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برنامه مراقبت



رویکرد برنامه مراقبت بهداشتی را CPA نیز می نامند.

 CPA به شما اطمینان می دهد که به شما هرگونه کمکی به منظور بهبود سالمت
و زندگیتان ارائه می دهد.

وقتی به کمک بیش از یک نفر احتیاج دارید، از CPA می توانید استفاده کنید.

CPA اطمینان می دهد کسانیکه به شما کمک می کنند با هم کار می کنند.

مهمترین شخص در CPA شما هستید.

کسانی که عضوی از CPA هستند به شما کمک می کنند.

این راهنما اطالعات بیشتری درباره CPA در اختیار شما قرار می دهد.
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شما یک مددکار اجتماعی خواهید داشت.

مددکار اجتماعی شما اطمینان می دهد که شما را حمایت می کند.

مددکار اجتماعی شما اطمینان می دهد که نظر شما درباره آنچه برای بهبود سالمت و زندگی خود می خواهید را 
می داند.

مددکار اجتماعی شما اطمینان می دهند که حمایت و مراقبت بهداشتی به شما در بهبود سالمت و زندگیتان کمک 
می کند.

در صورت داشتن هرگونه سؤال درباره CPA، می توانید از مددکار اجتماعی خود سؤال کنید.

 

مددکار اجتماعی شما

?
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حرفتان را بزنیدکمک

هماهنگ کننده 
مراقبت

پشتیبانی و مراقبت

هماهنگ کننده 
مراقبت



مددکار اجتماعی شما: 

.....................................…………………………………………

تلفن

....................................…………………………………………

 اگر مددکار اجتماعی شما حضور ندارد می توانید برای او پیام بگذارید.
 همچنین می توانید بخواهید که با شخص دیگری که به شما کمک می کند

صحبت کنید.

همچنین می توانید تماس بگیرید

 …………………………...........…………………………………

تلفن  

...........................…………………………………………………

اگر دوست، پرستار یا همسایه یا کارگر پشتیبان خوب و قابل اعتمادی دارید می توانید 
با آنها صحبت کنید.

 

مددکار اجتماعی من چه کسی است؟
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نام هماهنگ کننده 
مراقبت

هماهنگ کننده 
مراقبت

تلفن

پیغام بگذارید
لطفا پیغام خود 

را بگذارید

هماهنگ کننده 
مراقبت

تلفن

دوست

نام



 سنجش و ارزیابی نوع کمک مورد نیاز شما در بهبود سالمت
و زندگی تان را مشخص می کند.

 برنامه مراقبت نحوه کمک کردن به شما برای بهبود سالمت
و زندگی تان را اعالم می کند.

 مرور و بررسی بررسی می کند که مراقبت شما به شما کمک
می کند.

 

در CPA چه اتفاقاتی می افتد؟
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CPA دارای 3 بخش است.

ارزیابی

برنامه مراقبت
برنامه

 بررسی برنامه 
مراقبت

برنامه

ژانویهفوریهمارس

آوریل می میمی

جوالیآگوستسپتامبر

اکتبرنوامبرنوامبر



 CPA اولین بخش
سنجش و ارزیابی است.

 سنجش و ارزیابی یعنی بدانیم به چه کمک هایی برای بهبود سالمت و زندگی
خود نیاز داریم.

بهبود سالمت و زندگی یعنی تفاوت های زندگی هر شخص.
ما از شما سؤال می کنیم بهبود سالمت و زندگی برای شما چه مفهومی دارد.

ما از شما سؤال می کنیم فکر می کنید زندگیتان اگر بهبود یابد
چگونه می شود. 

این به ما کمک می کنید بدانیم چه مراقبت و پشتیبانی ای شما نیاز دارید.

در سنجش و ارزیابی ما نیز در می یابیم که چه نوع کمکی نیاز دارید تا 
ایمن بمانید. 

?

سنجش و ارزیابی
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ارزیابی

 زندگی و سالمت خود 
را بهبود بخشید

سؤال بپرسید

پشتیبانی و مراقبت

ایمن بمانید



ما به حرف های شما درباره نحوه ارائه مراقبت و پشتیبانی گوش می دهیم.

وقتی با مراقبت و پشتیبانی خود موافقید، ما برنامه مراقبت شما را می نویسیم.

