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  المستشفى إلى الذهاب

 اإلنسانية التجربة هي المريض تجربة
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  المستشفى إلى الذهاب

 

 

 

 

 

 

 

ً  كنت إذا  للذهاب تضطر قد لإلصابة، تعرضت أو مريضا

 يكون قد العالج. والرعاية العالج لتلقى المستشفى إلى

 أشعة( أشعة أو جراحية، عملية أو دواء، عن عبارة

  .طبيعي عالج أو ،)سينية

  

  المستشفى إلى الذهاب قبل

  للدخول خطاب على أوالً  ستحصل •

  للدخول التحضير عيادة إلى ستذهب ثم •

 حول األسئلة بعض عليك سيطرحون العيادة، وفي •

  .المناسب بالعالج ويخبرونك الصحية، حالتك

 في إقامتك بشأن أسئلة أي لتطرح المناسب الوقت هو وهذا

 .المستشفى

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .المستخدمة اللغة تفهم تكن لم إن مترجم عن اسأل

  :المستشفى إلى معك تأخذه الذي ما

  وجوارب داخلية، ومالبس بها، تنام التي المالبس •

 أسنان، ومعجون وشامبو، عرق، ومزيل صابون، •

 التجميل، ومستحضرات أسنان، وفرشاة

  .والنظارات

  بالمنزل تستخدمها التي األدوية •

 خاصة صحية رعاية بطاقة وأي ميديكير بطاقة •

  أخرى

  بك الخاصة الصحية الرعاية بطاقة •

  إليها وتستمع وتشاهدها، تقرأها، التي األشياء •

 .المجوهرات أو القيمة األشياء معك تأخذ ال •

  .أشيائك على اسمك تكتب أن تذكر
 

ذا الكت�ب يمكن  مالحظة ملقدمي ا��دمة:

استخدامھ مع امل�شور األول للمر�ض الصادر عن 

  وزارة ال&%ة.

  .فضلك من مترجم إلى أحتاج

  ____________________: هي لغتي

 لك شكراً 
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  المستشفى إلى الذهاب

 

  المستشفى إلى الذهاب

 إلى اإلسعاف سيارة أو أجرة سيارة تقلك قد

 قريب أو صديق مع تأتي قد أو المستشفى،

  .رعاية مسؤول أو

 إن المال من الكثير اإلسعاف سيارة تتكلف

 أن األفضل من. صحي تأمين لديك يكن لم

ً  تكون  األساسية الصحية بالرعاية مشتركا

 سيارة مصروفات تغطية تتضمن التي

 صحي، تأمين لديك يكن لم وإن. اإلسعاف

ً  ولكنك  فستقوم سنترلينك، إلعانة مستحقا

  .التكلفة من% 50 بسداد

  000تصل ع56 إلسيارة إسعاف  بحاجة ماسةإذا كنت 

  

  المستشفى إلى تذهب حينما

  .لك مخصص بسرير غرفة إلى توجيهك سيتم

 مشاركة إلى تحتاج قد أو بحمام، مزودة الغرفة تكون وقد

 هناك فسيكون كبيرة، مستشفى كانت وإذا. أحد مع الحمام

  .للصالة وغرفة ومقهى، متجراً،

  

  أشياءك تضع أين لتريك ممرضة إليك ستأتي

  الممرضة إلستدعاء إحتجت إذا لتستخدمه إتصال زر هناك

 عليك األسئلة بعض طرح سيتم

 ويمكنك الصحية، حالتك حول

ً  األسئلة طرح   .أيضا

 توافق كنت إذا عما سؤالك سيتم

 يسمى وهذا العالج، على

" المعلومات على مبنية موافقة"

 وهي

 مهمة  .للغاية

 أطلب  اللغة تفهم لم إذا مترجم

  جون سانت إسعاف سيارة تكلفة

www.stjohnambulance.com.au/ 

ambulance-and-health-services/ 

metro-ambulance-service/ metro-

ambulance-fees  

 عبر جون سانت إسعاف سيارة عن إستفسر

  :الهاتف

 08 9334 1222  
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  المستشفى في تكون حينما

