 LAGUNA HONDAاسپتال اور بحالی مرکز کی بندش اور مریضوں کی منتقلی اور مقام کی
تبدیلی کے منصوبے کا نوٹیفکیشن

تعارف  -بندش کے ارادے کا نوٹس اور مقام کی تبدیلی کا منصوبہ
بندش اور مریضوں کی منتقلی اور مقام کی تبدیلی کے منصوبے (بندشی منصوبے) کا نوٹیفکیشن Laguna Honda
اسپتال اور بحالی مرکز ( )Laguna Hondaکی جانب سے 14 ،اپریل  2022سے میڈیکیئر/میڈیکیڈ پروگرام میں
 Laguna Hondaکی  CMSسرٹیفکیشن کے خاتمے کے بعد یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز
) ،(DHHSمراکز برائے میڈیکیئر اور میڈیکیڈ سروسز ( )CMSاور کیلیفورنیا محکمۂ برائے صحت عا ّمہ ()CDPH
کو پیش کیا۔
فیسیلیٹی کا نام:

 Laguna Hondaاسپتال اور بحالی مرکز فیسیلیٹی کا الئسنس :#
220000040

فیسیلیٹی پتہ:

375 Laguna Honda Boulevard San Francisco, California 94116

متوقع بندش کی تاریخ:

 13ستمبر 2022

مریضوں کی مردم شماری ( 6مئی  2022تک)686 :
مریض آبادیاتی معلومات:
پیور ماخذ
صحت مند کارکن /بچے

مریضوں کی
مردم شماری
1

میڈی کل

540

میڈی کل مینیجڈ کیئر

7

میڈی کل زیر التوا

1

میڈیکیئر

126

میڈی کیئر منضبط نگہداشت HMO

1

خود ادائیگی
 SFHP SFHNمنضبط میڈی کل

2
7

ورکر کمپ

1

کل

686

وہ مریض جن میں صالحیت کی کمی ہے
صالحیت کی کمی  /wکوئی فیصلہ ساز نہیں
محفوظ ،عوامی کنزرویٹر
زیر التوا عوامی کنزرویٹر
قائم مقام فیصلہ ساز کے ساتھ

مریضوں کی
مردم شماری
2
101
8
378

یہ بندش منصوبہ  13مئی  2022کو  CMSاور  CDPHکو پیش کیا گیا تھا ("جمع کرانے کی تاریخ")۔  14اپریل  2022کو نئے
داخلوں کو روک دیا گیا تھا ،اور اس تاریخ کو یا اس کے بعد کوئی نیا مریض داخل نہیں کیا جائے گا۔
اس بندش منصوبے کا مقصد مریضوں ،خاندانوں ،سرپرستوں اور قانونی نمائندوں (اجتماعی طور پر ،نمائندوں) کے لئے کم از کم
دباؤ کے ساتھ ہر مریض کی محفوظ ،منظم اور طبی طور پر مناسب منتقلی یا ڈسچارج کو یقینی بنانا ہے۔ میڈیکیئر اور میڈیکیڈ کے
مستفید ہونے والے تمام مریضوں کو مریض کی انفرادی ضروریات ،انتخاب اور مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے رہائشی نگہداشت
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ٹیم کے ذریعہ دستیاب اور مناسب تعین کے مطابق معیار ،خدمات اور مقام کے لحاظ سے ممکنہ ترین مناسب ادارے میں ڈسچارج
یا منتقل کیا جائے گا۔ (نوٹ کریں کہ یہ بندش منصوبہ صرف میڈیکیئر اور میڈیکیڈ کے مستفید مریضوں سے متعلق ہے۔) اس
مقصد کو حاالت میں ،جیسا کہ یہاں بیان کیا گیا ہے ،جلد از جلد پورا کیا جائے گا Laguna Honda .یہاں طے شدہ ٹائم فریم کو
حاصل کرنے کے لئے معقول بہترین کوششوں کا استعمال کرے گا.
ملک بھر میں ،اور خاص طور پر سان فرانسسکو بے ایریا کے حوالے سے ،ہنرمند نرسنگ سہولیات ( )SNFsمیں میڈی کل
بستروں کی تسلیم شدہ کمی ہے Laguna Honda .کو چھوڑ کر 2020 ،میں ،سان فرانسسکو میں تقریبا صرف  340میڈی کل
سے تصدیق شدہ اسپتال پر مبنی  SNFبستر تھے۔ اس کے عالوہ  2020میں تقریبا  845کل فری اسٹینڈنگ  SNFبستروں میں
سے صرف  368میڈی کل سے تصدیق شدہ تھے۔ سان فرانسسکو میں  2020میں  65سال یا اس سے زیادہ عمر کے 1000
بالغوں پر تقریبا صرف  SNF 16بستر تھے۔ 1سان فرانسسکو اور بے ایریا میں  SNFبستروں کی قلت پر سان فرانسسکو
ڈپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ ( ، )SFDPHدفتر برائے پالیسی اور منصوبہ بندی کی جانب سے مرتب کردہ رپورٹ کے مطابق ،سان
فرانسسکو میں بے ایریا میں  SNFبستروں کی سب سے بڑی تعداد ہے ،تاہم  2013سے  2020کے درمیان ،اسپتال پر مبنی
بستروں میں  23.4%کمی اور سان فرانسسکو میں فری اسٹینڈنگ  SNFبستروں میں  10.6%کی کمی اور پورے بے ایریا میں
 2%کی کمی واقع ہوئی ہے Laguna Honda 2کے سائز  ،سان فرانسسکو بے ایریا اور کیلیفورنیا میں دیگر مناسب پلیسمنٹس
میں  SNFبستروں اور بستروں کی محدود دستیابی ،نوٹس اور ڈسچارج کے لئے درکار عمل ،اور  Laguna Hondaکی
مریض آبادی کی پیچیدگی کو دیکھتے ہوئے ،جن میں سے بہت سے رویہ جاتی صحت کی ضروریات ،مادے کے استعمال کی
گڑبڑیاں  ،اور دیگر پیچیدہ سماجی اور طبی عوامل کے مجموعے ہیں ،مریضوں کی منتقلی اور ڈسچارج کا عمل وقت کے ساتھ
ہونے کی ضرورت ہوگی۔  CMSکے مطابق Laguna Honda ،کو کلوزر پالن کی منظوری سے چار ماہ کے اندر اپنے تمام

موجودہ مریضوں کو منتقل یا ڈسچارج کرنا ہوتا ہے (جس کی منظوری  13مئی  2022کو متوقع ہے ،اس تاریخ سے چار ماہ
 13ستمبر  2022تک ہے) جس میں ممکنہ  2ماہ کی توسیع  CDPHاور  CMSکی منظوری کے مطابق حاالت کی تشخیص پر
مبنی ہے .جیسا کہ اس بندش پالن میں بیان کیا گیا ہے Laguna Honda ،نے قابل اطالق تقاضوں کے مطابق مریضوں کو
ڈسچارج کرنا جاری رکھا ہے اور تمام مریضوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے کہ وہ ریاستی اور وفاقی بندش کی ضروریات کے
مطاب ق منتقلی یا ڈسچارج کی تیاری شروع کر دیں اور یہ کام ترتیب وار ،منظم طریقے سے جاری رکھیں گے جبکہ یہ میڈیکیئر
اور میڈیکیڈ پروگراموں میں شرکت کے لئے بھی دوبارہ الگو ہوتا ہے۔ ہم اس منصوبے میں تجویز کردہ  CMSکے پیمانہ وقت
کے اندر ان مریضوں کو منتقل کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں گے۔ اگر ایسا لگتا ہے کہ متبادل پلیسمنٹس دستیاب نہیں ہیں اور
نقل مکانی کی نیک نیتی سے کوشش کی گئی ہے تو سان فرانسسکو کے محکمہ صحت عامہ CMS ،اور  CDPHسمیت تمام
فریقوں کی جانب سے مشترکہ عہد کیا گیا ہے کہ وہ باقی مریضوں کی بہترین خدمت کے بارے میں وسائل اور حل کی نشاندہی
کے لئے مل کر کام کریں گے۔
 Laguna Hondaاس بندش منصوبہ کی منظوری پر تمام مریضوں کو بندش کو زیادہ سے زیادہ محفوظ اور منظم طریقے سے
یقینی بنانے اور مکمل کرنے کے لئے تیاری اور رجحان فراہم کرے گی۔  Laguna Hondaعملے کی سطح یا فراہم کی جانے
والی کسی بھی دیکھ بھال اور خدمات کو کم کرنے کے لئے کوئی کارروائی نہیں کرے گی اور بندش کے عمل کے دوران
مریضونکو مناسب ہنرمند نرسنگ دیکھ بھال ملتی رہے گی۔
 Laguna Hondaنے بندش کے لئے ایک کوآرڈینیٹر نامزد کیا ہے جو مناسب طور پر CDPH، CMS،Laguna Honda
اور دیگر ریاستی اداروں کے درمیان بنیادی رابطے کے طور پر بھی کام کرے گا۔
 Laguna Hondaتسلیم کرتی ہے کہ وہ بندش منصوبے کے نفاذ کے دوران دیکھ بھال اور خدمات کی ذمہ دار ہے میڈیکل
ڈائریکٹر اور سینئر انتظامیہ بندش سے آگاہ ہیں اور اس بندش منصوبہ کی ترقی میں حصہ لیا.
مائیکل فلپس ،چیف ایگزیکٹو آفیسر
فیسیلیٹی کو بند کرنے واال منتظم:
فیسیلیٹی بند کرنے واال کوآرڈینیٹر:
1

2

آئرن بالنکو ،ڈائریکٹر آف کیئر کوآرڈینیشن

 ،SFDPHدفتر برائے پالیسی اور منصوبہ بندی ،ہنرمند نرسنگ فیسیلیٹیز ڈیٹا بریف ،اپریل 2020
صفحہ  2پر۔
 .Idصفحہ  4-2پر.
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8138-699-415
Irin.Blanco@sfdph.org

ٹیلی فون نمبر:
ای میل پتہ:

 Laguna Hondaنے  14اپریل  2022کی شروعات سے نئے مریضوں کے داخلوں کو روک دیا ہے ،اور اس تاریخ کو یا اس
کے بعد کوئی نیا مریض داخل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے بندش منصوبہ (کلوزر پالن) نافذ کیا جائے گاLaguna Honda ،
مریضوں کی منتقلی میں ہماری پیش رفت کے بارے میں  CDPHکو سبھی مریضوں کے منتقل ہوجانے تک روزانہ اپ ڈیٹ
فراہم کرے گی ،بشمول انہیں کہاں منتقل کیا جا رہا ہے۔
یہ بندش منصوبہ  Laguna Hondaکی بندش کی توقع میں مریضوں کو منتقل کرنے یا ڈسچارج کرنے کے لئے سرگرمی کے
مندرجہ ذیل آٹھ شعبوں میں منظم کیا گیا ہے*:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

نوٹیفکیشن ضروریات
مریضوں کی تشخیصات
مریض اور خاندانی مالقاتیں
بستروں کی شناخت اور مریضوں کے ساتھ میل
ڈسچارج /منتقلی کی اپیل کی سماعت
داخلے منجمد کرنا
مریض کی منتقلی اور ڈسچارج
نفاذ اور ہم آہنگی
منتظم اور فیسیلیٹیز بند کرنے والی ٹیم :کردار اور ذمہ داریاں

* یہ سرگرمیاں اسی وقت کی جاسکتی ہیں جب مریض تشخیص اور منتقلی کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں۔

حصہ  - 1نوٹیفکیشن کی ضروریات
سینٹرز فار میڈیکیئر اینڈ میڈیکیڈ سروسز۔  Laguna Hondaاس بندش کے منصوبے کو جائزہ اور منظوری کے لئے  CMSکو
پیش کرے گی اور  9مئی  2022کو عمل درآمد کرنا اور ہم آہنگی شروع کرے گی۔
کیلیفورنیا ڈیپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ Laguna Honda .اس بندش کے منصوبے کو مقام کی تبدیلی اور منتقلی کے منصوبہ کی
منظوری کے جائزہ کے لئے  CDPHکو پیش کرے گی اور  9مئی  2022کو عمل درآمد کرنا اور ہم آہنگی شروع کرے گی۔
مالزمین۔  Laguna Hondaاحتمالی بندش اور  CMSاور  CDPHکی منظوری کے بعد بندش منصوبے میں شامل طریقہ کار
اور ہیمانہ وقت کے بارے میں تمام عملے کو مطلع کرے گی۔
مریض۔
مریضوں کو اس بندش منصوبے سے متعلق دو نوٹسز ملیں گی ،جیسا کہ درج ذیل ہے۔

