
Stepping Stones

ما الذي يقدمه نموذج "المنزل الطبي"؟
يُعد هذا النموذج مفيًدا لألطفال والشباب الذين لديهم احتياجات رعاية صحية معقدة. يتعاون ُمقدم الخدمات مع المريض واألسرة 

لتنسيق األمور المتعلقة برعاية المريض مع جميع األشخاص اآلخرين المعنيين - مثل المتخصصين والمدارس والمنظمات 
المجتمعية. الهدف هو تقديم أفضل رعاية ممكنة للمريض بطريقة ُمنسقة. السمات الرئيسية لعيادة "المنزل الطبي" هي: 

1. سهولة الوصول إليها: من السهل على المريض وأسرته الحصول على المواعيد واإلحاالت والخدمات. يقضي الفريق 
الطبي وقتًا كافيًا مع كل مريض لفهم كافة احتياجاته وتلبيتها. 

ز على األسرة: يتم اتخاذ القرارات الطبية بالتشاور مع األسرة - مع احترام رغباتهم واحتياجاتهم وتفضيالتهم.  2. تُرّكِ
يدرك "المنزل الطبي" أن الوالدين/مقدمي خدمات الرعاية هم الخبراء فيما يتعلق برعاية األطفال. 

3. تُراعي االعتبارات الثقافية: يتمتع 
ُمقدمو الخدمات بوعي تجاه االختالفات 

في الثقافة واللغة والمعتقدات وتقاليد األسر. 
فهم يدركون هذه االختالفات وقيمتها 

ويحترمون ذلك.
4. متواصلة: يعتني نفس الفريق الطبي 

بالمريض خالل مختلف مراحل حياته 
حتى ينتقل إلى رعاية الكبار. يتعلم مقدم 

الخدمات والمريض/األسرة أشياًء عن 
بعضهم ويحترمون بعضهم. وتُعد استمرارية 

أعضاء الفريق الطبي أمًرا مثاليًا لإلشراف 
على رعاية المريض ومراقبتها. يقوم ُمقدمو 

خدمات "المنزل الطبي" بتسهيل عملية 
االنتقال السلس من المستشفى إلى المنزل و/
أو العيادات الخارجية ومن رعاية األطفال 

خالل فترة االنتقال إلى مرحلة البلوغ. 
5. رعاية شاملة: يعمل جميع ُمقدمي الخدمات كفريق واحد لتلبية احتياجات المريض، بما في ذلك الوقاية والعافية والرعاية 

الصحية في حاالت األمراض الحادة والمزمنة. ويقوم الموظفون باإلحاالت والتواصل مع المصادر األخرى.
6. خطة رعاية:  أداة للمساعدة في فهم "الصورة الكبيرة" لدعم المريض. يتم وضعها بالشراكة مع األسرة وتُضمن فيها 

الكيانات المشاركة في رعاية المريض ودعمه. تصف خطة الرعاية أدوار كل طبيب ووكالة ومنظمة في تقديم الخدمات والدعم 
بصورة منسقة لتقديم الرعاية الطبية بطرق تستند إلى مفاهيم "المنزل الطبي". 

7. تنسيق خدمات الرعاية: قد يقوم ُمنسق خدمات الرعاية بتسهيل اجتماعات فريق الرعاية )األشخاص الذين يعتنون 
بشامل احتياجات المريض(، والمساعدة في وضع ومراجعة وتنفيذ خطة الرعاية، وإدارة عملية االنتقال السلس من المستشفى. 
ويمكنهم المساعدة في جدولة المواعيد أو طلب اإلمدادات أو توصيل األسرة بُمقدمي الخدمات والوكاالت والمنظمات األخرى. 
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ما هو نموذج 
 MEDICAL HOME

"المنزل الطبي"؟
هناك أنماط مختلفة من عيادات 

الرعاية الصحية األولية. قد يكون 
نموذج "المنزل الطبي" لخدمات 
الرعاية الصحية األولية هو نوع 
الرعاية الصحية األولية لألطفال 

الذي يحتاجه طفلك. 

"المنزل الطبي" هو نهج وليس 
مكان. حيث إنه طريقة لتقديم 

خدمات الرعاية الصحية من خالل 
مكتب طبيب األطفال األساسي 

الذي يتلقى فيه المريض رعايته 
الصحية المنتظمة.

نموذج "المنزل الطبي" 
يكون مدفوًعا بتحديد أهداف 

األسرة ومشاركتها. 

