يتعاون جامعة ميشيغان:معهد سياسة
الرعاية الصحية واالبتكار مع املكتب
املحيل إلدارة الخدمة البرشية لوالية
ميشيغان إلجراء تقييم طويل املدى لخطة
ميشيغان الصحية ،برنامج
لتوسيع املديكيد يف ميشيغان .يتضمن
املجال الرابع من التقييم من
سلسلة استبيانات تسمى أصوات
ميشيغان الصحية

أصوات ميشيغان الصحية :اكتشافات استبيان للمشرتكني يف
خطة ميشيغان الصحية Healthy Michigan Plan
جرى استبيان أصوات ميشيغان الصحية عرب الهاتف من يناير إىل نوفمرب  2016كجزء من تقييم خطة ميشيغان الصحية
لقد تم جمع معلومات بيانية ل  4,090شخص من الذين كانوا مشرتكني يف ال  HMPولهم عىل أقل مشرتكني  12شهر
 %52من الذين أجابوا عىل االستبيان نساء ;  %74كانوا بني  19و  50سنة ; %61ي ّعرفون
أنفسهم كبيض ;  %26أمرييك من أصل أفريقي أو أسود ; %9عرق آخر ; و  %4أكرث من أصل
عرقي واحد .تقريباً

HMP

 %60مل يكن عندهم تأمني صحي يف العام قبل اإلشرتاك يف ال HMP

الحصول عىل الرعاية الصحية
الحصول عىل الرعاية الصحية يف الوقت املناسبزاروا مقدم رعاية أولية يف ال  12شهر بعد االشرتاك

%85

زاروا مقدم رعاية أولية يف ال  12شهر قبل اإلشرتاك

قالوا إنهم تنازلوا عن رعاية صحية

 1من 6

%40

قالوا إنهم تنازلوا عن رعاية صحية

 2من 6

األغلبية يقولون انهم احسن أو نفس اإلمكانية للحصول عىل رعاية أولية
) (94%ووصفات األدوية ) (85%منذ التسجيل يف HMP

الحصول عىل الرعاية الصحية يف املكان املناسب
 %87قالوا إنهم كانوا يذهبون عاد ًة إىل مكتب طبيب أو
عيادة للحصول عىل رعاية صحية بعد اإلشرتاك
 %1.6ليس عندهم رعاية منظمة
 %6.4يذهبون للرعاية العاجلة
 %86.6مكتب طبيب أو عيادة

 %50قالوا إنهم كانوا يذهبون عاد ًة إىل مكتب طبيب
أو عيادة للحصول عىل رعاية صحية قبل اإلشرتاك
 %12.4ليس عندهم رعاية منظمة
يذهبون للرعاية العاجلة
%24.9

 %5.4غرفة الطوارئ

تقريبا  2من  3قالوا انهم يخربون الطبيب قبل الذهاب للطوارئ

 %12.9غرفة الطوارئ

 %49.8مكتب طبيب أو عيادة

الصحة والرفاه
الحاالت الصحية املزمنة
 % 69قالوا إن عندهم حالة صحية مزمنة
 % 95من هذه الحاالت زارت مقدم رعاية أولية خالل
ال  12شهرا املاضية
املشرتكني الذین یعانون من حاالت مزمنة كانوا من املتوقع
أكرث أال يتناولون الحلويات وياخذون طعم االنفلونزا وال
يتناولون الكحول يف طريقة غري صحية
 % 30من جميع املشرتكني يف االستبيان تم تشخيصهم
بحاالت مرضية بعد االشرتاك

الوضع املايل
 % 89يوافقون عىل أن ما يدفعونه لل  HMPمناسب
$

 % 86يقولون ان املشاكل التي كانوا يواجهونها يف دفع
الفواتري الطبية قد تحسنت بعد االشرتاك بال HMP
 % 49من أجابوا عىل االستبيان يعملون أو يعملون شخصيا
 % 69يقولون ان االشرتاك بال HMP
ساعدهم يف التحسن يف عملهم
 % 28من أجابوا عىل االستبيان قالوا انهم عاطلني عن العمل
 % 55من العاطلني عن العاملني قالوا ان اشرتاكهم
بال  HMPساعدهم عىل البحث عن عمل

التغيري للوضع الصحي منذ االشرتاك يف ال

HMP

 % 48قالوا إن صحتهم الجسدية تحسنت
 % 40قالوا إن صحة أسنانهم تحسنت
 % 38قالوا إن صحتهم النفسية تحسنت

السلوك الصحي
 % 52قالوا إن بإمكانهم أكرث أن يحصلوا عىل مساعدة يف
الحفاظ عىل الصحة ومنع املشاكل الصحية منذ
التسجیل يف ال HMP
 % 75من الذين يستخدمون الدخان أو التبغ
يرغبون باإلقالع عن التدخني
و  %91يعملون حالياً عىل التخفيف أو التوقف
متاما عن التدخني
 % 81من الذين اكملوا التقييم املخاطر الصحية اختاروا
العمل يف عىل األقل واحد من السلوكيات الصحية
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