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 رائد يقدمها التي الشاملة الفوائد اسرتاتيجية من تأيت التي والثقة البال راحة إىل العامل أنحاء جميع يف وعائالتهم موظفوك يحتاج
.خربة ذو صناعة

ً . الجودة عالية رعاية إىل املحيل والوصول السلس الدعم لتقديم امع نعمل ، Fortune 4رشكة وهي ، ®CVS Healthمن كجزء
 موظفوك سيستفيد والدبلوماسية، الحكومية املنظامت خدمة من اعام 60 من يقرب وما اعام 165عن تزيد التي خربتنا مع

. أفضل ونتائج ومنتجة صحية عاملة قوة من تستفيد سوف. املتطورة واملوارد واملتكاملة الشخصية الرعاية من وعائالتهم
ً ً

تعهدنا

:خالل من وعائالتهم موظفيك احتياجات وندعم األدوات سنقدم

ً ايطبس األمر جعل

أسهل املعقد النظام جعل 

ينيمحل ناكون

 املناسب، الوقت يف املناسبة الرعاية
إليها حاجة توجد حيث

الصحة تحسني

 صحة عىل الحصول عىل األعضاء ساعد
 واملوارد األدوات باستخدام أفضل
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 نجعل نحن
سهالً األمر

 أن من التأكد هو ورفاههم صحتهم إدارة عىل وعائالتهم موظفيك مساعدة من كبري جزء
.سهلة التجربة

إليها حاجة هناك كانت وحيثام أينام...املعلومات

 ما عىل العثور أو لدينا املطلعني األعضاء خدمة فريق مع التحدث يف يرغبون أعضاؤنا كان سواء
 الساعة مدار عىل الوصول حق منحهم خالل من األمر نسهل فإننا اإلنرتنت، عرب إليه يحتاجون

: إىل األسبوع أيام طوال

اللغات متعددي األعضاء خدمة ممثلو 	

 لألعضاء ومخصص آمن ويب موقع 	

 Aetna Healthتطبيق 	

 الكمبيوتر أو الهاتف أو الكمبيوتر — جهاز أي على الرقمية والموارد والبرامج األدوات 	
اللوحي

الرعاية عىل الحصول إمكانية

 األطباء من الواسعة العاملية شبكتنا تقدم. مالءمة أكرث الرعاية نجعل
 من أكرث خالل من التكلفة ميسورة رعاية الصحية الرعاية ومنشآت

 يف مليون 1.4 و املتحدة الواليات خارج رعاية مقدم 165,000
 واحدة ملرة مبارشة تسوية ترتيبات نقدم كام املتحدة، الواليات

 رعاية إىل يحتاجون أرستهم أفراد أحد أو موظفوك كان إذا
.الشبكة خارج من

 أيام وطوال الساعة مدار عىل متاح الرسيري واإلرشاد الدعم
 األسبوع

 املتميزة واالستجابة الرسيرية للرعاية فريقنا يقدم
(CARE )واملزمنة، الحادة للحاالت اللغات متعدد امدع 

 املسبق والتصديق املهمة، بعد وما الرحلة قبل ما وتخطيط
 الوصفات أو الطبية األجهزة عىل والحصول الرسيري،

 من وأكرث الطوارئ حاالت يف اإلخالء وخدمات الطبية،
 يضطر ال حتى التفاصيل، بشأن قلقون نحن. بكثري ذلك

. ذلك إىل موظفوك

ً

ً

 تعريف نعيد
املحلية الرعاية

 مكانهم يف التواجد خالل من هي صحة األكرث حياتهم عيش عىل وعائالتهم الدبلوماسيني موظفيك مساعدة خاللها من ميكننا التي اتأثري الطرق أكرث من واحدة
اعاملنا فيها منارس التي املجتمعات يف وجودنا قيمة ندرك. الصحيح

