هل لدیك أیة أسئلة؟
اتصل بـ
هاتف:
برید إلکتروني:
العنوان:

إذا كنت ال تعرف كيف یتم االتصال بوحدة التنسيق ،فيمكنك سؤال الموظفين الصحيين أو
االتصال بمقسم الهاتف للبلدیة  /المستشفى.

حیاتك ،خطتك

إذا كنت تعتقد أنك تفي بمتطلبات الحصول على خطة فردیة ومنسق ولكنك
تحصل علی الرفض ،یمكنك تقدیم شكوى إلى حاكم المقاطعة.

ألولئك الذین قد یحتاجون إلى خدمات طویلة األجل
ومنسقة

اقرأ المزید عن الخطة الفردیة والمنسق علی موقعي
 www.helsedirektoratet.noو www.helsenorge.no

ّ
الخطة الفردیة
قد تجد فائدة في
سق
والمن ّ
ما هي الخطة الفردیة؟
الخطة الفردیة هي الکيفية التي تعمل وتتعاون بها الخدمات التي أنت بحاجة لها لتوفير
متابعة شاملة لك  -مصممة وفقًا الحتياجاتك .ما هو مهم بالنسبة لك یجب أن یكون نقطة
االنطالق لجهود التخطيط .یجب أن تصف الخطة أهدافك ،وماذا یجب أن یتم فعلە،
ومن المسؤول عن ماذا وفي أي وقت .و عند االقتضاء یتم تضمين المتابعة من
القطاعات األخرى مثل  NAVوالمدارس وخدمة رعایة الطفل في الخطة.

ما معنى أن تكون لدیك ّ
خطة فردیة
سق؟
ومن ّ


یتم اشراکك وتستند الخطة إلى األهداف الموضوعة لك.



لدیك منسق واحد لدیە اطالع عام على وضعك.



ال تحصل بالضرورة على المزید من الخدمات ،لكن تحصل على
خدمات منسقة من جهات تتعاون مع بعضها البعض.



أنت من یقرر ما هي المعلومات التي یتم مشاركتها بين الخدمات.
تجد أن الخدمات مترابطة بحيث تمكنك من تحقيق أهدافك

 ...وما المقصود بالمنسق؟
المنسق هو أحد المهنيين المسؤولين عنك وهو یقوم بتنسيق الخدمات
ویضمن حصول تقدم في العمل على خطتك الفردیة .یضمن المنسق
أن تشارك أنت وربما أقربائك أیضا في العمل المتعلق بخطتك .قد
یكون للمجموعات المهنية المختلفة دور المنسق .ینبغي إیالء أهمية
لرغبتك عند اختيار المنسق.

من یمكنه الحصول على خطة فردیة ومنسق؟






كل شخص یحتاج إلى العدید من خدمات الرعایة الصحية خالل فترة زمنية
معينة .ليس من الضروري أن تکون الحاجة دائمة.
عند تقييم الحاجة إلى خدمات طویلة األجل ومنسقة ،ینبغي أیضًا تضمين
التدابير من القطاعات األخرى.
األشخاص من جميع األعمار بغض النظر عن التشخيص و  /أو نوع
التحدیات الوظيفية.

سق؟
كيفية الحصول على خطة الفردیة والمن ّ
یجب أن یقوم موظفو الخدمات بإعالمك بالخطة الفردیة والمنسق
وعرضهما عليك .یمكنك أنت أو أقرباؤك طلب ذلك بنفسكم .في هذە الحالة
یمكنك االتصال بوحدة التنسيق في بلدیتك * .یمكنك الحصول على منسق
حتى إذا کنت غير راغب في الحصول علی خطة فردیة.
إذا تم إدخالك إلى المستشفى ،فسوف یوفر لك المستشفى منس ًقا ،ویبلغ
البلدیة عن الحاجة إلى خطة فردیة ،وإذا لزم األمر ،یساهم في تنفيذ
الخطة.
*انظر المعلومات حول وحدة التنسيق على الجهة الخلفية

