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االنتقال... االستعداد لالنتقال إىل الخدمات الصحية للبالغين
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www.trapeze.org.au

يف Healthcare، نستخدم كلمة “انتقال” )transition( تعبيراً 

عن عملية التخطيط واالستعداد واالنتقال من خدمة رعاية 

صحية لألطفال إىل خدمة رعاية صحية للبالغين. 

وُيفرتض أن تتم عملية االنتقال تدريجياً، والبدء بها بشكل مبكر 

يمنحك الوقت لالستعداد النتقالك )لكّن الفرصة سانحة دائماً 

للبداية!(. 

االستعداد النتقالك 

يتيح لك الفرصة للتفكير بالرعاية الصحية التي تحتاجها فيما 	 

بعد

يساعدك عىل تنمية املهارات املطلوبة للتحّكم بحالتك 	 

الصحية بمفردك

يمنحك الوقت ملناقشة انتقالك مع طاقم رعايتك الصحية 	 

يؤكد شعورك باالستعداد لالنتقال 	 

يعّزز صالتك بطبيبك العام واملجتمع	 

يساعدك عىل اختيار خدمات البالغين األنسب الحتياجاتك	 

تم إعداد نرشة املعلومات هذه للشباب والشابات الذين يستعدون 

ملغادرة نظام مستشفيات األطفال أو الخدمات الصحية لألطفال

يقّلل من الضغط النفيس والقلق املرتبطين بالخروج من 	 

نظام مستشفيات األطفال

يمنحك الوقت للتكّيف مع واقع أنك ستصبح أكثر استقاللية	 

يمنح عائلتك ومقدمي الرعاية لك الوقت إلفساح املجال لك 	 

والثقة بك الستالم زمام أمورك.

عندما كنَت أصغر سناً كنت تعتمد عىل عائلتك ومقّدمي الرعاية 

لك للعناية بك، ولكن بدخولك مرحلة البلوغ سوف تسنح لك 

الفرصة لبدء القيام بذلك بنفسك، وملعرفة املزيد عن حالتك 

الصحية ومناقشة أية مشاكل صحية مع طاقمك الطبي بمفردك. 

وعندما تبدأ بتنفيذ عملية االنتقال بشكل مبكر، تنمو لديك 

املعارف واملهارات الرضورية للتحّكم بشؤون رعايتك الصحية 

كشخص بالغ.   

للمزيد من املعلومات، راجع طبيبك وطاقم رعايتك الصحية، أو 

 .ACI Transition Care Service أو Trapezeبإمكانك االتصال بـ

مراجعة أطبائك 

األخصائيين يف 

مستشفى األطفال 

أو لدى الخدمات 

الصحية لألطفال

قد يحيلونك إىل 

 ACI أو Trapeze

 Transition Service

لتلّقي الدعم يف عملية 

االنتقال

 Trapeze تساعدك

 ACI Transitionو

عىل االستعداد 

لالنتقال

قد تحيلك Trapeze إىل 

ACI Transition لتوفير 

الدعم لك بشأن زيارات 

الخدمات الصحية للبالغين

أنت اآلن 

تراجع أطباءك 

األخصائيين 

الجدد 
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