فحص طبي مجاني لألسنان  ،العیون  ،والصحھ العامه

SEATTLE/KING COUNTY CLINIC
October 26 – 29, 2017
at Seattle Center
كافة خدمات العیاده مجانیه
األسنان  :تنظیف عمیق لألسنان  ،حشو  ،خلع وأشعه
العیون  :كشف على النظر  ،وفحص شامل للعین  ،نظارات
للقراءه وكتابة وصفه طبیه للنظارات بعد الفحص  .إحضر
معك وصفه طبیه للنظارات الحالیه (لم یمضي علیھا أكثر من
عام واحد) لتتجنب عمل إمتحان النظر والحصول فقط على
النظارات
الفحص الطبي  :الفحص الجسدي ،عینھ طبیھ لفحص عنق
الرحم ،األشعة السینیة ،تخطیط القلب ،التصویر الشعاعي
للثدي (المموجرام)  ،الموجات فوق الصوتیة ،العنایة بالقدم،
العنایة بالجروح ،نحدید الفحوص المخبریة المختارة ،الصحة
السلوكیة،التطعیمات  ،الوخز باإلبر ،العالج الطبیعي والعالج
بتقویم العمود الفقري واالستشارات في العالج الطبیعي و
إستشاره في التغذیة واألدویه
الموارد  :العمل اإلجتماعي  ،ومساعدات مع التأمینات الصحیھ ،
والمزید

معلومات عن العیاده
 نرحب بالجمیع ! المرضى لن یحتاجوا إلى بطاقة
شخصیه أو إثبات جنسیه
 سیتم توزیع تذاكر الدخول في تمام الساعھ الخامسھ
صباحا في سیاتل سنتر/
فیشر  -بافیلیون زاویة شارع رقم  2مع شارع توماس
)(Corner of 2nd Ave & Thomas Street
 ال تحتاج لحجز مسبق  :فاألولویھ حسب الحضور (من
یأتي أوال یدخل اوال)
 من المتوقع زیادة اإلزدحام والطلب على التذاكر في
یومي السبت واألحد
سوف یتوفر مترجمین
 توفیر مواقف مجانیھ للسیارات في العنوانین:
Mercer St. Garage, 650 34d Ave N
1st Ave Garage 220 1st Ave N



كن مستعدا لقضاء یوم طویل  ،واحضر طعامك
وأي أدویة یومیھ تقوم
باستعمالھا وإرتدي مالبس مریحھا

كیفیة تمكني من دخول العیاده ؟
یمكنك الحصول على تذكرة الدخول من فیشر بافیلیون في سیاتل سنتر.
وفیشر بافیلیون سوف یفتح كل یوم في تمام الساعھ  12:30صباحا  .لمزیدا
من التفاصیل والخریطھ راجع موقع مركز سیاتل على
Seattlecenter.org/patients
عدد تذاكر الدخول محدوده للیوم الواحد وسوف یبدأ توزیعھا في تمام الساعة الخامسة صباحا ویسمح لكل شخص تذكره واحده
فقط إلستخدامفي ذلك الیوم.
سوف یتم إدخال أول مریض للعیاده في الكي أرینا حسب رقم التذكره إبتداءامن الساعه  6:30صباحا
كیف یمكنني التحضیر لیوم العیاده ؟
سیكون یوما طویال  .إحضر وكن مستعدا لتعتني بنفسك
واحضر طعامك ومشروباتك وأي أدویة یومیھ تستخدمھا قد تحتاج لھا خالل فترة إنتظارك
ال داعي من اإلمتناع عن تناول الطعام لزوم الفحوص المخبریه
لتلقي خدمة العنایھ باألسنان یجب أن یكون ضغط الدم والسكر في حدود معینه وذلك من أجل سالمة المریض.
إرتدي مالبس مریحه
ترك الحیوانات األلیفھ في المنزل إال إذا كانت حیوانات لزوم الخدمه الشخصیه.
إذا كان المریض تحت سن  18سنه یجب أن یكون بصحبة أحد الوالدین أوالوصي القانوني أثناء التسجیل والخدمات  ،ویجوز
اإلستثناء من ھذا البنمن ھم أعمارھم  13سنه وما فوق الذین لیسوا على إتصال مع أحد الوالدین أو لیس لدیھم وصي قانوني.
ھل سیكون ھناك أحد یتحدث لغتي ؟
یتوفر لدینا خدمات الترجمھ لمساعدة المرضى في كل انحاء العیاده
ما الذي سوف یحدث عند دخولي العیاده؟
بسبب إزدحام العیاده فعلیك أن تتوقع بأنك لن تستطیع إجراء فحص العیون
واألسنان معا في نفس الیوم.
للحصول على خدمھ طبیھ ثانیھ یمكن للمریض أن یقف في الطابور في یوم
آخر والحصول على تذكرة الدخول لتلقي مزیدا من الخدمات الطبیبه.
سوف یتم الحصول على البیانات األساسیه الشخصیه من المرضى مثل
اإلسم  ،العمر  ،الطول  ،الوزن  ،والتاریخ الطبي للمریض.
للحصول على تلقي أي خدمھ كشف من كشوفات (أألسنان  ،أو النظر  ،أو
الكشف الطبي) یجب علیك اإلنتظار وفي كل خدمه حسب دورك في أولویة
الحضور (من حضر أوال -یخدم أوال).
أي الخدمات غیر المتاحھ في العیاده؟
أألسنان  :عدم توفر الجسور  ،وعملیات الخلع المعقده بما في ذلك أسنان الحكمھ ،
عدم توفر أطقم األسنان  ،أو الزرع  ،أو تقویم األسنان  ،القنوات الجذریھ /العصب
على الضروس  ،التخدیر  ،وتبییض األسنان.
العیون  :عدم توفر العدسات الالصقھه ،أو نظارات الشمس.
 .الفحص الطبي العام  :عدم توفر أخذ العینات /الخزعات  ،عدم وجود تجبیر الكسور ،
األشعھ المقطعیھ  ،الغرز أو خیاطة الجروح  ،عدم توفر التطعیمات لألطفال دون سن
18سنھ من العمر  ،عدم منح تصریح للقبول في أي مصحھ أو مستشفى للمعالجھ ،
عدم توفر الرنین المغناطیسي/أم.أر .أي  ،ال یتم منح وصفات طبیھ جدیده ألدویة
الصحه السلوكیه /العالج النفسي.
لن یتم إستخدام أو وصف أدویھ مخدره (الناركوتین)  .ولن یتم منح وصفات طبیھ
أو توفیر ترخیص إلستعمال الماریجوانا.
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