
 

 

 

 از بیمارستان به مراقبت درازمدتانتقال  
 

کننده مراقبت ارائه تان است. ترک بیمارستان، مرحله بعدی شما در فرایند مراقبت
شما به ما اطالع داده است که شما دیگر به مراقبت پزشیک حاد در بیمارستان نیاز 

 ندارید. 
 

نتاریو، شما گزینه
ُ
کنند مراقبت مناسب مورد نیازتان دارید که کمک یم متعددی های  در ا

نتیجه رسیدهایم و به این ها را همراه با شما برریس کردهما این گزینهرا دریافت کنید. 
ترین گزینه برای نیازهای مراقبت شما تواند مناسبایم که مراقبت درازمدت یم

 باشد. 
 

ایط بودن، پذیرش شما در مرکز مراقبت درازمدت، از سوی  در صورت واجد شر
ن جا در کنندههماهنگ  و محیل»مرکز های تعیی 

ی
« خدمات پشتیباین مراقبت خانیک

ن جا، با شما همکاری خواهد کرد کننهماهنگ خواهد شد. هماهنگ ده شما برای تعیی 
تواند نیازهای مراقبت شما را شما را به یک مرکز مراقبت درازمدت که یمانتقال  تا 

پشتیباین کند، که آن ممکن است گزینه نخست شما به عنوان مرکز  ،برآورده کند 
 نخستتان به مرکز گزینه انتقال  تواند در زماین که منتظر مراقبت باشد یا مرکزی که یم

 نیازهایتان را برآورده کند.  ،هستید 
 

مدت مذکور  مراکز مراقبت درازکه شود  ها و مراقبان آنها توصیه یمبه بیماران، خانواده
یا ، ها، اطالعات توانید عکسکنید، یمرا بازدید   توانید این مراکز کنند. اگر نیمرا بازدید  

نتاریور را در 
ُ
تار نمای تورهای مجازی مراکز مراقبت درازمدت ا

www.thehealthline.ca  ببینید. این کار به شما کمک خواهد کرد تصویری از این
 یم

ی
 کنند دیدار مراکز و محل آنها به دست آورید و با افرادی که در آنجا کار و زندگ

 کنید. 
 

 شود؟ک مرکز چگونه انتخاب یمی
ن مرکزی در شعاع یک هماهنگ ن جا آماده کمک به شما است. هدف ما همکاری با شما برای یافی  ی   70کننده تعیی  کیلومت 

کند. محل)های( مورد ترجیح شما ممکن است در هر محل)های( مورد ترجیح شما است که نیازهای مراقبت شما را برآورده یم
نتاریو باشد و یمجای 
ُ
یا عضو خانواده باشد. دهنده تواند محل گزینه نخست مرکز مراقبت درازمدت شما یا محل یک مراقب ا

ق یا شمال غرب ایالت باشد، مراکز انتخاب شده ممکن است در شعاع   150اگر محل مورد ترجیح شما در منطقه شمال شر
ی محل مورد ترجیح شما یا فراتر از آن باش ن نیازهای شما تا اطمینان حاصل شود که یم ،د کیلومت  توانیم مرکزی را برای تامی 

، زباین و قومیب  شما را در انتخاب مرکز در نظر  ،کننده مراقبت، هماهنگدر صورت امکانانتخاب کنیم.  ترجیحات مذهبی
 خواهد گرفت. 

 
 ام، چقدر باید منتظر شوم؟ برای ورود به مرکزی که انتخاب کرده

های انتظار برای مراکز مشخص های انتظار مراقبت درازمدت، بسته به مراکز انتخاب شده متفاوت هستند. درباره زمانزمان
ن جامراقبت درازمدت، لطفا با هماهنگ  گفتگو کنید.   ی خود کننده مسئول تعیی 

 
 توانم در بیمارستان منتظر شوم؟ چرا نیم

ن نیازهای بازسازی، پشتیباین یا توانبخشر یک بیمار بیمارستان یک مرکز مراقبت نیست. بیمارستان سطح  ، در ها برای تامی 
های بیمارستاین شوید، در خطر عفونتدر بیمارستان منتظر یمشما اند، و در زماین که طرایح نشده، ( ALCمراقبت ) جایگزیبن 

توانید مراقبت مناسب را در یک محیط شبیه تری، مانند مراقبت درازمدت وجود دارد که در آنها یمهای مناسبهستید. گزینه

 درباره مراکز مراقبت درازمدت
، مراکز مراقبت درازمدت، یک محیط مراقبت امن

و تخصیص را برای افرادی که به دلیل نیاز  مطمعن
توانند به دیگر نیم ،باال به مراقبت یا نظارت

 کنند 
ی

کند. مراکز ارائه یمصورت مستقل زندگ
مراقبت درازمدت دارای مجوز هستند، دولت 

نتاریو 
ُ
مایل آنها را به عهده دارد و باید  هزینه هایا

را ( 2021مراقبت درازمدت ) تنظیمات قانونمفاد 
 رعایت کنند. 

