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  )SIPبرنامه فردی هماهنگ شده ( 
هنگاميکه شما هم از ناحيه بهداری اِسُکنه و هم از کمون خود به مراقبت و درمان نياز داريد بايستی اقدامات هماهنگ 

در يک برنامه فردی هماهنگ  ) دريافت کنيد.SIPدر اينصورت شما حق داريد يک برنامه فردی هماهنگ شده ( شوند.
ز داريد بر مبنای نيازهايتان و و وضعيت کنونی زندگی تان شرح ) حمايت ها و اقداماتی که شما به آنها نياSIPشده (

  اين برنامه بهمراه خود شما و افرادی که در مراقبت و درمان شما دخيل هستند، تنظيم می شود.  داده می شود.
 

   ) چيست؟SIPبرنامه فردی هماهنگ شده (
مختلف چگونه بايستی باهم مراقبت و ) شرح داده می شود که واحدهای SIPدر يک برنامه فردی هماهنگ شده (

با توجه به اهداف فردی   محور اين برنامه آنست که در زندگی شما چه چيزی اهميت دارد. نگهداری شما را اجرا کنند.
   شما بايستی اقدامات پزشکی و ساير حمايت ها برنامه ريزی و هماهنگ شوند.

 
هدف از تنظيم اين برنامه آنست که شما بايستی حمايت های هماهنگ شده و درمان و مراقبت مورد نياز و استحقاقی خود 

ا شما بتوانيد حتی االمکان به يک زندگی نرمال و هدف آنست که به شما کمک و حمايت ارائه شود ت را دريافت کنيد.

   مستقل برگرديد.
 

که مسئوليت مراقبت و درمان شما دارند برنامه را تدوين می کنند، بايستی در بارۀ تندرستی و نيازهای شما  ئیوقتی آنها
  کرده باشيد. آنها فقط در صورتی می توانند اينکار را بکنند که شما موافقت به يکديگر اطالع رسانی کنند.

 
اين اقدامات  اين برنامه بايستی يک تصوير کلی از نوع درمان و ساير اقداماتی که بايستی دريافت کنيد را به دست بدهد.

در اين برنامه همچنين بايستی درج شود که کدام واحد مسئوليت چه موردی  بايستی دارای اهداف مشخص و روشن باشند.
   برنامه تنظيمی در کل چگونه بايستی پيگيری شود.را بر عهده دارد و اقدامات و 

 
   ) چگونه تنظيم می شود؟SIPيک برنامه فردی هماهنگ شده (

) تنظيم شود، آنهائی که مسئوليت اقدامات مختلف جهت برنامه  SIPوقتی قرار است يک برنامه فردی هماهنگ شده (
اينکه چه افرادی در اين جلسه شرکت می  ريزی درمان و مراقبت را بر عهده دارند بهمراه شما تشکيل جلسه می دهند.

جلسه بهمراه   اگر مايل باشيد می توانيد يک نفر خويشاوند نزديک خود را نيز در اين کنند به نيازهای شما بستگی دارد. 
پس از اين جلسه برنامه تنظيم شده را  اين جلسه می تواند در خانه شما يا محل مناسب ديگری تشکيل شود. داشته باشيد.

) پيگيری می شود طوری که برنامه ريزی با SIPبرنامه فردی هماهنگ شده ( ناميده می شود. SIPدريافت می کنيد که 
  نيازهای شما مطابقت داشته باشد. 

 
   شما می توانيد خود را به شرح زير آماده کنيد

) حتی االمکان خوب تنظيم شود، می توانيد چند سوال را پيش از جلسه  SIPبرای آنکه برنامه فردی هماهنگ شده (
   برنامه ريزی مرور کنيد:

 در زندگی تان و در وضعيتی که در آن قرار داريد چه چيزی برايتان مهم است؟   
 اهداف شخصی شما کدامند؟   
  آيا اقداماتی که در حال حاضر برای شما انجام می شود برای احساس آسايش کردن و نائل شدن به اهداف تان

   مطابقت دارند؟
 آيا می دانيد اگر سوالی داريد يا وضعيت تندرستی تان تغيير کند با چه کسی بايستی تماس بگيريد؟   
 زديک شما سوالی داريد؟آيا شما يا احتماالً خويشاوند ن   

 
  ):SIPتاريخ، ساعت و مکان جلسه مالقات برنامه ريزی فردی هماهنگ شده (

 
 
 

    
 


