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 برنامج مالحة مكافحة سرطان الثدي وعنق الرحم 
 اتفاقیة المشاركة في البرنامج

سرطان           تقدم  مكافحة  مالحة  برنامج  (الوكالة) 
الفیدرالیة ووزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة في والیة میشیغان، ھو جزء  . برنامج الفحص ھذا، الذي تدعمھ الحكومة  (BC3NP)الثدي وعنق الرحم  

 من خطة وطنیة لتقلیل عدد النساء الالتي ال یملكن تأمین صحي ویتوفین بسبب سرطان الثدي أو سرطان عنق الرحم. 

 الغرض من ھذا البرنامج 
ھو معرفة ما إذا كانت المرأة ُمصابة بسرطان الثدي أو سرطان عنق الرحم، وإذا كانت مصابة بالسرطان، مساعدتھا في    BC3NPالغرض من  

الحصول على عالج السرطان. یمكن أن تساعد اختبارات الفحص المنتظمة في اكتشاف السرطان الذي قد یكون موجوًدا عندما یكون صغیًرا جًدا 
 وبالتالي یسھل عالجھ.

 یقدمھ لك البرنامج ما 
 یمكن للنساء المؤھالت الالتي یستوفین إرشادات دخل البرنامج الحصول على الخدمات التالیة: 

 الثدي
(إذا لزم األمر) الكتشاف نتائج  فحص الثدي (الماموجرام) و/أو اختبارات المتابعة    اختبار عاًما:    64إلى    40النساء اللواتي تتراوح أعمارھن بین   •

 غیر طبیعیة في صورة الثدي الشعاعیة. 
) ویحتجن إلى  CBEمع فحص ثدي سریري غیر طبیعي (   BC3NPعاًما: تمت إحالتھن إلى    39إلى    21النساء اللواتي تتراوح أعمارھن بین   •

 خدمات تشخیصیة للثدي. 

 الرحمعنق 
 (إذا تم تحدیده) وفقًا لعمر العمیل. عنق الرحم واختبار فیروس الورم الحلیمي البشري  یشمل فحص سرطان عنق الرحم اختبار مسحة   •

o   اختبار فیروس الورم الحلیمي البشري غیر مقبول    - اختبار مسحة عنق الرحم فقط  عاًما:    29إلى    21النساء اللواتي تتراوح أعمارھن بین
 . BC3Nالعمریة وال یمكن دفعھ من قبل برنامج    لھذه الفئة 

o   وفًقا  اختبار مسحة عنق الرحم واختبار فیروس الورم الحلیمي البشري  عاًما:    65إلى    30النساء اللواتي تتراوح أعمارھن بین
 وإرشادات األھلیة لفحص عنق الرحم.   BC3NPللبروتوكول الطبي في  

o   عاًما: تمت إحالتھن إلى    64إلى    21النساء اللواتي تتراوح أعمارھن بینBC3NP    الكتشاف نتائج غیر    عنق الرحم الختبارات متابعة
 طبیعیة في اختبار فحص عنق الرحم. 

 )    (الحروف األول ى   :أھلیة البرنامج 
سأكون مؤھلة لتلقي خدمات البرنامج إذا استوفیت المعاییر األخرى المدرجة في ھذه    لي عما إذا كنت أمتلك تأمین صحي. عند التسجیل، سیتم سؤا  .1

 : و االتفاقیة  
 أولیس لدي تأمین صحي  •
 أو یغطي تأمیني الصحي خدمات فحص سرطان الثدي/العنق و/أو خدمات المتابعة  ال •
 الخدمات، وأنا غیر قادرة على دفع المبلغ المقتطع. ھناك مبالغ كبیرة متراكمة على تأمیني الصحي یجب دفعھا قبل تلقي  •

 عن ھذه المعلومات بدقة.  BC3NPإذا حصلت على تأمین بعد التسجیل، یجب علّي إبالغ  .2
 إذا فشلت في القیام بذلك، فأنا أفھم أنني سأكون مسؤولة عن التكالیف الناتجة عن أي خدمات برامج أحصل علیھا. •

شن في میشیغان أو یعشن بالقرب من حدود والیة مجاورة (إندیانا، أوھایو، ویسكونسن، مینیسوتا) الالتي  للنساء الالتي یعی   BC3NPیتوفر  .3
 یخططن للحصول على خدمات الفحص والتشخیص في میشیغان. 

