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 آماده شدن شما برای بستری شدن در واحد توانبخشی 
Preparing for Your Stay on Inpatient Rehabilitation 

 اعضای تیم مراقبتی من چھ کسانی ھستند؟
 

 پزشکان -

 پرستاران -

 انداروساز -

 ھافیزیوتراپیست -

 کاردرمانگران -

 توانبخشیدستیاران  -

 درمانگرھا-گفتار -

 مددکاران اجتماعی -

 کارشناسان تغذیھ -
 

 چھ مدت در این مرکز بستری خواھم بود؟
 

تان مدت اقامت شما بھ نیازھا و ھدفھای شما برای بھبودی
تیم مراقبت توانبخشی شما بھ طور مرتب در . بستگی دارد

 .ی نیازھا و ھدفھایتان با شما گفتگو خواھد کردباره
 

ھنگامی کھ مراقبت از شما بھ شکلی امن در خانھ امکان پذیر 
پذیر باشد، باشد و توانبخشی شما بھ شکل سرپایی انجام

 ترخیص خواھید شد
 

ی توانبخشی دیگر نفعی برای شخص گاھی اوقات ادامھ
. ھایی ھمراه استندارد و برگشت او بھ خانھ نیز با چالش
کن است شما بھ اگر چنین چیزی برای شما رخ دھد، مم

 سطح مراقبتی دیگری در محل زندگی خود منتقل شوید
 
 
 
 
 
 

 ؟شودبستری شدن برای توانبخشی در کجا انجام می
 

ی بھداشت در سراسر منطقھ واحد توانبخشی بستری ۶ما 
ما در صحبتھایمان این واحدھا را بھ اختصار . فریزر داریم

»Rehab «ابوتسفورد، این واحدھا در شھرھای . نامیممی
مینستر، سوری، و پورت میپل ریج، وایت راک، نیو وست

 .مودی قرار دارند
 

کنیم کھ نیازھای شما را بھ ما محیط و جایگاھی را انتخاب می
امکان دارد کھ بھ سرعت یک تخت . بھترین شکل تأمین نماید

برای شما فراھم شود، اما گاھی ممکن است این کار با تأخیر 
 .انجام شود

 
در مدتی کھ شما در یکی از واحدھای ما منتظر خالی شدن 

تخت ھستید، شما با کمک تیم مراقبت خود بھ فعالیت در جھت 
تیم مراقبت پیشرفت شما را زیر . دھیدتان ادامھ میبھبودی

اگر مراقبت شما را بتوان با رعایت ایمنی در . نظر دارند
برای پیگیری منزل انجام داد، ممکن است بھ خانھ برگردید و 
 .بھ واحد توانبخشی بیماران سرپایی مراجعھ کنید

 
در واحد واحدھای 

توانبخشی بستری چھ 
 رخ می دھد؟

 
توانبخشی بستری این 

 :کندخدمات را ارائھ می

 ھای گروھیدرمان فردی و فعالیت •

آموزش و راھنمایی برای شما و نیز شبکھ پشتیبانی از  •
اوقات درمان، مانند ھای خارج از شما برای فعالیت

ھای ورزش در خانھ، تمرین برای تحرک، یا ھر برنامھ
 کاری کھ باید برای رفتن بھ خانھ انجام دھید

 24/7پرستاران توانبخشی بھ طور  •

سازد کھ تا حد امکان محیطی کھ شما را توانمند می •
 یدتر بھ خانھ برگردمستقل شوید تا بتوانید ھر چھ سریع
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 ادامھ - آماده شدن شما برای بستری شدن در واحد توانبخشی
Preparing for Your Stay on Inpatient Rehabilitation - continued 
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 است کھ ھمراه بیاورم؟چھ چیزھایی الزم 
 

 ھای معمولی راحتی  کھ بتوانید بھ راحتی بپوشید و لباس
 )شلواربا کمربند ِکشی، پیراھن گشاد(در بیاورید 

  لباس زیرجوراب و 

 رویھای پیادهھای محافظتی غیر لغزنده مانند کفشکفش 

  لوازم بھداشتی مانند مسواک، خمیر دندان، لوازم نظافت
 صابون، شامپو، بوگیر و تیدندان مصنوعی، 

 عین 

  ھای اضافیو باتری(سمعک( 
  لوازم کمک حرکتی مانند صندلی چرخدار، عصا، یا

 واکر

 رای ھایی بھای تفریحی مانند کتاباقالم الزم برای فعالیت
مطالعھ، بازی و سرگمی، یا لوازم ساخت کاردستی، 

 .شارژر برای گوشی تلفن
 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 
 

 :توجھ 
 

لطفاً ھمھ وسایل خود را قبل از آوردن آنھا بھ واحد  •
 .برچسب گذاری کنید

جا برای  –تنھا لوازم شخصی مورد نیازتان را بیاورید  •
 .نگھداری محدود است

لطفاً تمام محصوالت . ما یک مرکز عاری از عطر ھستیم •
 .معطر را در خانھ بگذارید

ھای گیاھی از خانھ با خود اگر ھر گونھ دارو یا درمان •
 .آورید، بھ پرستار اطالع دھیدمی

 

 در توانبخشی چھ انتظاراتی از من دارند؟
 
بھ طور کامل در تمام درمان ھا و  •

 .فعالیت ھا شرکت کنید

با رعایت نکات ایمنی، ھر کاری  •
توانید برای بھبود خودتان میکھ 

 .انجام دھید

پس از برخاستن از خواب، خود را  •
 .بشویید، و لباستان را بپوشید

ھای غذایی را در اتاق وعده •
در صورت موجود (غذاخوری 

 .یا بر روی صندلی صرف کنید) بودن

نرمش و ورزشھایی کھ تیم مراقبت توانبخشی بھ شما  •
 .داده است را تمرین کنید

د آنچھ کھ برای شما اھمیت دارد با تیم در مور •
 .تان صحبت کنیدھای توانبخشیمراقبت

ھای در مورد برنامھ بازگشت بھ خانھ با تیم مراقبت •
 .توانبخشی خود صحبت کنید

پیرامون بستر خود را ھمیشھ تمیز و مرتب نگھ  •
این کار برای ایمنی شماست و از گسترش . دارید

 .کاھدھا میمیکروب

دیگران با ارج و احترام رفتار کنید، و نسبت بھ  •
 .ھیچگونھ تبعیضی روا ندارید
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