ي
العقاق�ي المضادة لمرض الُسكري.	 
نة خاصة بمرض الُسكري.	  لزمات معي مست

Part D من )Senior Savings Model( برنامج نموذج التوف�ي الرائد

. ف ي تقدم مزايا تكميلية فيما يتعلق بالأنسول�ي
 قد تتمكن من النضمام إىل خطة العقاق�ي من Medicare ال�ت

ي جميع لجميع الأشخاص 
  يُتاح برنامج نموذج التوف�ي الرائد )Senior Savings Model( من Part D �ف

ي هذا النموذج خيارات تغطية تشمل أنواًعا 
ي تشارك �ف

ف مع .Medicare. ستقدم الخطط ال�ت ك�ي  المش�ت

ي السداد بحد أقىص 35 دولًرا مقابل توف�ي المستلزمات 
ف مع دفع مبلغ مشاركة �ف  متعددة من الأنسول�ي

ك البالغ 35 دولًرا أمريكياً خالل المرحلة  لمدة شهر. )ل يتم تطبيق الحد الأقىص لمبلغ الدفع المش�ت

 الكارثية من تغطية Medicare للعقاق�ي الطبية.(

ف سارياً إذا كنت تحصل  ك البالغ 35 دولًرا أمريكياً مقابل الأنسول�ي مالحظة: ل يُعد مبلغ الدفع المش�ت

بالفعل عىل المساعدة من Extra Help. إذا حصلت عىل مساعدة كاملة من Extra Help، فإن المبلغ 

ي 
ف أقل من 35 دولًرا. وإذا حصلت عىل مساعدة جزئية من Extra Help �ف الذي تدفعه مقابل الأنسول�ي

ك البالغ 35 دولًرا.  عام 2023، فقد يكون المبلغ الذي تدفعه أك�ث أو أقل من مبلغ الدفع المش�ت

القسم
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ف الأنسول�ي
. كما  ف ف القابل للحقن غ�ي المستخدم مع مضخة ترسيب االأنسول�ي تغطي خطط العقاق�ي من برنامج Medicare االأنسول�ي

ف الُمستنشق. أن هناك بعض الخطط تغطي االأنسول�ي

العقاق�ي المضادة لمرض الُسكري
ف ورغم عدم  تستخدم العقاق�ي المضادة للُسكري للسيطرة عىل سكر الدم )الغلوكوز( الذي ال يُسيطر عليه االنسول�ي
ي توفرها Medicare يمكن أن تغطي االأدوية 

ي قائمة االأدوية لكل خطة، إال أن خطط االأدوية ال�ت
إدراج جميع تلك االأدوية �ف

المضادة لمرض السكري مثل:

 	)Precose® )acarbose( and Glyset® )miglitol( مثل )AGIs( مثبطات ألفا جلوكوزيداز

 	Glucophage® )metformin( بيغوانيد مثل

® »®Adlyxin« ليكسيسيناتيد 	  ف  ناهضات مستقبل الببتيد الشبيه بالجلوكاجون GLP-1( 1( مثل أدليكس�ي
)»lixisenatide(«، وبيتا® »®Byetta«، وبيدوريون® »®Bydureon« إكسيناتيد، )»exenatide(، وأوزيمبيك® 

 ،)»albiglutide«( البيجلوتيد »Tanzeum®« ®وتانزيوم ،)»semaglutide«( سيماجلوتيد »Ozempic®«
.)»liraglutide«( اجلوتايد ® »®Trulicity« دوالجلوتايد )»dulaglutide«(، وفيكتوزا® »®Victoza« ل�ي ي

وتروليسي�ت

 	Prandin® )repaglinide( و Starlix® )nateglinide( ميجليتينيد مثل

ك 2 للصوديوم والجلوكوز )SGLT-2 inhibitors( مثل فوركسيجا® 	  طات الناقل المش�ت  مثبِّ
»®Farxiga« )داباجليفلوزين)»dapagliflozin«(، وانفوكانا® »®Invokana« )كاناجليفلوزين 

)»empagliflozin«( أمباغليفلوزين »Jardiance®« ®جارديانس ،)»canagliflozin«(

 	Glucotrol® )glipizide( and Glynase® )glyburide( السلفونيل يوريا مثل

 	Avandia® )rosiglitazone(و Actos® )pioglitazone( ثيازوليدينديونيس مثل

مستلزمات مرض الُسكري
ف الُمستنشق إذا كنت تحظى بتغطية عقاق�ي من  ف أو االأنسول�ي تتم تغطية المستلزمات المستخدمة لحقن االأنسول�ي

ات الطبية: ف ا بالسكري. وتشمل هذه التجه�ي برنامج Medicar وكنت مصابً

مسحات الكحول	 

الشاش	 

ف الُمستنشق	  أجهزة االأنسول�ي

ف أو بدونه	  نسول�ي ف الُمستنَشق مع االإ نسول�ي أجهزة االإ

ف أو بدونه	  نسول�ي ف مع االإ نسول�ي أقالم االإ

بر	  االإ

الُحقن	 

للمزيد من المعلومات
:Medicare للمزيد من المعلومات حول تغطية العقاق�ي من برنامج

 	Medicare gov/drug-coverage-part-d ي
و�ف لك�ت تفضل بزيارة الموقع االإ

 اتصل عىل الرقم )MEDICARE )1-800-633-4227-800-1. ويمكن لمستخدمي 	 
الهاتف الن�ي TTY االتصال عىل الرقم 1-877-486-2048.