 برنامه مراقبت بهداشتی شما آنچه افرادی که شرکت کرده اند برای پشتیبانی
شما انجام می دهند را اعالم می کند.

 شما و افرادی که شرکت کرده اند نسخه ای از این برنامه مراقبت دریافت
می کنید. 

برنامه مراقبت
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حرف های شما

برنامه شما را می 
نویسیم
برنامه

برنامه

برنامه مراقبت

دریافت برنامه مراقبت
برنامه

برنامه

برنامه

برنامه



 
حداقل سالی یک بار برنامه مراقبت شما مورد بررسی قرار می گیرد.

 مرور و بررسی یعنی بررسی اینکه آیا برنامه مراقبت هنوز صحیح انجام
می شود.

شما می توانید نحوه بررسی و مکان آن را انتخاب کنید.

مرور و بررسی می تواند جلسه ای با حضور شما و افرادی که پشتیبانی تان می 
کنند باشد.

این را می توان جلسه CPA نامگذاری نمود.

یا می توانید روش دیگری برای بررسی انتخاب کنید.

مددکار اجتماعی شما درباره مرور و بررسی با شما صحبت می کند.

مددکار اجتماعی از شما می پرسد آیا مراقبت شما به بهبود سالمت و زندگیتان 
کمک می کند.

می توانید درباره این موضوع در مرور و بررسی صحبت کنید.
یا می توانید این موضوع را فقط با مددکار اجتماعی خود در میان بگذارید

 

مرور و بررسی
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برنامه

برنامه

بررسی برنامه مراقبت شما

ژانویه فوریه مارس

آوریلمیمیمی

جوالی آگوست سپتامبر

اکتبرنوامبرنوامبر

ژانویه فوریه مارس

آوریلمیمیمی

جوالی آگوست سپتامبر

اکتبرنوامبرنوامبر

بازبینی

صحبت کنید



افرادی که با شما کار می کنند این کارها را نجام می دهند:

همکاری
ما برای موافقت با پشتیبانی مورد نیاز شما همکاری می کنیم.

 اگر شما مراقب دارید، می توانید آنها را به عنوان عضوی از CPA نیز
انتخاب کنید.

احترام گذاشتن به عنوان یک شخص
 افرادی که از شما حمایت می کنند به  دیدگاه ها و آرزوهای شما احترام

می گذارند.

رفتاری بدون تبعیض
همه افراد بدون تبعیض با شما برخورد می کنند. 

به خاطر رنگ پوست یا بیماری یا عدم توانایی با شما برخوردی متفاوت
نخواهد شد. 

اگر کسی به این دالیل با شما به گونه دیگر برخورد نمود 
از آنها می خواهیم بدون تبعیض رفتار کنند.

 

دیگران چگونه با من همکاری 
می کنند؟

=
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کار گروهی

احترام گذاشتن

رفتار بدون تبعیض



مواردی وجود دارد که به بهبود سالمت و زندگی شما کمک می کند:

برنامه مراقبت بهداشتی شما نوع پشتیبانی ای که با این موارد 
نیاز دارید را اعالم می کند.

مددکار اجتماعی شما به شما کمک می کند درباره 
مواردی که حائز اهمیت هستند فکر کنید.

 

سالمتی و زندگی خود را بهبود 
بخشید

خانواده و دوستان مفید

داشتن مکانی راحت برای زندگی  داشتن عقاید فرهنگی و معنوی

توانایی تقابل با استرس

50p2p

£1

عدم نگرانی درباره پول

انجام کارهای لذت بخش

50p2p

£1
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CPA پشتیبان واقعی شما.
باید از افراد دیگر بخواهید که عضوی از CPA شما شوند.

مددکار اجتماعی شما به شما کمک می کند که انتخاب کنید آیا مایلید 
افراد دیگری عضو CPA شما شوند.

این شخص ممکن است پرستار یا عضوی از خانواده یا دوست شما باشد.

می توانید وکیل مدافع خود را به عنوان عضوی از CPA داشته باشید.
 وکیل مدافع کسی است که به شما می گوید چه بگویید یا به جای شما صحبت

می کند.
 اگر در جلسات CPA برای گفتن حرف های خود مشکل دارید وکیل مدافع

شما می تواند به شما کمک کند.

