NOI SUNTEM O CASĂ DE

LA CE VĂ PUTEȚI

AȘTEPTA

O Casă de Îngrijire Primară Centrată pe Pacient
este o clinică de sănătate care e recunoscută
pentru promisiunea lor la îngrijire centrată
(axată) pe pacient. Și tocmai după cum sună,
o îngrijire centrată pe pacient este totul despre
dv și sănătatea dumneavoastră!

Casele de îngrijire primare sunt:
• Accesibile: Îngrijirea e disponibilă când aveți

nevoie de ea, inclusiv cineva cu care puteți
vorbi după orele de lucru dacă aveți probleme
de sănătate
• Responsabile: Casa dv de îngrijire primară

este răspunzătoare pentru furnizarea îngrijirii
de cea mai înaltă calitate pt dv și comunitatea
pe care o servesc

Programul de Îngrijire Primară Acasă Centrat pe
Pacient recunoaște clinicile ca și case de îngijire de
bază și se asigură că îndeplinesc standardele de
îngrijire. Programul e parte a Autorității de Sănătate
Oregon, al cărui obiectiv este să îmbunătățească
sănătatea și îngrijirea tuturor Oregonienilor.
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• Cuprinzătoare: Veți primi toată îngrijirea,

informațiile și serviciile de care aveți nevoie pt
a rămâne sănătos
• Continui: Furnizorii dv de îngrijire medicală

Type Clinic address or delete text

reușesc să vă cunoască și să lucreze cu dv în
timp pt a vă atinge obiectivele de sănătate
• Coordinate: Furnizorii dv de îngrijire

medicală vă ajută să vă conectați cu îngrijirea de
care aveți nevoie într-un mod sigur și timp util
• Centrate pe Pacient și Familie: Dv și

familia dv sunt cea mai importantă parte din
sănătatea dv. Îngrijirea dv este livrată cu respect
pt trecutul dv cultural și în limba dv preferată

Acest document poate fi furnizat la cerere
într-un format alternativ pentru persoanele cu
dizabilități sau într-o altă limbă decât Engleza
pentru persoane cu competențe limitate de
Engleză. Pentru a cere această publicație într-un
alt format sau limbă, contactați Secția de Design
și Publicații la 503-378-3486, 711 pentru TTY, sau
email dhs-oha.publicationrequest@state.or.us.
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Ne angajăm pentru o
sănătate mai bună și
îngrijire mai bună
pentru tine și familia ta.

Ca și casa d-voastră de îngrijire primară,
noi vom:
• Coordina mai bine îngrijirea dv pentru a vă
ajuta să primiți serviciile de care aveți nevoie,
când aveți nevoie
• Asculta preocupările dv și răspunde la

întrebările dv
• Oferi ajutor după orele de lucru și alternative

la sala de urgență
• Ajuta să jucați un rol activ în sănătatea dv

Obținerea celei mai bune îngrijiri
posibile
Casa dv de îngrijire primară va face prevenția
și wellness-ul o prioritate de vârf. Dacă aveți
o problemă de sănătate specială sau condiție
de sănătate, echipa de îngrijire a sănătății dv
vă va ajuta să vă conectați cu alți profesioniști
din domeniul sănătății. De exemplu, ei vă pot
conecta cu un nutriționist, specialist de sănătate
a comportamentului, sau manager de îngrijire
– depinde de nevoile sănătății dv. Aceasta este
echipa dv de îngrijire a sănătății.
Echipa d-voastră de îngrijire a sănătății
Echipa d-voastră de îngrijire a sănătății este
condusă de furnizorul d-voastră de îngrijire
a sănătății, și toți vor lucra împreună să
se asigure că sunt pe aceași
pagină când este vorba
de sănătatea d-voastră.
Aceasta garantează că
d-voastră primiți cea mai
bună îngrijire.

URMĂTOAREA D-VOASTRĂ

PROGRAMARE
Echipa d-voastră de îngrijirea a
sănătății dorește să vorbiți deschis!
• Aduceți o listă cu întrebări și spuneți
echipei dv de îngrijire a sănătății pe ce
probleme de sănătate doriți să vă axați
prima dată – spuneți-le ce e important
pentru dv.
•

Folosiți propriile dv cuvinte să repetați
înapoi lucrurile pe care le-ați discutat.
În acest fel, dv și echipa dv de îngrijire
medicală știți că informațiile vă sunt clare.

•

Întrebați-vă echipa de îngrijire medicală
cum să îi contactați după ore.

•

Înainte de a pleca, asigurați-vă că știți când
aveți programarea următoare și lucrurile
la care puteți lucra pt a vă îmbunătăți
sănătatea.

Învățați mai multe despre Case de Îngrijire de Bază Centrate pe Pacient : www.PrimaryCareHome.oregon.gov

