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تجربیا ت استفا ده کننده ا ز خدمات با
استفاده ا ز میزان سنجش نتیجه و برنامه
سالمت جسمی و روانی مصرف کننده

“

این برنامه ها به من فرصت
دادند تا بینش و درک بهتری
نسبت به بیماری خود پیدا کنم

“

”

این برنامه ها به من کمک کردند
تا آنچه را احساس می کنم تحت نظر
بگیرم و در جلوگیری از بازگشت
عارضه به من یاری رساندند

“

”

از کجا می توانم اطالعات بیشتری
کسب کنم؟
اگر سوال یا نگرانی دارید و یا مایلید اطالعات بیشتری درباره
میزان سنجش نتیجه و برنامه سالمت مصرف کننده کسب کنید،
با افراد زیرمذاکره نمائید:
n

متخصص بالینی سالمت روان خود

n

مشاوران /کارکنا ن مخصوص مصرف کننده

n

این برنامه ها من را از فرصت های
موجود جهت ایفای نقش فعال تر در
مراقبت از خود م آگاه ساختند

“

”

اطالعات بیشتر درباره میزان سنجش نتیجه در این وب
سایت موجود استwww.amhocn.org :

اطالعات تماس محلی

اینها بمن یا د دادند که داشتن یک
روز بدشانسی مهم نیست و من همیشه
اینطور احسا س نخواهـم کرد

”

n

مصرف کنندگا ن خـد مات ،نقش قابل توجهی د ر انتخا ب
 K10بعنوان میزان سنجش تکمیل شده توسط مصرف
کننده ،برای خـد مات عمومی سال مت روانی نیو ساوت
ولز ایفا نموده اند.

 nاستفاده کنندگان ا ز خـدمات د ر ایجا د برنامه سالمت
جسمی و روانی موثربوده ا ند.
n

استفا ده کنندگا ن ا ز خـدمات ،همچنین د ر ایجاد APQ6

نقش قا بل توجهی داشته اند.

 nخدمات سالمت نیوساوث ولز همچنان به بهره گیری از
مشارکت مصرف کنندگا ن از طریق  NSWCAGادامه
خواهد داد.
August 2014
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این بهبودی
و نتایج ،متعلق به
چه کسی ا ست؟
ارزیابی توسط خود مصرف کننده د ر
زمبنه سال مت روانی

اظها ر چشم انداز بهبودی
بهبودی از بیماری مستلزم خواستن ،امید،
و مشارکت فعا النه د ر مراقبت ا ز خود تا ن
میبا شد

میزان هـا ی سنجش نتیجه کدامند؟
n

n

معرفی و ارائه میزان هـای سنجش ،بخشی ا ز اقـدا م ملی
بمنظور سنجش نتایج مراقبت سال مت روانی میبا شد.
با استفا ده ا ز انواع میزان هـای سنجش ،شما و متخصص
با لینی تا ن میتوانید با همکاری یکدیگر مسیر بازیابی
سالمت خود را بمرور ترسیم کنید.

 nاطالعـا ت بدست آمده میتوانند برای هـدایت برنامه ریزی
مراقبت و بررسی پیشرفـت آن مورد استفا ده قـرار گیرند.
n

n

n

n

بعضی ا ز میزان هـا ی سنجش نتیجه بوسیله متخصصین
بالینی تکمیل میشوند د ر حالیکه به مصرف کنندگان ا ز
خـدما ت نیز جهت ارزیابی شخصی شان فرصت داده
میشود .این فرم ها در نیوساوث ولز )Kessler 10 (K10
و پرسشنامه فعالیت ها و مشارکت ( .)APQ6نامیده میشوند.

اطالعـا ت میزان هـای سنجش نتیجه ،به مسئولین خد مات
کمک میکند که برای مراقبت ا ز شما خدما ت بهتری ارائه
نما یند.

 nاطالعات حاصل از میزان سنجش نتیجه ،مشارکت شما را
در مراقبت و بهبودی تسهیل می کند.

