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حقوقك في اختيار االستشارات والتخطيط للخروج من
الدار بموجب  MDS 3.0القسم Q
آخر تحديث بتاريخ يناير  ،2021اإلصدار رقم Arabic 5497.14
متطلبات تقييم MDS
يجب أن تقوم جميع دور رعاية التمريض التي تتلقى تموي ً
ال من  Medicareأو  Medicaidبإدارة
تقييم الحد األدنى من البيانات ( )MDSلجميع النزالء أو النزالء في دار التمريض ( .)NFيُستخدم
 MDSللحصول على معلومات حول القدرات الوظيفية للنزيل ،وتحديد المشكالت الصحية والمساعدة
في وضع خطة رعاية األفراد ،بما في ذلك تخطيط الخروج من الدار.
يوما بعد تاريخ القبول ،عندما يكون هناك تغيير
تتم إدارة تقييم  MDSالكامل في موعد ال يتجاوز ً 14
في الحالة البدنية أو العقلية للنزيل ،وبشكل سنوي ،ويتم إدارة نسخة أقصر كل ثالثة أشهر (ربع سنوية).
مطلوب إجراء تقييم  ،MDSالقسم  Qخالل كل تقييم شامل .يمكن للنزيل أو من يمثله ( حال عجز
النزيل عن االستجابة) أن يختار عدم تلقي األسئلة للتقييمات ربع السنوية (غير الشاملة) .ومع ذلك ،يمكن
للنزيل تغيير رأيه وطلب المعلومات بشأن العودة المحتملة إلى المجتمع في أي وقت ،بغض النظر عن
جدول تقييم .MDS
يشار إلى تخطيط الخروج من الدار باسم القسم ( Qجزء) من عملية تقييم  .MDSيحتاج القسم  Qمن
تقييم  MDSأن تسأل دور التمريض النزالء ما إذا كانوا يرغبون في العودة إلى المجتمع .إذا أجاب
النزيل بنعم ( أي أن النزيل يريد المزيد من المعلومات حول العودة إلى المجتمع) ،فيطلب من دور
التمريض إحالة النزيل إلى وكالة االتصال المحلية ( )LCAفي غضون  10أيام عمل.
إذا كان أحد النزالء يرغب في العودة إلى المجتمع ،فيجب مراجعة االستجابة لتقييم  MDSفي خطة
الرعاية ،ويجب البدء في تخطيط الرعاية لتقييم إمكانية االنتقال إلى المجتمع .ويعني هذا عادةً زيارة يقوم
بها أخصائي اجتماعي في دار التمريض أو مخطط الخروج من الدار لمناقشة تخطيط الخروج من الدار
في المستقبل وخيارات المعيشة المجتمعية .للمعلومات المفصلة عن القسم  Qمن تقييم  ،MDSيرجى
زيارة https://downloads.cms.gov/files/mds-3.0-rai- manual -
.v1.17.1_october_2019.pdf

صفحة  2من 3

وكالة االتصال المحلية
بمجرد إجراء اإلحالة إلى وكالة االتصال المحلية ،تكون وكالة االتصال المحلية مسؤولة عن االتصال
بالنزيل في دار التمريض والتحدث مع النزيل حول تخطيط الخروج من الدار وخدماته لتمكين الفرد من
العيش في المجتمع من خالل تقديم الدعم والخدمات .قد يتمكن العديد من النزالء في دار التمريض من
العودة إلى المجتمع من خالل تقديم الدعم والخدمات .تتولى وكالة االتصال المحلية ودار التمريض مسؤولية
العمل معًا في مساعدة انتقال النزالء إلى المجتمع ممن لديهم قدرة على ذلك .يمكنك االتصال بوكالة االتصال
المحلية لمقاطعتك بزيارة الرابط التالي
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/Local- Agencies.for-MDS-3-0-Section-Q.aspx

كيفية الحصول على معلومات حول تقييم  ،MDSالقسم Q
يمكنك التحدث مع األخصائي االجتماعي الذي تم تعيينه لك في دار التمريض للحصول على مزيد من
المعلومات حول موعد إجراء تقييم  ،MDSالقسم  Qالتالي والتحقق من أن دار التمريض لديها معلومات
صحيحة حول اهتمامك باالنتقال إلى المجتمع ،في التقييم  ،MDSالقسم .Q

ما يجب فعله إذا تم رفض الوصول إلى معلومات  MDSالقسم  Qأو تخطيط الخروج من الدار
إذا لم تزودك هذه الدار بمعلومات حول تقييم  ،MDSالقسم  ،Qفيمكنك االتصال بمحقق الشكاوى
المحلي عن طريق االتصال بالرقم  .1-800-231-4024يتوفر محقق الشكاوى لمدة  24ساعة في
اليوم ،و 7أيام في األسبوع لتلقي المكالمات وإحالة الشكاوى المقدمة من النزالء .يمكنك أيضًا البحث عن
مكتب محقق الشكاوى في منطقتك بزيارة الرابط التالي
.https://www.aging.ca.gov/Find_Services_in_My_County/
عالوة على ما سبق ،يمكنك التقدم بتظلم إلى وزارة الصحة العامة بوالية كاليفورنيا .تتولى وزارة الصحة
العامة بوالية كاليفورنيا الترخيص والتفتيش على دور التمريض .للتقدم بتظلم إلى وزارة الصحة العامة
بوالية كاليفورنيا ،يمكنك االتصال بمكتب المنطقة لقسم الترخيص واالعتماد في منطقتك .للحصول على
قائمة بالمواقع ومعلومات االتصال ،يرجى زيارة الرابط التالي
.https://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/DistrictOffices.aspx
يمكنك كذلك االتصال بـ  Disability Rights Californiaعلى الرقم .1-800-776-5746
يمكن العثور على مزيد من المعلومات بشأن  MDSالقسم  Qعلى:
https://www.disabilityrightsca.org/publications/enhanced-dischargeplanning-rights-for-nursing-facility-residents-under-mds-30-section

3  من3 صفحة

! نود السماع منك ! يُرجى استكمال االستبيان التالي بشأن إصداراتنا والسماح لنا بمعرفة مستوى أدائنا
https://docs.google.com/forms/d/1d6ezTl2M5UMAWU66exLbc1SQ9wD
PzvtuS3AGR4-cgwE/viewform?c=0&w=1

ً
 لالطالع على القائمة،تمويال من مصادر مختلفة
Disability Rights California تتلقى منظمة
http://www.disabilityrightsca.org/  انتقل إلى،الكاملة للممولين
Documents/ListofGrantsAndContracts.html