بندش منصوبے کا نوٹس ( 42سی ایف آر § )l(483.70کے مطابق)
 CMSاور  CDPHکی جانب سے بندش منصوبہ کی منظوری پر  Laguna Hondaکی جانب سے ہر مریض یا نامزد نمائندے
کو زبانی اور تحریری طور پر مطلع کیا جائے گا۔ ہر مریض یا نامزد نمائندے کو نوٹس لیٹر کی کاغذی کاپی اور بندش منصوبے
کا نمائندہ خالصہ پیر  16مئی  2022تک ان کی پسندیدہ زبان میں اور اس انداز میں موصول ہوگی جسے وہ سمجھ سکتے ہوں۔
نوٹس لیٹر میں اس بارے میں معلومات شامل ہوں گی کہ وہ اپنی ترجیحی زبان میں اس بندش منصوبے کی قابل رسائی کاپی کیسے
حاصل کرسکتے ہیں۔ (دیکھیں منسلکہ  ،1نمونہ نوٹس لیٹر برائے مریض /فیملی ممبر /قانونی نمائندہ اور منسلکہ  ،2بندش
منصوبہ کا نمائندہ خالصہ)۔
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[مجوزہمنتقلی /ڈسچارج
(ہیلتھ اینڈ سیفٹی کوڈ § ))a)(3(1336.2کے مطابق)
یہ نوٹس ہر مریض کی انفرادی ضروریات کی بنیاد پر ہر مریض کو بھیجی جائے گی تاکہ منتقلی کے صدمے نامی امکان ،
یا اس دباؤ کو کو کم سے کم کیا جاسکے جو ایک شخص کو رہائشی کے ماحول میں تبدیل کرتے وقت سامنا ہو سکتا ہے۔ تمام
یونٹوں سے شروع ہونے والے مریضوں کا جائزہ لیا جائے گا ،اور اگر کسی مریض کے لئے مناسب منتقلی پائی جاتی ہے ،تو یہ
تشخیص گروپ سے قطع نظر اس مریض کو پیش کیا جائے گا۔ مریض کی تشخیص مکمل اور پلیسمنٹ کا تعین ہونے اور دستیاب
ہوتے ہی ہر انفرادی مریض کی منتقلی کا نوٹس بھیجا جائے گا۔ (دیکھیں منسلکہ  ،4مجوزہ منتقلی /ڈسچارج کا نوٹس اور اپیل
کا حق)
 Laguna Hondaہر مریض کو کیلیفورنیا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کوڈ سیکشن  1336.2کے مطابق کسی بھی منتقلی یا ڈسچارج سے
کم از کم  60دن پہلے مریض کے لئے مخصوص مجوزہ منتقلی /ڈسچارج کا نوٹس فراہم کرے گی ،سوائے ان حاالت کے جہاں
مریض کی موجودگی سے  Laguna Hondaمیں مریض یا دیگر افراد کی صحت یا حفاظت خطرے میں پڑ جاتی ہو ،اس
صورت میں منتقلی /ڈسچارج کا نوٹس  CDPHکی طرف سے بحث اور منظوری کے بعد  60دن سے کم پیشگی نوٹس کے ساتھ
دیا جاسکتا ہے۔ نوٹس میں سفارش کردہ منتقلی یا ڈسچارج اور اس اقدام کی وجوہات کو اس زبان اور طریقے سے بیان کیا جائے
گا جس طرح مریض اور مریض کا نمائندہ سمجھتا ہے۔ نوٹس میں حصہ  2میں بیان کردہ تشخیص کی بنیاد پر مجوزہ
منتقلی/ڈسچارج کی نوعیت کے بارے میں معلومات شامل ہوں گی ،اور اس میں قانون کے مطابق درکار تمام معلومات بھی شامل
ہوں گی (مثال کے طور پر .C.F.R 42 ،۔§  )c)(5(483.15اور کیلیفورنیا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کوڈ §  1336.2میں درج معلومات)۔
ہر مریض اور /یا خاندان یا نمائندے کو وفاقی قانون کے تحت ڈسچارج /منتقل کے خالف اپیل کرنے اور  DHCSآفس آف
ایڈمنسٹریٹو ہیرنگز اینڈ اپیلز کے تقاضوں /آرڈر کے مطابق سماعت کرنے کا حق حاصل ہے۔ تاہم فیسیلٹی کی منصوبہ بند بندش
کے نوٹس کے ساتھ منتقلی/ڈسچارج کے تناظر میں مریضوں کو بتایا جائے گا کہ اپیل کے عمل کے نتیجے میں بندش کے عمل
کے ذریعے  Laguna Hondaمیں قیام کے دوران فوائد یا کوریج کی بحالی نہیں ہوگی اور اس میں اس بات کا جائزہ شامل ہے
کہ آیا دستیاب اور قابل قبول منتقلی یا ڈسچارج آپشن سے انکار کے بعد ،متوقع بندش کی تاریخ کے ذریعے بندش کے عمل کے
دوران  Laguna Hondaمیں خدمات کی الگت کی ادائیگی کے لئے مریض کے پاس دیگر ذرائع دستیاب ہیں۔ (دیکھیں منسلکہ
 ،4اپیل کے حق کا نوٹس)۔ اگر کوئی مریض کسی دوسری فیسیلیٹی میں دستیاب بستر سے فائدہ اٹھانے کے لئے نوٹس کے لئے
درکار  60دنوں سے جلد منتقل ہونا چاہتا ہے تو  Laguna Hondaکی جانب سے  60دن کے پیمانہ وقت سے قبل کسی بھی
مریض کی درخواست کردہ منتقلی کو ترجیح دینے اور مکمل کرنے کے لئے تمام مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اس کے
عالوہ ،مقامی اومبڈسپرسن کے دفتر کو مریضوں اور /یا نمائندوں کو فراہم کردہ ڈسچارج نوٹسز کی کاپیاں فراہم کی جائیں گی۔
مقامی اور ریاستی طویل مدتی نگہداشت ( )LTCاومبڈسپرسن۔  Laguna Hondaمریضوں اور نمائندوں کو منتقلی کی معاونت
فراہم کرنے اور منتقلی کی ضروریات اور عمل کے بارے میں کسی بھی مریض/نمائندہ خدشات سے متعلق مدد کرنے کے لئے
اس بندشی منصوبہ کی منظوری پر فوری طور پر اومبڈسپرسن کو مطلع کرے گی۔
محکمہ صحت کی دیکھ بھال خدمات ()DHCS۔  Laguna Honda DHCSآفس آف ایڈمنسٹریٹو ہیرنگز اینڈ اپیلز کو ڈسچارجز
یا منتقلیوں اور متعلقہ اپیلوں کی توقع میں اس بندشی منصوبہ کی منظوری پر فوری طور پر تحریری اطالع فراہم کرے گی جو
 Laguna Hondaمیں رہنے والے مریضوں کی طرف سے دائر کی جاسکتی ہیں۔
معالجین اور دیگر صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے۔ مریض کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیمیں مریض کے لئے پلیسمنٹ پالن
تیار کرنے میں کردار ادا کرتی ہیں اور  CMSاور  CDPHکے بندشی منصوبے کی منظوری کے بعد  Laguna Hondaانہیں
آنے والی بندش کے بارے میں تحریری طور پر مطلع کرے گی۔ (دیکھیں منسلکہ  ،3فیسیلیٹی عملہ کو نمونہ نوٹس لیٹر)۔ ایک
بار جب ہر مریض کے لئے پلیسمنٹ کا تعین ہوجاتا ہے ،تو تمام شامل نگہداشت کنندگان کو مریض کی متوقع منتقلی /ڈسچارج کی
تاریخ اور مجوزہ مقام کے بارے میں مطلع کیا جائے گا۔
ٹرانسپورٹ اور وینڈر /کنٹریکٹر سروسز۔  CMSاور  CDPHکی بندش منصوبے کی منظوری کے بعد  Laguna Hondaکی
ٹرانسپورٹ سروس اور وینڈر فراہم کنندگان کو بھی بند کرنے میں اپنے کرداروں سے مطلع اور آگاہ کیا جائے گا۔
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حصہ  - 2مریض کی تشخیص
 Laguna Hondaمیں مریضوں کی آبادی بڑی اور پیچیدہ ہے۔ بہت سے مریضوں کو رویہ جاتی صحت کے اجزاء (جیسے
تشخیص شدہ ذہنی بیماریوں اور /یا مادے کے استعمال کی خرابی) اور دیگر سماجی یا رویہ جاتی مسائل کے ساتھ دائمی طبی
ضروریات پیچیدہ ہوتی ہیں۔ اس سے بہت سے حاالت میں جگہ مشکل ہو جاتی ہے ،کیونکہ کچھ فیسیلیٹیز میں کچھ طبی اور/یا
رویہ جاتی ضروریات کے حامل مریضوں کی خدمت کرنے کی صالحیت ہوتی ہے یا صالحیت نہیں ہوتی ہے۔ موجودہ مریض
آبادی کے حجم اور ضروریات کو دیکھتے ہوئے ،عملے کو اس حصہ  2میں بیان کردہ تمام مریضوں کی مناسب ،جامع تشخیص
مکمل کرنے میں کافی وقت لگے گا۔
ریاستی اور وفاقی معیارات کے مطابق  SNFکو کسی دوسری فیسیلیٹی میں منتقلی یا فیسیلیٹی کی بندش کے دوران کمیونٹی میں
ڈسچارج کرنے سے پہلے ہر مریض کی جامع تشخیص مکمل کرنی ہوتی ہے۔ یہ تشخیصات مناسب فیسیلیٹیز کی نشاندہی کرنے
کی کلید ہیں جو ہر مریض کی مخصوص ضروریات اور ترجیحات کو پورا کر سکتی ہیں.
مرحلہ ( 1ابتدائی جائزہ) Laguna Honda :نے  15اپریل  2022کو ابتدائی مریض چارٹ کے جائزے کا عمل شروع کیا۔
چارٹ کے جائزے کے دوران Laguna Honda ،نے ایسے مریضوں کی نشاندہی کی جنہیں ممکنہ طور پر کم سطح کی دیکھ
بھال کے لئے ڈسچارج کیا جاسکتا ہے۔ چارٹ کے ابتدائی جائزے  12مئی  2022تک مکمل ہو جائیں گے۔
مرحلہ ( 2کثیر الضابطہ ٹیم کا جائزہ) :یہ اگال مرحلہ بندش منصوبہ کی منظوری پر فوری طور پر شروع ہوگا۔ اس مرحلے میں
ایک بین الضابطہ ٹیم شامل ہے جس میں کم سے کم معالجوں ،نرسنگ اور سوشل سروسز اور بتائے جانے پر مادے کا استعمال،
ذہنی صحت اور بحالی کے ساتھ مناسب ہو تو مریض نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ ہر ڈسپلن ہر ایک مریض کا جائزہ لے
گا اور ہر مریض کے طبی ریکارڈ کا جائزہ ان کی مشق کے دائرہ کار کی بنیاد پر لے گا ،ریذیڈنٹ کیئر ٹیم کے حصے کے طور
پر ہر مریض پر تبادلہ خیال کرنے کے لئے مالقات کرے گا ،اور ہر قدم پر جامع دستاویزات فراہم کرے گا۔ ہر انفرادی تشخیص
کو مکمل ہونے میں تخمنی طور پر تقریبا ایک گھنٹہ لگتا ہے ،لیکن مریض کی ضروریات کے لحاظ سے ،اضافی ایک سے دو
گھنٹے لگ سکتے ہیں۔
متوازی تشخیصات۔  Laguna Hondaکے  13یونٹوں میں سے ہر ایک اس بندشی منصوبے کی منظوری پر فوری
طور پر رولنگ کی بنیاد پر نیچے درج مریضوں کی تشخیصات کا انعقاد شروع کرے گا ،جس کا مقصد ہمیشہ متعدد
مریضوں کو نیچے درج ہر گروپ سے وابستہ رکھنے کے لئے تیار رکھنا ہے تاکہ ہر سطح پر پلیسمنٹ کو استعمال کیا
جاسکے کیونکہ وہ دستیاب ہو سکتے ہیں۔ جیسے ہی ہر انفرادی مریض کی تشخیص کی جاتی ہے ،اس مریض کو اگلے
مرحلے پر منتقل کیا جائے گا تاکہ جلد از جلد پلیسمنٹ کی شناخت کی جاسکے۔
اس مرحلے میں نیچے درج انفرادی تشخیصات شامل ہوں گی ،اور  Laguna Hondaکا مقصد ہر ہفتے فی یونٹ 6
مریضوں کی تشخیص مکمل کرنا ہے (یا  Laguna Hondaمیں  13یونٹوں کی بنیاد پر مجموعی طور پر  78فی
ہفتہ)۔ ایک بار جب یہ عمل شروع ہو جاتا ہے ،اگر  Laguna Hondaکو احساس ہوتا ہے کہ یہ عمل اس ابتدائی
تخمینہ کے مقابلے میں بہت تیزی سے مکمل کیا جا سکتا ہے ،یا سست ہے ،تو اس شروعاتی تخمینے کے بارے میں
 Laguna Hondaفوری طور پر  CDPHاور  CMSکو مطلع کرے گی ،جس میں اپ ڈیٹ ٹائم الئن کی وجوہات
بھی شامل ہیں۔
ڈسچارج /منتقلی کا نوٹس موصول ہونے سے قبل جامع تشخیص کے حصے کے طور پر تمام موجودہ Laguna Honda
مریضوں کے لئے مندرجہ ذیل تشخیصات مکمل کی جائیں گی اور موصولہ فیسیلیٹیز کو بھیجے جانے والے معلوماتی پیکجز کے
حصے کے طور پر فراہم کی جائیں گی:
طبی اور نرسنگ کی تشخیص۔ مریض کی طبی اور نرسنگ کی دیکھ بھال کی ضروریات کا تعین کرنے کے لئے ہر
مریض کا جائزہ تفویض کردہ معالج اور الئسنس یافتہ نرسوں کے ذریعہ لیا جاتا رہے گا۔ تشخیص میں کسی بھی طبی/
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نرسنگ ضروریات یا متعلقہ رویوں یا چیلنجوں کی وضاحت شامل ہوگی جو پلیسمنٹ کو پیچیدہ بنا سکتے ہیں۔ جہاں
مناسب ہو ،طبی تشخیص میں خصوصی نگہداشت فراہم کنندگان کے ساتھ مشاورت شامل ہوگی ،جیسے مادہ کے استعمال
کا عالج ،ذہنی صحت اور بحالی۔ اس کے عالوہ ،طبی تشخیص میں ڈسچارج کے عمل کے دوران ہماری ذہنی صحت
کی ٹیم کو حسب مناسب منتقلی کے صدمے اور حوالہ جات کے خطرات کے لئے مریضوں کی اسکریننگ شامل ہوگی
جب مناسب ہو.
سماجی تشخیص۔ ہر مریض کا جائزہ اس فیسیلیٹی کے سوشل ورکرز کے ذریعہ بھی لیا جائے گا تاکہ مخصوص سماجی
ضروریات جیسے خاندانی اور سماجی خدمات کی معاونت یا پروگرام کی دیگر ضروریات کی نشاندہی کی جاسکے،
بشمول فیسیلیٹی کے اندر اور باہر ترجیحی سرگرمیاں ،مفادات اور دیگر ترجیحات ،جو مناسب جگہ تالش کرنے میں
کردار ادا کریں گی۔ منتقلی کے صدمے کے لئے طبی تشخیص کے عالوہ ،سماجی کارکن ممکنہ خطرات کا جائزہ بھی
لیں گے اور حسب مناسب نفسیاتی مدد فراہم کریں گے۔ وضاحت کے لئے ،ممکنہ وصولی کی سہولیات جو مریضوں
کی دیکھ بھال کرنے کے قابل ہیں ،مریضوں کے لئے زیر غور سہولیات کی فہرست میں شامل کی جائیں گی جب تک
کہ کوئی سنجیدہ مخالف عالمت نہ ہو۔
کم از کم ڈیٹا سیٹ ( )MDSکی تشخیص۔ یہ فیسیلیٹی مریض کی عملی صالحیتوں اور صحت کی ضروریات کو حاصل
کرنے کے لئے ہر مریض کے  MDSتشخیصات جاری رکھے گی۔ یہ تشخیص مریض کی کوموربیڈیٹیز ،جسمانی،
نفسیاتی اور نفسیاتی کام کے عالوہ کسی بھی ضروری عالج (جیسے ،زندگی کے آخری ایام کی دیکھ بھال ،آکسیجن
تھراپی ،ڈائلیسس) یا عالج جیسے کہ جسمانی ،پیشہ ورانہ ،گویائی ،شفا بخش نرسنگ)کا احاطہ کرتی ہے۔
 Laguna Hondaہر مریض کے لئے ڈسچارج/ٹرانسفر سفارشات بنانے کے عمل کے دوران اوپر درج ہر تشخیص پر غور
کرے گی جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ اگر مریض یا مریض کا نمائندہ تشخیص مکمل ہونے سے پہلے منتقلی کا انتخاب کرتا
ہے تو Laguna Honda ،مریض یا مریض کے نمائندے کو تحریری طور پر تشخیصات کے حصول کی اہمیت سے آگاہ کرے
گا اور مشاورت کی پیروی کرے گی۔
ممکنہ پلیسمنٹ میں تاخیر کی وجہ سے ،یہ تشخیص ابتدائی تشخیص کی تاریخ (ہر ایک دوبارہ تشخیص) سے ہر  3ماہ (سہ ماہی)
میں کی جائیں گی۔ ان دوبارہ تشخیصات میں حالت یا طبی /نرسنگ کیئر کی ضروریات میں کسی بھی تبدیلی کو مدنظر رکھا جائے
گا۔
مریض کی دیکھ بھال کی سطح کو متاثر کر سکتا ہے۔ دوبارہ تشخیص کا  3ماہ کا کیڈنس اس وقت تک جاری رہے گا جب تک
مریض کو  Laguna Hondaسے منتقل یا ڈسچارج نہیں کیا جاتا۔
ڈسچارج /پلیسمنٹ کی زمرہ بندی۔ تشخیص کے عمل کی بنیاد پر ،مریضوں کو مندرجہ ذیل مناسب ڈسچارج یا پلیسمنٹ زمروں
میں سے کسی ایک کو تفویض کیا جائے گا ،اور تمام زمروں کو ساتھ جگہ دینے پر غور کیا جائے گا۔ تفویض کردہ گروپ تبدیل
ہوسکتا ہے کیونکہ فیسیلیٹی جامع تشخیصات اور دوبارہ تشخیصات کو مکمل کرتی ہے:
گروپ ( 1وہ لوگ جن کو اہم رہائشی /داخلی صحت کی دیکھ بھال یا  SNFکی سطح کی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں
ہے) :بغیر کسی اہم فیسیلیٹی کی دیکھ بھال کی ضروریات کے ساتھ ڈسچارج ،بشمول گھر یا دیگر رہائش یا پلیسمنٹ پر
ڈسچارج جس میں ضروری ہو اہم کمیونٹی سپورٹ کے ساتھ؛
گروپ  ( 2وہ لوگ جنہیں رہائشی پلیسمنٹ میں کم سطح کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے لیکن  SNFسطح کی دیکھ
بھال کی نہیں) :کم سطح کی دیکھ بھال کے لئے ڈسچارج ،جیسے بورڈ اور دیکھ بھال یا رہائشی معاون رہائش؛
گروپ  SNF( 3سطح کی دیکھ بھال کی ضروریات والے افراد) :ایک ہنرمند نرسنگ فیسیلیٹی میں منتقلی؛ اور
گروپ ( 4وہ لوگ جنہیں  SNFکی سطح سے اوپر دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے) :اعلی سطح کی دیکھ بھال میں
منتقل ہونا ،جیسے نفسیاتی صحت کی فیسیلیٹیز۔
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حسب اطالق Laguna Honda ،ایک ترمیم کار نوٹ کرے گا جس سے پتہ چلتا ہے کہ آیا یہ فیسیلیٹی مخصوص عوامل کی بنیاد
پر پلیسمنٹ کو چیلنج کرنے کی توقع کرتی ہے ،جو مریض کے لحاظ سے مختلف ہوسکتی ہے ،جیسے پیچیدہ طبی ضروریات کی
موجودگی (مثال ،ٹریکیوسٹومی ٹیوب یا پرکوٹینیوس انڈوسکوپک گیسٹروسٹومی فیڈنگ ٹیوب ( PEGٹیوب) یا ذہنی صحت ،مادے
کا استعمال ،یا دیگر سماجی/طرز عمل کی ضروریات)۔  Laguna Hondaان مریضوں کے لئے عمل کو جلد شروع کرنے کے
لئے کام کرے گی جن کو پلیسمنٹ کے اختیارات کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے پلیسمنٹ چیلنجز ہو سکتے ہیں۔
حصہ  – 3ابتدائی اور فالو اپ والے مریض اور خاندانی مالقاتیں
 Laguna Hondaہر مریض اور جہاں قابل اطالق ہو ،مریض کے نمائندے کے ساتھ ابتدائی میٹنگ کرے گی ،جس میں
اومبڈسپرسن کو مریض یا نمائندے کی درخواست پر موجود ہونے کا اختیار ہوگا۔ یہ مالقاتیں انفرادی مریض کی جامع تشخیص کی
تکمیل پر شروع ہوں گی sجو اوپر بیان کیا گیا ہے یا ایسے معامالت میں تشخیص کے عمل کے ساتھ ہوں گے جہاں ایسا کرنا
مناسب ہے یا مریض کے لئے سب سے زیادہ فائدہ مند ہوگا ،اس بندش منصوبے کی منظوری کے بعد اور مریض یا مریض کے
نمائندے کو اس بندش منصوبے کا نوٹیفکیشن موصول ہوتا ہے۔ ابتدائی مالقاتیں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک Laguna
 ،Honda Laguna Hondaمیں ہر مریض (اور نمائندہ ،جیسا مناسب ہو) سے مالقات نہیں کرتی۔ جہاں مناسب ہو ،فالو اپ
میٹنگز کا شیڈول اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کیا جائے گا کہ ہر مریض اور مریض کا نمائندہ معطلی اور منتقلی /ڈسچارج
کے عمل کو سمجھیں ،جس میں مریض یا نمائندے کی درخواست پر اومبڈسپرسن کے موجود ہونے کا اختیار بھی شامل ہے۔ ان
مالقاتوں کے نتائج کی بنیاد پر پلیسمنٹ کو ترجیح دی جاسکتی ہے۔ فیسیلیٹی کی مریض آبادی کی پیچیدہ ضروریات اور ہر مریض
کے ساتھ درکار تیاری اور ہم آہنگی کی سطح کو دیکھتے ہوئے ،مریض کے نمائندے اور مریض کی دیکھ بھال کرنے والی ٹیم،
 Laguna Hondaہر ہفتے تقریبا ساٹھ میٹنگز کرنے کی توقع کرتی ہے۔ ان مالقاتوں کو تشخیص کے عمل کے حصے کے
طور پر یا اس کے کچھ ہی عرصے بعد (یعنی میں  2ہفتوں کے اندر) انجام دینے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی)۔ اس کا
مقصد جوالئی  2022کے آخر تک ان کو مکمل کرنا ہے۔
ابتدائی مالقات کا مقصد مریض اور/یا نمائندہ کو بندش کے عمل کے بارے میں معلومات دینا اور منتقلی/ڈسچارج کے فیصلے کے
سلسلے میں ہر مریض سے متعلق ان پٹ اکٹھا کرنا ہے۔ ہر مریض اور/یا خاندان/ذمہ دار فریق کو میٹنگ کی انفرادی بنیاد پر
زبانی اور تحریری طور پر مطلع کیا جائے گا۔ مزید برآں ،فاصالتی طور پر شرکت میں دلچسپی رکھنے والوں کے لئے ٹیلی فون
یا ویڈیو میٹنگ دستیاب کرائی جائے گی۔
میٹنگ کے دوران یا دوسری صورت میں ،مریض اور/یا مریض کے نمائندے کا ،جو بھی قابل اطالق ہو ،ہر مریض کے اہداف،
ترجیحات اور خدمات ،مقام اور ترتیب کے لئے منصوبہ بندی میں ضروریات کا تعین کرنے کے لئے انٹرویو لیا جائے گا جس پر
انہیں منتقل کیا جائے گا۔
فیسیلٹی :ڈسچارج اور منتقلی کے اختیارات پر تبادلہ خیال کرے گی ،بشمول فیسیلیٹی کی ترتیب یا قسم اور جغرافیائی محل وقوع؛
فراہم کنندگان کے معیار اور/یا خدمات سے متعلق معلومات یا رسائی فراہم کرنا جس پر مریض غور کر رہا ہے؛ ہر مریض کے
لئے ضرورت کے مطابق نفسیاتی یا مشاورتی خدمات دستیاب ہیں؛ اور خدمات ،محل وقوع اور ترتیب کی وصولی کے حوالے
سے ہر مریض کے اہداف ،ترجیحات اور ضروریات کے حصول کے لئے معقول کوشش کرے گی۔ خاندان کے افراد کی دستیابی
کی سہولت بہم پہنچانے کے لئے بعد میں بعض اوقات فون کانفرنسیں یا ورچؤل مالقاتیں شیڈول کی جائیں گی۔ مریضوں کے لئے
کامیاب پلیسمنٹ کی یقین دہانی اور مریضوں کے حقوق کو  .C.F.R 42دفعہ  483.10کے مطابق تحفظ فراہم کرنے کے لئے
خاندان اور سرپرستوں کی شمولیت ضروری ہے۔
مریضوں کو ایک نئے مقام پر منتقل ہونے میں مدد کرنے کے مجموعی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے ،یہ سہولت مریضوں پر
مرکوز ڈسچارج کے عمل کو برقرار رکھے گی۔ یہ فیسیلیٹی مریض اور/یا نمائندے کو دباؤ کو کم سے کم کرنے کے لئے سماجی
خدمات اور نفسیاتی معاونت جیسی خدمات فراہم کرے گی .ان معاون خدمات کا مقصد اس سارے عمل کے دوران مریضوں کے
لئے بہترین اور مثبت نتائج پر توجہ مرکوز رکھنا ہے Laguna Honda .کا عملہ ،بشمول سوشل ورکر اور معالج ،حسب
ضرورت مریضوں اور ان کے اہل خانہ/قانونی نمائندے سے ابتدائی طور پر اور معمول کے مطابق مالقات کریں گے تاکہ خدشات
کو دور کیا جاسکے اور/یا بندش کے عمل سے متعلق معلومات واضح کی جا سکیں.
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 Laguna Hondaنیچے تصویر  1میں دکھائے گئے ماڈل کو مریضوں اور نمائندوں کے ساتھ مالقات کے پورے عمل کے
سلسلے میں استعمال کرے گی ،بشمول معلومات اکٹھا کرنے کے دوران اور پلیسمنٹ کے فیصلے کے اجراء کے ذریعے جیسا کہ
نیچے حصہ  5میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے عالوہ  Laguna Hondaاس بندش منصوبہ میں بیان کردہ تشخیص کے عمل کو
استعمال کرے گی تاکہ ہر مریض کو منتقلی کے صدمے کے امکانات کو کم سے کم کیا جاسکے اور جن مریضوں کی شناخت اس
طرح کے صدمے کے زیادہ خطرے کے طور پر کی گئی ہے انہیں اضافی ذہنی صحت کی معاونت فراہم کی جائے گی تاکہ
خطرے کو کم سے کم کیا جاسکے۔
بندش کے عمل کے دوران مریضوں کی توجہ کو برقرار
رکھنا

