قصة أحد زبائن ComPacks

يعاني سيمون البالغ  70عاما ً من العمر من التهاب في
املفاصل وال يستطيع استخدام رجليه بشكل متوازن
مما تس ّبب مؤخرا ً في سقوطه وكسر معصمه وإدخاله
املستشفى.
تشاور مرشد سيمون االجتماعي ﻭاملشرف على أحواله
التابع لـ  ComPacksمعه وتوصال إلى أنه سيحتاج بعد
خروجه من املستشفى إلى دعم في االستحمام وارتداء
املالبس وتنظيف املنزل وحتضير الوجبات الغذائية والنقل
إلى العيادات.
بعد ثالثة أسابيع على وجوده في املنزل ،استعاد سيمون
ثقته بنفسه وبعض استقالليته ،وواصلت خدمة
 ComPacksمساعدتها له في التنظيف والنقل إلى
العيادات فقط.
ثم قام املشرف على أحوال سيمون بترتيب موعد له
للذهاب إلى مركز نهاري في منطقته يوما ً في األسبوع
لالختالط االجتماعي ،كما أحال سيمون إلى خدمات
مجتمعية أخرى لتواصل تقدمي املساعدة له بعد انتهاء
خدمة .ComPacks

لالستفسارات عند مغادرة املستشفى
املستشفى:
االسم:

................................................................................................................

.................................................................................................................................

ComPacks

.................................................................................................................................

الهاتف:

.............................................................................................................

معلومات
للمرضى
وعائالتهم

مؤسسة تقدمي خدمة :ComPacks
االسم:

................................................................................................................

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

الهاتف:

.............................................................................................................

حقوق طبع هذه املعلومات محفوظة .ميكن إعادة طباعتها أو إنتاجها
ألغراض التدريب وتقدمي املعلومات على أن يتم اإلفصاح عن املصدر.
هذا وال ميكن إعادة طباعة أو إنتاج املعلومات لالستخدام التجاري أو
البيع .ويتوجب احلصول عند إعادة الطباعة أو اإلنتاج لغير األغراض
اآلنفة الذكر على إذن خطي من فرع اإلعالم واالتصاالت التابع
لدائرة الصحة في نيو ساوث ويلز (NSW Health, Media and
.)Communications Branch
للمزيد من االستفسارات ،يرجى االتصال مبؤسسة تقدمي خدمة
 ComPacksاحمللية.

وبذلك فإن ComPacks
ساعدت سيمون في
رجوعه إلى املنزل
بسرعة وسالمة.

مقدمي خدمات ComPacks
ميكن تنزيل نسخة إلكترونية عن قائمة ّ
من موقع  ARCHIالتاليhttp://www.archi.net.au/resources/ :
moc/community-moc/compacks/2

خدمة دعم العودة إلى املنزل
بسالمة من املستشفى

ARABIC

 ComPacksعبارة عن خدمة دعم مجتمعي
قصيرة األجل تهدف إلى مساعدتك في تدبير شؤون
عودتك إلى املنزل بسالمة من املستشفى.

خدمة ملدة ستة أسابيع

تتوفر خدمة  ComPacksملدة تصل إلى ستة أسابيع بعد
يقيم املشرف عن
مغادرتك املستشفى .خالل هذه املدةّ ،
أحوالك ( )case managerالتابع لـ  ComPacksاحتياجاتك
الالحقة ويحيلك إلى اخلدمات اخملتصة كما يلزم.

األهلية للخدمة

يتأهل للحصول على خدمة  ComPacksاألشخاص
املوجودون في املستشفى الذين يحتاجون إلى إشراف
على أحوالهم إضاف ًة إلى خدمة دعم مجتمعي أو أكثر
بعد مغادرتهم املستشفى.

احلصول على إحالة خلدمة ComPacks

يقرر موظفو املستشفى بالتعاون معك حتديد ما إذا
كانت خدمات  ComPacksتناسبك .من العاملني الذين
ميكنهم إحالتك إلى :ComPacks

½
½
½
½
½

½املمرضات واملمرضون
منسقو الرعاية
½ ّ
½املرشدون االجتماعيون
½املعاجلون الوظيفيون/املعاجلون الفيزيائيون
½وغيرهم من املوظفني الذين تنتدبهم املستشفى

ما توفره خدمة ComPacks

عي لك مشرف عن أحوالك
عند أحالتك إلى  ،ComPacksي ُ نَّ
تستطيع االتصال به طوال مدة متابعتك للبرنامج.

ميكن للمشرف عن أحوالك مساعدتك في احلصول على
خدمات متعددة ،مثل:

½

½الوجبات الغذائية – املساعدة في حتضير
الطعام أو حتويلك إلى خدمة وجبات على عجالت
()meals on wheels

½
½

½املساعدة املنزلية – تنظيف املنزل وغسيل
والكي
املالبس
ّ

½الرعاية الشخصية – املساعدة باالستحمام أو
ارتداء املالبس أو العناية بالنظافة الشخصية

½

½راحة ملعيلك – خدمات توفر راحة ملعيلك في
املنزل ألجل قصير

½

½النقل واملواصالت – من العيادات الطبية
والصحية وإليها

½

½دعم اجتماعي – يساعد في تنسيق نشاط
تواصلك االجتماعي

كم ّ
تكلف خدمة ComPacks؟

سوف يُطلب منك املساهمة في تكاليف خدمة
 .ComPacksإذا كنت قلقا ً بشأن هذه املساهمة،
يرجى مناقشة األمر مع املشرف عن أحوالك التابع لـ
.ComPacks

ماذا يحصل عند انتهاء مدة
ComPacks؟

قبل انتهاء مدة خدمة  ،ComPacksيقوم املشرف عن
أحوالك مبا يلي:

½
½

½تأمني أية خدمات متواصلة تلزمك ،علما ً أنه قد
تكون هناك فترة انتظار للحصول على اخلدمات
املتوفرة.
½تقدمي املعلومات لك إذا شئت احلصول على
اخلدمات بنفسك في موعد الحق.

االستفسارات

إذا كانت لديك أية استفسارات تتعلق باإلحالة إلى
 ComPacksفيرجى االتصال مبوظفي املستشفى.
اتصل باملشرف عن أحوالك التابع لـ  ComPacksإذا
كانت لديك أية أسئلة أو مشاعر قلق خالل تلقيك
خدمة .ComPacks