  همه مراکز مراقبت درازمدت ملزم هستند با
استانداردهای یکسان مراقبت مطابقت کنند، 

، مدل مالکیت، محل یا مرکز  نوعنظر از رصف
 اندازه. 

  مراکز مراقبت درازمدت، یک محیط شبیه
توانند خدمات کنند و یمخانه را فراهم یم

های اجتمایع را و پشتیباین  تفرییحبازسازی 
 ارائه کنند. 

 بریحن مراکز مراقبت درازمدت بهت  یم
توانند خدمات مذهبی و زباین متناسب با 
 فرهنگ را ارائه کنند؛ یعبن تهیه غذاهای 

های روزانه برای ، کارها و فعالیتخاص
 برآورده کردن این نیازها. 

http://www.thehealthline.ca/


 

ییکخانه دریافت کنید و از فعالیت ن . شواهدی وجود دارد بهره مند شوید  های اجتمایع مانند غذا خوردن، تفری    ح و فعالیت فت 

های مراقبت دیگر، ممکن است در خطر کاهش در محیط تفرییحهای اجتمایع و بازسازی دهند بدون پشتیباین که نشان یم
ییک و  ن ن خواهد کرد که مراقبت ،موقع شما در یک مرکز مراقبت درازمدتپذیرش بهباشید.  ادرایک توان فت  بهداشب  و   هایتضمی 

 
ی

، فصلتان را دریافت یمشخیص الزم برای تقویت استقالل، ایمبن و کیفیت زندگ ن ن و زمستان  هایکنید. همچنی  تنفش پایت 
های ما را محدود کند. این موضوع بر همه ای را بر سیستم سالمت ایجاد کند و ظرفیت بیمارستانممکن است فشار افزوده

نتاریو تاثت  یم
ُ
 گذارد، از جمله آنهای  که ممکن است به مراقبت بیمارستاین نیاز داشته باشند. اهایل ا

 
 شود؟بت درازمدت موافق نباشم چه یمهای مراقاگر با فرایند پذیرش

ن جا، از سوابق یک هماهنگدر صورت نیاز، مراقبت درازمدت موافق نباشید، جهت اگر با ارزیایی شدن برای پذیرش  کننده تعیی 
 و محیل شما مشورت خواهد کرد شما استفاده خواهد کرد و با پزشک شما و ارائهبهداشت بیمارستان و 

ی
تا  کنندگان مراقبت خانیک

ایط بودن  ایط باشید، هماهنگواجد شر ن کند. اگر برای مراقبت درازمدت واجد شر ن جا یک یا چند مرکز را شما را تعیی  کننده تعیی 
ن یم کنند شناسای  خواهد کرد و اطالعات شما را با هدف پذیرش یا رد در شعاع جغرافیای  شما که نیازهای مراقبت شما را تامی 

ن جا هماهنگدرخواست شما، در اختیار مراکز قرار خواهد داد.  مطلع خواهد کرد و  به طور مداوم در طول فرایند شما را  ،کننده تعیی 

 اد. هنگایم که یک تختخواب موجود باشد به شما اطالع خواهد د

ن جا برایم انتخاب شده استکنم که از سوی هماهنگ  مکاناگر به مرکزی نقل  انتخاب شده ، لیست خانه هایکننده تعیی 
 شود؟چه یم من

ن جا نقلبیماراین که به یک مرکز مراقبت درازمدت انتخاب شده از سوی هماهنگ کنند، همچنان در فهرست مکان یمکننده تعیی 
مکان کردید، هماهنگهنگایم که به یک مرکز نقلشان باق  خواهند ماند. انتظار گروه وضعیت بحراین برای پنج گزینه نخست

ن جا با شما تماس خواهد گرفت های گزینه  تا درباره اید، با شما همکاری خواهد کرد اگر قبال این کار را انجام نداده، و  کننده تعیی 
 . مشورت کند.  برای انتقال در آینده ،انتخاب مراکز مورد ترجیح شما و  انتقال 

شخیص را که شما پیشنهاد یمم و امکان پرداخت هزینه اتاق شخیص/نیمهه امن برای یک تختخواب ساده درخواست داد
ی برای تختخواب شخیص/نیمه دازم؟کنید ندارم. آیا باید مبلغ بیشتر  شخیص بتر