تناؤ

نرسنگ سہولت
عملہ
ہم آہنگی
ریاستی اور مقامی
ایجنسی کا عملہ

باخبر انتخاب

ایسی خدمات فراہم کریں جو مریض
کے ارد گرد تناؤ اور منفی نتائج کو
روکے گی۔

پلیسمنٹ کے
کارکنان

رہائشی

شخص پر مرکوز
ڈسچارج منصوبہ بندی

ٹیم ورک

مناسب وسائل کا استعمال اور تجویز
کردہ عمل پر عمل کرنے سے
مریض کو مدد حاصل ہوتی ہے۔

خاندان

منفی نتائج

یہ طریقہ کار رہائشی کو اس عمل
کے مرکز میں رکھتا ہے جبکہ
مریض کو فیصلہ سازی کے عمل
کو چالنے کی اجازت دیتا ہے۔

تصویر  Laguna Honda .1مریض پر مرکوز بندش کا عمل۔

حصہ  - 4بستروں کی شناخت اور مریضوں کے ساتھ اس کا میالن
 Laguna Hondaکے مریضوں کے چارٹ کے ابتدائی جائزے اور یونٹ چارج نرسوں کے ساتھ بات چیت کی بنیاد پر ،موجودہ
مریضوں میں سے تقریبا  SNF 20%تحویل میں دیکھ بھال کے معیار پر پورا اترتے ہیں ،لیکن انہیں گھر  ،دیکھ بھال کی نچلی
سطح ،یا مناسب کمیونٹی سپورٹ سروسز کے ساتھ دیگر پلیسمنٹ میں ڈسچارج کیا جاسکتا ہے ،جس میں نرسنگ کی سطح کی
کچھ معاونت شامل ہوسکتی ہے۔
 Laguna Hondaریاست بھر میں دستیاب میڈی کل سے تصدیق شدہ بستروں کی شناخت کے لئے  CDPH،DHCSاور
میڈیکل اینڈ ہیلتھ آپریشنل ایریا کوآرڈینیٹر کے ساتھ سرگرمی سے کام کرے گی Laguna Honda .ہر  SNFسے انفرادی
بنیادوں پر بھی رابطہ کرے گی تاکہ ان بستروں کی شناخت کی جاسکے جو اس وقت دستیاب ہیں .اس بندش منصوبے کی تیاری
کے دوران  Laguna Hondaنے سان فرانسسکو اور قریبی آس پاس کے بے ایریا میں مختلف اقسام کے بستروں کی دستیابی
کا جائزہ لینے کے لئے ایک ابتدائی سروے کیا۔ اس سروے کے حصے کے طور پر  Laguna Hondaکے عملے نے تقریبا
 SNF 60سے رابطہ کیا( .ذیل میں تصویر  2دیکھیں)  Laguna Hondaکے عملے نے سان فرانسسکو میں کل  SNF 16کی
شناخت کی اور ان سے رابطہ کیا جن میں کل  1228بستر تھے۔  SNFکی ان  16فیسیلیٹیز میں ،تقریبا  16بستر دستیاب تھے.
فیسیلیٹی کی تشخیص کا ایک حصہ دستیاب میڈی کل سے تصدیق شدہ بستروں کی کل تعداد کی شناخت کرنا ہے کیونکہ یہ
 Laguna Hondaکے مریضوں کے  )658( 90%سے زیادہ کے لئے ادائیگی کرنے واال ذریعہ ہے.
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اب تک  Laguna Hondaکے عملے نے آس پاس کی کاؤنٹیوں میں  SNF 40سے رابطہ کیا ہے تاکہ ان کی کاؤنٹیوں کے
اندر ان فیسیلیٹیز کی شناخت کرنے میں مدد مل سکے جو  Laguna Hondaکے مریضوں کو قبول کرنے کے قابل ہو سکتی
ہیں اور  2مئی  2022تک  Laguna Hondaکے عملے نے کل  32دستیاب بستروں کی نشاندہی کی۔ ان  32بستروں میں سے
 Laguna Hondaکے مریض صرف ان بستروں میں سے  3سے  6بستروں میں پلیسمنٹ کے معیار پر پورا اتریں گے کیونکہ
صرف تین باقاعدہ  SNFبستر ہیں اور  29الک شدہ نفسیاتی  SNFہیں ،جس کے لئے ہمارے صرف دو یا تین مریض کوالیفائی
کر سکتے ہیں.
اس عمل کے دوران  Laguna Hondaکے عملے کو اس ڈیٹا کے حصول میں کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہے ،جن میں
درج ذیل شامل ہیں )1 :فیسیلیٹی عملہ دستیاب بستروں کی تعداد یا بستروں کی اقسام کے ٹوٹنے کو آسانی سے شیئر نہیں کرتا)2 ،
فیسیلیٹی عملہ ہماری کالز اور پیغامات کا جواب نہیں دے رہا ہے یا واپس نہیں کر رہا ہے ،اور  )3میڈی کل سے تصدیق شدہ
بستروں کی تعداد کم یا نامعلوم ہے۔
 Laguna Hondaکے عملے نے  CMSاور کیلیفورنیا ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز ( )CHHSکی ویب سائٹس کے ذریعے سان
فرانسسکو بے ایریا میں کل  SNF 132فیسیلیٹز کی نشاندہی کی جو کل  11,248بستروں کے لئے ہیں۔  Laguna Hondaکا
عملہ اگلے دو ماہ کے دوران اور بندش کے عمل کے دوران ان فیسیلیٹیز کو کال کرے گا تاکہ میڈی کل سے تصدیق شدہ بستروں
کی کل تعداد کی نشاندہی کی جاسکے جو  Laguna Hondaمریضوں کی منتقلی کو قبول کرنے کے لئے دستیاب ہیں۔
 Laguna Hondaمریضوں کے لئے مناسب ڈسچارج کی جگہ کی تالش میں  DHCS ،CDPHاور کسی بھی دیگر متعلقہ
ریاستی یا وفاقی ایجنسی کی مدد کی درخواست بھی کرے گی  Laguna Hondaکا عملہ ان  ،اور اس بندش منصوبہ میں شناخت
کردہ تمام اوقات میں مناسب فیسلیٹز کے ساتھ مواصالت شروع کرے گا اور جاری رکھے گا۔ سان فرانسسکو بے ایریا سے باہر
جن مریضوں کے نمائندے ہیں ،ان کے لیے  Laguna Hondaکا عملہ اس عالقے میں قابل قبول فیسیلیٹیز کی تالش کرے گا۔
 Laguna Hondaمریضوں کے فیسیلیٹی ملتے پر مناسب پلیسمنٹ کی شناخت میں توسیع کرے گی اور ان کی ترجیحات کے
بارے میں جانے گی۔
اس کے عالوہ Laguna Honda ،کے عملے نے مریضوں کے لئے غیر ہنرمند نرسنگ فیسیلیٹیز کی نشاندہی کی جو مناسب
کمیونٹی یا نرسنگ سطح کی معاونت کے ساتھ دیکھ بھال کی نچلی سطح پر منتقل ہوسکتی ہیں۔ سان فرانسسکو میںLaguna ،
 Hondaنے تقریبا  240بستروں کی نشاندہی کی ہے؛ تاہم  Laguna Hondaمیں ،نرسنگ کیئر کی ضروریات کی پیچیدگی
اور مریضوں کی دوہری تشخیص کی وجہ سے یہ توقع کی جارہی ہے کہ  Laguna Hondaکے مریضوں کی اکثریت ان
بستروں کے معیار پر پورا نہیں اترتی۔ مثال کے طور پر ،ابتدائی جائزے سے کہ یہ فیسیلیٹی  27اپریل  2022تک مکمل ہوئی،
 42مریضوں کو گھر یا کم سطح کی دیکھ بھال کے لئے ڈسچارج کیا جاسکتا ہے ،لیکن اس کے لئے کمیونٹی اور نرسنگ سپورٹ
سروسز کی نمایاں سطح کی ضرورت ہوگی۔ ان مریضوں کی ضروریات بورڈ اینڈ کیئر ،یا رہائشی ہوٹلوں جیسی جگہوں پر
دستیاب خدمات کے ساتھ برقرار نہیں رکھی جا سکتیں۔ ان مریضوں کو دن میں  8گھنٹے یا اس سے زیادہ وقت کے لئے نگہداشت
دینے والے پیشہ ور افراد سے وسیع امداد کی ضرورت ہوگی۔
یہ معلومات  Laguna Hondaکی جانب سے مخصوص مریض کی آبادی کی ضروریات کی بنیاد پر مزید گہرائی سے تشخیص
کرنے کے بعد اپ ڈیٹ کی جائیں گی اور ڈسچارج اور پلیسمنٹ میں مدد کے لئے بندش کے عمل کے دوران اس پر مسلسل نظر
ثانی کی جائے گی۔ یہ فیسیلیٹی  18مئی  2022سے شروع ہونے والی بستروں ،پلیسمنٹ اور سروسز کی احتمالی بندش اور
ضرورت کے بارے میں طویل مدتی نگہداشت کی فیسیلیٹیز ،عالج کے پروگراموں اور سروس ایجنسیوں کو مطلع کرے گی۔
اوپر حصہ  2اور  3میں جمع کی گئی معلومات کی بنیاد پر یہ فیسیلیٹی ہر مریض کی موجودہ سطح کی دیکھ بھال ،ضروریات اور
ترجیحات کا جائزہ لے گی اور ممکنہ ڈسچارج اور منتقلی کے اختیار(اختیارات) کی شناخت کرے گی۔ کمیونٹی ڈسچارجز یا منتقلی
کے لیے  Laguna Hondaسان فرانسسکو کے شہر اور کاؤنٹی کی جانب سے فراہم کردہ کمیونٹی سروسز اور پروگراموں اور
کمیونٹی پارٹنرز کے ساتھ شراکت داری کرے گی تاکہ مریض کی منتقلی اور دیکھ بھال کی ضروریات میں بہتر مدد مل سکے۔
 Laguna Hondaعالج کے پروگراموں کی ترتیبات اور خدمات (جیسے رہائشی نشہ آور اشیاء کے استعمال کی عالج کی
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سہولیات) کے لئے مخصوص معیار پر پورا اترنے والے مریضوں کو بھی بھیجیں گے۔ اس حد تک کہ ایک مریض کو پورا
کرنے کی ایک خاص ضرورت ہے ،دیگر خاندانی خیاالت بھی موجود ہیں ،یا ایک  15میل کے دائرے کے اندر کوئی بستر
موجود نہیں ہیں Laguna Honda ،عملہ دیگر کاؤنٹیوں میں تالش کرے گا۔
 Laguna Hondaمیں مریضوں کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے جن میں سے بہت سے پیچیدہ ضروریات ہیںLaguna ،
 Hondaکو توقع ہے کہ سان فرانسسکو بے ایریا کے باہر پلیسمنٹ ضروری ہوگی ،بشمول شمالی کیلیفورنیا ،سینٹرل ویلی،
جنوبی کیلیفورنیا اور ممکنہ طور پر دیگر ریاستوں میں۔ دوسری ریاستوں میں منتقلی کے لئے اضافی وقت درکار ہوگا کیونکہ ہر
مریض کے میڈیکیئر اور میڈیکیڈ فوائد وصول کرنے والی ریاست کو منتقل کرنا ہوگا۔
اس وقت کیلیفورنیا میں  SNFسمیت تقریبا  4000طویل مدتی دیکھ بھال کی فیسیلیٹیز موجود ہیں۔  Laguna Hondaاگلے 50
دنوں میں ہر روز تقریبا  80فیسیلیٹیز کو کال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ دیکھ بھال کی ہر سطح کے لئے ُکل اور موجودہ
دستیاب میڈی کل سے تصدیق شدہ بستروں کی تعداد پر بیس الئن حاصل کی جاسکے۔ اور جیسا کہ اوپر نوٹ کیا گیا ہے،
 Laguna Hondaریاست بھر میں دستیاب میڈی کل سے تصدیق شدہ بستروں کی شناخت کے لئے  CDPH ،DHCSاور
میڈیکل اینڈ ہیلتھ آپریشنل ایریا کوآرڈینیٹر کے ساتھ سرگرمی سے کام کرے گی.

بستر کی قسم

سان فرانسسکو میں دستیاب **

ارد گرد کے  SFبے ایریا میں دستیاب (سان
ماٹیو ،سانتا کالرا ،المیڈا ،کونٹرا کوسٹا،
مارین ،اور سوالنو کاؤنٹیاں)

SNF

کل1228 :
دستیاب16 :

کل :عمل میں ہے*
دستیاب( 3 :المیڈا)

RCFE

کل :عمل میں دستیاب45 :

کل545 :
دستیاب0 :

رہائشی معاون ہاؤسنگ

کل126 :
دستیاب13 :

کل :عمل میں ہے*
دستیاب0 :

رہائشی مادہ کے استعمال کا
عالج

کل277 :
دستیاب81 :

کل :عمل میں ہے*
دست یاب :عمل میں ہے*

ذہنی صحت کی خدمات کے
ساتھ SNF

کل23 :
دستیاب0 :

کل162 :
دستیاب( 29 :سانتا کالرا اور سوالنو)

کمیونٹی :مہلت ،پناہ ،بورڈ اور کل119 :
دستیاب 11 :طرز عمل کی صحت
نگہداشت
کی مہلت 4 ،طبی مہلت 4 ،پناہ

کل :عمل میں ہے*
دست یاب :عمل میں ہے*

تصویر  6 .2مئی  2022کے ذریعے فیسیلیٹی کی قسم کے لحاظ سے دستیاب بستروں کا ٹوٹنا۔
*اب بھی اس زمرے کو پورا کرنے والی فیسیلیٹیز کی کل فہرست جمع کر رہے ہیں۔
** یہ ڈیٹا اندرونی  SFDPHڈیٹا بیس اور مختلف پروگراموں میں کالز کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا۔

دستیاب بستر تالش کرنے پر Laguna Honda ،کا عملہ مریضوں کے ساتھ دستیاب بستروں کا موازنہ کرے گا تاکہ مقام،
خدمات اور نفسیاتی ضروریات کے لحاظ سے بہترین رہائش کا انتظام کیا جاسکے۔ مریضوں یا مریض کے نمائندوں کو اس عمل
میں حصہ لینے اور یہ تعین کرنے کے لئے تجویز کردہ فیسیلیٹی کا دورہ کرنے کا موقع دیا جائے گا کہ آیا یہ قابل قبول ہے یا
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نہیں۔  Laguna Hondaمیں مریضوں کی بڑی تعداد اور مقام کی وسیع حد کو دیکھتے ہوئے ،ہر صورتحال میں مجوزہ مقام پر
ذاتی طور پر دورے کو آسان بنانا ممکن نہیں ہوگا۔  Laguna Hondaورچوئل ٹورز کا انتظام کرنے کی کوشش کرے گی جب
مجوزہ مقام اس اختیار کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہوگا۔
 Laguna Hondaمناسب نقل و حمل خدمات کی شناخت کرے گی اور ان سے رابطہ کرے گی جسے یہ فیسیلیٹی مریضوں کی
منتقلی کے لئے استعمال کرے گی اور یہ تعین کرے گی کہ آیا خدمات میں تجویز کردہ حجم کو سنبھالنے کی صالحیت ہے یا نہیں۔
 Laguna Hondaہر مریض کے لئے مناسب نقل و حمل کے انتظامات فراہم کرے گی۔
ایک بار پلیسمنٹ کی شناخت ہونے کے بعد ،مریض اور نمائندے کو  Laguna Hondaکی طرف سے مجوزہ ڈسچارج یا منتقلی
اور مریض کے اس طرح کے مجوزہ منتقلی /ڈسچارج کے خالف اپیل کرنے کے حق کے بارے میں تحریری طور پر مطلع کیا
جائے گا۔ (دیکھیں منسلکہ  ،4اپیل کے حق کا نوٹس)۔ نوٹس میں  42 C.F.R.سیکشن ) 483.15(c)(5اور کیلیفورنیا ہیلتھ اینڈ
سیفٹی کوڈ سیکشن  1336.2کے لئے درکار تمام معلومات شامل ہوں گی۔ ہر مریض کو منتقلی کی مجوزہ تاریخ کی تصدیق کرتے
ہوئے مریض کی تشخیص مکمل ہونے کے بعد مجوزہ منتقلی /ڈسچارج کا نوٹس فراہم کیا جائے گا ،جو ہر صورت میں فیسیلیٹی
کی بندش کے ابتدائی نوٹس سے کم از کم  60دن کی ہوگی ،سوائے ان حاالت کے جہاں مریض کی موجودگی سے Laguna
 Hondaمیں مریض یا دیگر افراد کی صحت یا حفاظت خطرے میں پڑ جاتی ہے ،اس صورت میں منتقلی /ڈسچارج کا نوٹس 60
دن سے کم پیشگی نوٹس کے ساتھ لیکن  CDPHکے ساتھ بحث اور منظوری کے بعد ہی دیا جاسکتا ہے۔۔ مجوزہ ڈسچارج یا
منتقلی نوٹس کی ایک کاپی مقامی اومبڈسپرسن کے دفتر کو بھی فراہم کی جائے گی۔