مددکار اجتماعی در صورت تمایل به شما درگرفتن وکیل کمک می کند.
یا می توانید از Leeds Advocacy سؤال کنید.

0113 244 0606

 اگر شما تحت نظر قانون سالمت روانی هستین همچنین می توانید
یک وکیل مدافع مستقل 
سالمت روانی بگیرید.

این وکیل به شما کمک می کند حرفهای خود درباره آنچه به دلیل  
قانون سالمت روانی برای شما اتفاق افتاده است را بگویید.

شما می توانید با یک وکیل سالمت روانی مستقل با شماره 0449 247 0113 
تماس بگیرید.
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چه کسان دیگری می توانند عضوی از
CPA من باشند؟

! ?
? ?
?

! !?

MDT

تیم منظم

انتخاب افراد برای 
کمک به شما

وکالت

قانون سالمت روانی

قانون سالمت روانی



مراقب کسی است که بدون حقوق از شما مراقبت می کند.
اگر شما مراقب دارید، آنها می توانند درباره نیازهای مراقب شما سنجش و 

ارزیابی کنند.

 ارزیابی نیازهای مراقب برای دانستن این است که آیا مراقب جهت مراقبت از
شما نیاز به کمک دارد.

مددکار اجتماعی شما می تواند ارزیابی نیازهای مراقب را در صورت وجود 
تهیه نماید.

یا مراقب می تواند از تیم مراقبت درخواست مشاوره با شماره زیر نماید.
0113 2954445

تیم مراقبت پشتیبانی شخصی و گروهی به مراقبان ارائه می دهد.

همچنین اطالعاتی درباره تحصیل و فعالیت های اجتماعی ارائه میدهند.

12

مراقب بیمار

in Leeds

مراقبت کننده

تلفن

تیم مراقبت گروهی

اطالعات
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در صورتی که احساس ناخوشی می کنید باید به مددکار 
اجتماعی خود بگویید.

یا اگر مراقب دارید می توانید به او بگویید.

یا به شخصی که به وی اعتماد دارید.

 

اگر احساس ناخوشی می کنید، شما و مراقبتان نیز می توانید به GP خود تماس 
بگیرید. 

GP شما، شماره تلفن یک سرویس روی خط در اختیار شما قرار می دهد. این 
سرویس در غیاب تیم مراقبت همیشگی به شما کمک می کند.

برای مشاوره سالمتی می توانید با  نیز تماس بگیرید.

A&E یا در صورت اورژانس یا نیاز به ایمن کردن خود، می توانید به بخش
بیمارستان مراجعه کنید.

ممکن است کسانی باشند که شما را ناخوش احوال ببینند.
و به شما بگویند و سعی در کمک کردن به شما داشته باشند.

شما ممکن است به تیم پشتیبان یا سایر سرویس ها نیاز داشته باشید.
 

 درصورت ناخوش بودن یا نیاز به
کمک فوری چه اقدامی باید انجام دهم؟

هماهنگ کننده 
مراقبت

دکتر

تلفن 111

تماس
111

 برای اتفاقات کم 
اهمیت تر از 999

تماس
111
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برنامه مراقبت بهداشتی شما همچنین مواردی که باید به صورت 
اورژانس انجام شود را اعالم می کند.

برنامه مراقبت بهداشتی شما دارای شرح کار آینده است.
شرح کار آینده می گوید در صورت ناخوشی چه چیزی 

به شما کمک می کند.

 مددکار اجتماعی شما می تواند اطالعات بیشتری درباره شرح کار آینده
ارائه دهد.

 

آیا در صورت ناخوشی می توانم نوع کمک را 
انتخاب کنم؟

in Leeds

برنامه بحران

برنامه بحران

کمک

برنامه مراقبت
برنامه

هماهنگ کننده مراقبت

هماهنگ کننده 
مراقبت
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ما به GP و افرادی که در ارتباط با CPA شما را پشتیبانی می کنند اطالع می 
دهیم مگر اینکه از ما بخواهید این کار را انجام ندهیم.

گاهی الزم است اطالعاتی را درباره شما به دیگران بدهیم.
این چیزی است که می تواند به شما کمک کند.

ما تنها اطالعاتی به مردم می دهیم که برای کارشان به 
آن نیاز دارند.

