انتقال از بیمارستان به مراقبت درازمدت
ترک بیمارستان ،مرحله بعدی شما در فرایند مراقبتتان است .ارائهکننده مراقبت
شما به ما اطالع داده است که شما دیگر به مراقبت پزشیک حاد در بیمارستان نیاز
ندارید.
ُ
در انتاریو ،شما گزینههای متعددی دارید که کمک یمکنند مراقبت مناسب مورد نیازتان
را دریافت کنید .ما این گزینهها را همراه با شما برریس کردهایم و به این نتیجه رسیده
ایم که مراقبت درازمدت یمتواند مناسبترین گزینه برای نیازهای مراقبت شما
باشد.
در صورت واجد رشایط بودن ،پذیرش شما در مرکز مراقبت درازمدت ،از سوی
ی
ن
ن
پشتیبای مراقبت خانیک و محیل»
تعیی جا در مرکز «خدمات
هماهنگکنندههای
ن
هماهنگ خواهد شد .هماهنگکننده شما برای تعیی جا ،با شما همکاری خواهد کرد
تا انتقال شما را به یک مرکز مراقبت درازمدت که یمتواند نیازهای مراقبت شما را
ن
پشتیبای کند ،که آن ممکن است گزینه نخست شما به عنوان مرکز
برآورده کند،
مراقبت باشد یا مرکزی که یمتواند در ن
زمای که منتظر انتقال به مرکز گزینه نخستتان
هستید ،نیازهایتان را برآورده کند.
به بیماران ،خانوادهها و مراقبان آنها توصیه یمشود که مراکز مراقبت دراز مدت مذکور
را بازدید کنند .اگر نیمتوانید این مراکز را بازدید کنید ،یمتوانید عکسها ،اطالعات  ،یا
ُ
تورهای مجازی مراکز مراقبت درازمدت انتاریور را در تار نمای
 www.thehealthline.caببینید .این کار به شما کمک خواهد کرد تصویری از این
ی
مراکز و محل آنها به دست آورید و با افرادی که در آنجا کار و زندگ یمکنند دیدار
کنید.

درباره مراکز مراقبت درازمدت
مراکز مراقبت درازمدت ،یک محیط مراقبت امن،
مطمعن و تخصیص را برای افرادی که به دلیل نیاز
باال به مراقبت یا نظارت ،دیگر نیمتوانند به
ی
صورت مستقل زندگ کنند ارائه یمکند .مراکز
مراقبت درازمدت دارای مجوز هستند ،دولت
ُ
انتاریو هزینه های مایل آنها را به عهده دارد و باید
مفاد قانون تنظیمات مراقبت درازمدت ( )2021را
رعایت کنند.
 همه مراکز مراقبت درازمدت ملزم هستند با
استانداردهای یکسان مراقبت مطابقت کنند،
رصفنظر از نوع مرکز ،مدل مالکیت ،محل یا
اندازه.
 مراکز مراقبت درازمدت ،یک محیط شبیه
خانه را فراهم یمکنند و یمتوانند خدمات
ن
پشتیبایهای اجتمایع را
بازسازی تفرییح و
ارائه کنند.
ن
بریح مراکز مراقبت درازمدت بهت یم

ن
مذهب و زبای متناسب با
توانند خدمات
ی
فرهنگ را ارائه کنند؛ ن
یعب تهیه غذاهای
خاص ،کارها و فعالیتهای روزانه برای
برآورده کردن این نیازها.