حصہ  – 5ڈسچارج /منتقلی کے اپیل کی سماعت
 Laguna Hondaآنے والے بندش منصوبے کے بارے میں  DHCSکو مطلع کرے گی اور اس کے ساتھ شراکت داری کرے
گی۔  DHCS ،Laguna Hondaکو مطلع کرے گی کہ ہر مریض کو خدمات کے ساتھ یا ہنرمند نرسنگ کی دیکھ بھال جاری
رکھنے کے لئے کسی اور ہنرمند نرسنگ فیسیلیٹی یا کمیونٹی میں ڈسچارج یا منتقل کیا جائے گا۔  Laguna Hondaمریضوں
کے لئے مناسب ڈسچارج والی جگہ کی تالش میں  DHCSکی مدد کی بھی درخواست کرے گی۔ ہر مریض کو منتقل یا ڈسچارج
کے خالف اپیل کرنے کا حق ہے اور  Laguna Hondaہر اپیل کے لئے ڈسچارج سماعت کے عمل اور ضروریات کی تعمیل
کرے گی۔ مریضوں کے نوٹس سے پتہ چلے گا کہ اپیل کے نتیجے میں ان کے قیام کے لئے فوائد یا کوریج بحال نہیں ہوگی۔
جب کوئی مریض  Laguna Hondaسے ڈسچارج کی اپیل کرنے کا انتخاب کرتا ہے ،تو  Laguna Hondaاپیل زیر التوا
ہونے کے دوران مریض کو ڈسچارج نہیں کر سکتا ہے ،جب تک کہ ڈسچارج یا منتقلی میں ناکامی خطرے خطرے کا باعث نہ ہو۔
 Laguna Honda DHCSاور مریض اور /یا نمائندے کو طبی ریکارڈ فراہم کرے گی۔  Laguna Hondaکو سماعت کی
تاریخ کا نوٹس عام طور پر مریض کی اپیل کے تقریبا  14دن بعد موصول ہوتا ہے۔ مریض رضاکارانہ طور پر ڈسچارج ہونے کا
انتخاب کر سکتا ہے اور  Laguna Hondaسے ڈسچارج منصوبہ بندی کے انتظامات میں مدد کی درخواست کر سکتا ہے۔ اگر
مریض کو رضاکارانہ طور پر  Laguna Hondaسے ڈسچارج کیا جاتا ہے تو Laguna Honda CDPH ،آفس آف
ریگولیشنز اینڈ ہیرنگز اور مقامی الئسنسنگ اینڈ سرٹیفکیشن آفس کو مطلع کرنے کی ذمہ دار ہے۔
ریاست کیلیفورنیا سماعت کے تقریبا  14دن بعد فیصلہ اور حکم جاری کرتی ہے اور  Laguna Hondaحکم نامے میں شامل
جاری کردہ ہدایات کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ ہر انفرادی اپیل کو مکمل ہونے میں تقریبا  30دن لگتے ہیں ،اور اس حقیقت کی بنیاد
پر کہ  Laguna Hondaکو سان فرانسسکو بے ایریا سے باہر پلیسمنٹ تالش کرنا پڑے گی ،فیسیلیٹی کو توقع ہے کہ کچھ
مریض ان کی منتقلی پلیسمنٹ کے خالف اپیل کریں گے۔
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حصہ  - 6داخلہ کو منجمد کرنا ()ADMISSION FREEZE
 Laguna Hondaنے  14اپریل  2022کو تمام نئے داخلے معطل کر دیئے ہیں۔ داخلہ کو منجمد کرنے کا یہ عمل ان مریضوں
پر الگو نہیں ہوگا جو ایک شدید نگہداشت کی فیسیلیٹی میں اسپتال میں داخل ہیں اور  Laguna Hondaواپس جانا چاہتے ہیں اور
توقع کی جاتی ہے کہ وہ بحفاظت  Laguna Hondaواپس جا سکیں گے۔ اگر کسی مریض کو اسپتال میں داخل کیا جاتا ہے اور
وہ Laguna Hondaواپس آنے کے قابل ہوجاتا ہے تو  Laguna Hondaمریض کے ڈسچارج کو مناسب مقام پر پہنچانے کی
منصوبہ بندی اور ہم آہنگی جاری رکھے گا۔
 Laguna Hondaنے اس بندش منصوبے کے حصے کے طور پر  6مئی  2022تک مریضوں کی موجودہ مردم شماری کو
منسلک کیا ہے۔ (دیکھیں منسلکہ  ،5مریضوں کی مردم شماری)۔ مردم شماری میں اسپتال میں داخل مریضوں کا بریک ڈاؤن
شامل ہے لیکن توقع ہے کہ بندش کی تاریخ سے پہلے  Laguna Hondaواپس آجائیں گے۔
 HIPAAاور دیگر ریاستی طبی رازداری قوانین اور ضوابط کی وجہ سے مریضوں کا روسٹر  CMSاور  CDPHکے ساتھ
براہ راست الگ سے شیئر کیا جائے گا۔

حصہ  - 7مریض کی منتقلی اور ڈسچارج
 Laguna Hondaمتوقع بندش کی تاریخ تک تمام مریضوں کو ڈسچارج یا منتقل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ Laguna
 Hondaڈسچارجز کی کل تعداد اور بقیہ مریضوں کی مردم شماری کی  CDPHکو روزانہ اپ ڈیٹس فراہم کرے گا۔ ہر مریض
یا نمائندے کو ان کی متوقع ڈسچارج کی تاریخ کے ساتھ ایک نوٹس فراہم کیا جائے گا ،جو مریضوں کو فیسیلیٹی بند کرنے کا
ابتدائی نوٹس فراہم ہونے کے کم از کم  60دن بعد ہوگا .ڈسچارج یا منتقلی کی اپیل کرنے والے مریضوں اور /یا نمائندوں کو
ڈسچارج یا منتقل کرنے سے پہلے  DHCSآفس آف ایڈمنسٹریٹو ہیرنگ اینڈ اپیلز سے منظوری درکار ہوگی۔
مریضوں کو لینے والی فیسیلیٹیز میں منتقل کیا جائے گا یا منظم انداز میں کمیونٹی میں واپس ڈسچارج کردیا جائے گا۔ کمیونٹی
ڈسچارج کے لئے Laguna Honda ،مریض اور/یا نمائندہ ڈسچارج تعلیم اور/یا تربیت فراہم کرے گا (جیسے ،آالت اور ادویات
کے عالج کا استعمال ،بنیادی نگہداشت فراہم کنندہ اور خدمات کی مالقاتوں کی پیروی کا انتظام اور ڈسچارج کی ادویات اور
ضروری آالت اور  30دن کے لئے کافی سامان کی فراہمی)۔
حسب ضرورت Laguna Honda ،ہر مریض کے لئے مناسب نفسیاتی تیاری اور مشاورت فراہم کرے گی تاکہ مریضوں پر
بندش کے اثرات اور صدمے کو کم سے کم کیا جاسکے اور مریضوں پر بندش کا صدمہ اور مریضوں کو ان کے نئے ماحول میں
ایڈجسٹمنٹ کی فیسیلیٹی فراہم کی جاسکے۔
مریض کی کسی دوسری فیسیلیٹی میں منتقلی کے سلسلے میں ،ہر مریض کے لئے مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے:
طبی ریکارڈز۔ کم از کم  Laguna Hondaمریض کے ڈسچارج کا خالصہ مکمل کرے گی۔  Laguna Hondaکا میڈیکل
انفارمیشن سسٹمز ڈپارٹمنٹ نئی فیسیلیٹی فراہم کرنے کے لئے طبی ریکارڈ کی الیکٹرانک فائل بنائے گا۔ اضافی قانونی دستاویزات
جیسے کہ ،سرپرستی ،مختار نامہ (اگر قابل اطالق ہو) اور جدید ہدایات (اگر عمل میں الئی جائیں) شامل کی جائیں گی۔ ہر مریض
کے طبی ریکارڈ کے آخری تین ماہ ابتدائی طور پر نئی فیسیلیٹی میں منتقل کیے جائیں گے ،جس میں مناسب وقت کے اندر پیروی
کرنے کے لئے زیادہ مکمل ریکارڈ ہوگا۔ اس کے عالوہ  Laguna Hondaمنتقلی سے قبل آخری ڈسچارج تشخیص سمیت تمام
مریضوں کے لئے  MDSکامیابی کے ساتھ دستاویزات مکمل ترسیل کرے گی۔  MDSریکارڈ ،بشمول آرکائیو شدہ فائلیں ،ہر
مریض کے ساتھ ان کی نئی پلیسمنٹ میں منتقل کی جائیں گی۔
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ادویات۔ جب کسی مریض کو کمیونٹی ادارے میں ڈسچارج کیا جاتا ہے (یعنی گھر یا بورڈ اینڈ کیئر) ،مریض کو طبی طور پر
مناسب ہونے پر 30 ،دن تک کی ادویات کی فراہمی کے ساتھ ڈسچارج کیا جائے گا۔  SNFsیا دیگر فیسیلیٹی پلیسمنٹس میں
ڈسچارج یا منتقلی کے لئے Laguna Honda ،نئی فیسیلیٹی کو  14دن تک کی ادویات کی فراہمی فراہم کرے گی۔ مریضوں کے
ساتھ منتقل نہ ہونے والی کوئی بھی ادویات تمام قابل اطالق قوانین اور ضوابط کے مطابق ضائع کردی جائیں گی اور اس طرح
ضائع کیے جانے کامناسب ریکارڈ رکھا جائے گا۔ Laguna Hondaکے بندش والے دورے پر  CMSاور /یا  CDPHاس
طرح کے ریکارڈز کا جائزہ لیں گے۔ اگر بندش واال دورہ نہیں کیا جاتا ہے تو  CMS ،Laguna Hondaاور/یا  CDPHکو
منتقل یا ضائع کی گئی ادویات کا تجریری اکاؤنٹ فراہم کرے گی اور  Laguna Hondaکے ذریعہ پہلے سے برقرار رکھی
جانے والی تمام ادویات کا حساب دے گی۔
مریض کے سامان۔  Laguna Hondaنئی فیسیلیٹی میں منتقلی سے قبل مریض کے تمام ذاتی سامانوں کو مد وار کرے گی۔
مریض کا ذاتی سامان (یعنی کپڑے ،سامان وغیرہ) کو  Laguna Hondaکے ذریعہ مریض کے ساتھ پیک اور منتقل کیا جائے
گا۔ اگر مریض اور اہل خانہ چاہیں تو مریض کا ذاتی سامان خاندان کے افراد منتقل کرسکتے ہیں۔
مریض کے فنڈز۔  Laguna Hondaمریض کے فنڈز کو نئی فیسیلٹی میں منتقل کرنے یا حسب مناسب تسلسل اور مریض کے
فنڈز کے اکاؤنٹنگ کو یقینی بنائے گی۔
سوشل سیکورٹی کی معلومات۔  Laguna Hondaمنتقل کیے گئے ہر مریض کی جانب سے وفاقی سوشل سیکورٹی ایڈمنسٹریشن
کے تقاضوں کی بنیاد پر سوشل سیکیورٹی کے پتہ میں تبدیلی کو مکمل کرکے بذریعہ ڈاک بھیجے گی۔
نقل و حمل۔  Laguna Hondaمریضوں اور نمائندوں کے ساتھ مل کر ہر مریض کو محفوظ طریقے سے اپنی منتقلی والی
منزل تک پہنچنے کے لئے نقل و حمل کے سب سے مناسب طریقہ کار کا تعین کرے گی۔ ان طریقوں میں درج ذیل شامل ہوں
گے ،لیکن انہیں تک محدود نہیں ہوں گے :ایمبولینس؛ ٹرانسپورٹ وین؛ تجارتی خدمات؛ دیگر معاہدہ شدہ نقل و حمل کی خدمات؛
اور خاندان یا دیگر نمائندہ ٹرانسپورٹیشن۔

حصہ  - 8عمل درآمد اور ہم آہنگی:
مریض کی دیکھ بھال کی سطح کا جائزہ۔  Laguna Hondaنے  27اپریل  2022کو تمام موجودہ مریضوں کی دیکھ بھال کی
موجودہ سطح کا تخمینہ لگانے کے لئے ان کا ابتدائی جائزہ لیا۔ موجودہ مردم شماری کی بنیاد پر  SNF 20%تحویل میں دیکھ
بھال کے معیار پر پورا اترتے ہیں لیکن اگر کسی ایسے پلیسمنٹ کی نشاندہی کی جائے جو مریض کی دیگر ضروریات کو پورا
کر سکے تو اسے نچلی سطح کی دیکھ بھال کی فیسیلیٹیز پر ڈسچارج کیا جاسکتا ہے (جیسے وہیل چیئر تک رسائی یا دیگر رسائی
کی ضروریات) جو مناسب کمیونٹی یا نرسنگ سطح کی خدمات کو جگہ فراہم کر سکتی ہیں۔
منتقلی اور ڈسچارج کا عمل۔  13ستمبر  2022کی متوقع بندش کی تاریخ تک  Laguna Hondaتمام مریضوں کو ڈسچارج یا
منتقل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ،میڈی کل کے مریضوں کے لئے  DHCSکے ساتھ کام کررہی ہے جس کے لئے احاطہ شدہ
صحت کی دیکھ بھال ،عہدہ چھوڑنے کی فیسیلیٹیز کے لئے مقامی ایجنسیاں اور اومبڈسپرسن اور کسی بھی دوسرے دستیاب وسائل
کی ضرورت ہوتی ہے۔  Laguna Hondaڈسچارجز کی کل تعداد اور بقیہ مریضوں کی مردم شماری کی  CDPHکو روزانہ
اپ ڈیٹس فراہم کرے گا۔ (دیکھیں منسلکہ  LHH ،6فیسیلیٹی بند کرنے کا پیمانہ وقت)۔
دستیاب بستروں کے ساتھ مریضوں کو موازنہ۔ جیسا کہ اوپر نوٹ کیا گیا ہے ،اس بندس منصوبہ میں درج اقدامات ساتھ ہوں گے،
اور اس طرح مریضوں کو ان کی انفرادی تشخیص مکمل ہوتے ہی پلیسمنٹ کے ساتھ مالنا شروع کردیا جائے گا۔ ایک بار جب
 Laguna Hondaدستیاب بستروں یا پلیسمنٹ کے ساتھ ڈسچارج والے مقامات کی شناخت کر لے گی Laguna Honda ،اوپر
پیشنٹ اسسمنٹ سیکشن میں درج تمام گروپوں کے لئے مریضوں کا جائزہ لے گی اور ان کو اس کے ساتھ موازنہ کرے گی تاکہ
بستروں سے فائدہ اٹھایا جاسکے جیسے ہی وہ دستیاب ہوں گے۔
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تشخیص کے دوران شناخت شدہ گروپوں کے لئے منتقلی کے مقامات میں شامل ہیں:









گروپ  1منتقلی مقامات:
 :a1آزادانہ زندگی گزارنا  /رہائشی  /کوآپریٹو لیونگ
o
 :b1مہلت (طبی یا طرز عمل کی صحت)
o
 :c1اہم معاون خدمات کے بغیر ہوٹل
o
 :d1مناسب خدمات کے ساتھ دیگر پلیسمنٹ
o
گروپ  2منتقلی مقامات:
 :a2معاون خدمات کے ساتھ ہوٹل یا ہاؤسنگ
o
 :b2بورڈ اینڈ کیئر (عمر رسیدہ اور بالغ رہائشی فیسیلیٹی کے لئے رہائشی نگہداشت کی فیسیلیٹی)
o
 :c2بورڈ اینڈ کیئر کے ساتھ تاخیر سے خروج
o
 :d2رہائشی عالج کی فیسیلیٹیز (رویہ جاتی صحت اور مادے کے استعمال کی خرابی کے عالج
o
کے پروگراموں کے ساتھ)
گروپ  3منتقلی مقامات:
 :a3ہنرمند نرسنگ فیسیلیٹی
o
 :b3ہاسپیس فیسیلیٹی
o
گروپ  4منتقلی مقامات:
 :a4الک شدہ سب ایکیوٹ ٹریٹمنٹ ()LSAT
o
 :b4نفسیاتی ہنرمند نرسنگ فیسیلیٹیز
o
 :c4ریاستی نفسیاتی اسپتال
o

 CMS ،Laguna Hondaاور  CDPHکو بندس منصوبہ میں مجوزہ تبدیلیوں کے بارے میں تحریری طور پر مطلع کرے گی
اور مؤثر ہونے سے پہلے اس طرح کی تبدیلیوں کی منظوری حاصل کرے گی۔
ریکارڈز کو ذخیرہ کرنا۔ مریضوں کے ساتھ منتقل نہ ہونے والے ریکارڈز یا بند /آرکائیو شدہ ریکارڈز کے حوالے سے Laguna
 Hondaنے بندش کی تاریخ سے  10سال کی مدت کے لئے اس طرح کے ریکارڈز کو اسٹوریج کرنے کی گنجائش فراہم کی
ہے:

الیکٹرانک ہیلتھ ریکارڈز سسٹم  EPIC،)(EHR۔
ریکارڈز سٹوریج سائٹ:
کاغذی ریکارڈ  Laguna Hondaمیں سائٹ پر ذخیرہ کیا جاتا ہے یا محکمہ صحت خدمات ،الئسنسنگ اور سرٹیفکیشن ڈویژن
کی طرف سے منظور شدہ متعدد بیرونی HIPAA ،کے مطابق فیسیلیٹیز پر محفوظ کیا جاتا ہے۔
375 Laguna Honda Blvd
اسٹریٹ ایڈریس:
San Francisco, CA 94116
درج ذیل شخص سے رابطہ کرکے ریکارڈ تک رسائی حاصل کی جاسکتی ہے:
ڈیان پریمیو ،ڈائریکٹر ہیلتھ انفارمیشن سروسز
رابطہ کرنے واال شخص:
1001 Potrero Avenue
پتہ:
San Francisco, CA 94110
(6274-206 )628
ٹیلی فون نمبر:
 CMSاور  CDPHکو فیسیلیٹی کی رپورٹ۔  Laguna Honda CMSاور  CDPHکو روزانہ کی بنیاد پر بندش کی پیشرفت
سے آگاہ رکھے گی۔ دونوں ریگولیٹری اداروں کو باخبر رکھنے کے حصے کے طور پر Laguna Honda ،ہر ہفتے رپورٹ
پیش کرے گی ،جس کا آغاز  CMSکی جانب سے اس بندش منصوبہ کی منظوری کے فورا بعد ،ہر مریض کے ڈسچارج یا منتقل
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ہونے کی صورتحال کی تفصیالت کے ساتھ ہوگا۔ ہفتہ وار رپورٹ میں عملے کی سطح (بشمول مریضوں کی دیکھ بھال ،غذا اور
چوکیدار عملے) اور رسد اور وسائل کی دستیابی کے بارے میں معلومات بھی شامل ہوں گی۔ (دیکھیں منسلکہ  ،5مریضوں کی
مردم شماری)۔
نگرانی اور بندش کے دورے۔  Laguna Hondaتسلیم کرتی ہے کہ  CMSاور  CDPHسی ایم ایس اور/یا  CDPHکی
صوابدید پر نگرانی کے دورے اور حتمی بندش کا دورہ کرسکتے ہیں اور مکمل تعاون کرنے پر رضامند ہیں۔
آخری بندش کا دورہ۔  Laguna Hondaایک حتمی بندش رپورٹ اور آخری مریض روسٹر کی تفصیالت پیش کرے گا کہ کہاں
پر آخری مریض کو منتقل یا ڈسچارج کرنے کے وقت تمام مریضوں کو منتقل کیا گیا تھا۔ آخری بندش دورے کی تیاری کے لئے،
 Laguna Hondaدستیاب کرائے گی )1( :منتقل ہونے والے تمام مریضوں کی فہرست ،وہ فیسیلیٹیز جن میں انہیں منتقل کیا گیا
تھا ،اور اگر قابل اطالق ہو تو ان کے ساتھ آنے والی دوا؛ ( )2ادویات کو ضائع کرنے کا ریکارڈ ،اگر قابل اطالق ہو؛ ( )3مریض
کے فنڈز کے اکاؤنٹنگ ریکارڈز  ،اگر قابل اطالق ہو؛ ( MDS )4دستاویزات کی کامیاب ترسیل کی تصدیق؛ ( )4وہ مقام جہاں
ایسے ریکارڈز کو محفوظ طور پر رکھنے کے لیے ذمہ دار افراد کا ریکارڈ نام ،پتہ اور ٹیلی فون نمبر کے ساتھ ذخیرہ کیا جائے
گا۔