العامل أنحاء جميع يف الجودة عالية رعاية

. وجودهم مكان عن النظر بغض الجودة عالية رعاية عىل الحصول عىل االعتامد وعائالتهم ملوظفيك ميكن الصحية، الرعاية مقدمي من القوية شبكتنا بسبب

 األمريكية شبكتنا

 مليون 1.4 من أكرث
خدمة مقدم

 مستشفى5,700 

صيدلية68,000  و

 امليسورة والرعاية الجودة — املتحدة الواليات خارج شبكتنا
املتحدة الواليات خارج عالج إىل األعضاء يحتاج عندما التكلفة

 

 ذلك يف مبا املحلية الخيارات — الصحية العيادات
 CVS MinuteClinicsو  HealthHUBsيف 

 املتحدة الواليات

 أميال ثالثة بعد عىل السكان من%70  يعيش 
CVS.  1 صيدلية من

مىض وقت أي من أكرث اآلن — االفرتاضية الرعاية

 أيام طوال الساعة مدار عىل الطبية الرعاية إىل الوصول وعائالتهم ملوظفيك ميكن كام
 مرخص طبيب مع التحدث ميكنهم. العاجلة غري الصحية االحتياجات لتلبية األسبوع

 ®Teladoc ألطباء ميكن. املحمول الهاتف تطبيق أو الهاتف أو الويب طريق عن
 األنفية الجيوب والتهاب واإلنفلونزا الربد أعراض مثل الحاالت، من العديد عالج

. واملزيد الهوائية الشعب والتهاب

انتظار غرف وال سفر ال — الوقت توفير 	

 عبر مكان أي وفي وقت أي في رؤيتك يمكن - الجودة عالية رعاية على احصل 	
الهاتف أو الفيديو

يختارونها التي الصيدلية إلى إرسالها يتم — الطبية الوصفات على الحصول 	

 غرف زيارة تكلفة من أقل بعد عن الصحية الخدمات زيارات تكلف - المال توفير 	
العاجلة الرعاية مركز أو الطوارئ

ً امكان تحتل التي الرقمية األدوات

 يف للمساعدة واألدوات املعلومات إىل الوصول إىل عائالتهم وأفراد موظفوك يحتاج
 موقع لهم يتيح. العامل يف وجودهم مكان عن النظر بغض ورفاههم صحتهم إدارة

:ييل ما املحمول الهاتف وتطبيقات واآلمن الشخيص األعضاء

قريبة ومستشفيات أطباء على العثور 	

 بهم الخاصة الرقمية العضو هوية بطاقة إلى الوصول 	

وأسهل أسرع بشكل المطالبات إرسال 	

والعافية الصحة مواضيع تصفح 	

 والعافية الصحة برامج من االستفادة 	

 CVS Health® EnterpriseAnalytics, 2018 1لواليةا للوائح اوفق Teladoc تعمل*

4

ً



7

ً

الصحة تحسني يف نساعد

 شخص. سلسة صحية رعاية تجربة يقدم والرفاهية الصحة يف ارشيك تستحق أنت
. كمؤسسة لك بالنسبة قيمة ذو اأيض وهو وعائالتهم ملوظفيك ممكن دعم أفضل يقدم
.الرشيك ذلك نحن

ً

عبواألس أيام وطوال الساعة مدار عىل تاحم الرسيري واإلرشاد الدعم

 موثوقة معلومات عىل الحصول فإن املهمة، الصحية الرعاية قرارات مواجهة عند
 فريق دور يأيت وهنا. أفضل ومالية صحية نتائج إىل يؤدي ما اغالب بالثقة وجديرة

Aetna International CARE .فريق يدافعCARE  موظفيك عن لدينا 
: عندما وعائالتهم

ً

ً

ً

الصحية الرعاية نظام تعقيدات مع التعامل في مساعدة إلى تحتاج 	

جديدة أدوية أو طبي إجراء أو مزاياهم حول أسئلة لديك 	

 معقدة أو مزمنة صحية حالة تدير 	

 معهم، املوارد ومشاركة األعضاء، احتياجات تحديد يف  CAREفريق وظيفة تتمثل
:خالل من صحتهم تحسني هو نهايئ بهدف عنهم والدفاع وتثقيفهم