ف الصحي التابع للوالية )SHIP( للحصول عىل 	  ي التأم�ي
نامج المساعدة �ف  قم باالتصال ب�ب

ف الصحي. للحصول عىل رقم الهاتف الخاص بهم، تفضل  استشارة مجانية بخصوص التأم�ي
.1-800-MEDICARE أو اتصل عىل الرقم ,shiphelp org ي

و�ف لك�ت بزيارة الموقع االإ

https://www.medicare.gov/drug-coverage-part-d
https://www.shiphelp.org
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تغطية برنامج Medicare لخدمات 
مرض الُسكري وفحوصاته يغطي Part B خدمات وفحوصات وتدريبات معينة لمساعدتك 4

عىل وقاية نفسك من مرض الُسكري واكتشافه ومعالجته.

وبصفة عامة، يجب أن يقوم طبيبك بكتابة أمر أو إحالة لك 

ي ذلك:
ح�ت يمكنك الحصول عىل هذه الخدمات، بما �ف

ارات تشخيص مرض الُسكري. انظر الصفحة رقم 18.	  ب اخت
امج 	  ن ابع ل�ب ت امج الوقاية من مرض الُسكري ال رن  ب

ف 19-18. Medicare. انظر الصفحت�ي
ي	 

ية لمرض الُسكري. انظر الصفح�ت دارة الذات   التدريب عىل الإ
ن 22-19.

ف 23-22.	  . انظر الصفحت�ي ي  خدمات العالج التغذوي الط�ب
ي 	 

ف الغليكوزيال�ت ارات الهيموغلوب�ي ب  اخت
»A1c« انظر الصفحة رقم 23.

 Medicare ي يغطيها برنامج
 يمكنك الحصول عىل بعض الخدمات ال�ت

ف 24-23. بدون إحالة أو أمر خطي. انظر الصفحت�ي

القسم
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فحوصات مرض الُسكري
صابة به.  يقوم Part B بالدفع مقابل اختبارات تشخيص مرض الُسكري إذا كنت عرضة لالإ

صابة بمرض  بكًرا. قد تكون عرضة لالإ صابة بمرض الُسكري ُم ي كشف االإ
وتُستخدم هذه الفحوصات �ف

الُسكري ان كنت تشكو من:

ارتفاع ضغط الدم	 

ي الجليرسيد(	 
ول و ثال�ش عرس شحميات الدم )تاريخ لمستويات غ�ي طبيعية من الكوليس�ت

 	)BMI( ≥ 30 السمنة )المعروفة بمؤ�ش كتلة الجسم

ي تحمل الجلوكوز )ُسكر الدم(	 
خلل �ف

ي حالة الصيام	 
ارتفاع نسبة الجلوكوز )ُسكر الدم( �ف

ف أو أك�ش من عوامل المخاطر التالية: كما قد تكون عرضة الأثن�ي

ي من زيادة الوزن )الذي يُعّرف عىل أن مؤ�ش كتلة الجسم< 25 ولكن أقل من 30(	 
تعا�ف

صابة بمرض السكري.	  لديك تاريخ عائىلي من االإ

صابة بسكري الحمل أو أنجبِت طفالً يزن أك�ش من 9 أرطال	  لديِك تاريخ من االإ

عمرك 65 عام أو أك�ب	 

ة 12 شهرا. سيحدد طبيبك  ي ف�ت
ف لتشخيص مرض الُسكري �ف قد يقوم Medicare بالدفع لفحص�ي

 Medicare اٍن. يُغطي برنامج بعد الفحص االوىلي لتشخيص الُسكري ان كنت بحاجة لفحص ث
االختبارات التالية لفحص الُسكري:

ي حالة الصيام	 
اختبارات نسبة جلوكوز )ُسكر( الدم �ف

ي يقرها برنامج Medicare حسب االقتضاء	 
االختبارات جلوكوز الدم االأخرى ال�ت

ى ان كنت تستطيع الحصول  تحدث مع طبيبك ان كنت تعتقد بانك عرضة لالصابة بالُسكري ل�ت
عىل هذه الفحوصات.

Medicare نامج برنامج الوقاية من الُسكري التابع ل�ب
ي العمر لمساعدتك عىل وقاية 

يغطي Part B برنامًجا لتغي�ي السلوك إىل سلوك صحي مرة واحدة �ف
نامج بجلسات أساسية أسبوعية يتم تقديمها  نفسك من مرض الُسكري من النوع 2. يبدأ ال�ب

: ي هذه الجلسات، سوف تحصل عىل ما يىلي
ف بشكل جماعي خالل مدة 6 أشهر. �ف ك�ي للمش�ت

ي السلوك فيما 	 
ات واقعية �ف تدريب عىل إجراء تغي�ي

ي والتمارين الرياضية.
يتعلق بالنظام الغذا�أ

 	. نصائح حول كيفية ممارسة التمارين الرياضية بشكل أك�ب

ي الوزن.	 
اتيجيات للتحكم �ف اس�ت

ًزا.	  مدرب ُمدرب خصيًصا لمساعدتك عىل البقاء محفَّ

الدعم من أشخاص لديهم أهداف وتحديات مشابهة. 	 
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نامج Medicare )تتمة( برنامج الوقاية من الُسكري التابع ل�ب
ي الحفاظ 

ا لمتابعتك �ف بُمجرد االنتهاء من الجلسات االأساسية، سوف تحصل عىل 6 جلسات متابعة شهريًّ
عىل عادات صحية.