حصہ  - 9منتظم اور فیسیلیٹی بند کرنے والی ٹیم :کردار اور ذمہ داریاں
منتظم :کردار اور ذمہ داریاں۔
فیسیلیٹی بند کرنے والے منتظم – فیسیلیٹی کے آپریشن کے لئے ذمہ دار ہیں ،اور نگراں ادارہ فیسیلیٹی کے آپریشن کے لئے ذمہ
دار ہے۔
ریاستی اور وفاقی ضوابط کے مطابق ،منتظم  ،CDPHریاستی  LTCاومبڈسپرسن ،فیسیلیٹی کے مریضوں اور ایسے مریضوں
کے نمائندے کو بندش اور منتقلی کے منصوبے کا تحریری نوٹیفکیشن پیش کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اس کے عالوہ منتظم اس بات کو
بھی یقینی بنائے گا کہ یہ فیسیلیٹی  14اپریل  2022کو یا اس کے بعد کسی نئے مریض کو داخل نہ کرے اور تمام مریضوں کو
ہر مریض کی ضروریات ،انتخاب اور بہترین مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے معیار ،خدمات اور مقام کی بنیاد پر ترتیبات میں
ڈسچارج یا منتقل کیا جائے گا۔ (دیکھیں منسلکہ  LHH ،7فیسیلیٹی کو بند کرنے کی پالیسی)۔
فیسیلیٹی بند کرنے سے متعلق رابطہ کار – بندش منصوبے میں سرگرمیوں کے آٹھ شعبوں کی نگرانی فراہم کرتا ہے۔ اس کے
عالوہ ،کوآرڈینیٹر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ بتائے گئے اقدامات اور اعمال کو نافذ اور عمل درآمد کیا جائے۔ کوآرڈینیٹر بندش
منصوبہ کی حیثیت اور پیشرفت کے بارے میں فیسیلیٹی بندکرنے سے متعلق رابطہ کار کو رپورٹ کرے گا۔
فیسیلیٹی بند کرنے والی ٹیم :کردار اور ذمہ داریاں۔
فیسیلیٹی کی انتظامیہ ٹیم – نامزد کاموں اور تکمیل کے پیمانہ وقت اور آخری تاریخ کے آپریشن ،نفاذ اور نگرانی کے ذمہ دار
رہنمائی اور عملے کے رکن کے طور پر کام کرے گی؛ جس میں میڈیکل سروسز ،نرسنگ سروسز ،کوالٹی مینجمنٹ اور سپورٹ
سروسز آپریشن شامل ہے۔ مریضوں اور خاندانوں کے ساتھ مواصالتی حکمت عملیوں کے ارد گرد فیسیلیٹی بند کرنے والی ٹیم کو
رہنمائی اور کوچنگ فراہم کرے گی۔
فیسیلیٹی بند کرنے والی ٹیم – ریذیڈنٹ کیئر ٹیم کا ٹرانسفر /ڈسچارج کے عمل میں کردار ہوگا تاکہ تمام مریضوں کے لئے محفوظ
اور منظم منتقلی کی یقین دہانی کرائی جاسکے۔
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نظم و ضبط

اسناد

ذمہ دار برائے:

طبی خدمات

 DOیا MD

طبی تشخیصات کریں

رہنمائی:
ولمی ہیتھ وے ،چیف میڈیکل آفیسر
لیزا ہو ،چیف آف سٹاف مونیکا بنچیرو،
چیف آف میڈیسن
نرسنگ سروسز

 RNاور LVN

نرسنگ پریکٹس کے عمومی دائرہ کار کو
نافذ کرتی ہے ،جس میں صحت کا فروغ،
بیماری کی روک تھام اور جسمانی طور پر
بیمار وں کی دیکھ بھال شامل ہے۔
صحت کی دیکھ بھال کے دیگر معاونین
کی نگرانی کرتی ہے۔ اس بات کو یقینی
بناتی ہے کہ ہر مریض کی دیکھ بھال کا
منصوبہ موجود ہے اور بندش کے پورے
عمل کے دوران جاری رہے گا۔

 LCSWاور MSW

تمام مریضوں کو سماجی اور نفسیاتی
تشخیصات اور معاونت کا انعقاد اور فراہم
کرتی ہے۔ بندش منصوبے کے حوالے
سے مریض اور /یا نمائندہ میٹنگوں کو
مربوط اور انجام دیتی ہے۔ ڈسچارج
اختیارات اور ضروری خدمات کی شناخت
کرتی ہے۔ دیگر فیسیلیٹیز کے لئے
مریضوں کے حوالہ جات کا حوالہ دیں اور
مربوط کرتی ہے۔
مریضوں کی منتقلی کو مربوط کرتی ہے،
جیسے نقل و حمل ،دیگر فیسیلیٹیز۔
ڈسچارج کے اختیارات ،خدمات اور
ڈسچارج ڈیٹا سے متعلق تاریخ جمع کرتے
ہیں۔

 RNاور LVN

بستر کی دستیابی کے لئے ممکنہ فیسیلیٹیز
کی شناخت میں دیکھ بھال کی سطح،
انضباطی ضروریات اور سوشل سروسز
کی معاونت کے لئے ریکارڈ کا جائزہ لیتی
ہے۔ ڈسچارج سماعتوں کے لئے انضباطی
ضروریات کو مربوط کرتی ہے۔ اس بات
کو یقینی بناتی ہے کہ  22/14/4کی
شروعات سے کوئی نئے داخلے نہ ہوں۔
ڈسچارج کی پیش رفت سے متعلق ڈیٹا
اکٹھا کرنے میں مدد کرتی ہے۔

رہنمائی :ٹیری ڈینٹنی ،قائم مقام چیف
نرسنگ آفیسر
معاون ٹیم :نرسنگ ڈائریکٹرز نرس
منیجرز نرسوں سے چارج

سماجی خدمات
رہنمائی:
جینیٹ گیلین ،ڈائریکٹر آف سوشل
سروسز

استعمال کا انتظام مریضوں کا بہاؤ
رہنمائی:
ماریہ چاویز الگاسکا ،نرس منیجر
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طرز عمل صحت خدمات

CADC II, MSW, LCSW,
PsyD, PhD, MD

رہنمائی:
یفانگ کیان ،چیف آف سائیکاٹری
سرگرمی تھراپی
رہنمائی:
جینیفر کارٹن ویڈ ،اسسٹنٹ اسپتال
ایڈمنسٹریٹر

داخلے اور اہلیت
رہنمائی:
جارج والویسنسیو ،مریض رسائی داخلہ
اور اہلیت کے منیجر
ماحولیاتی خدمات
رہنمائی:
چاونسی جیکسن ،ماحولیاتی اور فلیٹ
سروسز کے ڈائریکٹر

تصویر  Laguna Honda .3فیسیلیٹی بند کرنے والی ٹیم۔

بندش منصوبہ جمع کرانے کی تاریخ 13 :مئی  2022دستخط:

مائیکل فلپسMHA, FACHE ،
چیف ایگزیکٹو آفیسر ،الگونا ہونڈا اسپتال اور بحالی مرکز
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مناسب ہو ،مریضوں کو صدمے میں
سپورٹ فراہم کرتے ہیں اور/یا منتقلی کے
منصوبے کے بارے میں خاندانوں/نمائندوں
کو جذباتی معاونت وسائل کی معلومات
فراہم کرتے ہیں۔
خاندانوں اور/یا نمائندوں کے ساتھ مالقاتوں
کے شیڈول میں مدد کرتے ہیں۔ مریض کی
ترجیحات کی شناخت میں مدد کرتے ہیں
مریضوں کو ان کے ڈسچارج یا منتقلی کی
منزل تک مناسب طریقے سے نقل و حمل
فراہم کرتے ہیں۔
بندش والے منصوبے پر تبادلہ خیال کرنے
کے لیے کمیونٹی میٹنگز کا شیڈول اور
فیسیلیٹی فراہم ۔
 SSAجیسے انتظامی اداروں کے لئے
مریض کے استحقاق کا حوالہ دینے میں
مدد کرتے ہیں۔ مریضوں اور /یا نمائندوں
کو مالی یا استحقاق کی تعلیم فراہم کرتے
ہیں۔
ڈسچارج یا نئی فیسیلیٹی میں منتقل ہونے
والے مریضوں کے لئے ہم آہنگی یا نقل و
حمل فراہم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس
بات کو یقینی بناتے ہیں کہ مریضوں کا
سامان ایک فیسیلیٹی سے دوسری فیسیلیٹی
میں پہنچایا جائے۔

منسلکات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

نمونہ خط  -مریض /خاندان کے رکن /قانونی نمائندے کو نوٹس
بندش منصوبے کا ایگزیکٹو خالصہ
نمونہ خط برائے عملہ
اپیل کے حق کا نوٹس
مریضوں کی مردم شماری
فیسیلیٹی بند کرنے کا پیمانہ وقت
 LHHفیسیلیٹی بند کرنے کی پالیسی
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 CDPHاور  CMSکا جائزہ اور منظوری /انکار

 CDPHکو موصول ہونے والی تاریخ کا منصوبہ__________________ :
تشخیص بمطابق ___________ ________________________________ :تاریخ____/___/____ :
منظور ______:انکار .______:تبصرے_____________________________________________ :
جائزہ بمطابق ______________________________________________:تاریخ____/___/____ :
منظور _____ :انکار .______ :تبصرے_____________________________________________ :

 CMSکو موصول ہونے والی تاریخ کا منصوبہ__________________:
تشخیص بمطابق _____________________________________________:تاریخ____/____/____ :
منظور _______:انکار ._______:تبصرے___________________________________________ :
جائزہ بمطابق ______________________________________________:تاریخ____/____/____ :
منظور ______:انکار .________:تبصرے___________________________________________ :
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منسلکہ 1
 Laguna Hondaوفاقی فنڈنگ اپ ڈیٹ – مریضوں کی منتقلی کے منصوبے کا نوٹس
نمونہ خط – مریض  /خاندان کے رکن  /قانونی نمائندے کو نوٹس
 Laguna Hondaکے عزیز مریض اور اہل خاندان،
 Laguna Hondaاسپتال میں ہمارا مقصد مریضوں کی حفاظت اور خوش آمدید ،شفا یابی اور محفوظ ماحول میں بہترین دیکھ
بھال فراہم کرنا ہے۔  Laguna Hondaکے مریضوں اور سان فرانسسکو کی بڑی کمیونٹی کی خدمت کرنا اعزاز کی بات ہے۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں ،ریگولیٹرز کی تعمیل اور مریضوں کی حفاظت میں معاونت کے لئے نمایاں بہتری کے باوجود ،مراکز
برائے میڈیکیئر اور میڈیکیڈ خدمات ( )CMSنے حال ہی میں میڈیکیئر اور میڈیکیڈ پروگراموں میں  Laguna Hondaکی
شرکت ختم کردی ہے ،جو  Laguna Hondaمریضوں کی دیکھ بھال کی اکثریت کو فنڈ فراہم کرتی ہے۔ Laguna Honda
کو  CMSکے لئے ضروری ہے کہ وہ میڈیکیئر اور میڈیکیڈ مستفیدوں کو یہ نوٹس اور مریضوں کی منتقلی اور مقام کی تبدیلی
واال منصوبہ (پالن) فراہم کرے اس منصوبے میں ان اقدامات کو حل کیا گیا ہے جو  Laguna Hondaکو آپ کی طبی
ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اٹھانے چاہئیں ،جس میں مریضوں کی تشخیص کا عمل شروع کرنا ،مریضوں/نمائندوں کے
ساتھ مالقاتیں کرنا اور مریضوں کو دیگر فیسیلیٹیز میں بحفاظت منتقل کرنا شامل ہے۔
پالن کی ضرورت کے مطابق Laguna Honda ،کا عملہ ہر مریض کی دیکھ بھال کی ضروریات کا جائزہ لینا شروع کرے گا
تاکہ کسی دوسری فیسیلیٹی میں مناسب پلیسمنٹ کے لیے محفوظ اور منظم منتقلی میں مدد مل سکے۔ جب بھی ممکن ہو ہم دستیاب
فیسیلیٹیز اور مقام اور آپ کی مخصوص خصوصی صحت کی دیکھ بھال اور ذہنی صحت یا عالج کی ضروریات کے حوالے سے
آپ کی ترجیحات کو مدنظر رکھیں گے۔ ہمیں مریض کے خاندان کے افراد سے بھی ان پٹ ملے گا۔
ہمارا عملہ اس عمل کو اس انداز میں پورا کرنے کے لئے ممکنہ حد تک کم سے کم تناؤ پیدا کرنے کے لیے مل کر کام کرے گا
جس سے اگر کل مالکر روکا نہ جائے تو ،کم از کم "منتقلی کے صدمہ " کے واقعات کو کم کیا جا سکے گا۔ منتقلی کا صدمہ ایک
رہائشی فیسیلیٹی سے دوسرے میں مریض کی اچانک اور غیر رضاکارانہ منتقلی کے نتیجے میں محسوس ہونے واال تکلیف دہ
نتیجہ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ ہر مریض کے لئے منتقلی کے صدمے کو کم کیا جاسکتا ہے اگر ہم ،مریض ،اور اس کے اہل خانہ
اور/یا ذمہ دار نمائندہ مل کر ایک ایسی منتقلی فراہم کریں جو منظم ہو اور فیسیلیٹی کی بندش کے لئے فراہم کردہ ضوابط پر عمل
کرے۔ کسی بھی قسم کی تیاری آپ ،یا خاندان میں منتقلی کے تمام صدمے کو مکمل طور پر دور نہیں کرے گی۔ ہم آپ کے ساتھ
مل کر کام کریں گے اور ان اثرات کو کم سے کم کرنے کے لئے آپ کو ہر قدم سے آگاہ رکھیں گے۔
اس سلسلے میں ،اس خط کا بقیہ حصہ آپ کو اس عمل کی بہتر تفہیم فراہم کرے گا جو ہر مریض کی منتقلی سے پہلے آنے والے
مہینوں میں واقع ہوگا۔
اس منصوبے کا ایک نمائندہ خالصہ اس خط کے ساتھ منسلک ہے ،اور مکمل منصوبہ  Laguna Hondaکے کسی بھی
نرسنگ اسٹیشن سے کاپی کی درخواست کرکے ،یا  415-759-2300پر کال کرکے آپ کے جائزے کے لئے دستیاب ہے .اور
اگر آپ کے پاس منصوبے کے بارے میں سواالت ہیں تو 415-759-2300 ،پر کال کریں۔
 Laguna Hondaاسپتال کی قیادت مریضوں کی حفاظت کے لئے مکمل طور پر پرعزم ہے اور اس منتقلی کی مدت کے دوران
آپ اور آپ کے اہل خانہ کے ساتھ بات چیت جاری رکھے گی۔
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 .1عمومی مشورے اور معلومات :ہم اس اقدام کے بارے میں تمام فیصلوں میں آپ کی مدد کرنے کے لئے تربیت یافتہ عملہ
فراہم کریں گے۔ ہم اپنی پیش رفت سے باخبر رکھنے اور آپ کے تمام خدشات کا جواب دینے کے لئے اس سارے عمل کے دوران
وقفے وقفے پر میٹنگز منعقد کریں گے۔ ہم فوری سواالت اور خدشات کو دور کرنے کے لئے روزانہ بھی دستیاب ہوں گے۔
 .2مریضوں کی تشخیص کی ضروریات اور خدمات :ایک اہل مالزم ایک ضروریات اور خدمات کا منصوبہ بنائے گا جس میں
منتقلی کے صدمہ کے اثرات کو روکنے یا کم کرنے کے لئے مشاورت اور فالو اپ وزٹ سمیت سفارشات شامل ہوں گی۔ ہمارا
عملہ ہر مریض کے سماجی اور جسمانی کام کا جائزہ لے گا۔ اس تشخیص میں منتقلی کے ممکنہ منفی صحت کے نتائج کو
روکنے یا کم کرنے کے لئے سفارشات کے ساتھ فیسیلیٹی کی قسم بھی شامل ہوگی جو ہر مریض کے لئے بہترین موزوں ہوگی۔
کچھ مریض اور/یا ان کے نمائندے مریض کی تشخیصات مکمل ہونے سے پہلے منتقل ہونے کا انتخاب کرسکتے ہیں۔ ان مریضوں
کے تشخیصات کی اہمیت کو منتقلی کے صدمے کے امکانات کو سمجھنے اور اسے کم سے کم کرنے میں ان کی اہمیت کو بڑھا
چڑھا کر بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ہم منتقلی سے قبل مریض کی تشخیص کی تکمیل کی اجازت دینے کے لیے تمام مریضوں اور ان
کے نمائندوں کی پرزور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔
 .3مریضوں کی منتقلی کی ضروریات :ہم ہر مریض اور مریض کے خاندان کی مقام میں تبدیلی کی ضروریات کا جائزہ لیں گے
اور ہر مریض کے لئے مستقبل کی دیکھ بھال اور خدمات کی سب سے مناسب اور دستیاب قسم کا تعین کریں گے۔ ہم ہر مریض
اور اس کے خاندان اور/یا ذمہ دار فریق کے ساتھ ضروریات اور خدمات کے منصوبے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ضروریات اور
خدمات کا منصوبہ ہر مریض کے ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا۔
 .4مستقبل کی طبی دیکھ بھال اور خدمات :ہم مریض اور ذمہ دار فریق کے ساتھ مقام کی تبدیلی کا انتظام کریں گے ،جس میں
منتقلی کے مقام کی شناخت کرنا اور خصوصی نقل و حمل کی ضروریات والے مریضوں کے لئے منتقلی کو آسان بنانے میں مدد
کرنا شامل ہے۔ مریض یا مریض کے خاندان کے افراد یا نمائندہ اگر چاہیں تو آزادانہ طور پر دیگر انتظامات کرسکتے ہیں۔
اگرچہ ہم اس دیکھ بھال کے لئے ضروری انتظامات کریں گے Laguna Honda ،اس طرح کی مستقبل کی دیکھ بھال یا خدمات
کے لئے ادائیگی نہیں کرے گی۔
 .5ہم نے سان فرانسسکو کے شہر اور کاؤنٹی کے اندر  SNFکی تمام سہولیات کے ساتھ آس پاس کے عالقوں میں کچھ فیسیلیٹیز
کی فہرست منسلک کی ہے ،اور آپ کے ساتھ سب سے مناسب فیسیلیٹیز پر تبادلہ خیال کریں گے جس کا اطالق آپ پر ہوسکتا ہے۔
فہرست آپ کو بہت سے اختیارات دینے کے لئے اتنی ہی جامع ہے۔ کچھ پلیسمنٹ کے اختیارات سان فرانسسکو سے باہر ہوں گے۔
اس فہرست کا مقصد آپ کو اور آپ کے خاندان کو یہ احساس دالنا ہے کہ کون سے اختیارات دستیاب ہو سکتے ہیں ،لیکن آپ کے
لئے کام کرنے والے اختیارات تشخیص اور آپ کی ذاتی ضروریات کی بنیاد پر مختلف ہو سکتے ہیں۔ اور اس فہرست میں موجود
فیسیلیٹیز میں بستر دستیاب نہیں ہوسکتا ہے۔
 .6یہ خط باضابطہ نوٹس کے طور پر کام کرے گا کہ  Laguna Hondaکے مریضوں کی منتقلی کا عمل فوری طور پر شروع
ہوگا اور کیلیفورنیا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کوڈ کی دفعہ  1336.2کے تقاضوں کے مطابق کسی بھی مریض کو ساٹھ ( )60دن (15
جوالئی  2022سے پہلے) سے پہلے منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ مریض رضاکارانہ طور پر  15جوالئی  2022سے
جلد منتقل ہو سکتے ہیں۔ طبی ٹیم کے ساتھ بات چیت کے ذریعے ،پہلے والی پلیسمینٹ کی حوصلہ افزائی کی جائے گی ،لیکن اس
کی ضرورت نہیں ہے ،ترجیحی مقام پر بستر کی دستیابی کی بنیاد پر مریض کے لئے سب سے مناسب پلیسمنٹ پر زور دیا جائے
گا۔ جیسا کہ ہم ہر مریض کو نئی فیسیلیٹیز میں رکھیں گے ،دستیابی میں کمی آئے گی اور ہر مریض کے اہل خانہ یا ترجیحی مقام
کے لئے دستیاب فیسیلیٹیز کی قربت میں ممکنہ طور پر مزید دوری بڑھ جائے گی۔ براہ کرم دانشمندی اور جلد از جلد انتخاب
کریں تاکہ اپنے پیاروں یا ترجیحی مقام کے قریب سے زیادہ سے زیادہ پلیسمنٹ حاصل کر سکیں۔ ہم نے سان فرانسسکو اور آس
پاس کے عالقوں کے شہر اور کاؤنٹی میں فیسیلیٹیز کی ایک فہرست شامل کی ہے اور ہم آپ کو کسی بھی ایسے عالقے میں
موجود فیسیلیٹیز کی ایک فہرست بھی فراہم کر سکتے ہیں جس میں آپ جانا چاہتے ہیں۔ ہم ہر مریض اور ذمہ دار فریق سے
مالقات کریں گے تاکہ آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے آپ کے مطلوبہ مقام کے زیادہ سے زیادہ قریب واقع فیسیلیٹی پر
مناسب پلیسمنٹ پر تبادلہ خیال کیا جاسکے۔
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 .7منتقلی کے وقت دستیاب سب سے موجودہ معلومات فراہم کرنے کے لئے آپ کی ضروریات اور خدمات کا منصوبہ /مقام میں
تبدیلی کی تشخیص آپ کے باقی قیام کے دوران اپ ڈیٹ کی جائے گی۔
 Laguna Honda .8کی جانب سے مسلسل فراہم کی جانے والی معاونت اور خدمات کے عالوہ کمیونٹی سپورٹ اور سروس
ایجنسیوں کی ایک فہرست دستیاب ہے اور سرکاری ادارے منسلک ہیں۔
 .9ہم آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرنے میں زیادہ سے زیادہ مدد کریں گے۔ ہم مریضوں کی تشخیصات جلد از جلد آپ کو
دستیاب کرائیں گے۔ مریض کی تشخیصات مکمل ہونے تک کسی مریض کو منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ کو
ہماری منتقلی کی سفارشات موصول ہوگئی ہیں۔ ایک بار جب آپ کو منتقلی کی سفارشات فراہم کی جاتی ہیں ،تو ہر مریض کے
پاس کسی بھی سفارش کردہ فیسیلیٹی پر جگہ حاصل کرنے کے لئے پہلے فیسیلیٹی سے منتقل کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ منتقلی کا
منصوبہ درخواست پر ہر مریض یا مریض کے نمائندے کے لیے مفت دستیاب ہے۔ آپ کو کسی بھی وقت منتقلی کی تشخیص پر
بات کرنے کا حق ہے اور آپ اور /یا آپ کے قانونی نمائندے کو اس تشخیص پر تبادلہ خیال کرنے کے لئے ملنے کا حق ہے۔
 .10ہم نے  14اپریل  2022تک نئے مریضوں کو قبول کرنا روک دیا ہے۔
 .11ہم نے مقامی اومبڈسپرسن کو اس منصوبے کی ایک کاپی فراہم کی ہے اور جیسے ہی آپ کی جگہ کے لئے سفارش کی
جائے گی ہم انہیں مطلع کریں گے۔ ہم آپ یا آپ کے قانونی نمائندے کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر انہیں آپ کے نئے مقام
سے بھی آگاہ کریں گے۔
طویل مدتی نگہداشت اومبڈسپرسن پروگرام تمام ہنرمندانہ نرسنگ فیسیلیٹی کے رہائشیوں کے وکیل کے طور پر کام کرتا ہے۔
اومبڈز پرسن کی خدمات مفت اور خفیہ ہیں۔ اگر آپ اس نوٹس اور منصوبے ،یا کسی بھی پلیسمنٹ کے فیصلے کے سلسلے میں
سان فرانسسکو کے شہر اور کاؤنٹی کے لئے مقامی طویل مدتی نگہداشت اومبڈسپرسن پروگرام سے بات کرنا یا مشورہ کرنا
چاہتے ہیں ،تو ان کے رابطہ کی معلومات یہ ہیں:
سان فرانسسکو  LTCاومبڈسپرسن پروگرام
 c/oفلٹن انسٹی ٹیوٹ
6221 Geary Boulevard, 3rd Floor
San Francisco, CA 94121
ombudsman@felton.org
415/751-9788
felton.org/social-services/seniors/sf-ltc-ombudsman-program/