یک مرکز چگونه انتخاب یمشود؟
ن
ن
.
تعیی جا آماده کمک به شما است هدف ما همکاری با شما برای یافی مرکزی در شعاع  70کیلومتی
یک هماهنگکننده
محل(های) مورد ترجیح شما است که نیازهای مراقبت شما را برآورده یمکند .محل(های) مورد ترجیح شما ممکن است در هر
ُ
جای انتاریو باشد و یمتواند محل گزینه نخست مرکز مراقبت درازمدت شما یا محل یک مراقب دهنده یا عضو خانواده باشد.
اگر محل مورد ترجیح شما در منطقه شمال رشق یا شمال غرب ایالت باشد ،مراکز انتخاب شده ممکن است در شعاع 150
ن
تامی نیازهای شما
کیلومتی محل مورد ترجیح شما یا فراتر از آن باشد ،تا اطمینان حاصل شود که یمتوانیم مرکزی را برای
انتخاب کنیم .در صورت امکان ،هماهنگکننده مراقبت ،ترجیحات مذهب ،ز ن
بای و قومیب شما را در انتخاب مرکز در نظر
ی
خواهد گرفت.
برای ورود به مرکزی که انتخاب کردهام ،چقدر باید منتظر شوم؟
.
زمانهای انتظار مراقبت درازمدت ،بسته به مراکز انتخاب شده متفاوت هستند درباره زمانهای انتظار برای مراکز مشخص
ن
تعیی جای خود گفتگو کنید.
مراقبت درازمدت ،لطفا با هماهنگکننده مسئول
چرا نیمتوانم در بیمارستان منتظر شوم؟
ن
ر
ن
توانبخش یک بیمار ،در سطح
پشتیبای یا
تامی نیازهای بازسازی،
بیمارستان یک مرکز مراقبت نیست .بیمارستانها برای
ن
جایگزیب مراقبت ( ، )ALCطرایح نشدهاند ،و در ن
ن
بیمارستای
زمای که شما در بیمارستان منتظر یمشوید ،در خطر عفونتهای
هستید .گزینههای مناسبتری ،مانند مراقبت درازمدت وجود دارد که در آنها یمتوانید مراقبت مناسب را در یک محیط شبیه

خانه دریافت کنید و از فعالیتهای اجتمایع مانند غذا خوردن ،تفری ح و فعالیت ن
فتییک بهره مند شوید .شواهدی وجود دارد
ن
پشتیبایهای اجتمایع و بازسازی تفرییح در محیطهای مراقبت دیگر ،ممکن است در خطر کاهش
که نشان یمدهند بدون
توان ن
ن
.
فتییک و ادرایک باشید پذیرش بهموقع شما در یک مرکز مراقبت درازمدت ،تضمی خواهد کرد که مراقبتهای بهداشب و
ی
ن
ن
ن
شخیص الزم برای تقویت استقالل ،ایمب و کیفیت زندگتان را دریافت یمکنید .همچنی ،فصلهای تنفش پایت و زمستان
ممکن است فشار افزودهای را بر سیستم سالمت ایجاد کند و ظرفیت بیمارستانهای ما را محدود کند .این موضوع بر همه
ُ
ن
بیمارستای نیاز داشته باشند.
اهایل انتاریو تاثت یمگذارد ،از جمله آنهای که ممکن است به مراقبت
اگر با فرایند پذیرشهای مراقبت درازمدت موافق نباشم چه یمشود؟
ن
ارزیای شدن برای پذیرش جهت مراقبت درازمدت موافق نباشید ،در صورت نیاز ،یک هماهنگکننده تعیی جا ،از سوابق
اگر با
ی
ی
بیمارستان و بهداشت شما استفاده خواهد کرد و با پزشک شما و ارائهکنندگان مراقبت خانیک و محیل شما مشورت خواهد کرد تا
ن
ن
تعیی جا یک یا چند مرکز را
تعیی کند .اگر برای مراقبت درازمدت واجد رشایط باشید ،هماهنگکننده
واجد رشایط بودن شما را
ن
تامی یمکنند شناسای خواهد کرد و اطالعات شما را با هدف پذیرش یا رد
در شعاع جغرافیای شما که نیازهای مراقبت شما را
ن
درخواست شما ،در اختیار مراکز قرار خواهد داد .هماهنگکننده تعیی جا ،در طول فرایند شما را به طور مداوم مطلع خواهد کرد و
هنگایم که یک تختخواب موجود باشد به شما اطالع خواهد داد.
ن
تعیی جا برایم انتخاب شده است ،لیست خانه های انتخاب شده
اگر به مرکزی نقلمکان کنم که از سوی هماهنگکننده
من چه یمشود؟
ن
بیمار نای که به یک مرکز مراقبت درازمدت انتخاب شده از سوی هماهنگکننده تعیی جا نقلمکان یمکنند ،همچنان در فهرست
انتظار گروه وضعیت بحر نای برای پنج گزینه نخستشان باق خواهند ماند .هنگایم که به یک مرکز نقل مکان کردید ،هماهنگ
ن
تعیی جا با شما تماس خواهد گرفت ،و اگر قبال این کار را انجام ندادهاید ،با شما همکاری خواهد کرد تا درباره گزینههای
کننده
انتقال و انتخاب مراکز مورد ترجیح شما ،برای انتقال در آینده مشورت کند. .
من برای یک تختخواب ساده درخواست داده ام و امکان پرداخت هزینه اتاق شخیص/نیمهشخیص را که شما پیشنهاد یم
ر
بیشتی برای تختخواب شخیص/نیمهشخیص ربتدازم؟
کنید ندارم .آیا باید مبلغ
ن
ن
تعیی جا مستقیما با مرکز همکاری خواهد کرد تا یک تختخواب با قیمت پایه  ،تامی کند .شما فقط باید
هماهنگکننده
.
تختخوای را که درخواست کردهاید ربتدازید هنگایم که به مرکز نقلمکان کردید ،در یک فهرست انتقال داخیل برای
هزینه نوع
ی
اسکان با قیمت پایه قرار خواهید گرفت .هنگایم که یک تختخواب با قیمت پایه موجود شد ،از شما خواسته خواهد شد به آن
ن
کنوی را آغاز کنید.
تختخواب قیمت پایه منتقل شوید یا پرداخت باالتر هزینه اسکان اتاق
اگر به مرکز مراقبت درازمدت بروم و مرکز را نپسندم چه یمشود؟
اگر نگر نایهای درباره مراقبت در مرکز مراقبت درازمدت دارید ،لطفا با مدیر مرکز صحبت کنید تا مسائل را حل کند .همچنین
یمتوانید با تلفن پشتیبانیهای بلند مدت خانواده و خط عملیای به شماره  1-866-434-0144یا شکایات و نگرانیهای خود را
با دادآور بیماران به شماره  1-888-321-0339تماس بگتید.
اگر پیشنهاد تختخواب را نپذیرم چه یمشود؟
اگر پیشنهاد تختخواب در مرکز مراقبت دراز مدت را نپذیرید ،در فهرست انتظار مراکز مراقبت درازمدت که شما و هماهنگ
ن
ن
تعیی جا انتخاب شده
تعیی جا انتخاب کردهاید ،خواهید ماند .رصفنظر از این که مرکز از سوی شما یا هماهنگکننده
کننده
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
ویل بخواهید در بیمارستان بمانید و در فهرست انتظار ،منتظر مرکزی باشید که نیازهای مراقبتتان را به ر
بهتین شکل
ن
تامی یمکند ،هزینه بیمارستانها برای شما مبلغ  400دالر در روز میباشد که از شما دریافت خواهند کرد .اگر پرسشها یا
ن
هان درباره هزینه دارید ،به بیماران و تصمیمگتندگان جایگزین توصیه یمشود مستقیما با بیمارستان گفتگو کنند.
نگران ی