ي عام 2021 أو قبل ذلك، سوف تحصل 
إذا كنت قد بدأت برنامج الوقاية من الُسكري التابع لـ Medicare  �ف

ا معينة بشأن فقدان الوزن. عىل 12 جلسة إضافية إذا حققت أهداًف

وط التالية: و من أجل التأهل، يجب أن تفي بالرسش

 	.)Medicare Advantage Plan أو خطة( Part B

ي البالزما لمدة 	 
، أو الجلوكوز �ف ي البالزما أثناء الصيام 110-125 ملجم/ديسيل�ت

 مستوى الجلوكوز �ف
ف  ف 140-199 مجم/ديسيل�ت )اختبار تحمل الجلوكوز الفموي(، أو نتيجة اختبارات الهيموغلوب�ي ساعت�ي

ي غضون 12 شهًرا قبل حضور الجلسة االأساسية االأوىل.
ف 5.7 و ٪6.4 �ف ي “A1c” ب�ي

الغليكوزيال�ت

 مؤ�ش كتلة الجسم )BMI( بمقدار 25 أو أك�ش )مؤ�ش كتلة الجسم 	 
ا(. بمقدار 23 أو أك�ش إذا كنت شخًصا آسيويً

صابة بمرض الُسكري من النوع 1 أو النوع 2 من قبل.	  ال يوجد أي تاريخ لالإ

 	.)ESRD( ي مرحلته النهائية
ليس هناك معاناة من مرض الفشل الكلوي �ف

 	.Medicare نامج ي برنامج الوقاية من مرض الُسكري التابع ل�ب
 لم تشارك من قبل �ف

ء مقابل هذه الخدمات إذا كنت مؤهالً. ي
لن تدفع أي سش

تفضل بزيارة Medicare gov/talk-to-someone  إذا كان هناك مورد برنامج الوقاية من الُسكري التابع لـ 
ي تعيش بها.

ي المنطقة ال�ت
Medicare �ف

دارة الذاتية لمرض الُسكري التدريب عىل الإ
دارة الذاتية لمرض الُسكري عىل تعلم كيفية إدارة مرض الُسكري لنفسك بنجاح.  يساعدك التدريب عىل االإ

يجب أن يقوم طبيبك أو مزود رعاية صحية آخر خاص بك  بوصف هذا التدريب ح�ت يتم تغطيته من 
.Part B خالل

وط التالية: يمكنك الحصول عىل التدريب عىل االدارة الذاتية لمرض الُسكري إذا توفرت فيك أحدى هذه الرسش

أن يكون قد تم تشخيصك بمرض الُسكري.	 

 تغ�ي وضعك حيث لم تكن تأخذ اي ادوية خاصة بمرض الُسكري و بت االن تأخذ دواء 	 
. ف لعالج الُسكري او كأن يتغ�ي دوائك من ذلك الذي تتعاطاه بالفم اىل االنسول�ي

صابة بالُسكري وكونك ُعرضة لمخاطر المضاعفات  )انظر الصفحة التالية(.	  تم تشخيصك باالإ

https://www.medicare.gov/talk-to-someone
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دارة الذاتية لمرض الُسكري )تتمة( تدريب االإ
ايد إذا انطبق عليك أي  ف قد يرى طبيبك أومزود رعاية صحية آخر أنك ُعرضة للمخاطر بشكل م�ت

: مما يىلي

ي غرقة 	 
ي السيطرة عىل سكر دمك او ان تم عالجك �ف

 ان كانت لديك مشكلة �ف
ي المستشفى بسبب الُسكري.

الطوارئ او ان كنت قد بًت ليلة �ف

ف ذا صلة بمرض الُسكري.	  ي الع�ي
ان كنت قد ُشخصت بمرض �ف

ي قدمك او ان كانت لديك مشاكل 	 
ي االحساس �ف

 ان كان لديك نقص �ف
. ي القدم مثل التقرحات او التشوهات او ان كان لديك ب�ت

اخرى �ف

إن تم تشخيصك بمرض الكىل ذا الصلة بالُسكري.	 

سيقوم طبيبك أو مزود رعاية صحية آخر عادًة بإعطائك معلومات عن المكان الذي يمكنك 
دارة الذاتية لمرض الُسكري. يجب أن تحصل عىل هذا  من خالله الحصول عىل التدريب عىل االإ
دارة الذاتية لمرض الُسكري، كجزء من  التدريب من خالل برنامج أو فرد معتمد يوفر تدريب االإ

امج أو هؤالء  خطة رعاية ُمعدة من ِقبل طبيبك أو مزود رعاية صحية آخر. و تكون هذه ال�ب
ف بشأن  ف�ي ثقِّ لُم االأفراد معتمدين من قبل الجمعية االأمريكية للُسكري أو الجمعية االأمريكي ل

الُسكري.

