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از ترخیص  ما برای ادامۀ برنامھ ریزی مراقبت و نگھداری از شما پس
  از بیمارستان، بھ موافقت تان نیاز داریم

است. شما بایستی بتوانید با اینکھ شما پس از ترخیص از بیمارستان بھ نگھداری و مراقبت نیاز دارید، امری عادی 
، مرکز اینرو بیمارستان با درمانگاه دریافت حمایت مورد نیاز خود با احساس امنیت و آسایش بھ خانھ برگردید. از

 ھمکاری نزدیکی دارد.شما  درمانی سرپائی دیگر و کمون 

 . مفھوماز ترخیص از بیمارستان، بھ موافقت تان نیاز داریم ما برای ادامۀ برنامھ ریزی مراقبت و نگھداری از شما پس
 امر را در چھار خانھ زیر بخوانید، سپس ما برای شما بیشتر توضیح داده و بھ سواالت شما پاسخ می دھیم.این 

 وقتی شما موافقت خود را اعالم کردید برنامھ ریزی آغاز می شود
اطالع ان تمرکز درمانی سرپائی دیگر و کمون  و/یا درمانگاه ھبتاریخ تخمینی ترخیص شما از بیمارستان را بیمارستان 

و دریافت مراقبت و نگھداری قبلی و اقدامات الزم برای شما  می دھد. ما و شما باھم وضعیت تندرستی قبلی و کنونی
  می کنیم. را بررسیترخیص شما از بیمارستان 

 
 چھ اطالعاتی مطرح می شود؟

دکتر درمانگاه شما پیشینھ تندرستی شما را بھ دکتر بیمارستان اطالع می دھد و بھ او  –وضعیت تندرستی شما  •
گفتھ می شود کھ چھ اتفاقی افتاده، شما در بیمارستان چھ درمانی دریافت کرده اید، حال تان چطور است و از 

 ُعھده چھ کارھایی برمی آیید.
ی و ھمچنین اینکھ شما تا کنون چگونھ از ُعھده کمون شما اقدامات کمکی احتمالی کنون –اقدامات کمکی  •

کارھای خود بر آمده اید را بھ بیمارستان اطالع می دھد و از وضعیت تندرستی کنونی شما کسب اطالع می 
 کند.

 چھ کسی اطالعات را دریافت می کند؟
 مورد نیازھ درمان دکتر درمانگاه و سایر کارکنانی کھ در ارائ – مرکز درمانی سرپائی دیگر و/یا درمانگاه •

 مشارکت دارند.مرکز درمانی سرپائی دیگر  و/یا درمانگاهشما 
پرسنلی کھ در مورد اقدامات خدمات اجتماعی و اقدامات درمان خانگی کھ می تواند بھ شما ارائھ شود  –کمون  •

 و ھمچنین پرسنلی کھ اینگونھ اقدامات را اجرا می کنند.

ا وافق کنید (موافقت کنید) تشما کھ پس از ترخیص از بیمارستان بھ نگھداری و مراقبت نیاز دارید بایستی ت •
میان بیمارستان، درمانگاه، مرکز درمانی سرپائی دیگر و کمون  بتواند اطالعات مربوط بھ وضعیت بیماری شما 

 محل سکونت تان مطرح شود. 
موافقت شما برای ھمۀ اطالعاتی کھ در اختیار گذارده می شود و برای برنامھ ریزی و پیگیری الزم در رابطھ  •

 درمان کنونی ِصدق می کند.با 
شما حق دارید بدانید چھ اطالعاتی در مورد شما مطرح می شود و ھر زمان کھ مایل باشید می توانید موافقت  •

 خود را بازپس بگیرید.
 


