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 پرسشهای متداول

اگر احساس کنم برای بازگشت به خانه آماده 
 نیستم چطور؟

ما برای رسیدگی به نیازهای شما با شما و خانواده 
 دوستانتان همکاری خواهیم کرد. /

داشته باشم  ازیاگر در خانه به کمک ن
  چطور؟

شما  یبه امور خود در منزل برا یدگیاگر رس
 یراهکار با شما همکار افتنی یدشوار باشد، برا

ممکن است مستلزم  یهمکار نیکرد. ا میخواه
در  یتیدهندگان خدمات حماارجاع شما به ارائه
  باشد.« سالمت در خانه»جامعه تحت عنوان 

 کشد؟یمن چه مدت طول م ییسرپا یتوانبخش

ممکن است به  مارستان،یاز ب صیپس از ترخ
. اگر به دینداشته باش ایداشته  ازین ییسرپا یتوانبخش
شما به  ییدرمانگر سرپا د،یداشته باش ازین یتوانبخش

تا بر اساس اهداف خود طول  کندیشما کمک م
 .دیرا مشخص کن تانیتوانبخش یدوره

 یانهیخود هز یجلسات توانبخش یبرا دیبا ایآ
  بپردازم؟

 یمهیب یکه تحت پوشش برنامه یمادام – ریخ
 یتوانبخش د،یهست ایکلمب شیتیبر یخدمات پزشک

  است. گانیشما را ییو سرپا یبستر نیح
 

ه من خدمات رفت و آمد ارائه هلث ب زریفر ایآ
 کند؟یم

در  ییسرپا مارانیب کینیرفت و برگشت به کل
  شماست. یموعد مقرر بر عهده

قرارها را به شما اطالع  خیتارما چند هفته زودتر 
 یکس نکهیا یبرا یزیرکار برنامه نی. با امیدهیم

  شما را برساند آسانتر خواهد شد.

 میتوانیم د،یندار یدسترس یشخص نیاگر به چن
همچون  گرید یهانهیگز یدرباره ازیبرحسب ن
حمل و نقل با  گریانواع د ایدارت  یخدمات َهند

  .میشما گفتگو کن

 دیدر خصوص حمل و نقل دار یچه نگرانچنان لطفا  
  .دیقرار ده انیما را جر

 
 

هماهنگ  ایلطفا  با درمانگر  د،یدار یگریاگر پرسش د
 .دیخود صحبت کن ماریمراقبت از ب یکننده

 
 

 
 
 
 
 

 یدرباره
 تاریخ ترخیص من 

About  
My Discharge Date  

 

 ی مغزیبیماران سکته یبرا یاطالعات
Information for Stroke Patients 

 یتوانبخش یبرنامه
Rehabilitation Program 
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 …overپشت برگه   About My Discharge Dateمن   صیترخ خیتار یدرباره 

 رایز دیما هست (rehab) یشما در واحد توانبخش
 .دیاشده یمغز یدچار سکته

 تاریخ برآوردی ترخیص من چیست؟

 میاست که طبق برآورد ت یزمان خیتار نیا
به خانه  دیبتوان رودیشما، انتظار م یتوانبخش
شما  صیترخ یبرآورد خی. ما آن را تاردیبازگرد

 .مینامیم

 یهابر دانسته یشما مبتن صیترخ یبرآورد خیتار
است که  یگریافراد د یروند بهبود رامونیموجود پ
 اند.مشابه داشته یاسکته

 یدیسفتخته یشما را رو صیترخ یبرآورد خیما تار
 .میسینویکه در اتاقتان موجود است م

هفته از  کی یشما را ط صیترخ یبرآورد خیما تار
 .میکنیشما در واحدمان مشخص م رشیپذ خیتار

شما اطالعات  طیممکن است همچنان که از شرا
 صتانیترخ یبرآورد خیتار د،یآیم به دست یشتریب
 کند. رییتغ

 

 توانم آمادگی کسب کنم؟چگونه می

 تانیتوانبخش میخود، با ت یبستر یدوره یدر ابتدا
گفتگو  صتانیترخ یبرا نانهیاهداف واقع ب یدرباره

 .دیکن

 یهاتیو حما زاتیتجه یدهدر اسرع وقت، سازمان
. درمانگرانتان دیدر خانه را آغاز کن ازیمورد ن

که ممکن است به چه  ندیبه شما بگو توانندیم
  .دیداشته باش ازین ییزهایچ

 شود؟میتاریخ ترخیص من چه زمان قطعی 

شما  یتوانبخش یازهایاز ن یکه به درک بهتر یهنگام
را به شما اعالم  صتانیترخ یقطع خیتار م،یدیرس
 کرد. میخواه

 خیتار نیگزیشما را جا صیترخ یقطع خیما تار
موجود  دیتابلو سف یشما بر رو صیترخ یبرآورد

 کرد. میدر اتاقتان خواه

 

توانم زودتر از تاریخ برآوردی آیا می 
 ترخیص خود به خانه بازگردم؟

  اگر: دیزودتر به خانه برگرد دیممکن است بتوان
 دیبرخوردار باش یکاف تیدر خانه از حما. 
 انجام  یمنیورود و خروج از منزل را با ا دیبتوان

 .دیده

 

اهداف  یپس از بازگشت به خانه، به کار بر رو
 .دیهیما ادامه م ییسرپا یتوانبخش

معموال   گردند،یکه زود به خانه برم یکسان
مشابه  یتوانبخش جیو به نتا ابندییبهبود م ترعیسر
 .کندیم دایدست پ یبهتر ای

 نمونه ای از تابلو سفید