ه؟ ت ي ط غ م ت ت ذي ي ب ال دري ت دار ال ق ا م م

ي هذه 
دارة الذاتية لمرض الُسكري  بتقديم التثقيف �ف ي التدريب عىل االإ

يقوم متخصصون �ف
ي التثقيف بمرض الُسكري. 

ا خاًصا �ف ًب ف قد تلقوا تدري الدورات التدريبية و يجب أن يكون المدرب�ي
سوف يتم من خالل برنامج Medicare تغطيتك بمدة 10 ساعات من التدريب االأوىلي ومدة 

ف من تدريب المتابعة إذا كنت بحاجة إليه. ساعت�ي

ة ال تتجاوز 12 شهًرا من وقت بدئك التدريب. يشمل  ي ف�ت
يجب عليك إتمام التدريب االأوىلي �ف

م  التدريب االأوىلي ساعة تدريب عىل أساس فردي، أي عىل أساس شخص مع شخص. و تُقدَّ
الساعات الـ 9 االأخرى من التدريب االأوىلي بشكل جماعي.

ه من مزودي الرعاية الصحية ما يصل إىل 10 ساعات من  ام: قد يصف لك طبيبك أو غ�ي ه
ي مجموعة عندما يكون ذلك 

التدريب االأوىلي عىل أساس شخص مع شخص بدالً من التدريب �ف
ي تحتاجها من أجل الحصول عىل تدريب فردي ما إذا كان 

ات ال�ت ا. تتضمن بعض المؤ�ش مناسًب
ها من طرق التواصل أو  ي اللغة أو غ�ي

ي السمع أو صعوبة �ف
ي الرؤية أو ضعف �ف

لديك ضعف �ف
ضافة إىل ذلك، يغطي برنامج Medicare أيًضا التدريب الفردي إذا  دراك. باالإ ي االإ

كان لديك قيود �ف
ي غضون شهرين من تاريخ الطلب.

لم تكن هناك مجموعات متاحة �ف
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دارة الذاتية لمرض الُسكري )تتمة( تدريب االإ
ي 

ف من تدريب المتابعة كل عام بعد السنة ال�ت يغطي برنامج Medicare ما يصل إىل ساعت�ي
تتلقى فيها التدريب االأول إذا كنت بحاجة إليه. ولكي تكون مؤهالً للحصول عىل تدريب 

ي من طبيبك أو من مزود خدمات رعاية صحية آخر. من  المتابعة، يجب أن تحصل عىل أمر كتا�ب
ي مجموعة أو خالل جلسات تدريب عىل أساس شخص 

الممكن أن يتم تقديم تدريب المتابعة �ف
مع شخص. تذكر، يجب أن يقوم طبيبك أو مزود خدمات رعاية صحية آخر خاص بك  بوصف 

.Medicare تدريب المتابعة هذا لك ح�ت يتم تغطيته من خالل برنامج

ي العديد من المراكز الصحية 
دارة الذاتية لمرض الُسكري �ف تاح التدريب عىل االإ ة: يُ ظ الح م

الفيدرالية المؤهلة )FQHCs(. تقدم المراكز الصحية الفيديرالية المؤهلة خدمات صحية أولية 
ية المفتقرة للخدمات. تتمثل بعض أنواع  ي المناطق الريفية والح�ف

و خدمات وقائية مؤهلة �ف
ي المراكز الصحية المجتمعية، ومراكز صحة المهاجرين، 

المراكز الصحية الفيديرالية المؤهلة �ف
امج  سكان العامة، وال�ب ي مرافق االإ

دين، ومراكز الرعاية االأولية �ف وبرامج الرعاية الصحية للمرسش
ي تديرها قبيلة أو منظمة قبلية أو منظمة هندية 

ف ال�ت / المرافق الصحية للمرصف الخارجي�ي
ي 

و�ف لك�ت ية. ال ينبغي عليك دفع المبلغ المقتطع لخدمات Part B. تفضل بزيارة الموقع االإ ح�ف
findahealthcenter hrsa gov للعثور عىل المركز الصحي القريب منك.

دارة الذاتية  د: قد تتمكن من الحصول عىل تدريب عىل االإ ع ن بُ ة ع ي ح ص ة ال اي رع ة ال دم خ
ي أي مكان آخر وذلك 

لمرض الُسكري عىل يد طبيب أو مزود خدمات رعاية صحية يتواجد �ف
باستخدام الصوت فقط )مثل هاتفك( أو تكنولوجيا االتصاالت الصوتية والمرئية )مثل جهاز 
الكمبيوتر الخاص بك(. للمزيد من المعلومات حول خدمات الرعاية الصحية عن بُعد اتصل 

.1-800-MEDICARE بالرقم

ب؟ دري ت ي هذا ال
ه �ف م عل أت ذي س ا ال م

دارة الذاتية لمرض الُسكري عىل تعلم كيفية إدارة مرض الُسكري  يساعدك التدريب عىل االإ
ي نمط الحياة. تكون 

ات �ف لنفسك بنجاح. ويشمل هذا المعلومات عن رعاية نفسك و التغي�ي
ف  ا لمساعدة المدرب�ي ا فرديً دارة الذاتية لمرض الُسكري  تقييًم الجلسة االأوىل من التدريب عىل االإ

عىل فهم احتياجاتك بشكل أفضل.