 .12اپیلیں :آپ کو کسی بھی منتقلی اور/یا ڈسچارج کے خالف اپیل کرنے کا قانونی حق حاصل ہوگا۔ محکمہ برائے نگہداشت
صحت کی خدمات ( )DHCSکے پاس ان اپیلوں کی سماعت کے لئے دفتر برائے انتظامی سماعت اور اپیلز ( )OAHAہے۔ مزید
معلومات حاصل کرنے کے لئے  OAHAکے پاس ایک ویب سائٹ موجود ہے:
https://www.dhcs.ca.gov/formsandpubs/laws/Pages/Transfer-Discharge-and-Refusal-to۔Readmit-Unit.aspx
منتقلی اور/یا ڈسچارج کے آپ کے نوٹس میں یہ معلومات بھی شامل ہوں گی۔ اپیل کی درخواست کرنے یا اس حق کے بارے میں
مزید جاننے کے لئے رابطہ کی معلومات یہ ہے:
دفتر برائے انتظامی سماعت اور اپیلز
محکمہ برائے نگہداشت صحت کی خدمات
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ٹیلی فون(916) 445-9775 :
 ، (916) 440-5105یا
میل کریں OAHAefax@dhcs.ca.gov۔
نوٹ کریں کہ اپیل کے نتیجے میں بندش کے عمل کے ذریعے آپ کے  Laguna Hondaمیں آپ کے قیام کے لئے مالی فوائد یا
کوریج کی بحالی نہیں ہوگی۔
جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ،ہمارا بنیادی مقصد کسی بھی مریض کو منتقلی کے صدمے کے اثرات کو کم سے کم کرنا ہے۔ کچھ
مریض اوپر حوالہ جاتی مریض کی تشخیصات مکمل ہونے سے پہلے رضاکارانہ طور پر منتقل ہو سکتے ہیں۔ ایک بار پھر ،ہم
ہر مریض کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ فالو اپ مشاورت میں حصہ لے جو منتقلی کے حاالت سے قطع نظر ہر مریض کو
پیش کی جائے گی۔ منتقلی کے عمل میں آپ کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور آپ کے سواالت کا خیر مقدم کیا جاتا
ہے۔ ہم اس سارے عمل کے دوران بہترین ممکنہ دیکھ بھال فراہم کرنا جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کوشش میں آپ کی
مدد سے ہر مریض پر پڑنے والے اثرات کو زیادہ سے زیادہ حد تک کم کرنے میں مدد ملے گی۔

مخلص،
Michael T. Phillips, MHA, FACHE
چیف ایگزیکٹو آفیسر
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منسلک 2
بندش منصوبے کا ایگزیکٹو خالصہ
 LAGUNA HONDAاسپتال اور بحالی مرکز کی بندش اور مریضوں کی منتقلی اور مقام کی تبدیلی کے منصوبے کا
نمائندہ خالصہ

 Laguna Hondaاسپتال اور بحالی مرکز ( )Laguna Hondaنے  14اپریل  2022سے میڈیکیئر/میڈیکیڈ پروگرام میں
 Laguna Hondaکی  CMSسرٹیفکیشن کے خاتمے کے بعد  9مئی  2022کو مراکز برائے میڈیکیئر اور میڈیکیڈ سروسز
( )CMSاور کیلیفورنیا محکمۂ برائے صحت عا ّمہ ( )CDPHکو بندسش اور مریضوں کی منتقلی اور مقام کی تبدیلی کے
منصوبے (بندشی منصوبے) کا نوٹیفکیشن پیش کیا۔ بندشی منصوبے کا یہ نمائندہ خالصہ  13ستمبر  2022تک Laguna
 Hondaکے بند ہونے کے اقدامات کا خالصہ پیش کرتا ہے۔

بندشی منصوبے کا مقصد میڈیکیئر اور میڈیکیڈ سے مستفید ہونے والے ہر ایک مریض کی محفوظ ،منظم اور طبی طور پر مناسب
منتقلی یا ڈسچارج کو یقینی بنانا ہے۔ (نوٹ کریں کہ بندشی منصوبہ صرف میڈیکیڈ اور میڈیکیئر سے مستفید ہونے والے مریضوں
سے متعلق ہے۔)

تمام مریضوں کو معیار ،خدمات اور مقام کے لحاظ سے ممکنہ ترین مناسب ادارے میں ڈسچارج یا منتقل کیا

جائے گا ،جیسا کہ رہائشی نگہداشت ٹیم کے ذریعہ مناسب تعین کیا جائے گا اور مریض کی انفرادی ضروریات اور انتخاب کو
مدنظر رکھا جائے گا۔ بندشی منصوبے کے اندر شامل تمام پیمانہ وقت معقول تخمینے ہیں۔ ہم اس منصوبے میں تجویز کردہ CMS
کے پیمانہ وقت کے اندر ان مریضوں کو منتقل کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں گے۔ اگر ایسا لگتا ہے کہ متبادل پلیسمنٹس دستیاب
نہیں ہیں اور نقل مکانی کی نیک نیتی سے کوشش کی گئی ہے تو سان فرانسسکو کے محکمہ صحت عامہ CMS ،اور CDPH
سمیت تمام فریقوں کی جانب سے مشترکہ عہد کیا گیا ہے کہ وہ باقی مریضوں کی بہترین خدمت کے بارے میں وسائل اور حل کی
نشاندہی کے لئے مل کر کام کریں گے۔
 Laguna Hondaیقین دالتی ہے کہ وہ عملے کی سطحوں یا فراہم کی جانے والی کسی بھی دیکھ بھال اور خدمات کو کم کرنے
کے لئے کوئی کارروائی نہیں کرے گی اور بندش کے عمل کے دوران بہترین دیکھ بھال فراہم کرنے میں اپنے مریضوں ،خاندانوں
اور مالزمین کے ساتھ پرعزم رہے گی۔
ڈسچارج/منتقلی نوٹس
 Laguna Hondaہر مریض کو کسی بھی ٹرانسفر یا ڈسچارج سے قبل مجوزہ منتقلی/ڈسچارج کا نوٹس فراہم کرے گی ،فیسیلٹی
کے بند ہونے کے ابتدائی نوٹس کے کم از کم  60دن بعد مجوزہ ٹرانسفر کی تاریخ ہوگی ،سوائے ان حاالت کے جہاں مریض کی
موجودگی سے  Laguna Hondaمیں مریض یا دیگر افراد کی صحت یا حفاظت خطرے میں پڑ جاتی ہے ،اس صورت میں
فیسیلٹی کے بند ہونے کے ابتدائی نوٹس کے  60دن سے بھی کم وقت بعد نوٹس دیا جاسکتا ہے۔ نوٹس میں سفارش کردہ منتقلی یا
ڈسچارج اور اس اقدام کی وجوہات کو اس زبان اور طریقے سے بیان کیا جائے گا جس طرح مریض اور مریض کا نمائندہ سمجھتا
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ہے۔ یہ نوٹس ہر مریض کی انفرادی ضروریات کی بنیاد پر مریض کی طرف سے مریض کو بھیجے جائیں گے تاکہ ممکنہ منتقلی
کے صدمے کو کم سے کم کرنے کے لئے تشخیص کی جائے /مریض کی تشخیص ہوتے ہی ہر انفرادی مریض کی منتقلی کا
نوٹس بھیجا جائے گا اور ایک جگہ واقع اور دستیاب ہے۔
مریضوں کی تشخیصات
 Laguna Hondaکسی دوسری سہولت میں کسی بھی منتقلی یا کمیونٹی میں ڈسچارج کرنے سے پہلے ہر مریض کے لئے
مندرجہ ذیل تشخیصات مکمل کرے گی۔ تمام یونٹوں پر مریضوں کا بیک وقت جائزہ لیا جائے گا ،اور اگر کسی مریض کے لئے
مناسب منتقلی پائی جاتی ہے ،تو یہ تشخیص گروپ سے قطع نظر اس مریض کو پیش کیا جائے گا۔
یہ تشخیصات مریض کی ضروریات اور ترجیحات کو پورا کرنے کے لئے مناسب سہولت کی شناخت کرنے کے لئے اہم ہیں۔
طبی اور نرسنگ کی تشخیص۔ ہر مریض کا جائزہ تفویض کردہ معالج اور الئسنس یافتہ نرسوں کے ذریعہ مریض کی
طبی اور نرسنگ کی دیکھ بھال کی ضروریات کا تعین کرنے کے لئے سہولت سے لیا جائے گا۔
سماجی تشخیص۔ ہر مریض کا جائزہ سماجی کارکنوں کے ذریعہ بھی لیا جائے گا تاکہ مناسب پلیسمنٹ تالش کرنے کے
لئے ضروری مخصوص سماجی ضروریات کی نشاندہی کی جاسکے۔
کم از کم ڈیٹا سیٹ ( )MDSکی تشخیص۔ فیسیلٹی مریض کی عملی صالحیتوں اور صحت کی ضروریات کو حاصل
کرنے کے لئے  MDSتشخیصات جاری رکھے گی۔
 Laguna Hondaہر مریض کے لئے ڈسچارج/ٹرانسفر سفارشات بنانے کے عمل کے دوران اوپر درج ہر تشخیص پر غور
کرے گی جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔
مریض اور خاندانی مالقاتیں
 Laguna Hondaہر مریض اور جہاں قابل اطالق ہو ،مریض کے نمائندے کے ساتھ ابتدائی میٹنگ کرے گی۔ ابتدائی میٹنگ کا
مقصد مریض اور نمائندہ کو بندش کے عمل کے بارے میں معلومات دینا اور منتقلی/ڈسچارج کے فیصلے کے لئے ان پٹ اکٹھا کرنا
ہے۔ ہر مریض اور نمائندے کو میٹنگ کی زبانی اور تحریری اطالع دی جائے گی۔
یہ میٹنگیز ہر انفرادی مریض کی تشخیص کے فورا بعد رولنگ کی بنیاد پر اور مریض کی بقیہ تشخیصات کے ساتھ شروع ہوں گی۔
جہاں مناسب ہو ،فالو اپ میٹنگز کا شیڈول اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کیا جائے گا کہ ہر مریض اور مریض کا نمائندہ معطلی
اور منتقلی/ڈسچارج کے عمل کو سمجھیں۔
بستروں کی شناخت اور مریضوں کے ساتھ میل
 Laguna Hondaممکنہ ڈسچارج اور منتقلی کے اختیار (اختیارات) کی شناخت کے لئے ہر مریض کی موجودہ سطح کی دیکھ
بھال ،ضروریات اور ترجیحات پر نظرثانی کرے گی اور اس کا جائزہ لے گی۔  Laguna Hondaاب  DHCSاور CDPH
کے ساتھ مل کر کام کرے گی تاکہ میڈی-کل کے مریضوں کے لئے بستروں کی شناخت میں مدد مل سکے جن کے لئے احاطہ شدہ
صحت کی دیکھ بھال ،فیسیلیٹیز کے لئے قدم اٹھانے والی مقامی ایجنسیوں اور اومبڈسپرسن اور کسی بھی دوسرے دستیاب وسائل کی
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ضرورت ہے۔  Laguna Hondaڈسچارجز کی کل تعداد اور بقیہ مریضوں کی مردم شماری کی  CDPHکو روزانہ اپ ڈیٹس
فراہم کرے گا۔  Laguna Hondaعالج کے پروگراموں کی ترتیبات اور خدمات (جیسے رہائشی نشہ آور اشیاء کے استعمال
کی عالج کی سہولیات) کے لئے مخصوص معیار پر پورا اترنے والے مریضوں کو بھی بھیجیں گے۔
ضرورت کے مطابق یا جب مریضوں اور ان کے نمائندوں کی طرف سے ترجیح دی جائے گی Laguna Honda ،عملہ دیگر
جغرافیائی عالقوں میں بستروں کی تالش کرے گا۔  Laguna Hondaمیں مریضوں کی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے جن میں
سے بہت سے پیچیدہ ضروریات کے حامل ہیں Laguna Honda ،کو توقع ہے کہ سان فرانسسکو کی کھاڑی کے عالقے کے
باہر جگہیں ضروری ہوں گی ،بشمول شمالی کیلیفورنیا ،وسطی وادی ،جنوبی کیلیفورنیا اور ممکنہ طور پر قریبی ریاستوں میں۔
 Laguna Hondaکا عملہ مریضوں کے ساتھ دستیاب بستروں کو مالئے گا تاکہ مقام ،خدمات اور نفسیاتی ضروریات کے لحاظ
سے بہترین رہائش کا انتظام کیا جاسکے۔ مریض اور ان کے قانونی نمائندے اس عمل کا الزمی حصہ ہوں گے۔
ڈسچارج/منتقلی سے متعلق اپیل کی سماعت
ہر مریض کو منتقلی یا ڈسچارج کے خالف اپیل کرنے کا حق ہے اور  Laguna Hondaہر اپیل کے لئے ڈسچارج کی سماعت
کے عمل اور تقاضوں کی پاسداری کرے گا۔
جب کوئی مریض  Laguna Hondaسے ڈسچارج کی اپیل کرنے کا انتخاب کرتا ہے تو  Laguna Hondaاپیل کے زیر
التوا ہونے کے دوران مریض کو ڈسچارج نہیں کرے گا ،جب تک کہ ڈسچارج یا ٹرانسفر میں ناکامی مریضوں یا دیگر افراد کی
صحت یا حفاظت کو خطرے میں نہ ڈال دے ،اور ان حاالت میں  CDPHسے بحث اور منظوری کے بعد ہی ایسا کیا جائے گا۔
نوٹ کریں کہ اپیل کے نتیجے میں بندش کے عمل کے ذریعے  Laguna Hondaمیں مریض کے قیام کے لئے مالی فوائد یا
احاطے کی بحالی نہیں ہوگی۔
مریض کی منتقلی اور ڈسچارج
مریضوں کو لینے والی فیسیلیٹیز میں منتقل کیا جائے گا یا منظم انداز میں کمیونٹی میں واپس ڈسچارج کردیا جائے گا۔ کمیونٹی میں
ڈسچارج کے لئے Laguna Honda ،مریض اور /یا خاندان یا قانونی نمائندہ کو ڈسچارج سے متعلق تعلیم اور تربیت فراہم کرے
گا (جیسے آالت اور ادویات کے عالج کا استعمال ،بنیادی نگہداشت فراہم کنندہ اور خدمات کی مالقاتوں کے فالو اپ کا انتظام کرنا،
اور اگر طبی طور پر مناسب ہو تو 30 ،دنوں کے لئے ڈسچارج والی ادویات اور ضروری آالت اور سامان فراہم کرنا)۔
مریض کی کسی دوسری فیسیلیٹی میں منتقلی کے سلسلے میں ،ہر مریض کے لئے مندرجہ ذیل اقدامات اٹھائے جائیں گے:
طبی ریکارڈز۔  Laguna Hondaایک الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ تیار کرے گی ،جس میں سرپرستی ،مختار نامہ اور جدید
ہدایات جیسی کوئی قابل اطالق قانونی دستاویزات شامل ہوں گی۔ ہر مریض کے طبی ریکارڈز اور  MDSدستاویزات کے آخری تین
ماہ ابتدائی طور پر نئی فیسیلیٹی میں منتقل کیے جائیں گے ،جس پر عمل کرنے کے لئے مزید مکمل ریکارڈ ہوگا۔
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ادویات۔ جب کسی مریض کو کمیونٹی سیٹنگ میں ڈسچارج کیا جاتا ہے تو مریض کو طبی طور پر مناسب ہونے پر  30دن تک کی
ادویات کی فراہمی کے ساتھ ڈسچارج کیا جائے گا۔  SNFsیا دیگر فیسیلیٹی پلیسمنٹس میں ڈسچارج یا منتقلی کے لئےLaguna ،
 Hondaنئی فیسیلیٹی کو  14دن تک کی ادویات کی فراہمی فراہم کرے گی۔
مریض کے سامان۔  Laguna Hondaنئی فیسیلیٹی میں منتقلی سے قبل مریض کے تمام ذاتی سامانوں کو مد وار کرے گی۔
 Laguna Hondaہر مریض کے ذاتی سامان کو مریض کے ساتھ پیک اور منتقل کرے گی ،لیکن مریض کے نمائندے سامانوں
کو منتقل کرسکتے ہیں۔
مریض کے فنڈز۔  Laguna Hondaمریض کے فنڈز کو نئی فیسیلٹی میں منتقل کرنے یا حسب مناسب تسلسل اور مریض کے
فنڈز کے اکاؤنٹنگ کو یقینی بنائے گی۔
سوشل سیکورٹی کی معلومات۔  Laguna Hondaمنتقل کیے گئے ہر مریض کی جانب سے وفاقی سوشل سیکورٹی
ایڈمنسٹریشن کے تقاضوں کی بنیاد پر سوشل سیکیورٹی کے پتہ میں تبدیلی کو مکمل کرکے بذریعہ ڈاک بھیجے گی۔
ریکارڈز کو ذخیرہ کرنا۔ مریضوں کے ساتھ منتقل نہ ہونے والے ریکارڈز یا بند /آرکائیو شدہ ریکارڈز کے حوالے سے Laguna
 Hondaنے  10سال کی مدت کے لئے اس طرح کے ریکارڈز کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش فراہم کی ہے۔
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منسلکہ 3
 Laguna Hondaعملے کو نمونہ خط
[مزدور شراکت داروں اور انسانی وسائل کے ساتھ اشتراک کی بنیاد پر نظر ثانی کے تابع].
 Laguna Hondaعملے کو نمونہ خط،
 Laguna Hondaاسپتال میں ہمارا مقصد مریضوں کی حفاظت اور خوش آمدید ،شفا یابی اور محفوظ ماحول میں بہترین دیکھ
بھال فراہم کرنا ہے۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں ،ریگولیٹرز کی تعمیل اور مریضوں کی حفاظت میں معاونت کے لئے نمایاں بہتری کے باوجود ،مراکز
برائے میڈیکیئر اور میڈیکیڈ خدمات ( )CMSنے حال ہی میں میڈیکیئر اور میڈیکیڈ پروگراموں میں  Laguna Hondaکی
شرکت ختم کردی ہے ،جو  Laguna Hondaمریضوں کی دیکھ بھال کی اکثریت کو فنڈ فراہم کرتی ہے۔
اس منصوبے میں ان اقدامات کو حل کیا گیا ہے جو  Laguna Hondaکو آپ کی طبی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے
اٹھانے چاہئیں ،جس میں مریضوں کی تشخیص کا عمل شروع کرنا ،مریضوں/نمائندوں کے ساتھ مالقاتیں کرنا اور مریضوں کو
دیگر فیسیلیٹیز میں بحفاظت منتقل کرنا شامل ہے۔
پالن کی ضرورت کے مطابق Laguna Honda ،کا عملہ ہر مریض کی دیکھ بھال کی ضروریات کا جائزہ لینا شروع کرے گا
تاکہ کسی دوسری فیسیلیٹیفیسیلیٹی میں مناسب پلیسمنٹ کے لیے محفوظ اور منظم منتقلی میں مدد مل سکے۔ ہم جہاں تک ممکن ہو
دستیاب فیسیلیٹیز اور مقام اور ان کی مخصوص خصوصی صحت کی دیکھ بھال اور ذہنی صحت یا عالج کی ضروریات کے
سلسلے میں ہر مریض اور ان کے نمائندے کی ترجیحات کو مدنظر رکھیں گے۔
اس منصوبے کا ایک نمائندہ خالصہ اس خط کے ساتھ منسلک ہے ،اور آپ کے جائزے کے لئے مکمل منصوبہ Laguna
 Hondaکے کسی بھی نرسنگ اسٹیشن سے کاپی کی درخواست کرکے ،یا  lagunahonda.orgپر جا کر نظرثانی کے لیے
دستیا ہے۔
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منسلکہ 4
منتقلی /ڈسچارج نوٹس اور اپیل کا حق
سان فرانسسکو ہیلتھ نیٹ ورک
Laguna Honda Hospital and Rehabilitation Center
375 Laguna Honda Blvd. San Francisco,
CA 94116
مجوزہ منتقلی /ڈسچارج اور اپیل کے حق کا نوٹس
پتہ نگار
ذیل میں بیان کردہ وجوہات کی بنا پر ،اس فیسیلیٹی سے منتقلی /ڈسچارج کا
فیصلہ کیا گیا ہے۔
رہائشی کا نام
اس نوٹیفکیشن کی تاریخ ہے:
رہائشی کو مطلع کرنے کی تاریخ
رہائشی کے قانونی نمائندہ کا نام (جب ضرورت ہو)
خاندان کے رکن کا نام اور رشتہ

