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ة الرعای في تقدیم ستمراراالنحتاج إلى موافقتك لكي نتمكن من تخطیط 
 بعد خروجك من المستشفىلك والعنایة 

المستشفى. بإمكانك أن تعود بعد الخروج من أیضا من المعتاد أن یكون المرء بحاجة الستمرار الرعایة والعنایة 
 ون المستشفى بصورة وثیقة مع مركزبكل أمان إلى منزلك مع كل أشكال الدعم التي تحتاج إلیھا. لذلك تتعا

 ومراكز الرعایة المفتوحة األخرى والبلدیة التي تقیم فیھا.الرعایة الطبیة فوردسنترالن الذي تتبع لھ 

ي حتاج إلى موافقتك. اقرأ المعلومات فاالستمرار في تقدیم الرعایة والعنایة سویا فإننا نلكي نتمكن من تخطیط 
 الخانة أدناه عما یعنیھ ذلك وسنخبرك المزید ونجیب على أسئلتك.

 
 بعد أن تقدم موافقتك تبدأ أعمال التخطیط

وحة مراكز الرعایة المفت/أو ومركز الرعایة الصحیة فوردسنترالن الذي تتبع لھ تقوم المستشفى اآلن بتبلیغ 
لسابقة الصحیة ا حالتكتغادر المستشفى. نقوم سویا باالطالع على عن متى س األخرى والبلدیة التي تقیم فیھا

التي ستحتاج اإلجراءات ما ھي وإذا كنت قد حصلت سابقا على إجراءات ضمن قطاع الرعایة والعنایة ووالحالیة 
 المستشفى. ك منخروجإلیھا بعد 

 
 ما ھي المعلومات التي یتم مشاركتھا؟

یقوم طبیب مركز الرعایة الصحیة فوردسنترالن الذي تتبع لھ بتقدیم معلومات للطبیب  –حالتك الصحیة  •
ة حالتك الصحیة ویحصل على معلومات عن األشیاء التي حصلت وما ھي في المستشفى عن خلفی

 ة وما ھي األمور التي تقدر علیھا.الرعایة التي حصلت علیھا في المستشفى وحالتك الراھن
تقوم البلدیة بتبلیغ المستشفى إذا كنت تحصل على إجراءات مساعدة ساریة وأیضا  –اجراءات المساعدة  •

 كیف تدبرت أمورك في المنزل حتى اآلن وتحصل البلدیة على معلومات عن حالتك الصحیة الراھنة.
 

 من ھو الطرف الذي تتاح لھ معرفة المعلومات؟
 وطبیب مركز الرعایةأو مركز الرعایة المفتوحة  الذي تتبع لھ مركز الرعایة الصحیة فوردسنترالن •
  الصحیة فوردسنترالن والمستخدمین اآلخرین الذین یتعاملون بحالتك لتوفیر الرعایة التي تحتاج الیھا      

 الرعایة المفتوحة.ركز الرعایة الصحیة فوردسنترالن الذي تتبع لھ ومن عیادة من م     
المنزلیة جتماعیة واجراء الرعایة المستخدمین الذي یتخذون القرارات عما ھي اإلجراءات اال –البلدیة  •

 یمكن أن تعرض علیك وأیضا المستخدمین الذین یقومون بتنفیذ ھذه اإلجراءات. التي
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بالنسبة للشخص الذي یحتاج إلى الحصول على الرعایة والعنایة بعد الخروج من المستشفى فیلزم أن یقدم  •
ة لرعایالمرضیة بین المستشفى ومركز ا الحالةلكي یصبح باإلمكان مشاركة المعلومات عن موافقتھ 

 ھا.قیم فیییة التي مراكز الرعایة المفتوحة األخرى والبلد/ أو وتبع لھ یالصحیة فوردسنترالن الذي 
تسري الموافقة على كل المعلومات التي یتم مشاركتھا وأیضا التخطیط والمتابعة الالزمة والمرتبطة بتقدیم  •

 الرعایة في ھذه الحالة.
 .شاءمتى ت عن موافقتكتتراجع وبإمكانك أن عنك یحق لك أن تعرف ما ھي المعلومات التي یتم مشاركتھا  •
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