وسيغطي التدريب الصفي موضوعات كالتالية:

 المعلومات العامة حول مرض الُسكري، وفوائد السيطرة 	 
عىل ُسكر الدم ومخاطر ضعف السيطرة عليه.

ي	 
التغذية و كيفية إدارة نظامك الغذا�أ

خيارات إدارة السيطرة عىل ُسكر الدم وتحسينها	 

https://findahealthcenter.hrsa.gov
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دارة الذاتية لمرض الُسكري )تتمة( تدريب االإ
ممارسة التمارين الرياضية و سبب أهميتها لصحتك	 

كيفية أخذك االأدوية بشكل صحيح	 

 اختبار ُسكر الدم وكيفية االستفادة من المعلومات 	 
ف السيطرة عىل مرض الُسكري لديك. لتحس�ي

كيفية منع المضاعفات الحادة والمزمنة لمرض الُسكري لديك والتعرف عليها ومعالجتها	 

ة والقدم	  رعاية االأسنان والبرسش

ي وممارسة التمارين الرياضية واالأدوية عىل ُسكر الدم	 
كيفية تأث�ي النظام الغذا�أ

تغي�ي السلوكيات ووضع االأهداف وتقليل المخاطر وحل المشكالت	 

صابة بمرض الُسكري	  ا مع االإ ًي كيفية التأقلم وجدان

اكها	  تلقي الدعم من العائلة وإ�ش

االستفادة من نظام الرعاية الصحية والموارد المجتمعية	 

ي خدمات العالج التغذوي الط�ب
دارة الذاتية لمرض السكري، يغطي Part B خدمات العالج التغذوي  ضافة إىل التدريب عىل االإ باالإ

ي من مرض السكري أو أمراض الُكىل. ح�ت تكون مؤهال للحصول عىل هذه 
ي إذا كنت تعا�ف الط�ب

ي سكر الدم الصيامي عندك. إضافة إىل ذلك، يمكن 
الخدمة فيجب ان تتوافر معاي�ي معينة �ف

للطبيب أن يصف لك هذه الخدمات.

ف تزويدك بهذه الخدمات: ي تغذية معين�ي يمكن الأي خب�ي تغذية مسجل أو أخصائ�ي

ي للتغذية و نمط الحياة	 
تقييم مبد�أ

ي يجب تناولها وكيفية 	 
 المشورة التغذوية )ماهي االأغذية ال�ت

اتباع خطة وجبات طعام مخصصة خاصة بالُسكري(

ي مرض الُسكري لديك	 
ي تؤثر �ف

كيفية إدارة عوامل نمط الحياة ال�ت

ي	 
ي ادارة نظامك الغذا�أ

طمئنان عىل تقدمك �ف زيارات متابعة لالإ

ي كل عام ح�ت يتوىل برنامج 
ي �ف تذكر، يجب عىل الطبيب وصف خدمات العالج التغذوي الط�ب

Medicare الدفع مقابلها.
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ي )تتمة( خدمات العالج التغذوي الط�ب
ي العديد من المراكز الصحية الفيدرالية المؤهلة. 

ي �ف تاح خدمات العالج التغذوي الط�ب ة: تُ ظ الح م
ي findahealthcenter hrsa gov للعثور عىل 

و�ف لك�ت انظر الصفحة رقم 21. تفضل بزيارة الموقع االإ
المركز الصحي القريب منك.

ي بمعرفة  د: يمكنك الحصول عىل خدمات العالج التغذوي الط�ب ع ن بُ ة ع ي ح ص ة ال اي رع ة ال دم خ
ي أي مكان آخر باستخدام الصوت 

خب�ي تغذية مسجل أو مزود خدمات رعاية صحية متواجد �ف
فقط )مثل هاتفك( أو تكنولوجيا االتصاالت الصوتية والمرئية )مثل جهاز الكمبيوتر الخاص بك(. 
ي مقدورك الحصول عىل 

تحقق من االأمر مع مزود خدمات الرعاية الخاص بك لمعرفة ما إذا كان �ف
بعض من تلك الخدمات ع�ب خدمة الرعاية الصحية عن بُعد.

فحوصات القدم ومعالجتها
 Part ي أي من قدميك، فسيغطي

ي االأعصاب ذي صلة بمرض الُسكري �ف
ي من تلف �ف

إذا كنت تعا�ف
ي رعاية قدم آخر ما لم تكن 

ي قدم أو أخصا�أ
ف كل 6 أشهر من ِقبل أخصا�أ B فحًصا واحًدا للقدم�ي

ة 6 أشهر الماضية. قد يُغطي  ي القدم خالل ف�ت
ي رعاية قدم بسبب مشكلة أخرى �ف

قد زرت أخصا�أ
ء عن جرح( الحدى  ي

ٌ غ�ي َرْضِحّي )غ�ي ناسش ْ
�ت Medicare المزيد من الزيارات المتكررة ان كان لديك بَ

قدميك كليا او جزئيا او ان تغ�ي شكل قدميك مما يش�ي اىل انك قد تكون مصابا بمرض خط�ي 
ي الُسكري عند 

ي االقدام. تذكر بأنه ينبغي ان تكون تحت رعاية طبيب الرعاية االوىلي او اخصا�أ
�ف

حصولك عىل رعاية القدم.