مطلع کرنے کی تاریخ
مطلع کرنے کی تاریخ

منتقلی/ڈسچارج کی مؤثر تاریخ ______________________________________
(مؤثر تاریخ اس تاریخ سے  30دن سے زیادہ جلد نہیں ہونی چاہئے جب رہائشی کو مطلع کیا گیا تھا۔ تاہم ،یہ فیسیلیٹی 30 ،دن کے اختتام
سے پہلے ،اس نوٹس کے بعد جلد از جلد ،کارروائی کر سکتی ہے ،اگر نیچے درج حاالت میں سے کوئی (نمبر  )1-6موجود ہے۔)
منتقلی /ڈسچارج کے لیے وجہ(وجوہات)_______________________________________________________________________ :

نوٹ:
وفاقی ضوابط کا تقاضا ہے کہ آپ کی منتقلی/ڈسچارج مندرجہ ذیل وجوہات میں سے ایک کے لئے ہونی چاہئے:
 .1آپ کی فالح و بہبود کے لئے منتقلی یا ڈسچارج ضروری ہے اور آپ کی ضروریات سہولت میں پوری نہیں کی جاسکتی ہیں۔
 .2منتقلی یا ڈسچارج مناسب ہے کیونکہ آپ کی صحت میں کافی بہتری آئی ہے اس لیے آپ کو فیسیلیٹی کے ذریعہ فراہم کردہ خدمات کی
مزید ضرورت نہیں ہے۔
 .3آپ کی موجودگی سے فیسیلیٹی میں افراد کی حفاظت خطرے میں ہے۔
 .4آپ کی موجودگی سے فیسیلیٹی میں موجود افراد کی صحت خطرے میں ہے۔
 .5آپ معقول اور مناسب نوٹس کے بعد اس فیسیلیٹی میں قیام کی ادائیگی (یا میڈی کیئر یا میڈی کل کے تحت ادائیگی کرنے) میں ناکام
رہے ہیں۔ اگر آپ فیسیلیٹی میں داخلے کے بعد میڈیکل کے اہل ہو گئے ہیں ،تو یہ فیسیلیٹی آپ سے میڈیکل کے تحت صرف قابل
اجازت چارجز وصول کر سکتی ہے۔ اس کے عالوہ ،اگر آپ کو میڈی کیئر کے اہل رہائشی کے طور پر داخل کیا جاتا ہے ،تو یہ
فیسیلیٹی آپ سے صرف میڈی کیئر کے تحت قابل اجازت چارجز وصول کر سکتی ہے۔
 .6یہ فیسیلیٹی بند ہو رہی ہے۔
باشندہ کو منتقل/ڈسچارج کیا جائے گا________________________________________________________________________ :
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براہ کرم درج ذیل نوٹ کریں:
 .1اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے معاملے میں مجوزہ منتقلی/ڈس چارج نامناسب ہے ،تو آپ کو اپیل دائر کرنے کا حق ہے۔ اپیل ای میل کے
ذریعے  OAHAefax@dhcs.ca.govکو ،یا فیکس کے ذریعے  )916( 440-5105پر ،یا مندرجہ ذیل ڈاک کے پتہ کے ذریعہ جمع
محکمہ صحت کی دیکھ بھال خدمات
کرائی جا سکتی ہے:
دفتر برائے انتظامی سماعت اور اپیلز
 TDA/RTRیونٹ
 3831شمالی فری وے بولیوارڈ ،سوٹ 200
سیکرامینٹوCA 95814 ،
 OAHAکے مرکزی دفتر کا ٹیلی فون  )916( 322-5603ہے اور فیکس  )916( 323-4477ہے۔
( MR 707نظرثانی )18/04

صفحہ  30از 40

سفید  -طبی ریکارڈ

پیال  -مریض/خاندان

گالبی -سوشل سروسز

LHH 1792

سان فرانسسکو ہیلتھ نیٹ ورک
Laguna Honda Hospital and Rehabilitation Center
375 Laguna Honda Blvd. San Francisco,
CA 94116

مجوزہ منتقلی /ڈسچارج اور اپیل کے حق کا نوٹس

پتہ نگار

 .2اگر آپ اپیل دائر کرتے ہیں تو ،آپ سماعت میں اپنی نمائندگی کرسکتے ہیں یا قانونی وکیل ،رشتہ دار ،دوست یا دیگر ترجمان کو استعمال
کرسکتے ہیں۔
 .3اگر آپ اپیل دائر کرتے ہیں تو آپ کو یا آپ کے نمائندے کو سماعت کی تاریخ سے پہلے اور سماعت کے دوران مناسب وقت پر جانچ پڑتال کرنے کا
موقع دیا جانا چاہئے:
 .aآپ کے طبی ریکارڈ کے مندرجات ،اور؛
 .bتمام دستاویزات اور ریکارڈ جو ریاست سماعت میں استعمال کرے گی۔
 .4اگر آپ اپیل دائر کرتے ہیں تو ،آپ گواہوں کو سماعت میں ال سکتے ہیں۔
5

آپ مجوزہ منتقلی/ڈسچارج پر ہسپتال کی ایکسٹینشن  4-2312پر
 )1ہسپتال کے اومبڈسمین سے
اوقات منگل اور جمعرات صبح  10:00تا دوپہر  12بجے بات کرسکتے ہیں؛ یا
 )2ر یاستی طویل مدتی نگہداشت اومبڈسمین جس سے مندرجہ ذیل پتے پر رابطہ پر رابطہ کرسکتے ہیں :
نام:
پتہ:
فون:

دفتر برائے اسٹیٹ النگ ٹرم کیئر اومبڈس آدمی
 2880گیٹ وے اوکس ڈرائیو ،سویٹ  200سکرامنٹو)CA 96833 (916 ،
419-7510

 .6اگر آپ کو نشوونما کی معذوری ہے یا آپ کو ذہنی صحت کے مسائل ہیں تو آپ ان سے بھی رابطہ کرسکتے ہیں:
ایگزیکٹو ڈائیریکٹر
معذوری کے حقوق کیلیفورنیا
 100ہووے ایونیو ،سوٹ  ،185NسیکرامینٹوCA ،
 95825ٹیلی فون(916) 488-9950 :
 .7بندش کے عمل کے دوران اپیلیں :منصوبہ بند فیسیلیٹی کی بندش کے دوران منتقلی/ڈسچارج کے لئے ،اپیل کے نتیجے میں بندش کے عمل کے دوران
 Laguna Hondaمیں ان کے قیام کے لئے فوائد یا کوریج کی بحالی نہیں ہوگی۔ اپیل کے عمل میں اس بات کا جائزہ لیا جائے گا کہ آیا دستیاب اور
قابل قبول منتقلی یا ڈسچارج کے اختیار کو مسترد کرنے کے بعد مریض کے پاس بندش کی تاریخ کے ذریعے بندش کے عمل کے دوران Laguna
 Hondaمیں خدمات کی الگت کی ادائیگی کے لئے دیگر ذرائع دستیاب ہیں۔
 .8اگر آپ اس منتقلی /ڈسچارج کی اپیل دائر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ،تو یہ تجویز دی جاتی ہے کہ آپ مجوزہ منتقلی /ڈسچارج کے بارے میں بتائے
جانے کے دس ( )10کیلنڈر دنوں کے اندر ایسا کریں۔ اپیل سے متعلق فیصلہ عام طور پر آپ کو باضابطہ طور پر مطلع کیے جانے کی تاریخ سے تیس
( )30دن کے اندر کیا جائے گا۔ تاہم اگر اس دس ( )10کیلنڈر دنوں کے اندر اپیل جمع نہ کرائی گئی تو محکمہ کی اس پمیانہ وقت کے اندر اپیل پر
فیصلہ دینے کی اہلیت خطرے میں پڑ سکتی ہے۔
 .9یہ فیسیلیٹی تیس ( )30دنوں سے پہلے منتقلی/ڈسچارج کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہے ،چاہے اپیل پر کوئی فیصلہ نہ کیا گیا ہو۔ تاہم ،یہ فیسیلیٹی آپ
کو اس وقت تک رہنے کی اجازت دے سکتی ہے جب تک فیصلہ نہ ہوجائے اگر فیسیلیٹی اس کا انتخاب کرتی ہے۔
 .10آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ آپ کو منتقلی /ڈسچارج کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا جاسکتا ہے اور اگر ایسا ہے تو آپ کو باضابطہ طور پر مطلع
کی گئی تاریخ سے تیس ( )30دنوں کے اختتام پر منتقل/ڈسچارج ہونے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔
 .11جب آپ کو شدید نگہداشت کی فیسیلیٹی میں منتقل کیا جاتا ہے تو آپ یا آپ کے قانونی نمائندہ  7دنوں کا بیڈ ہولڈ استعمال کرسکتے ہیں۔ عام ایکیوٹ
ہاسپٹلز میں منتقلی کے بعد آپ یا آپ کے نمائندہ  Laguna Hondaاسپتال کے داخلہ اور اہلیت کے محکمے کو  24گھنٹوں کے اندر 682-5680
( )415پر مطلع کریں گے ا گر آپ یا نمائندہ بیڈ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ غیر میڈیکل والے اہل مریض ہیں تو آپ بیڈ والے ہولڈ دنوں کی الگت کے
ذمہ دار ہوں گے ،اور انشورنس اس طرح کے اخراجات کا احاطہ کر سکتا یا نہیں بھی کرسکتا ہے۔
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اگر رہائشی دستخط کرنے سے قاصر ہے یا نشان نہیں

تاریخ اور دستخط
فیسیلیٹی نمائندہ

لگاسکتا ہے تو براہ کرم  2گواہوں کے ساتھ اوپر کی الئن پر
بتائیں۔
گواہ

تاریخ اور دستخط
رہائشی یا رہائشی کا
نمائندہ
گواہ
( MR 707نظرثانی )18/04

صفحہ  32از 40

سفید  -طبی ریکارڈ

پیال  -مریض/خاندان

گالبی -سوشل سروسز

LHH 1792

منسلکہ 5
مریضوں کی مردم شماری
 22/6/5کے مطابق
 SNFکی دیکھ بھال کی
سطح

الک/محفوظ میموری کیئر

معیار

فرار  /بھٹکنے کے خطرے کے ساتھ ڈیمینشیا کی بنیادی تشخیص کے مریض۔ سنگین ادراکی
نقص کے مریضوں کو اپنے لئے طبی فیصلے کرنے کی نااہلی کے ساتھ؛ ایسے مریض جن کو
محفوظ ادارے میں مریض کے پلیسمنٹ سے اتفاق کرنے کے لئے کنزرویٹر یا  SDMکی
ضرورت ہوتی ہے۔

مردم
شماری

41

مربوط معاونت

ذہنی صحت کی خرابی کی وجہ سے طرز عمل کی کمزوری کے مریض ،دماغی بیماری کے
ساتھ مل کر دیکھے جانے والے رویے (جیسے فالج ،ملٹی پل سکلیروسس ،ڈیمینشیا ،اور نیورو
آنکولوجیکل حاالت) ،عارضی کے ساتھ مستقل دماغی کمزوری (مثال میٹابولک اور زہریلی
انسیفالوپیتھیز) اور/یا چوٹ (مثال صدمہ ،ہائپوکسیا ،اور/یا اسکیمیا)۔

میموری کیئر

اعتدال پسند سے ترقی یافتہ ادراک کی کمزوری کے مریض ہنرمند نرسنگ کی ضروریات کے
لئے کم سے کم ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔

زبان پر مرکوز

وہ مریض جو ہنرمند نرسنگ کی ضروریات کے لئے کم از کم ضرورت کو پورا کرتے ہیں
جو بنیادی طور پر یک لسانی ہیں؛ محلے ثقافتی طور پر حساس اور زبان کی مناسب دیکھ
بھال فراہم کرنے کے لئے پرعزم ہیں۔

112

ایک یا ایک سے زیادہ بڑی جسمانی کمزوریوں کی موجودگی جو کام کرنے کی صالحیت
میں مداخلت کرتی ہے ،درج ذیل میں سے ایک یا ایک سے زیادہ میں روزانہ  24گھنٹے
نرسنگ کی نگرانی کی ضرورت ہے:
•  B/Bمینجمنٹ میں تربیت
• خود کی دیکھ بھال کی تربیت
• حفاظتی احتیاطی تدابیر میں تربیت یا تعلیم
• ادراک کے کام کرنے کی تربیت
• طرز عمل میں ترمیم اور انتظام
بحالی پروگرام میں مکمل طور پر حصہ لینے کی صالحیت ہونی چاہئے اور قابل پیمائش عملی
اہداف کی طرف پیش رفت کی صالحیت کا مظاہرہ کرنا چاہئے۔

43

مریضوں کو قابل ذکر فنکشنل خسارہ ہونا چاہئے ،اور ساتھ ہی دستاویزی طبی اور نرسنگ کی
ضروریات ،تشخیص سے قطع نظر ،جس کی ضرورت ہے:
• بحالی میں ہنرمند نرسوں کی  24گھنٹے دستیابی
• ایک وقت پر مبنی اور طبی طور پر مربوط پروگرام میں متعدد دیگر الئسنس یافتہ بحالی
صحت سے متعلق پیشہ ورافراد کی طرف سے فعال اور جاری جامع بحالی صحت کی تھراپی
واال پروگرام
مریضوں کو بحالی صحت کی ایک جامع سطح میں مکمل طور پر حصہ لینے کی صالحیت
ہونی چاہئے (عام طور پر روزانہ  3گھنٹے تھراپی کے طور پر تعریف کی جاتی ہے 5 ،دن فی
ہفتہ)۔ اور معروضی اور قابل پیمائش عملی اہداف کی طرف پیش رفت کی صالحیت کا مظاہرہ
کرنا چاہئے۔

0

55

 SNFبحالی صحت

فوری بحالی صحت
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167

شدید طبی ضرورت

صرف شدید بیمار مریضوں کو داخل کیا جاتا ہے جن کے لئے مناسب طبی دیکھ بھال دستیاب
ہے۔ سرجیکل طریقہ کار ،انتہائی نگہداشت ،ٹیلی میٹری یا ہیموڈائنامک مانیٹرنگ کی ضرورت
والے مریضوں کو ایکیوٹ میڈیکل یونٹ پر جگہ نہیں دی جا سکتی ہے۔

مثبت نگہداشت

وہ مریض جن کو  HIV/AIDSہے اور انہیں  SNFسطح کی دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ یہ
یونٹ  HIVسے متعلق ڈیمینشیا کے مریضوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور
 HIV/AIDSسے متاثرہ افراد کی متنوع کمیونٹی کے لئے  24گھنٹے مدد فراہم کرتا ہے۔

53

وہ مریض جو  SNFکی دیکھ بھال کی سطح کی کم از کم ضرورت کو پورا کرتے
ہیں جن کو ایک ٹرمینل بیماری یا دائمی اور ترقی پسند بیماریاں ہیں جو پیلیایٹو کیئر
سروسز سے فائدہ اٹھائیں گے۔

50

شفا بخش نگہداشت

کل معاونت کے ساتھ
پیچیدہ نگہداشت
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طبی حاالت کے حامل مریضوں کو اعلی سطح کی معاونت کی ضرورت ہوتی ہے،
بشمول ٹریکیوسٹومی کیئر ،انٹرل ٹیوب نیوٹریشن ،سانس کی معاونت اور نرسنگ کی
دیکھ بھال میں اضافہ تک محدود نہیں۔
کل