 الطبية الخدمات مقدمي بين الرعاية تنسيق تعزيز 	

 مورفاهه صحتهم في أعضائنا مشاركة زيادة في المساعدة 	

 المستشفيات زيارات من الحد 	

 األسبوع أيام طوال الساعة مدار عىل اجعات الطبيةعىل املر - CARE فريق سيساعد
 عىل الحصول يف أرسهم وأفراد موظفيك - خططنا جميع من وجزء امتام مجاين وهو

. ممكنة تكلفة بأقل رعاية جودة أفضل

بارشةم يكإل الدواء شحن تم

 ، CVS Caremark® Mail Serviceصيدلية مع
 األدوية عىل الحصول عائالتهم وأفراد ملوظفيك ميكن

 آخر مكان أي أو منازلهم إىل مبارشة بهم الخاصة
. وموثوقة الةفع انها. مناسب ّ

الصيدلية إلى رحالت توجد ال 	

 مجاني قياسي شحن 	

للخصوصية وآمن معلم غير تغليف 	

 التلقائية الصرف إعادة تذكيرات 	

6



9 8

 Aetna Well-being

ً  ميكننا أنه هو السار الخرب. العاملة بالقوى باالحتفاظ يتعلق فيام سيام ال الحديثة، الذاكرة يف اتحدي األوقات أكرث بأحد املؤسسات متر الحايل، الوقت يف
 املضمنة والعقلية الجسدية الرفاهية أدوات من الواسعة مجموعتنا Aetna Well-being - خالل من بهم واالحتفاظ موظفيك حامية يف مساعدتك

 املصممة املهنية والخدمات الذاتية املساعدة موارد Aetna Well-being تقدم. موظفيك عىل أو عليك إضافية تكلفة أي دون خططنا، جميع يف
.الرعاية إىل يحتاجوا أن قبل صحتهم عىل الحفاظ عىل عائالتهم وأفراد موظفيك ملساعدة

والعاطفية العقلية الصحة أجل من — العقل

 مستنرية قرارات اتخاذ — الخارج يف والعمل العيش
جديدة بيئة يف

البدنية الصحة عىل الحفاظ يف للمساعدة — الجسم

 وخدمات تطبيقات عىل خاصة عروض — األعضاء عروض
الرائعة والرفاهية الصحة

الطوارئ حاالت يف Aetna مساعدة

نريد أن نتأكد من أن موظفيك وعائالتهم لديهم 
حليف يف حالة الطوارئ الطبية. سيقوم فريق 

Aetna Assistance املديرين من الداخيل 
 العمليات وخرباء الرعاية ومديري واألطباء الطبيني

: خالل من بدعمهم

 أفضل لتحديد أطبائهم مع بسرعة التواصل 	
 العالج خيارات

 بشأن مستنيرة قرارات اتخاذ على مساعدتهم 	
 الرعاية خيارات

 ضمان في للمساعدة متاحة رعاية أفضل ترتيب 	
الممكنة الصحية النتائج أفضل
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 ملساعدتك والخربة القوة
النجاح عىل

. العاملية رحالتهم يف وعائالتهم الدبلوماسيني موظفيكم إىل ننضم
 نساعدهم املبتكرة، الذاتية الخدمة أدوات إىل نسانيةاللمسه اال من
 من كل يريد. الدولية الصحية للرعاية املعقد العامل يف التنقل عىل

 الثالث العامل دول ومواطنني املحليني واملواطنني واملغرتبني األجانب
 البال راحة األعامل رجال من واملسافرين والطالب والدبلوماسيني

 العاملية الصحية املزايا مقدمي أكرب من واحد وجود من تأيت التي
. جانبهم إىل اتصاالً وأكرثهم

