مركز الصحة المدرسي التابع لمركزصحة بورتالند الكبرى
)Greater Portland Health School-Based Health Center (SBHC
األسئلة المتداولة
س :ما هي المدارس التي لديها مراكز صحية؟
ج :في بورتالند :مدرسة كنك المتوسطة ،ثانوية ديرنك ،ثانوية بورتالند ،ثانوية كاسكو باي والثانوية المهنية .PATHS
في ويستبروك :مدرسة ويستبروك الثانوية
س :كيف يمكنني تسجيل طفلي؟
ج :تعبئة وتوقيع نموذج التسجيل .يمكن إرجاع النموذج المكتمل بالطرق التالية :إلى المركز الصحي في المدرسة ،إلى ممرضة المدرسة أو
إلى معلم الصف.
س :هل يمكن رؤية طفلي من قبل مقدم الرعاية الصحية إذا لم يتم إرجاع نموذج التسجيل بتوقيع أحد الوالدين؟
ج :يجب أن يكون لدى الطالب القاصرين (دون سن  18عا ًما*) في المركز الصحي المدرسي نموذج تسجيل موقع قبل أن تتم رؤيته من
قبل مقدم الخدمة .يُسمح بالموافقة اللفظية لمرة واحدة من والد الطفل أو الوصي عليه .يجب إرجاع نموذج التسجيل المكتمل والموقّع قبل
تقديم أي خدمات أخرى .يعمل نموذج التسجيل كقسيمة إذن لتوفير الخدمات الصحية الطبية والسلوكية لقاصر.
* يجوز للقاصر الموافقة على جميع الخدمات الطبية والنفسية وخدمات طب األسنان وغيرها من الخدمات االستشارية الصحية إذا كان
القاصر:
 .1يعيش منفصل؛ مستقل عن الدعم األبوي
 .2متزوج
 .3عضو في القوات المسلحة
 .4المحررين
إذا كان عمر الطالب أكثر من  18عا ًما ،يمكنه ملء نموذج التسجيل والتوقيع عليه لتلقي الخدمات في المركز الصحي المدرسي.
س :ما الذي يعتبر زيارة سرية؟
ج :سيتمكن الطالب المسجلون في مركز الصحة المدرسية من الوصول إلى الخدمات السرية (ما لم يختر الطالب إدراج والديه في رعايتهم
ويعطي اإلذن للقيام بذلك) .يمكن تقديم الخدمات التالية دون موافقة الوالدين المضافة وتعتبر زيارات سرية.
• خدمات منع الحمل
• اختبار وعالج فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من األمراض المنقولة باالتصال الجنسي
• تعاطي الكحول والمخدرات
• خدمات الرعاية والوالدة قبل الوالدة
• الرعاية الصحية النفسية للمرضى الخارجيين
س :هل أحتاج إلى تسجيل طفلي إذا كان مريضًا راس ًخا بالفعل في مركز بورتالند للصحة Greater Portland Health؟
ج :نعم ،نموذج التسجيل يمنحنا اإلذن برؤية طفلك دون حضور أحد الوالدين.
س :هل يمكن رؤية الطالب في المركز الصحي المدرسي إذا لم يكن لديهم تأمين؟
ج :نعم ،طالما أنهم يمألون نموذج التسجيل.
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س :هل سأحصل على فاتورة إذا لم يكن لدى طفلي تأمين؟
ج :إذا لم يكن لدى طفلك تأمين ،سيقوم مستشار مالي في  Greater Portland Healthباالتصال بك إلعداد وقت لمراجعة خيارات
المقياس المتدرج قبل استالم فاتورة.
س :لماذا تطلب معلومات عن دخل األسرة في استمارة التسجيل؟ هل يمكنني رفض اإلجابة على هذا السؤال؟
ج :مطلوب من  Greater Portland Healthأن يقدم تقريرا ً عن مستويات دخل المرضى لدينا من أجل التمويل الذي يحصل عليه
مركزنا الصحي .هذه المعلومات غير مشتركة ،وال تؤثر بأي حال من األحوال على الرعاية التي يتلقاها المرضى .نعم ،يمكنك رفض تقديم
معلومات عن الدخل.
