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آپ ﻧﻤﺒﺮ  1ﮨﻤﺎرے ﺳﺎﺗﮫ ﮨﯿﮟ!

 www.metroplus.orgﭘﺮ ﮨﻢ ﺳﮯ ﻣﻠﯿﮟ

آپ اﭘﻨﮯ دﻣﮧ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ
ﮐﺎرواﺋﯽ ﮐﺮﯾﮟ

ﮐﯿﺎ آپ ﮐﺎ دﻣﮧ ﻗﺎﺑﻮ ﻣﯿﮟ ﮨﮯ؟ ﯾﮧ اﻧﺘﺒﺎﮨﯽ ﻋﻼﻣﺎت ﮨﯿﮟ ﮨﻮ ﺳﮑﺘﺎ
ﮨﮯ ﻧﮧ ﮨﻮ:
 آپ ﮐﻮ ﺳﺎﻧﺲ ﻟﯿﻨﮯ ﻣﯿﮟ ﻣﺸﮑﻞ ﮨﮯ۔ آپ دن ﯾﺎ رات ﻣﯿﮟﮐﺌﯽ ﺑﺎر ﮐﮭﺎﻧﺴﺘﮯ ﯾﺎ ﺧﺮﺧﺮاﮨﭧ ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
 آپ اﭘﻨﺎ اﻧﮩﯿﻠﺮ ) (inhalerﮨﻔﺘﮯ ﻣﯿﮟ دو ﺑﺎر ﺳﮯ زﯾﺎدہاﺳﺘﻌامل ﮐﺮﺗﮯ ﮨﯿﮟ۔
 دﻣﮧ ﮐﯽ وﺟﮧ ﺳﮯ آپ ﮐﺎ اﺳﮑﻮل ﯾﺎ ﮐﺎم ﭼﮭﻮٹ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔ -آپ ﮐﻮ دﻣﮧ ﮐﮯ ﻋﻼج ﮐﮯ ﻟﯿﮯ  ERﺟﺎﻧﺎ ﭘﮍﺗﺎ ﮨﮯ۔

 MetroPlus Healthﺗﻼش ﮐﺮﯾﮟ

ﮐﯿﺎ آپ ﻧﮯ ان ﻋﻼﻣﺎت ﮐﺎ ﻣﺸﺎﮨﺪہ ﮐﯿﺎ ﮨﮯ؟ ﺗﻮ ﯾﮧ آپ
ﮐﺎ اﭘﻨﮯ ڈاﮐﭩﺮ ﺳﮯ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺎ وﻗﺖ ﮨﮯ۔ آپ ﮐﺎ ڈاﮐﭩﺮ
آپ ﮐﯽ دﻣﮧ ﮐﯽ ادوﯾﺎت ﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰہ ﻟﮯ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ وہ آپ
ﮐﮧ دﻣﮧ ﮐﮯ ﻣﻨﺼﻮﺑﮧ ﮐﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔ ﯾﺎد رﮐﮭﯿﮟ،
دﻣﮧ ﮐﻮ ﻗﺎﺑﻮ ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
اﭘﻨﮯ ڈاﮐﭩﺮ ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮫ ﻣﻞ ﮐﺮ ﮐﺎم ﮐﺮﯾﮟ اور ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮﺗﮯ
رﮨﯿﮟ۔ ﺻﺤﺖ ﻣﻨﺪ رﮨﻨﮯ ﮐﮯ ﻟﯿﮯ  MetroPlus Health Planﮐﻮ
 1.800.303.9626ﭘﺮ ﮐﺎل ﮐﺮﯾﮟ۔

www.metroplus.org
CMYK / .eps
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یاد دہانیاں

 +اگر آپ منتقل ہوتے ہیں یا فون منرب تبدیل
کرتے ہیں تو ہمیں بتائیں۔ کال کریں
1.800.303.9626

+کیا آپ کو سننے میں مسئلہ ہے؟ تو اپنا
 TTY/TDDمنرب استعامل کریں۔ کال کریں
1.800.881.2812

+کیا آپ جلد ہی  65سال کے ہونے والے
ہیں؟ تو  MetroPlus Medicareکے متعلق
جانیں۔ کال کریں 1.866.986.0356
+ہامرے فراہم کنندگان کی فہرست کی نقل
حاصل کرنے کے لیے ،ممرب رسوسز کو کال
کریں۔