»A1c« ف المسكر اختبارات الهيموغلوب�ي
ف المسكر »A1c« هو اختبار معمىلي يقيس مدى السيطرة عىل سكر دمك عىل  اختبار الهيموغلوب�ي

ا بمرض الُسكري، فإن Part B يغطي هذا االختبار إذا  مدى الثالثة أشهر الماضية. إذا كنت مصابً
طلبه طبيبك.

.Medicare gov/coverage ي
و�ف لك�ت للحصول عىل المزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع االإ

اختبارات الَزَرق )الجلوكوما(
سيتم من خالل خدمات Part B دفع مقابل فحص عينك للتأكد من عدم وجود الجلوكوما )ارتفاع 

ف بشكل كب�ي  صابة. تُعد من المرصف الُمعرض�ي ( مرة كل 12 شهًرا إذا كنت ُعرضة لالإ ف ضغط الع�ي
صابة بالجلوكوما إذا كنت: لالإ

 	) ف ي تؤثر عىل العين�ي
ا باعتالل الشبكية السكري )أحد مضاعفات مرض السكري ال�ت ُمصابً

صابة بالجلوكوما، أو	  لديك تاريخ عائىلي لالإ

https://findahealthcenter.hrsa.gov
https://www.medicare.gov/coverage
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اختبارات الَزَرق«الجلوكوما« )تتمة(
 	. ا فأك�ش أمريكي من أصل أفريقي وتبلغ من العمر 50 عاًم
 	. ا فأك�ش ي وتبلغ من العمر 65 عاًم

من أصل إسبا�ف

ا بتقديم  اف عليه من قبل طبيب عيون مسموح له قانون يجب ان يُجرى االختبار او ان يتم اال�ش
ي واليتك.

هذه الخدمة �ف

نفلونزا والمكورات الرئوية لقاحات الإ
نفلونزا لمرة واحدة بشكل عام  سيتم من خالل Part B الدفع مقابل حصولك عىل حقنة لقاح االإ

نفلونزا. كما سيتم من خالل خدمات Part B الدفع مقابل حصولك عىل  عند دخول موسم االإ
ي أنواع معينة من المكورات 

حقنة المكورات الرئوية لمنع انتشار العدوى بها )كما هو الحال �ف
الرئوية(. يغطي Part B حقنة ثانية مختلفة للمكورات الرئوية بعد 11 شهًرا من الحقنة االأوىل. 

تحدث إىل طبيبك وُمقدم الرعاية الصحية الخاص بك لمعرفة ما إذا كنت بحاجة لهذه اللقاحات.

»Medicare ي برنامج
الزيارة الوقائية »مرحًبا بك �ف

يغطي Part B زيارة فحص صحي واحدة والتثقيف واالستشارة بخصوص الخدمات الوقائية 
ي خدمات Part B.  يشمل ذلك المعلومات حول فحوصات 

اكك �ف خالل أول 12 شهًرا من اش�ت
ا. تمثل الزيارة الوقائية »اهال بك  وريً حاالت لرعاية أخرى إذا كان ذلك �ف معينة واللقاحات واالإ
ي قد تحتاجها مثل 

اىل Medicare« فرصة جيدة للتحدث مع طبيبك عن الخدمات الوقائية ال�ت
فحوصات تشخيص مرض الُسكري.

زيارة »الطمئنان عىل السالمة الصحية« السنوية
ان كنت منضما لـ Medicare Part B الك�ش من 12 شهرا فبإمكانك الحصول عىل الزيارة السنوية 

طمئنان عىل الصحة« لتطوير او تحديث خطة وقائية شخصية استنادا اىل عوامل الخطورة  »لالإ
. و يشمل هذا: ووضعك الصحي الحاىلي

ي والعائىلي	  مراجعة تاريخك الط�ب
ي تُ�ف بوصفة طبية.	 

ف و العقاق�ي ال�ت قائمة مزودي الخدمات الحالي�ي
معلومات طولك ووزنك وضغط دمك والقياسات الروتينية االأخرى	 
ي للفحوصات الخاصة بالخدمات الوقائية المالئمة	 

الجدول الزم�ف
قائمة عوامل الخطورة و خيارات المعالجة المتاحة لك	 

Medicare ي ل يغطيها برنامج
المستلزمات والخدمة ال�ت

ال يغطي Original Medicare و خطط عقاق�ي Medicare كل االشياء. عىل سبيل المثال، ال يتم 
تغطية هذه الخدمات والمستلزمات:

 النظارات والفحوصات الخاصة بالحصول عليها )تُسمى 	 
فحوصات االنكسار(، باستثناء بعد جراحة الساد

 االأحذية التقويمية )االأحذية الخاصة باالأشخاص الذين يعانون 	 
ي أقدامهم ولكنها تكون سليمة(

من خلل �ف
الجراحة التجميلية	 
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 تتوفر المزيد من المعلومات لمساعدتك عىل اتخاذ الخيارات و القرارات

ي احتياجاتك. ي تُل�ب
 الصحية ال�ت

 للحصول عىل مزيد من المعلومات حول تغطية برنامج Medicare لمرض الُسكري،

ي Medicare gov/coverage، أو اتصل عىل الرقم 
و�ف لك�ت   تفضل بزيارة الموقع الإ

.1-800-MEDICARE

 )4227-633-800-1(. ويمكن لمستخدمي الهاتف النىصي TTY التصال عىل 

الرقم 1-877-486-2048.