 إذا تغیرت حالة إقامتي. BC3NPیجب علّي إبالغ   •
إذا قدمت معلومات غیر صحیحة عن كوني مقیًما في میشیغان أو أتلقى خدمات في میشیغان، فلن أكون مؤھلة للحصول على أي  •

 .BC3NPخدمات أخرى وسیتم إلغاء تسجیلي في 
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 )  (الحروف األو � :النتائج غیر الطبیعیةإخطار بنتائج االختبار ومتابعة 
 سیتم إبالغي بنتائج اختبارات الفحص ھذه وأي متابعة إضافیة قد تكون مطلوبة.  .1

 یتم تقدیم اختبارات المتابعة بعد نتیجة فحص غیر طبیعیة لسرطان الثدي و/أو عنق الرحم. .2

 بأي اختبارات غیر طبیعیة.أقوم باختیار [أو عدم اختیار] اتباع توصیات المتابعة الخاصة  .3

في جدولة مواعید فحوصات المتابعة من خالل مقدمي  BC3NPإذا أظھر أي اختبار فحص شیئًا غیر طبیعیًا، فسوف تساعدني وكالة  .4
 الخدمات المشاركین في البرنامج. 

 ھذه المعلومات.  إذا كان لدّي مقدم خدمة آخر، فسیتم إبالغھ بنتائج االختبار إذا قدمت موافقة خطیّة للكشف عن .5

 )      (الحروف األو لى :تكلفة خدمات البرنامج
 .المعتمد من البرنامجیغطي البرنامج تكالیف فحص سرطان الثدي و/أو عنق الرحم واختبارات المتابعة  .1

 من الممكن أن یكون ھناك اختبارات أو إجراءات أخرى موصى بھا لي من قبل مزّود الرعایة الخاص بي. .2
من دفع مقابل اختبارات المتابعة و/أو  BC3NPإذا لم تتم الموافقة على ھذه االختبارات الموصى بھا من قبل البرنامج، فلن تتمكن  •

 االختبارات و/أو الرسوم اإلضافیة.
ساعدة  معي لمساعدتي في الحصول على الخدمات المطلوبة. (أي، الم BC3NPإذا كنت غیر قادرة على الدفع، فسوف تعمل وكالة  •

 المالیة ووضع خطة دفع إذا لزم األمر) 

أفھم أنھ إذا كانت  قبل إكمال اختبارات المتابعة.  المعتمدة من البرنامجعن اختبارات المتابعة   BC3NPأفھم أنھ یجب علّي أن أسأل وكالة  .3
 .لدي اختبارات متابعة غیر معتمدة من البرنامج، فقد أكون مسؤولة عن الرسوم

 )      ( الحروف األول ى:طان الثدي أو عنق الرحمفي حالة تشخیص سر 

 لسرطان الثدي أو عنق الرحم.  عالجمقابل أي خدمات  BC3NPال تدفع  .1

الخاص بوكالة  Medicaidما إذا كنت مؤھلة للمشاركة في برنامج  BC3NPإذا تم تشخیصي بسرطان الثدي أو عنق الرحم، فستحدد وكالة  .2
BC3NP .والذي سیوفر تغطیة تأمینیة لعالج السرطان الخاص بي 

من خالل التوقیع باألحرف األولى أعاله، أفھم أنھ بمجرد أن أكون قد أكملت عالج السرطان و/أو لم أعد مؤھلة للحصول على  •
BC3NP،  .ستنتھي ھذه التغطیة التأمینیة 

معي لمساعدتي في تلقي العالج. (أي،   BC3NPھذا، فسوف تعمل وكالة  Medicaidإذا لم أكن مؤھلة لتغطیة العالج من خالل برنامج  .3
 المساعدة المالیة وإعداد خطة دفع إذا لزم األمر). 

. لقد تمكنت من طرح أسئلة حول ھذا BC3NPلقد تم شرح ھذا البرنامج لي وتمت اإلجابة عن أسئلتي. بناًء على فھمي، قررت المشاركة في  
 ناًء على فھمي لبرنامج الفحص والمتابعة ھذا، أرغب في التسجیل.البرنامج وھذا النموذج وحصلت على إجابات عن أسئلتي. ب

 ).     /  ھو (    BC3NPرقم ھاتف وكالة  
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