س :ما الفرق بين ممرضة المدرسة والمركز الصحي؟
ج :تقوم ممرضة المدرسة بتقييم المشكالت الطبية لتحديد ما إذا كان الطالب بحاجة إلى أن يراه مقدم الخدمة الطبية األولية .ممرضات
المدارس قادرات على :فحص الحواجز أمام التعلم ،ومراجعة حالة التطعيم ،وفرز أو عالج الحوادث واألمراض ،وإدارة األدوية ودعم
النجاح التعليمي من خالل الخطط التعليمية الفردية ) (IEP- Individualized Educational Plansوخطط الرعاية الصحية
الفردية ).(IHP - Individualized Healthcare Plans
وتوفر المراكز الصحية المدرسية مدخال ً ومصدرا ً للرعاية األولية لألطفال ،كما أنها تضم مقدمي الخدمات الطبية (مثل األطباء،
والممرضين الممارسين ،ومساعدي األطباء) .يمكن للطالب المسجلين إعتبار  Greater Portland Healthكمركزهم الطبي األساسي،
وبالتالي منحهم رعاية منسقة ومتاحة على مدار السنة .إذا تم تأسيس مقدم رعاية أولية في مكان آخر ،فإن مقدمي الرعاية في المركز
الصحي القائ م على المدرسة سينسقون الرعاية مع مقدم الرعاية األولية للطالب .موقع المركز مباشرة في المدارس يسمح لجدولة مريحة
وسهلة الوصول إليها.
س :ما هي الخدمات المقدمة داخل المراكز الصحية المدرسية؟
ج :وتشمل الخدمات المقدمة الرياضة البدنية ،وتشخيص وعالج األمراض البسيطة ،وعالج األمراض المزمنة ،والتحصين ،وتقديم
المشورة في مجال الصحة العقلية ،ورعاية الصحة اإلنجابية.
س :هل يجب على المرضى الذهاب إلى ممرضة المدرسة أوال ً أم الذهاب مباشرة إلى المركز الصحي؟
ج :يمكن للطالب اختيار المكان الذي يريدون الذهاب إليه أوالً .الطالب هو دائما موضع ترحيب في المشي الى المركز الصحي المدرسي
) (SBHCخالل ساعات العمل المفتوحة .يمكن إجراء المواعيد من خالل ممرضة المدرسة أو من قبل الطالب .ويمكن أيضا ً إجراء
المواعيد مسبقا ً.
س :هل يمكن رؤية طفلي في المركز الصحي المدرسي ) (SBHCحتى لو لم يحضر تلك المدرسة؟
ج :يجب أن يكون الطفل مسجال ً في المدرسة كطالب لالستفادة من المركز الطبي في تلك المدرسة .أي طفل هو موضع ترحيب ليكون
المريض في مواقع أخرى من ( GPHCاتصل على  874-2141 x 8402لمزيد من المعلومات).
س :هل أحتاج إلى إعادة تسجيل طفلي كل عام؟
ج :نعم .نحن بحاجة إلى تاريخ صحي محدث وتوقيع لسياسة الخصوصية.
س :ماذا لو كان طفلي بحاجة إلى رعاية طبية خارج ساعات الدراسة؟
ج :إذا كان مقدم الرعاية األولية لطفلك هو  ،GPHCيرجى االتصال على  .874-2141خالف ذلك نوصي باالتصال بمقدم الرعاية
األولية لطفلك.
س :هل سيتمكن طفلي من الوصول إلى مقدمي خدمات الرعاية الصحية والتعليمية ) (SBHCخالل فترات التعلم عن بعد أو جداول
المدارس المعدلة ( مثل (COVID-19؟
ج :نعم .مقدمي جميع الخدمات من  SBHCقادرون على عقد مواعيد الصحة عن بعد (عن طريق تطبيق برنامج الزوم أو الهاتف) مع
المرضى .مطلوب عنوان بريد ألكتروني محدث في النموذج.
االسئله؟ إتصل ب  ،Vaneesa Woodwardمدير برنامج الصحة المدرسية
 (207) 874-2141 X8402أو البريد اإللكتروني في vwoodward@greaterportlandhealth.org
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