
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 پیشنهاد مراقبت در منزل جامع            
 

با توجه به نیاز شما به خدمات مراقبتی و تالش های هماهنگ شده به شما پیشنهاد دریافت خدمات مراقبت در منزل 
پیشرفته به این معنا است که شما به ویژه در خانه خود خدمات مراقبتی ایمن و امن شود. مراقبت در منزل ارتقا یافته می

 دریافت می کنید و نیاز ندارید که دائما به بیمارستان یا کلینیک پزشکی بروید.
 

مراقبتی شما خودتان باید انتخاب کنید که تمایل به داشتن مراقبت در منزل ارتقا یافته هستید یا این که می خواهید خدمات 
را مثل قبل دریافت کنید. اگر با این مورد موافقت کنید اسم شما در خدمات مراقبت در منزل جامع ثبت می شود که این 

 خدمات می تواند به شما کمک کند که تمامی نیازهای مراقبت های پزشکی خود را هماهنگ کنید.
 

 امل موارد زیر می شود:خدماتی که با برنامه مراقبت در منزل جامع دریافت می کنید ش

 تیمی متشکل از متخصصان سالمتی 
در برنامه مراقبت در منزل جامع شما می توانید از تیمی متشکل از پزشکان منطقه اسکونه و پرستاران شهر 
کمک دریافت کنید. در صورتی که نیاز داشته باشید با دیگر کارکنان بخش مراقبت های اجتماعی و پزشکی 

 های الزم درباره این باره را نیز برای شما انجام می دهد.تیم هماهنگی مالقات کنید، این

 

 ویزیت در منزل از سوی پزشک و پرستار 
 به شما در صورت نیاز خدمات ویزیت در منزل حتی ویزیت های ضروری ارائه می شود.

 

 انتقال مستقیم به بخش مورد نظر 
می تواند با کمک شما خدمات مراقبتی را برای شما  در صورت نیاز به مراقبت در بیمارستان، تیم مربوطه

برنامه ریزی کند. همچنین شما می توانید بدون رفتن به بخش اورژانس مستقیما به بخش مورد نظر در 
 بیمارستان بروید.

 

 برنامه هماهنگ شده برای خدمات مراقبتی مورد نیاز شما 
شما تهیه می کنیم. این برنامه، برنامه فردی ما براساس نیازهای شما و مشارکت شما برنامه ای برای 

شده نام دارد. این برنامه تصویری کلی در اختیار شما، خانواده شما و کارکنان بخش   (SIP)هماهنگ
 مراقبتی و پرستاری که با آن در ارتباط هستید قرار می دهد. ما جهت تهیه برنامه هماهنگ شده 

(SIP).فردی به رضایت شما نیاز داریم 

 

 

اگر دیگر به خدمات پرستاری جامع نیاز ندارید شما از مرکز مراقبتی مرخص می شوید و مثل معمول خدمات مراقبتی 
 را از مرکز سالمتی که در آن ثبت نام کرده اید یا در صورت نیاز از پرستاران  شهر دریافت می کنید.

 

 اطالعات تماس با شما:

_____________________________________________________

______ 