اطفال کے لیے نگہداشت کی مالقاتیں

ہم سے جڑیں

 MetroPlusہیلتھ پالن آپ کی بہرتین
صحت کا خواہاں ہے۔ اگر اس حوالہ سے
آپ کے کوئی سواالت ہیں کہ عالج کیسے
حاصل کیا جائے ،ڈاکٹر کیسے تالش کیا
جائے یا اپنے فوائد کیسے حاصل کیے
جائیں تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔
مزید جاننے کے لیے یہ تین طریقے ہیں:
 1ممرب رسوسز سے بات کریں:
( 1.800.303.9626پیر تا ہفتہ،
صبح  8تا شام  8بجے)۔
 2ہامری ویب سائٹ مالحظہ کریں:

بچوں کو بہرت مالقات کے لیے سال میں ایک بار
 .3دفرت کو بتائیں کہ آپ نے مالقات کا وقت
اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔  2سال سے کم عمر
کیوں لیا تھا .کیا آپ کے بچے کو امیونائزیشن
بچے زیادہ کرثت سے جائیں۔ کیوں؟ کیوں کہ بچے
(مامونیت) کی رضورت ہے؟ معمول کا معائنہ؟
تیزی سے بڑھتے اور تبدیل ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صحت
ایک معائنہ تا کہ وہ کھیلوں میں حصہ لے
کے مسائل کا معائنہ کر سکتا ہے اور اس بات
سکیں؟ کسی قسم کے سواالت یا خدشات کا
کو یقینی بنا سکتا ہے کہ آپ کا بچہ معمول کے
تذکرہ کریں۔
مطابق بڑھ رہا ہے۔
 .4اگر آپ کو مالقات کے لیے اوقات طے کرنے
آپ کے بچے کی آئندہ صحت کی مالقاتوں کے لیے
میں مدد درکار ہے تو ممرب رسوسز کو کال
یہ  4تجاویز ہیں:
کریں۔ عملہ ان ارکان کی بھی مدد کر سکتا
ہے جو انگریزی نہیں بولتے۔ کال کریں
 .1معمول کی مالقاتیں پیشگی طے کر لیں۔ یہ
1.800.303.9626
آپ کو اپنے لیے بہرتین وقت تالش کرنے میں
www.metroplus.org
مدد دے گا۔ اسی دن کی مالقاتیں رصف تب
اگر آپ کا بچہ دفرتی اوقات کے بعد بیامر ہو جاتا
 Facebook 3پر تازہ ترین خربیں
ہو۔
کے لیے ہیں جب آپ کا بچہ بیامر یا زخمی
ہامری
آپ
جائیں۔
میں
کلینک
کی
عالج
فوری
تو
ہے
حاصل کریںwww.facebook.com/ :
 ERمالقاتیں رصف ہنگامی حاالت کے لیے ہیں 24 -گھنٹے ہیلتھ الئن پر بھی کال کر سکتے ہیں
MetroPlusHealth
صحت کے ایسے مسائل جو موت یا عضو کے
1.800.442.2560
نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔
بھولیں مت :آپ کے بچے کو لیڈ پوائزننگ معائنے کی رضورت ہے۔ لیڈ ہر عمر کے افراد کو نقصان پہنچا سکتا
 .2اگر آپ کو کوئی مالقات منسوخ کرنی ہو تو
ہے لیکن  6سال سے کم عمر کے بچے اضافی خطرے کا شکار ہوتے ہیں۔ لیڈ کی بڑھی ہوئی سطح سیکھنے
اگر
جتنا جلد ممکن ہو دفرت کو کال کریں۔ نیز
کے مسائل اور صحت کے دیگر مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ اپنے ڈاکٹر سے لیڈ ٹیسٹ کے متعلق پوچھیں
آپ کو دیر ہو گئی ہو تو بھی کال کریں۔
اس سے قبل کہ آپ کا بچہ  1سال کا ہو۔
بہار 2016
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 Reg 169رازداری کا نوٹس