القسم

https://www.medicare.gov/coverage
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نصائح تساعدك عىل السيطرة عىل مرض الُسكري
يمكنك اتخاذ الكث�ي من الخطوات للسيطرة عىل الُسكري لديك. إليك بعض النصائح الهامة 

ي من الممكن أن تُساعدك عىل البقاء بصحة جيدة:
ال�ت

تناول الطعام الصحي وبالشكل المالئم

 تحدث إىل طبيبك بخصوص ما عاداتك الغذائية )ما تأكله وكمية ما 	 
(. بامكان طبيبك او مثقف الُسكري او مزود رعاية صحية  تتناوله وم�ت

اخر تطوير خطة صحية لتناول الطعام تكون مناسبة لك.

 تحدث مع طبيبك عن وزنك. يستطيع طبيبك التحدث معك بخصوص 	 
الطرق المختلفة لمساعدتك للوصول للوزن المناسب.

رشادات تناول الدواء حسب الإ

تحدث مع طبيبك ان كانت لديك اية مشاكل.

مارس التمارين الرياضية

ي من 
ي معظم االيام. تحدث مع طبيبك عن الفعاليات ال�ت

تحرك لمدة تصل اىل 30 دقيقة �ف
الممكن ان تساعدك عىل البقاء نشطا.

تحقق من هذه الأشياء

 تحقق من ُسكر الدم عندك )الغلوكوز( كلما طلب منك الطبيب ذلك. ينبغي 	 
ي سجل. اعرض سجالتك عىل الطبيب.

عليك تسجيل هذه المعلومات �ف

ي ُظفر اصبع 	 
ي القدم او تقرحات او اورام او احمرار او تقرحات �ف

 تحقق من وجود جروح �ف
ة. القدم. من الهام جدا المحافظة عىل صحة قدميك لمنع مشاكل القدم الخط�ي

 تحقق من ضغط دمك بصورة مستمرة.	 

ول عندك.	   اطلب من طبيبك التحقق من الكوليس�ت

قالع عنه. سوف تغطي 	  ا فينبغي عليك التحدث مع طبيبك عن كيفية االإ  إذا كنت ُمدخًن
ف إذا طلب طبيبك ذلك. خطة Medicare االستشارات الخاصة بحاالت التوقف عن التدخ�ي

سُيساعدك استخدام هذه النصائح عىل ادارة الُسكري لديك. تحدث إىل طبيبك أو شخص 
ي 

مختص بالتثقيف بمرض الُسكري أو مزود رعاية صحية آخر عن عالجك و الفحوصات ال�ت
ي السيطرة عىل مرض الُسكري لديك. 

ينبغي أن تخضع لها و ما لذي يمكنك عمله للُمساعدة �ف
يمكنك التحدث إىل طبيبك بخصوص خياراتك المعالجة الخاصة بك. بإمكانك انت و طبيبك 

ي 
تقرير االفضل لك. كما يُمكنك معرفة المزيد عن طريق االتصال بالمؤسسات المذكورة �ف

. ف ف التاليت�ي الصفحت�ي
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ونية لك�ت أرقام الهواتف والمواقع الإ
ري ك ُس رض ال ىل م رة ع ط ي س ز ال راك  م

)HHS( ة ي ان س ات الن دم خ ة وال ح ص ه )CDC(، وزارة ال ن ة م اي وق  وال

cdc gov/diabetes

1-800-232-4636

MyHealthfinder

healthfinder gov

Indian Health Service

ihs gov/diabetes

National Diabetes Prevention Program

cdc gov/diabetes/prevention

ي لأمراض الُسكري والكىل والجهاز الهضمي )NIDDK( التابع لوكالة معاهد الصحة الوطنية )NIH(، وزارة 
المعهد الوط�ف

)HHS(نسانية الصحة والخدمات الإ

niddk nih gov

niddk nih gov/health-information/diabetes 
 )Clearinghouse( 1-800-860-8747

https://www.cdc.gov/diabetes/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fdiabetes%2Findex.htm
https://health.gov/myhealthfinder
https://www.ihs.gov/diabetes/
https://www.cdc.gov/diabetes/prevention/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fdiabetes%2Fprevention%2Findex.htm
https://www.niddk.nih.gov
https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes
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Medicaidو Medicare ّي ج ام رن ات ب دم ز خ راك م �ة ل ي م ال ال ص ل الت ائ وس

ي ذلك معلومات بصيغ 
توفر مراكز خدمات برنامجّي Medicaid و Medicare مساعدات وخدمات معاونة، بما �ف

حيل ومراسالت  ة وملفات البيانات/الصوتيات وخدمات ال�ت سهلة االستخدام مثل برايل، والمطبوعات الكب�ي
الهاتف الن�ي )TTY(. إذا طلبَت المعلومات 

بصيغة سهلة االستخدام من مراكز خدمات برنامجّي Medicare وMedicaid، لن تُحَرم منها جراء أي وقت 
ي 

ي التخاذ أي إجراء إذا كان هناك أي تأخ�ي �ف
ي أنك سوف تحصل عىل وقت إضا�ف

ها. وذلك يع�ف ي يلزم لتوف�ي
إضا�ف

تنفيذ طلبك.