5

160
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منسلکہ 6
 LHHفیسیلیٹی بند ہونے کا پیمانہ وقت
بندش اور مریضوں کی منتقلی اور مقام کی تبدیلی کے منصوبے کا پیمانہ وقت ()v.5.5.22
اپریل 2022

بندش منصوبہ کی ترقی

بندش اور مریضوں کی
منتقلی اور مقام کی تبدیلی
کے منصوبے کے نوٹیفکیشن
کا مسودہ تیار کرنا
 ، SFHN،CAOاور  DPHکا
جائزہ اور منظوری

منظور شدہ

مئی 2022

اگست 2022

 CMSاور  CDPHکو بندش
منصوبہ پیش کرنا

 CMSجائزہ

منظور شدہ

مواصالت

بندش کے منصوبے کی منظوری پر
مریضوں ،فیملی/قانونی فیصلہ ساز،
اومبڈسپرسن ،سٹاف اور پبلک کو
کلوزر پالن کا نوٹیفکیشن جاری کیا
گیا۔

مریض کی تشخیص



جون 2022

جوالئی 2022

 1ستمبر – 2022
 13ستمبر 2022

 15مئی  2022تا  13ستمبر  :2022مردم شماری اور منتقلی کی پیش رفت کی روزانہ اپ ڈیٹس۔

 15مئی  2022تا  13ستمبر  :2022بندش کے منصوبے کی پیش
رفت کی ہفتہ وار اپ ڈیٹس۔

 - 22/15/4ابتدائی سطح کی دیکھ بھال والے چارٹ کے جائزہ کو  22/12/5تک مکمل کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے

 LHH ،RCTمیں مریضوں کے لئے ڈسچارج کے اختیارات اور
خدمات کی شناخت کرے گا
 15مئی  2022سے شروع کرکے ،جامع مریضوں کی تشخیص کا آغاز کریں
گروپ  22/15/4( 1سے  22/13/9سے پہلے) :وہ مریض جس کی پہلے ہی ڈسچارج کیے جانے کے بطور شناخت کی جا چکی ہے وہ گروپ  1اور گروپ  2منتقلی مقامات کے لئے تیار ہے۔

ڈسچارج گروپس



 32مریض :مارچ  2022اور اپریل  2022میں  9کو ڈسچارج کیا گیا



مقام کی قبولیت اور/یا دستیابی کی وجہ سے  23مریض کا ڈسچارج زیر التوا ہے۔

اگر الگو ہو تو ،ڈسچارج اپیل
کے عمل سے ڈسچارج میں
تاخیر ہوسکتی ہے

گروپ  22/15/5( 2تا  :)22/13/9گروپ  1اور گروپ  2منتقلی مقامات کے لئے مئی  2022کی تشخیص کے دوران شناخت شدہ اضافی مریضوں کے لئے مریضوں کی تشخیص اور بستر کی شناخت کا عمل شروع کریں۔
گروپ  22/15/5( 3تا  :)22/13/9ان مریضوں کے لئے مریضوں کی تشخیص اور بستر کی شناخت کا طریق کار شروع کریں جو گروپ  3منتقلی مقامات کے لیے دیکھ بھال کی ہنرمند نرسنگ سطح پر ہیں۔
گروپ  22/15/5( 4تا  :)22/13/9گروپ  4منتقلی مقامات کی ضرورت والے مریضوں کے لئے مریضوں کی تشخیص اور بستر کی شناخت کا عمل شروع کریں
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گروپ  1تا  4منتقلی مقامات۔
گروپ  1منتقلی مقامات :رہائش ،علحیدہ رہائش /رہائشی /کوآپریٹو رہائش ،ریسپائٹ (میڈیکل یا طرز عمل
کی صحت) ،معاون خدمات کے بغیر ہوٹل
گروپ  2منتقلی مقامات :معاون خدمات ،بورڈ اور نگہداشت (عمر رسیدہ اور بالغ رہائشی فیسیلیٹی کے
لئے رہائشی نگہداشت کی فیسیلیٹی) ،تاخیری خروج کے ساتھ بورڈ اور نگہداشت ،رہائشی عالج کی
فیسیلیٹیز ( رویہ جاتی صحت اور مادے کے استعمال کی خرابی کے عالج کے پروگراموں کے ساتھ) کے
ساتھ ہوٹل یا ہاؤسنگ
گروپ  3منتقلی مقامات :ہنرمند نرسنگ سہولت ،ہاسپیس فیسیلیٹی
گروپ  4منتقلی مقامات :الک شدہ سب ایکیوٹ ٹریٹ ( ،)LSATنفسیاتی ہنرمند نرسنگ فیسیلیٹیز،
ریاستی نفسیاتی اسپتال

منسلکہ 7
 LHHفیسیلیٹی بند کرنے کی پالیسی
فیسیلیٹی بند کرنے والی ٹیم
پالیسی:
 Laguna Hondaاسپتال اور بحالی مرکز ( )LHHکے چیف ایگزیکٹو آفیسر ) (CEOبحیثیت  LHHمنتظم  ،وفاقی میڈیکیئر
کنڈیشنز آف کوریج کی تعمیل اور اس فیسیلیٹی کی بندش کی صورت میں ریاستی قانونی اور ریگولیٹری تقاضے کے لیے ذمہ دار
ہوں گے۔
مقصد:
فیسیلیٹی کے الزمی طور پر بند ہونے کی صورت میں CEO ،اور فیسیلیٹی بند کرنے والی ٹیم کے کرداروں اور ذمہ داریوں کا
خاکہ پیش۔
عمل:
 CEOدرج ذیل کریں گے:
منظوری کے لئے کیلیفورنیا ڈیپارٹمنٹ آف پبلک ہیلتھ ( )CDPHکے الئسنسنگ اینڈ سرٹیفکیشن پروگرام کے سان فرانسسکو
ڈسٹرکٹ آفس میں بندش /منتقلی کا منصوبہ (منصوبہ) پیش کریں گے۔
 CDPHکی منظوری کے لئے بندش کا کوئی تحریری نوٹس دینے سے کم از کم  30دن پہلے منصوبہ پیش کریں گے۔.
تمام مریضوں کی محفوظ اور منظم منتقلی ،ڈسچارج یا مناسب منتقلی کے منصوبے کی ترقی میں  LHHکے چیف میڈیکل آفیسر
اور مینجمنٹ عملے کو شامل کریں گے۔
متبادل جگہ کے حصول میں مریضوں اور خاندانوں کی مدد کے لئے پیشہ ور عملے کی ایک ٹیم موجود ہے۔
بندش کے تحریری نوٹیفکیشن کی فراہمی سے قبل معیار ،خدمات اور مقام کے لحاظ سے دستیاب ترتیبات کی شناخت کریں گے۔
اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہر مریض کے عالج کرنے والے معالج ،اور رہائشی نگہداشت ٹیم ( )RCTکے ذریعہ طبی
تشخیص مکمل کی جائے۔
اس تشخیص میں مریض کی طبی حالت ،اور بندش کا تحریری نوٹیفکیشن فراہم کرنے سے پہلے نفسیاتی اثرات /منتقلی کے
صدمے سمیت صحت کے منفی نتائج کی حساسیت شامل ہو گی۔
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ایک مکمل تشخیص میں نامزد ہیلتھ پروفیشنلز کی طرف سے مشاورت ،فالو اپ مالقاتیں اور دیگر سفارش کردہ خدمات کے
لئے سفارشات شامل ہوں گی۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ کم از کم ڈیٹا سیٹ ( )MDSکے متعلقہ حصوں کی بنیاد پر مریض کے ہر مریض کے سماجی اور
جسمانی کام کاج کا جائزہ لیا جائے ،جیسا کہ ویلفیئر اینڈ انسٹی ٹیوشنز کوڈ §  14110.15میں شناخت کیا گیا ہے ،مریض
کے تحریری نوٹیفکیشن سے قبل مناسب عملے کے ذریعہ مکمل کیا جاتا ہے۔
پالن کی  CDPHمنظوری کے بعد درج ذیل افراد /ایجنسیوں کو بند کرنے کی مجوزہ تاریخ سے  60دن پہلے تحریری نوٹیفکیشن
فراہم کریں گے؛
 LHHعملہ؛ مریض؛
مریضوں کے قانونی نمائندے؛ دیگر ذمہ دار فریق؛
ریاستی طویل مدتی نگہداشت محتسب؛
دفتر خارجہ صحت کی دیکھ بھال خدمات؛  CMSریجن ،IX
سروے اور سرٹیفکیشن؛ متاثرہ مریض کا کوئی صحت کا منصوبہ؛
اور مریضوں کو نگہداشت فراہم کرنے واال کمیونٹی عملہ۔
محکمہ صحت کی دیکھ بھال خدمات ( )DHCSکو تحریری نوٹیفکیشن اور متاثرہ مریض کے کسی بھی صحت کے
منصوبے میں مناسب شناختی معلومات والے متاثرہ مریضوں کے نام شامل کریں۔
تحریری نوٹس کا مواد وفاقی اور ریاستی تقاضوں کی پیروی کرے گا۔
مریضوں ،مریضوں کے لئے قانونی نمائندوں ،اہل خانہ اور مقامی صحت حکام کو دعوت کے ساتھ کمیونٹی میٹنگ کا شیڈول
بنائیں گے۔
تحریری نوٹیفکیشن بھیجنے کی تاریخ یا اس کے بعد کسی نئے مریضوں کو داخل نہیں کریں گے۔ اسپتال یا دیگر نگہداشت کی
ترتیب سے واپس آنے والے مریضوں کو نیا داخلہ نہیں سمجھا جاتا ہے۔
اوپر سیکشن  2میں تحریری نوٹیفکیشن فراہم ہونے کے بعد کسی بھی متوقع مریضوں کو بند کرنے کے ارادے سے آگاہ کریں
گے۔
انٹرویو کریں اور مریضوں ،ان کے قانونی نمائندوں ،کنزرویٹرز /سرپرستوں ،خاندان /دوستوں یا دیگر افراد کے ساتھ بندش پر
تبادلہ خیال کریں تاکہ بندش اور ان کے حقوق کو سمجھنے میں مدد مل سکے ،جیسا کہ درج ذیل کے غور کرنے میں مناسب
ہے:
ہر مریض کی ضروریات؛ ہر مریض
کے انتخابات؛
ہر مریض کے بہترین مفادات؛
ہر مریض کے لئے سب سے زیادہ مناسب ترتیب کی قسم کی سفارش؛ خاندان ،دوستوں اور/یا قانونی نمائندوں سے
قربت؛ اور
صفحہ  37از 40

مستقبل کی دیکھ بھال اور خدمات کی سب سے مناسب اور دستیاب قسم.
فیسیلیٹی کی منتقلی کے بارے میں باخبر فیصلہ کرنے کے لئے درکار معلومات حاصل کرنے میں مریضوں یا ان کے نمائندوں
کی مدد کرنا۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمام مناسب طبی اور دیگر معلومات وصول کرنے کی فیسیلیٹی کو فراہم کی جائیں تاکہ دیکھ بھال کے
محفوظ اور موثر تسلسل کی یقین دہانی کرائی جاسکے۔ اس کے عالوہ حاصل کرنے والی فیسیلیٹی کو درج ذیل فراہم کی
جائیں گی:
مریض کے نمائندے اور شخص (اشخاص) کو مطلع کرنے کے لئے رابطہ معلومات؛ پیشگی ہدایت معلومات؛
خصوصی ہدایات یا احتیاطی تدابیر کے لئے تمام ہدایات ،جیسا مناسب ہو؛ جامع نگہداشت منصوبے کے اہداف؛ اور
ہر مریض کے ڈسچارج خالصے کی نقل۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ منتقلی سے قبل ہر مریض کے طبی ریکارڈ میں منتقلی/ڈسچارج نوٹ کیا جائے گا۔ دستاویزات میں
منتقلی /ڈسچارج کی بنیاد شامل ہے۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہر مریض کی ذاتی ملکیت کا حساب پہلے اور منتقلی کے دوران دیا جائے۔
ہر مریض کی دیکھ بھال کے معموالت ،ضروریات اور ترجیحات کا جائزہ لینے کی پیشکش کریں جو وصول کرنے کی فیسیلیٹی
میں مریض کی دیکھ بھال کریں گے؛
کسی بھی پریکٹیشنر یا ہیلتھ کیئر سیٹنگ کو فیسیلیٹی کی بندش اور وصول کرنے کی فیسیلیٹی کے لئے رابطہ معلومات کے بارے
میں مطلع کریں جو مریضوں کو دیکھ بھال اور خدمات فراہم کر رہا ہے۔ اس میں ڈائلیسس کی فیسیلیٹیز اور اسی طرح کی
دیگر ترتیبات شامل ہیں۔
جہاں تک ممکن ہو اور مناسب ہو ،منصوبوں کے موثر اور محفوظ آپریشنل ہونے کو یقینی بنانے کے لئے مستفیدین کو مذکورہ
باال عمل کے حوالے سے صدمے سے آگاہ ،شفاف اور بروقت مواصالت کو یقینی بنائے گا۔

فیسیلیٹی بند کرنے والی ٹیم :کردار اور ذمہ داریاں
فیسیلیٹی کی انتظامیہ ٹیم – نامزد کاموں اور تکمیل کے پیمانہ وقت اور آخری تاریخ کے آپریشن ،نفاذ اور نگرانی کے ذمہ دار
رہنمائی اور عملے کے رکن کے طور پر کام کرے گی؛ جس میں میڈیکل سروسز ،نرسنگ سروسز ،کوالٹی مینجمنٹ اور سپورٹ
سروسز آپریشن شامل ہے۔ مریضوں اور خاندانوں کے ساتھ مواصالتی حکمت عملیوں کے ارد گرد فیسیلیٹی بند کرنے والی ٹیم کو
رہنمائی اور کوچنگ فراہم کرے گی۔
فیسیلیٹی بند کرنے والی ٹیم – عملے کا ہر رکن جو ہر مریض کی ریذیڈنٹ کیئر ٹیم کا حصہ ہے ،تمام مریضوں کے لئے محفوظ
اور منظم منتقلی کی یقین دہانی کے لئے منتقلی اور منتقلی کے عمل میں کردار ادا کرے گی۔
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نظم و ضبط
طبی خدمات

اسناد
 DOیا MD

رہنمائی:
چیف میڈیکل آفیسر چیف آف
سٹاف
چیف آف میڈیسن
نرسنگ سروسز

 RNاور LVN

نرسنگ پریکٹس کے عمومی دائرہ کار کو نافذ کرتی ہے ،جس
میں صحت کا فروغ ،بیماری کی روک تھام اور جسمانی طور پر
بیمار وں کی دیکھ بھال شامل ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کے
دیگر معاونین کی نگرانی کرتی ہے۔ اس بات کو یقینی بناتی ہے
کہ ہر مریض کی دیکھ بھال کا منصوبہ موجود ہے اور بندش کے
پورے عمل کے دوران جاری رہے گا۔

 LCSWاور
MSW

تمام مریضوں کو سماجی اور نفسیاتی تشخیصات اور معاونت کا
انعقاد اور فراہم کرتی ہے۔ بندش منصوبے کے حوالے سے مریض
اور /یا نمائندہ میٹنگوں کو مربوط اور انجام دیتی ہے۔ ڈسچارج
اختیارات اور ضروری خدمات کی شناخت کرتی ہے۔ دیگر
فیسیلیٹیز کے لئے مریضوں کے حوالہ جات کا حوالہ دیں اور
مربوط کرتی ہے۔
مریضوں کی منتقلی کو مربوط کرتی ہے ،جیسے نقل و حمل،
دیگر فیسیلیٹیز۔ ڈسچارج اختیارات ،خدمات اور ڈسچارج ڈیٹا سے
متعلق تاریخ جمع کریں۔

 RNاور LVN

دیکھ بھال کی سطح ،انضباطی تقاضوں اور ممکنہ کی شناخت میں
سماجی خدمات کی معاونت کے لئے ریکارڈ جائزے لیتا ہے
بستر کی دستیابی کے لئے سہولیات۔ ڈسچارج سماعتوں کے لئے
انضباطی ضروریات کو مربوط کرتی ہے۔ اس بات کو یقینی بناتی
ہے کہ  22/14/4کی شروعات سے کوئی نئے داخلے نہ ہوں۔
ڈسچارج کی پیش رفت سے متعلق ڈیٹا اکٹھا کرنے میں مدد کرتی
ہے۔
مناسب ہو ،مریضوں کو صدمے میں سپورٹ فراہم کرتے ہیں اور/یا
منتقلی کے منصوبے کے بارے میں خاندانوں/نمائندوں کو جذباتی
معاونت وسائل کی معلومات فراہم کرتے ہیں۔

رہنمائی:
چیف نرسنگ آفیسر
معاون ٹیم :نرسنگ ڈائریکٹرز
نرس منیجرز نرسوں سے چارج
سماجی خدمات
رہنمائی:
ڈائریکٹر آف سوشل سروسز

استعمال کا انتظام مریضوں کا بہاؤ
رہنمائی:
نرس منیجر

طرز عمل صحت خدمات
رہنمائي:
چیف آف سائیکاٹری
سرگرمی تھراپی
رہنمائی:
اسسٹنٹ ہسپتال ایڈمنسٹریٹر
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CADC II,
MSW,
LCSW,
PsyD,
PhD, MD

ذمہ دار برائے
طبی تشخیصات کریں

خاندانوں اور/یا نمائندوں کے ساتھ مالقاتوں کے شیڈول میں مدد
کرتے ہیں۔ مریض کی ترجیحات کی شناخت میں مدد کرتے ہیں
مریضوں کو ان کے ڈسچارج یا منتقلی کی منزل تک مناسب
طریقے سے نقل و حمل فراہم کرتے ہیں۔ مریضوں کی کمیونٹی
میٹنگوں کا شیڈول اور فیسیلیٹی فراہم کرتے ہیں
بندش کے منصوبے پر تبادلہ خیال کرنا۔

داخلے اور اہلیت
رہنمائی:
مریض تک رسائی داخلہ اور اہلیت منیجر
ماحولیاتی خدمات
رہنمائی:
ماحولیاتی اور فلیٹ سروسز کے ڈائریکٹر

 SSAجیسے انتظامی اداروں کے لئے مریض کے استحقاق کا
حوالہ دینے میں مدد کرتے ہیں مریضوں اور/یا نمائندوں کو مالی یا
استحقاق کی تعلیم فراہم کرتے ہیں۔
ڈسچارج یا نئی فیسیلیٹی میں منتقل ہونے والے مریضوں کے لئے
ہم آہنگی یا نقل و حمل فراہم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس بات
کو یقینی بناتے ہیں کہ مریضوں کا سامان ایک فیسیلیٹی سے
دوسری فیسیلیٹی میں پہنچایا جائے۔

منسلکہ:
کوئی نہں۔
حوالہ جات:
) 42 CFR § 483.15(c)(1داخلہ ،ٹرانسفر اور ڈسچارج رائٹس – فیسیلیٹی کی ضروریات )42 CFR § 483.15(c)(2
داخلہ ،ٹرانسفر اور ڈسچارج حقوق – دستاویزات
) 42 CFR § 483.15(c)(8داخلہ ،منتقلی اور ڈسچارج رائٹس – فیسیلیٹی کی بندش کا پیشگی نوٹس
) 42 CFR § 483.70(lانتظامیہ – فیسیلیٹی بند کرنے کا منتظم )42 CFR § 483.70(m
انتظامیہ – فیسیلیٹی کی بندش
ہیلتھ اینڈ سیفٹی کوڈ  §§ 1336-1336.2طویل مدتی نگہداشت کی فیسیلیٹی پیشگی نوٹیفکیشن ضروریات
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