METROPLUS HEALTH PLAN

کیلئے رازداری نوٹس

 MetroPlus¤آپ کے رازداری حقوق کا احترام کرتا ہے۔ یہ
نوٹس بیان کرتا ہے کہ غیر عوامی ذاتی نوعیت کی مالی اور
صحت سے متعلقہ معلومات ("معلومات") جو ہمیں آپ کے
بارے میں موصول ہوتی ہیں ،ہم انہیں کیسے صیغہ راز میں
اور محفوظ رکھتے ہیں جیسا کہ نیو یارک اسٹیٹ بیمہ قانون
(قاعدہ  )169تقاضآ کرتا ہے۔
معلومات کے زمرے ،جو ہم اکٹھی اور افشا کر سکتے ہیں.
 MetroPlusمندرجہ ذیل ذرائع سے آپ کے بارے میں
معلومات اکٹھی کرتا ہے:
• جو معلومات آپ درخواست اور دیگر فارموں میں ہمیں فراہم

کرتے ہیں یا جو آپ ہمیں بتاتے ہیں؛ اور
• ہمارے ،طبی نگہداشت کے فراہم کُنندگان اور دوسروں کے
ساتھ آپ کے معامالت کے بارے میں معلومات۔

ہم آپ کی معلومات کے ساتھ کیا کرتے ہیں
ہم اپنے اراکین اور سابقہ اراکین کے بارے میں کسی کو بھی
معلومات فراہم نہیں کرتے  ،ماسوائے جس کی قانون میں
اجازت ہو۔
ہم صحت کے منصوبہ کے مقاصد کیلئے قانون کے مطابق
معلومات استعمال کرتے ہیں ،جیساکہ مندرجہ ذیل ہیں:
• طبی نگہداشت کے وظائف کی فراہمی کیلئے ،جو آپ
 MetroPlus Health Planکے ایک رکن کی حیثیت سے
موصول کرتے ہیں؛ مثال کے طور پر ،آپ کو درکار عالج کے
انتظام کیلئے اور خدمات کی ادائیگی کیلئے جو آپ موصول
کرتے ہیں؛
• پروگرام اور خدمات جو  MetroPlusرکن ہونے کے تحت آپ
کے لیے دستیاب ہیں ،کے متعلق آپ سے رابطہ کرنے کیلئے؛
اور
• ہمارے کاروبار کا انتظام و انصرام کرنے اور قانونی اور با
ضابطہ ضروریات کی پابندی کرنے کیلئے۔

5/25/16 5:47 PM

ہم آُپ کی رازداری کی حفاظت کیسے کرتے ہیں
• ہم آپ کی معلومات تک مالزمین اور دیگر عملے ،جنہیں
 MetroPlusکاروبار یا قانونی اور با ضابطہ لوازمات کو
چالنے کیلئے معلومات درکار ہوتی ہے ،کی رسائی کو
محدود کرتے ہیں۔
• مالزمین نظم و ضبط کے پابند ہیں ،اور انہیں ہماری
طریقہ کار کی خالف ورزی کی صورت میں
پالیسیوں اور
ٔ
مالزمت سے فارغ کیا جا سکتا ہے۔
صیغہ
• ہم ریاستی اور وفاقی قواعد کے مطابق معلومات کو
ٔ
راز اور محفوظ رکھنے کیلئے مادی ،الیکٹرانک اور باضابطہ
طریقہ کار بھی استعمال کرتے ہیں۔
سابقہ ارکان
• اگر آپ کی  MetroPlusرکنیت ختم ہو جاتی ہے ،ہماری
طریقہ کار کے تحت آپ
موجودہ اراکین کی پالیسیوں اور
ٔ
کی معلومات تحفظ شدہ رہیں گی۔
آپ ذیل میں دیے گئے پتہ یا فون نمبر پر  METROPLUSسے
رابطہ کر سکتے ہیں:
• ہماری رازداری پالیسیوں اور عمل کاری کے بارے میں مزید
معلومات کی درخواست کریں،
• ہمیں رازداری سے متعلقہ شکایت درج کروائیں ،یا
• مارے ریکارڈ میں اپنے بارے میں معلومات کا جائزہ لینے
کی درخواست (تحریری) کے لیے.
کسٹمر سروسزMetroPlus Health Plan ،
Water Street, 3rd Floor 160
New York, NY 10038
فون1.800.303.9626 :
ٹی ٹی وائی 1.800.881.2812 :یا 711
کسٹمر سروسز کے اوقات کار :پیر تا ہفتہ صبح  8تا رات  8بجے۔
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دل کی انجمادی بندش کیا ہے؟