يمكن التعرف على العيادة التي 
ف بأنها "منزل طبي" بطرق  تُعرَّ

مختلفة. ال يوجد تعريف موحد 
للمنزل الطبي. من المهم معرفة ما 
يعنيه ذلك بالنسبة لمقدم الخدمات 

الخاص بك ولطفلك وأسرتك.

PEAL مركز قيادة توعية ودعم اآلباء
تعزيز اإلدماج والحصول على التعليم 

والرعاية الصحية
تمكين األسر

والشباب في والية بنسلفانيا
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 • info@pealcenter.org :البريد اإللكتروني • www.pealcenter.org :الموقع اإللكتروني
الهاتف المجاني: 866-950-1040

اتصل بمركز PEAL للحصول على معلومات إضافية.

@PEALCenter @PEALyouth

لماذا ينبغي عليك االنضمام إلى "المنزل الطبي" 
أو اللجوء إليه؟

ما هو أبعد من مجرد طرح السؤال عما إذا كانت العيادة تتبع نموذج 
ر في طرح األسئلة التالية:  "المنزل الطبي"، فّكِ

كيف يبدو نموذج "المنزل الطبي" في عيادتك؟  	
ما الذي سيكون مختلفًا عندما تتبع هذا النموذج؟ 	
هل لديك فرد يدعم األسر في تنسيق خدمات الرعاية؟  	
هل ستقابل نفس ُمقدم الخدمات في كل زيارة؟ 	
ما هي مواعيد الدوام الخاصة بك؟ كيف يمكنني الوصول  	

إلى العيادة بعد مواعيد الدوام؟ 
هل لديك شركاء أو مستشارين كوالد)ة(؟ 	
هل هناك أي شخص في العيادة يدعم عملية االنتقال من  	

العالج داخل المستشفى إلى العالج في العيادات الخارجية 
وإلى األنظمة الموجهة للبالغين؟ 

ربما ال يمكنك تحديد موقع إحدى عيادات "المنزل الطبي" أو أن طفلك/
ابنك )ابنتك( الشاب )الشابة( يتابع عالجه مع طبيب ال يتبع نموذج 

"المنزل الطبي". 

ما هي الخطوات التي يمكنك اتخاذها للبدء في بناء فكرة "المنزل 
الطبي" في عيادة طفلك؟

لمعرفة المزيد من المعلومات حول السمات المميزة لنموذج . 1
"المنزل الطبي"، يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني ألكاديمية 

بنسلفانيا لنموذج طب األطفال "المنزل الطبي".  
شارك المواد ومواقع الويب والقصص حول فوائد مفاهيم . 2

"المنزل الطبي".
تحدث مع الفريق الطبي حول عناصر نموذج "المنزل الطبي" . 	

التي قد تكون مفيدة لك.
إذا كانت عيادة طفلك تُطبِّق مفاهيم "المنزل الطبي" . 	

ولكنها ليست حائزة على شهادة معتمدة بذلك، فشجعهم 
على أن يصبحوا عيادة ُمعترف بها من عيادات نموذج " 

المنزل الطبي". 

يُعد مركز معلومات صحة العائالت في والية بنسلفانيا برنامًجا تابعًا لمركز قيادة توعية ودعم اآلباء )PEAL( الممول من قبل مكتب صحة األم والطفل التابع إلدارة خدمات الموارد 
.H84MC26214 الصحية بموجب المنحة

لمزيد من المعلومات أو تحديد موعد لعرض تقديمي:

	 www.pamedicalhome.org يُرجى زيارة

 البريد اإللكتروني:  	
 pamedicalhome@paaap.org

 تابعنا على:  	
www.facebook.com/pamedicalhome

 لالتصال بنا:  	
د. رينيه تورتشي )Renee Turchi(، المدير الطبي لمبادرة 

 "المنزل الطبي" في بنسلفانيا 
  

 إيلين تومسون )Eileen Thompson(، مديرة البرنامج
 ،484-446-3011   

 ethompson@paaap.org  

يُرجى قراءة هذه المقالة التي ُكتبت مؤخًرا في طب األطفال، إدماج 
الرعاية التي تركز على المريض واألسرة في العيادة: مبادرة 

"المنزل الطبي" في بنسلفانيا، شارك في تأليفها د. رينيه تورتشي 
.https://bit.ly/2w7810l @ )Renee Turchi(