اگر از فرایند رضایت نداشته باشم ،با چه کیس یمتوانم درباره نگر نانهایم گفتگو کنم؟
ن
ن
تعیی جا
تعیی جای خود گفتگو کنید .هماهنگکننده
درباره هرگونه نگر نای یا شکایت ،لطفا با هماهنگکننده مسئول
ن
آشناترین شخص با وضعیت شما است و یمخواهد بداند روند ر
پیشفت امور چگونه است و او برای رفع نگرایهای شما چه
ن
تعیی جای شما  ،با شما و یا تصمیمگتنده جایگزین شما گفتگو خواهد کرد تا
کار یمتواند انجام دهد .هماهنگکننده مسئول
ی
ی
به هرگونه نگر نای رسیدگ کند .اگر مطابق خواست شما به مسئله شما رسیدگ نشد ،یمتوانید با تیم تجربه بیمار برای خدمات
ی
ی
ن
ن
پشتیبای مراقبت خانیک و محیل رفع
پشتیبای مراقبت خانیک و محیلتان تماس بگتید .اگر نگر نایهایتان از سوی خدمات
ن
پشتیبای خانواده و عملیات مراقبت درازمدت به شماره  1-866-434-0144یا دادآور بیماران به شماره
نشدند ،با خط
 0339-321-888-1تماس بگتید.
ر
بیشت:
برای اطالعات
( 310-2222کد ناحیه الزم نیست) | www.healthcareathome.ca
ُ
مراقبت درازمدت در انتاریوwww.ontario.ca/page/ministry-long-term-care :
ُ
برای تورهای مجازی مراکز مراقبت درازمدت انتاریوwww.thehealthline.ca :

نام شهر یا کد پسب خود را در قسمت جستجو وارد کنید ،سپس «مراکز مراقبت درازمدت» ( )long-term care homesرا جستجو کنید
برای گزارشهای بازریس مراقبت درازمدتhttp://publicreporting.ltchomes.net/en-ca/default.aspx :