دل کی انجامدی بندش ( )CHFتب واقع ہوتی ہے
مشکل ہو جاتا ہے۔ جب دل کو جاری رہنے کے
جب آپ کا دل کمزور ہوتا ہے اور آپ کے جسم کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے تو وہ بڑا ہو جاتا
لیے کافی خون نہ دھکیل سکتا ہو۔ وقت گزرنے
ہے۔ وہ مزید عضالت بناتا ہے اور تیزی سے
کے ساتھ بڑھنے والی عالمات۔ ان میں شامل ہے:
دھکیلتا ہے۔
عالج کے ساتھ ،آپ  CHFکو آ دھیام کر سکتے
سانس کی تنگیہیں۔ صحت طرز زندگی کی تبدیلیاں آپ کی
کھانسی یا خرخراہٹعالمات کو کم کر سکتی ہیں۔ اگر آپ متباکو
تھکاوٹنوشی کرتے ہیں تو آپ کو ترک کر دینی چاہیے۔
آپ کے ہاتھوں ،ٹانگوں یا پیٹ میں سوجنوزن کم کرنے اور بہرت خوراک لینے کے حوالہ سے
پریشان خیاالتاپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔
بال وجہ وزن میں اضافہآپ کا ڈاکٹر ادویات تجویز کر سکتا ہے ،بشمول
دل کی تیز دھڑکن ACEمانع ،آزمائشی مسدود کار اور پیشاب آور
 CHFاکرث دل کی بیامریوں کی وجہ سے ہوتا
ادویات کے۔
ہے ،جب آپ کی دل کی رشیانیں تنگ یا بند ہو
قلبی کشادگی ،طبی آالت اور رسجری دیگر
جائیں۔ فاضل وزن ہونا اور زیابیطس یا بلند فشار اختیارات ہیں۔
خون ہونا آپ کے لیے  CHFکے خطرہ میں اضافہ
 CHFمکمل ختم نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا انتظام
کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو آپ کے دل کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اپنے ڈاکٹر کے منصوبہ برائے
کرتی ہے وہ  CHFکا سبب بن سکتی ہے۔ جب
عالج پر عمل کو یقینی بنائیں۔
آپ کا دل کمزور ہو تو اس کے لیے خون دھکیلنا

ترک کرنے کی  3وجوہات
متباکو نوشی چھوڑنا مشکل ہے۔ اپنی کامیابی
کے امکانات بڑھانے کے لیے ترک کرنے کی وجہ
ڈھونڈیں۔ یہ کچھ ممکنہ اہداف ہیں:
 .1اپنی صحت بہرت بنانے کے لیے :متباکو نوشی
آپ کے لیے کینرس ،فالج ،امراض قلب اور
دیگر بیامریوں کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔
 .2پیسے بچانے کے لیے :سگریٹ مہنگے ہیں!
اس لحاظ سے کہ آپ کتنی متباکو نوشی کرتے
ہیں ،اگر آپ ترک کر دیں تو آپ ساالنہ ہزاروں
ڈالر بچا سکتے ہیں۔
 .3زندگی سے لطف اندوز ہونے کے لیے :متباکو
نوشی آپ کی ذائقے اور سونگھنے کی حس
کو متاثر کرتی ہے۔ یہ آپ کی سفر اور
تقاریب میں رشکت کی صالحیت پر اثر انداز
ہوتا ہے۔
ترک کرنے کے لیے تیار ہیں؟

New York State Smoker's Quit Line

) (1.866.697.8487سے مفت مدد حاصل
کریں یا مالحظہ کریں

www.becomeanex.org and
www.nycsmokefree.org/resources
 MetroPlusکے ارکان ترک کرنے کے لیے مشورہ

یا ادویات حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید جاننے کے
لیے  1.800.303.9626پر ہمیں کال کریں۔

بلند فشار خون آپ کے دل کو نقصان پہنچاتا ہے

بلند فشار خون کو ہائپر ٹینشن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی عموماً کوئی عالمات
نہیں ہوتیں۔ لیکن یہ تشویشناک ہے۔
بلند فشار خون کا مطلب ہے کہ آپ کا دل خون دھکیلنے کے لیے بہت زیادہ
مشقت کر رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ،یہ آپ کے دل کو نقصان پہنچاتا ہے۔
یہ دل کے دورہ ،فالج اور صحت کے دیگر مسائل کی طرف لے جاتا ہے۔
اپنے بلڈ پریرش کے منرب جانیں۔ اگر آپ بلند فشار خون کا شکار ہیں تو آپ کا
ڈاکٹر ادویات تجویز کر سکتا ہے۔ بہرت خوراک اور ورزش بھی مدد کر سکتے ہیں۔
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زیابیطس کے عالج کے لیے
آپ کا رہنما

