
                                                                                                                                                           

 

 

 

  التنسيق مع أطباء الرعاية الصحية األولية والخدمات الصحية السلوكية
 

تنسيق الرعاية بين مزودي الرعاية الصحية السلوكية ومزودي الرعاية الصحية أمر ضروري لتحسين الصحة العامة للعميل. وتقدر الخدمات 
وتتوقع تنسيق الرعاية مع مزودي الرعاية الصحية، حلقة الوصل بين العمالء ودور العالج، معلومات الحصول على  (BHS)الصحية السلوكية 

، وإدخال كل المعلومات إلى سجل الصحة السلوكية للعميل. ومع إصالحات الرعاية الصحية، سيعزز مزودو (PCP)صحية أولية مزود رعاية 
الخدمات الصحية السلوكية تكامل الجهود من خالل تحسين تنسيق الرعاية مع مزودي الرعاية الصحية األولية. طلب تصريح العميل/الوصي 

مع مزودي الرعاية الصحية األولية أمر إلزامي، وحال الحصول على التصريح، يصبح التواصل مع مزودي الرعاية القانوني لتبادل المعلومات 
، في حين نموذج التنسيق و/أو التحويل الصحي البدني والسلوكي ونموذج التحديثسيستخدم مزودو المقاطعة الصحية األولية أمًرا مطلوًبا. 

 على مستشار قانوني لتحديد صيغة تبادل المعلومات المطلوبة. صوليمكن للمزودين الُمتعاقد معهم الح
 .31-31بتدقيق هذا المعيار بدًءا من السنة المالية  COTRيسري نفاذ هذا المتطلب فوًرا وسيقوم موظفو المقاطعة لتحسين الجودة و/أو 

 

 لكافة العمالء:
 

 نموذج التنسيق و/أو التحويل الصحي البدني والسلوكي:
 

o  احصل على موافقة كتابية من العميل/الوصي القانوني على نموذج التنسيق و/أو التحويل الصحي البدني والسلوكي/نموذج تحديد المتعاقد
 .بدء الواقعةيوًما من  03، ولكن في فترة ال تتجاوز قبول العميلعند 

 
o  نموذج التنسيق و/أو للعمالء الذين ليس لديهم مزود رعاية صحية أولية، سيصلهم المزود مع دار عالج. سيبدأ المتعاقد العملية عبر تعبئة

. ومن episode openingيوًما من  03وإرسالها إلى مزود رعاية صحية أولية خالل  التحويل الصحي البدني والسلوكي/نموذج المتعاقد
 كون هناك اسم محدد للطبيب المعالج.الضروري أن ي

 

o  والذي  نموذج التنسيق و/أو التحويل الصحي البدني والسلوكي/نموذج المتعاقدسيضع مستخدمو النموذج عالمة في المربع المالئم في بداية
تحويلة لرعاية صحية كاملة، أو إلى ما إذا كان هذا تحويلة لرعاية صحية بدنية، أو تحويلة لرعاية صحية بدنية وإدارة دواء، أو يشير 

إشعار تنسيق للرعاية فقط. وإذا كانت تحويلة للرعاية الصحية البدنية، أو للرعاية الصحية البدنية وإدارة دواء، دّون اسم برنامجك في 
 الفراغ، وحدد نوع البرنامج المالئم.

 

 نموذج تنسيق تحديث الرعاية الصحية البدنية والسلوكية:
 

o  نموذج المتعاقد إذا كانت هناك تغيرات هامة كإضافة، أو تغيير أو نموذج تنسيق تحديث الرعاية الصحية البدنية والسلوكيةحّدث وأرسل/
 توقف عن دواء.

 

o  نموذج تنسيق تحديث الرعاية الصحية البدنية أبلغ مزود الرعاية الصحية األولية عند صرف العميل من الخدمات من خالل إرسال
 المتعاقد. تتم تعبئة النموذج قبل إتمام ملخص الصرف. /نموذجوالسلوكية

 

 تعقب التذكيرات:
 

o .سيكون لمستخدمي النموذج نظام موضوع لتعقب تاريخ انتهاء صالحية التصريح باإلفصاح عن/تبادل المعلومات 
 

o  المعلومات.سيكون لمستخدمي النموذج نظام موضوع لتعقب وااللتزام بأي إلغاء تصريح كتابي لإلفصاح عن/تبادل 
 

o  سيكون لمستخدمي النموذج نظام موضوع لتعقب وإيقاف نفاذ اإلفصاح عن/مشاركة المعلومات حال إلغاء عالقة العالج. وعند إلغاء
 العالج، يمكن للمزود أن يسلّم فقط نتيجة العالج، ولكن ليس سبب اإللغاء.

 
 
 
 
 