متخصص بالینی سالمت روان شما ممکن است به شما
فرصت دهد تا فرم  K10را در موقع ارزیابی تکمیل کنید.
این فرم شامل  10سوال است که بررسی کند اخیرا حا ل شما
چطور بوده ا ست.
همچنین ممکن است فرم  APQ6نیز به شما داده شود که
درآن د ر باره مشارکت اخیرتان در جامعه ،کا ر و /یا
تحصیل از شما سوال شده.

 nشما می توانید این فرم های سنجش را به تنهایی یا اگر نیاز
دارید با کمک متخصص بالینی خود یا سایر کارکنان تکمیل
کنید.
n

n

اطالعـا ت حاصله همچنین میتوانند بوسیله خـد مات محلی
تان برای بهبود خـدمات ،مورد استفاده قـرار گیرند.

این کار چه مزیتی برای شما دارد؟
n

چه انتظاری می توانید داشته باشید؟

n

n

n

متخصص بالینی ممکن است درباره پاسخ هایتان با شما
گفتگو کند تا به برنامه ریزی مراقبتی تا ن کمک نما ید.
طی برنامه مراقبتی تا ن ممکن است از شما خواسته شود تا
فرم  K10و/یا  APQ6را دوباره تکمیل کنید تا به بررسی
روند پیشرفت تا ن کمک شود.
اگر در خواندن مشکل دارید ،متخصص بالینی شما می تواند
در تکمیل فرم های سنجش به شما کمک کند.

برنامه سالمت جسمی و روانی مصرف
کننده چیست؟
به همراه میزان هـای سنجش نتیجه ،برنامه سالمت جسمی و
روانی مصرف کننده به شما امکان می دهد تا نقشی فعال در
برنامه مراقبتی خود داشته باشید.
برنامه سالمت جسمی و روانی مصرف کننده توسط استفاده
کنندگان از خدمات سالمت روان نیوساوث ولز طراحی شده
است .متخصص بالینی ممکن است به شما فرصت دهد تا
برنامه را طی د وره مراقبت خود به پا یا ن برسا نید .کلیه
استفاده کنندگان ا ز خـدمات تشویق می شوند تا این برنامه را با
همکاری متخصص بالینی خود و یا سرپرست تعیین شده،
بپایان برسا نند .هدف از این برنامه مشارکت شما در برنامه
مراقبتی خودتان ،خصوصاً از نظر مدیریت عالئم ،جلوگیری
از بازگشت عارضه و برنامه ریزی بحران میبا شد .این برنامه
به عنوان کمکی جهت بازیابی سالمت عمل می کند وبعنوان
برانگیختن و یاد آوری د ر باره اینکه چگونه میتوانید د ر
بهبودی خود موثربا شید بکا ر برده میشود.

اگر در خواندن به زبان انگلیسی مشکل دارید ،فرم  K10به
سایر زبان ها نیز موجود است.

 nبرنامه به شما فرصت می دهد تا درباره طرح مراقبتی
خود اظهار نظر کنید.

اگر در صحبت کردن به زبان انگلیسی مشکل دارید ،یک
مترجم نیز می تواند در تکمیل این فرم ها به شما کمک کند.
شما باید به متخصص بالینی خود اطالع دهید که زبان مورد
ترجیح تان چیست.

 nاین برنا مه فرصتی ا ست که به ارائه کنند گا ن خـد ما ت
اطالع دهـید چه چیز د ر مورد شما بهتر عمل کرده است.

 nتکمیل این فرم ها کاری داوطلبانه است و شما می توانید آن
را نپذ یرید.

 nاین کار کمک می کند تا فرصت های موجود برای
همکاری با خدمات شناسایی شوند.
n

n

این کار به شما کمک می کند تا آنچه را که برای مراقبت
و بازیابی سالمت تا ن اهمیت دارد شناسایی کنید.

همچنین ممکن است به شما موقعـیت داده شود که برنامه
خود را طی اجرای طرح مراقبتی تا ن بررسی کنید تا از
به روز بودن آن اطمینان حاصل نمائید.