کچھ چیزیں ہیں جنہیں آپ اپنی صحت
اگر آپ زیابیطس کا شکار ہیں تو کون سی اہم
کی معاونت کے لیے کر سکتے ہیں:
ترین چیزیں آپ کر سکتے ہیں؟ اپنے ڈاکٹر کے
کم از کم دن میں تین بار اپنی خون
ساتھ پابندی سے ملیں۔ یہ اس لیے کہ زیابیطس
بہت تیزی سے تبدیل ہو سکتی ہے۔ نیز ،زیابیطس
کی شوگر کی جانچ کریں۔ کئی لوگ
آپ کے جسم میں صحت کے سنگین مسائل کا
کھانے سے قبل ،کھانے کے بعد اور
سبب بن سکتی ہے۔ آپ کا ڈاکٹر آپ کی حالت کو
سوتے وقت جانچ کرتے ہیں۔ اگر آپ انسولین لیتے
سنبھالنے کے لیے آپ کے ساتھ کام کرے گا۔
ہیں تو آپ کو زیادہ کرثت سے جانچ کرنی چاہیے۔
روزانہ اپنے پاؤں کا معائنہ کریں۔ رنگ میں تبدیلی،جب آپ اپنے ڈاکٹر سے ملنے جائیں تو آپ ان
سوجن ،سن ہونے ،درد یا زخم کی جانچ کریں۔
ٹیسٹوں کی توقع رکھ سکتے ہیں:
ان ٹیسٹوں کے حوالہ سے اپنے ڈاکٹر کے  Hemoglobin A1cٹیسٹ ،ہر تین ماہ میں۔مشورے پر عمل کریں۔
خون کا یہ ٹیسٹ آپ کے خون میں شوگر کی
اوسط کی جانچ کرتا ہےہدف 8٪- 7٪ہے۔
آپ کے نتائج ڈاکٹر کو بتائیں گے کہ
آیا آپ کا عالج کام کر رہا ہے۔
بلڈ پریرش اسکریننگ ہر طبی دورے پرمقصد  mm/Hg 140/90سے بھی کم ہے۔
 پاؤں کا مکمل معائنہ ،سال میں ایک بار۔پورین پروٹین ٹیسٹ (پیشاب میں البومن
کی کمی) ،گردے کی بیامریوں کی جانچ
کے لیے سال میں ایک بار۔

کولیسٹرول اسکریننگ ،سال میںایک بار۔
زیابیطس کا شکار افراد کو ہر سال
آنکھ اور دانت کا معائنہ بھی
کروانا چاہیے۔

زیابیطس کی تین اقسام
زیابیطس کی دو بنیادی اقسام ہیں:

قسم  1جسم تھوڑی یا بالکل انسولیننہیں بناتا۔ قسم  1والے افراد کو
انسولین کے شاٹس کی رضورت ہوتی
ہے۔
قسم  2سب سے عام ہے۔ قسم  2والےافراد کا جسم انسولین کا بہرت استعامل
نہیں کرتا۔ خطرے کے عوامل میں
زیادہ وزن ،بلند فشار خون اور
زیابیطس کی خاندانی تاریخ ہونا شامل
ہے۔ قسم  2کی زیابیطس کا عالج بہرت
خوراک اور ورزش کی عادت سے کیا
جا سکتا ہے۔ کبھی کبھار انسولین
استعامل کی جاتی ہے۔
تیرسی قسم دوران حمل ہونے والی
زیابیطس ہے۔ یہ حاملہ خواتین کی ایک
چھوٹی تعداد میں واقع ہوتی ہے۔

تندرست رہنے کے لیے اپنی صحت
کی ٹیم کے ساتھ مل کر کام
کریں۔  MetroPlusبھی آپ کی
معاونت کر سکتی ہے۔ ہامرے
پاس زیابیطس والے افراد کی مدد
کا ایک پروگرام ہے۔ مزید جاننے
کے لیے  1.800.303.9626پر
کال کریں۔
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