لطلب معلومات حول Medicare أو Marketplace بصيغة سهلة االستخدام يمكنك:

 .1.1-877-486-2048 : م: ERACIDEM-008-1 :eracideM )1-008-336-7224( الهاتف الن�ي ىل رق ا ع ن ل ب ص ات

س: 1-844-530-3676.. 2 اك ف ال ا ب ن ل راس

د:. 3 ي �ب ال ا ب ن ل راس

Centers for Medicare & Medicaid Services
Offices of Hearings and Inquiries (OHI)

7500 Security Boulevard, Mail Stop S1-13-25
Baltimore, MD 21244-1850

Attn: Customer Accessibility Resource Staff

ي تريد )إذا كانت معروفة(، والعنوان 
ينبغي أن يحتوي طلبك عىل اسمك، ورقم هاتفك، ونوع المعلومات ال�ت

يدي الذي ينبغي علينا إرسال المواد إليه. قد نتصل بك للحصول عىل المزيد من المعلومات. ال�ب

ي )Medicare Advantage Plan( أو إحدى خطط العقاق�ي من Medicare، فحينها 
ا �ف ًك ة: إذا كنت مش�ت ظ الح م

 ،Medicaid اتصل عىل مقدم خطتك لطلب المعلومات الخاصة به بصيغة سهلة االستخدام. أما بخصوص
فاتصل بمكتب Medicaid المحىلي او التابع للوالية.

القسم 5: نصائح وموارد مفيدة
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ي الواليات المتحدة.
ائب �ف أُنِتج هذا المنتج عىل نفقة دافعي ال�ف

ف �ي ي م ت دم ال ار ع ع إش

ا أو ترفضها، أو بخالف ذلك ال تمارس  ي مراكز خدمات برنامجّي Medicare وMedicaid أي مزاي
ال تستث�ف

ي 
عاقة أو الجنس أو السن �ف ي أو االإ

ف ضد أي شخص عىل أساس العرق أو اللون أو االأصل الوط�ف التمي�ي
ي أي من خططها وأنشطتها، سواء 

ا أو المشاركة فيها أو تلقيها �ف التقدم للحصول عىل الخدمات والمزاي
ًة أو من خالل متعهد أو  كان يتم تنفيذها بواسطة مراكز خدمات برنامجّي Medicare وMedicaid مبا�ش

 أي كيان آخر ممن تقوم مراكز خدمات برنامجّي Medicare وMedicaid بالتنسيق معهم لتنفيذ 
خططها وأنشطتها.

ي هذا 
يمكنك االتصال بمراكز خدمات برنامجّي Medicare وMedicaid بأي وسيلة من الوسائل الواردة �ف

شعار إذا كان لديك أي مخاوف بشأن الحصول عىل المعلومات بصيغة يمكنك استخدامها. االإ

ي إحدى خطط مراكز خدمات 
ف �ف كما يمكنك أيًضا تقديم شكوى إذا كنت تعتقد أنك قد تعرضت للتمي�ي

ي الحصول عىل المعلومات بصيغة سهلة 
ي ذلك مواجهة مشكالت �ف

برنامجّي Medicare وMedicaid، بما �ف
ات برنامج Medicare، أو إحدى خطط تغطية عقاق�ي الوصفات الطبية  ف االستخدام من أي من خطط م�ي

 Marketplace Qualified المحلية أو خطط Medicaid أو أحد مكاتب الوالية أو مكاتب ،Medicare من
Health. تتوفر ثالث طرق لرفع شكوى إىل وزارة الصحة والخدمات االنسانية االأمريكية، مكتب الحقوق 

المدنية:

1 .https://www hhs gov/civil-rights/filing-a-complaint/index html :ت ن �ت ن ق الإ ري ن ط ع

ف: من خالل االتصال عىل الرقم 1019-368-800-1. يمكن لمستخدمي الهاتف . 2 ات ه ق ال ري ن ط ع
الن�ي )TTY( االتصال عىل الرقم 1-800-537-7697.

ة: يمكنك إرسال المعلومات الخاصة بشكواك إىل: . 3 ي ص ن ات ال اب ط خ ق ال ري ن ط ع

Office for Civil Rights
U.S. Department of Health and Human Services 

200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 

Washington, D.C. 20201

https://www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/index.html
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ري  ك ُس رض ال ات م زم ل ت س م ج Medicare ل ام رن ة ب ي ط غ  ت
ه ن ة م اي وق ج ال رام ه وب ات دم وخ

Medicare.gov  ■

 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) ■

1-877-486-2048 :TTY ■

https://www.medicare.gov
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