ما از شما می پرسیم که آیا می توانیم اطالعات شما را به دیگران بگوییم.
این یعنی اینکه ما از شما رضایت نامه دریافت می کنیم.

ما همیشه قبل از گفتن اطالعات شما به دیگران از شما سؤال می کنیم به جز در 
موارد زیر:

در صورت اضطرار	 
در صورتیکه شما در معرض خطر باشید	 
در صورتیکه شما برای دیگران خطر محسوب شوید	 
اگر قانون از ما بخواهد	 

برای اینکه بتوانیم به درستی به شما کمک کنیم الزم است اطالعات شما را نزد 
خود نگه داریم. 

ما این اطالعات را ایمن و محرمانه نگه می داریم.
 NHS این وعده ای است که آن را ضمانت نامه سوابق پزشکی

می نامند.

مددکار اجتماعی شما می تواند کسانی که به اطالعات شما نیاز دارند را به شما 
معرفی نماید.

یا می توانید با شماره مدیر اطالعات و دانش 5916 305 0113 تماس بگیرید.
مدیر اطالعات و دانش این مسئولیت را بر عهده دارد که نحوه ایمن و خصوصی 

نگه داشتن اطالعات شما توسط ما را کنترل می کند. 

 

 چه کسانی مجاز به دانستن اطالعات
من هستند؟

 

دکتر

رضایت نامه

اطالعات ایمن

هماهنگ کننده مراقبت

هماهنگ کننده 
مراقبت
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 چگونه می توانم پشتیبانی و مشاوره
بیشتری دریافت کنم؟

اطالعات و راهنمایی بیشتر را می توانید از PALS دریافت کنید.
PALS مخفف خدمات مشاوره و ارتباط با بیمار در نظام سالمت است.

PALS یک سرویس رایگان است.

PALS می تواند به شما در صورت نیاز به مشورت درباره سالمت تان 
کمک کند.

PALS می تواند به شما در یافتن مراقبت بهداشتی و پشتیبانی که می خواهید 
کمک کند.

PALS می تواند به شما در رفع مشکالتی که با سرویس های ما دارید 
کمک کند.

PALS نیز می تواند به شما در ارائه شکایت تان کمک نماید.

PALS از قوانین یکسانی درباره حفظ اطالعات شخصی شما 
تبعیت می کند.

PALS دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر باز است.
شما می توانید با شماره 790 0525 0800 با آنها تماس بگیرید.

می توانید به pals.lypft@nhs.net ایمیل ارسال کنید

 

 

مشورت
هماهنگ کننده مراقبت

شکایت

اطالعات ایمن

تلفن و ایمیل

P.A.L.S
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همچنین می توانید اطالعاتی درباره سالمت روانی دریافت کنید.
اطالعات درباره سالمت روانی به شما در دریافت راهنمایی و پشتیبانی 

کمک می کند.

 اطالعات درباره سالمت روانی از دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 صبح
تا 5 بعد از ظهر باز است.

www.mentalhealthleeds.info
یا می توانید با شماره زیر با آنها تماس بگیرید 

.0113 275 2417

 

 

 از کجا می توانم پشتیبانی و مشاوره
بیشتری دریافت کنم؟

in Leeds

تلفن و ایمیل

اطالعات
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شما حق دارید در برابر مراقبت و پشتیبانی که دریافت می کنید 
ناراضی باشید.

می توانید این موضوع را با مددکار اجتماعی خود در میان بگذارید.

می توانید این موضوع را با وکیل مدافعی که به شما کمک می کند چه 
بگویید در میان بگذارید.

می توانید این موضوع را با دوست یا عضوی از خانواده خود
در میان بگذارید.

همچنین می توانید این موضوع را با PALS در میان بگذارید.

اگر پس از این همچنان از مراقبت و پشتیبانی که دریافت می کنید 
ناراضی هستید می توانید نامه ای به بخش شکایات بنویسید

بخش شکایات
 Leeds and York Partnership NHS Foundation Trust

Trust HQ
 Twenty-one Fifty

 Thorpe Park
 Leeds

LS15 8ZB

 

in Leeds

 اگر شکایتی داشته باشم باید
چکار کنم؟

هماهنگ کننده 
مراقبت

شکایت

P.A.L.S
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