ن جا مستقیما با مرکز همکاری خواهد کرد تا یک تختخواب با قیمت پایه هماهنگ ن کند. شما فقط باید  ، کننده تعیی  تامی 
دازید. هنگایم که به مرکز نقلهزینه نوع تختخوایی را که درخواست کرده مکان کردید، در یک فهرست انتقال داخیل برای اید بتر
نگایم که یک تختخواب با قیمت پایه موجود شد، از شما خواسته خواهد شد به آن اسکان با قیمت پایه قرار خواهید گرفت. ه

 آغاز کنید. را هزینه اسکان اتاق کنوین  باالتر  تختخواب قیمت پایه منتقل شوید یا پرداخت

 شود؟ اگر به مرکز مراقبت درازمدت بروم و مرکز را نپسندم چه یم
ن های  درباره مراقبت در مرکز اگر نگراین  مراقبت درازمدت دارید، لطفا با مدیر مرکز صحبت کنید تا مسائل را حل کند. همچنی 

شکایات و نگرانیهای خود را  یا  1-866-434-0144به شماره  خط عملیای   خانواده و  های بلند مدتپشتیبانیتوانید با تلفن یم
ید.  1-888-321-0339به شماره با دادآور بیماران   تماس بگت 

 شود؟ نهاد تختخواب را نپذیرم چه یماگر پیش
اگر پیشنهاد تختخواب در مرکز مراقبت دراز مدت را نپذیرید، در فهرست انتظار مراکز مراقبت درازمدت که شما و هماهنگ

ن جا انتخاب کرده ن جا انتخاب شده نظر از این که مرکز از سوی شما یا هماهنگخواهید ماند. رصف ،اید کننده تعیی  کننده تعیی 
 است، اگر یک پیشنهاد تختخواب را نپذیرید، تیم ترخیص بیمارستان مطلع خواهد شد. 

اگر دیگر به مراقبت پزشیک حاد نیاز نداشته و پیشنهادی برای یک تختخواب در یک مرکز درازمدت دریافت کرده باشید 
ین شکل منتظر مرکزی باشید که نیازهای مراقبت ،ویل بخواهید در بیمارستان بمانید و در فهرست انتظار  تان را به بهتر

ن یم ها یا از شما دریافت خواهند کرد. اگر پرسش میباشد که دالر در روز  400برای شما  مبلغ ها بیمارستانهزینه کند، تامی 
ندگان جایگزین توصیه یمهانی درباره هزینه دارید، به بیماران و تصمیمنگرانن   ستقیما با بیمارستان گفتگو کنند. شود مگت 

 

 



 

 هایم گفتگو کنم؟توانم درباره نگرانن اگر از فرایند رضایت نداشته باشم، با چه کیس یم
ن جا کنندهدرباره هرگونه نگراین یا شکایت، لطفا با هماهنگ ن جا گفتگو کنید. هماهنگ  ی خود مسئول تعیی  کننده تعیی 

فت امور چگونه است و او برای رفع نگراین یمآشناترین شخص با وضعیت شما است و  چه  ی شما هاخواهد بداند روند پیشر
ن جاتواند انجام دهد. هماهنگکار یم نده جایگزین شما گفتگو خواهد کرد تا ، با شما و یا تصمیم ی شما کننده مسئول تعیی  گت 

 کند. 
ی

 نشد، یماگر مطابق خواست شما به مسئله شما  به هرگونه نگراین رسیدگ
ی

خدمات برای  تیم تجربه بیمار  با توانید رسیدگ
 و محیل

ی
ید. پشتیباین مراقبت خانیک  و محیل رفع اگر نگراین  تان تماس بگت 

ی
هایتان از سوی خدمات پشتیباین مراقبت خانیک

به شماره دادآور بیماران  یا  1-866-434-0144به شماره  مراقبت درازمدتعملیات خط پشتیباین خانواده و نشدند، با 
ید.  0339-321-888-1  تماس بگت 

 

 :  برای اطالعات بیشتر
  www.healthcareathome.ca)کد ناحیه الزم نیست( |  2222-310 

نتاریو: 
ُ
 care-term-long-www.ontario.ca/page/ministryمراقبت درازمدت در ا

نتاریو: 
ُ
  www.thehealthline.caبرای تورهای مجازی مراکز مراقبت درازمدت ا

 ( را جستجو کنیدlong-term care homes« )مراکز مراقبت درازمدت»خود را در قسمت جستجو وارد کنید، سپس  نام شهر یا کد پسب  
 ca/default.aspx-http://publicreporting.ltchomes.net/enهای بازریس مراقبت درازمدت: برای گزارش

https://www.health.gov.on.ca/en/common/system/services/lhin/ltc_actionline.aspx
http://www.healthcareathome.ca/
http://www.ontario.ca/page/ministry-long-term-care
http://www.thehealthline.ca/
http://publicreporting.ltchomes.net/en-ca/default.aspx