 هو لدينا الحسابات إدارة فريق أن عىل واألعضاء العمالء يوافق
2.حديث استطالع يف 5 أصل من 4.7 املرتبة يحتل حيث — األفضل

 الخاص بك كامتداد لقسم املزايا الخاص بك وسيقوم مبا ييل: Aetna Internationalيعمل فريق إدارة حساب

 من الحقيقي الوقت يف املدخالت تنسيق عباء الثقيلة عنكمفع االبر للقيام تنفيذ فريق تعينيالسلس لالنتقال الرئيسية املعامل تحديد
العامليني الخرباء من فريقنا

 وخبري املوثوق االسرتاتيجي رشيكك كونه وقيادتها املؤثرة االتصال خطط تبسيط
 واالبتكارات االتجاهات يف االستشارية الخطة

النشاط وتجديد املايل والتحليل والخدمات

باإلضافة إىل ذلك، ستتمكن من الوصول إىل نظام آمن لتسجيل األعضاء عرب 
اإلنرتنت من أجل تسجيل وإدارة املزايا بشكل أسهل وأرسع وأكرث مالءمة .

ً .2021 ديسمرب يف أجري لذيا ، 2021-2017لبيانات تقييمية دراسة عىل ءبنا 2

ثالتباالم ناتزامال

 ملوظفيهم صحية مزايا بتقديم مطالبون املتحدة الواليات يف العمل أصحاب وألن. معقدة العامل أنحاء جميع يف واملزايا الصحية للرعاية التنظيمية البيئة إن
.األهمية بالغ أمر امتثالك عىل الحفاظ وكيفية القواعد يفهم صحية مزايا رشيك وجود فإن اماتغر يخضعون أو

 Aetna International نستثمر لفهم املتطلبات القانونية والتنظيمية املتطورة باستمرار يف مجالنا حتى نتمكن من خدمتك وموظفيك بنزاهة. تعزز
:حيث األعامل بناء خالل من النزاهة عن وتدافع االمتثال، ثقافة

المالية المقاييس عن أهمية تقل ال االمتثال مقاييس 	

بالوعود والوفاء األدنى الحد إلى األخطاء تقليل 	

 Aetna Internationalتدابير االمتثال هي جزء من تقييم أداء كل موظف من موظفي	 



 قيمة زيادة عىل يساعدك مام بك، لخاصا لصحيةا لرعايةا رشيك نكون أن نريد
 ليفلتكاا يف فريلتووا لصحيةا أهدافك تحقيق ميكننا امع. بك صةلخاا املزايا حزمة

.التهموعائ ملوظفيك لتجربةا تحويل مع
ً

أو قم بزيارة Aetna International ملعرفة املزيد، اتصل مبدير مبيعات
https://cloud.em.aetnainternational.com/government-home

Aetna® ـل تجارية عالمة  Aetna Inc.ياتواالتفاق تجاريةال العالمة يالتتسج بواسطة العالم أنحاء يعجم في يةومحم.

 لخدماتا لىإ صوللوا تضمن ال أو لرعايةا  Aetna. ال تقدم .Aetna Life & Casualty (Bermuda) LtdأوAetna Insurance Company Limited  بواسطة إدارتها أو لبرامجوا لخططا تأمين يتم
الصحية. ال يتم تغطية جميع الخدمات الصحية. توفر برامج المعلومات الصحية معلومات صحية عامة وهي ليست بديالً عن التشخيص أو العالج بواسطة أخصائي رعاية صحية. راجع وثائق الخطة للحصول على وصف كامل 

. AetnaInternational.comراجع لمعلومات،ا من لمزيد. لتغييرات تخضع فهي لك،ذ ومع صدار؛اإل تاريخ من ااعتبار دقيقة لمعلوماتا تعتبر. لتغطيةا وشروط وقيود ءاتواستثنا لمزايا ً
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