 

 

 أثناء ليس ولكن( زيارتك من وأصدقاؤك أهلك سيتمكن

  )الراحة أوقات

 طلب يمكنك – سريرك إلى الوجبات إحضار سيتم •

 أو اليهودية، الشريعة تبيحه طعام أو الحالل، الطعام

 .الجلوتين من الخالي أو بالنباتيين، الخاص الطعام

 العطش أو بالجوع شعرت إذا الممرضة استدع •

 المجالت أو الكتب قراءة يمكنك •

 باستخدام الموسيقى أو الراديو إلى اإلستماع يمكنك •

 .الرأس سماعات

 اللوحي الكمبيوتر أو المحمولة األلعاب إستخدام يمكنك •

 هاتفك إستخدام يمكنك •

 برسوم ولكن التليفزيون، مشاهدة يمكنك •

  :المستشفى في السقوط تفادي

 ببطء السرير من وانزل معتدالً  إجلس •

 المساعدة على للحصول اإلتصال زر إستخدم •

 الحمام مثل المبتلة األماكن في حذراً  كن •
  

 لإلنزالق مانعا حذاءً  رتدإ

 سقطت إذا المساعدة اطلب •

  العدوى منع

ً  قم •  وأنفك فمك بتغطية دائما

 تسعل أو تعطس حينما

 مضاد غسول باستخدام أو بالصابون يديك ونظف

 .للبكتريا

 موضح هو كما يديك نظف •

 .للحمام الذهاب بعد

 ينظفوا بأن زوارك أخبر •

ً  أيديهم  .أيضا

 والممرضات األطباء أخبر •

 العمل فريق من وغيرهم

 قبل أيديهم غسل بضرورة

 .معك يتعاملوا أن

  العالج

 أو نقط، أو أقراص، صورة في يكون أن يمكن

 أو لإلستنشاق، سائل أو مرهم، أو كريم، أو بخاخ،

  .زرع أو حقن، أو ضمادات،

 أنواع كل شرح من تأكد

 مغادرة قبل لك العالج

 كما وتناولها المستشفى

 أو الممرضة، لك وصفتها

 واسأل. الكيميائي أو الطبيب،

 ومتى تناوله عليك يجب عما

  .ذلك يكون

 ال كنت إذا العالج لك ليشرح مترجم وجود أطلب
  .جدا مهم األمر هذا .تفهم
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  المستشفى في تكون حينما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التدقيق قائمة إليك! للمنزل ذاهب

 عالمة لعمل المساعدة أطلب

  .القائمة هذه في (√)

 أن من تأكد للمنزل، ذهابك قبل

 قامت الممرضة أو طبيبك

  :باآلتي

ً  أعطتك ♦   لطبيبك خطابا

 األدوية( ستتناولها التي باألدوية قائمة أعطتك ♦

 للمرضى مجانية العام المستشفيات من المصروفة

  ).الداخليين

  المنزل في تفعله أن تحتاج بما أخبرتك ♦

  إليها تحتاج قد أخرى فحوصات بأي أخبرتك ♦

 تزور أو طبيبك لترى ستذهب متى أخبرتك ♦

  الخارجية العيادة

 لك أجريت التي السينية األشعة أعطتك ♦

  .المستشفى إلى أحضرتها التي واألشياء

 بشأن المعلومات نعطيك األمر، استدعى إذا ♦

 القضبان مثل المنزل في الخاصة االحتياجات

 النظام أو المتحرك، الكرسي أو اليدوية،

  .الغذائي

 ستحتاج التي التمارين بشأن المعلومات أعطتك ♦

  المنزل في إليها

 المسافر المريض مساعدة خطة نموذج أعطتك ♦

 غرب والية أرياف في تعيش كنت إذا موقعاً،

  .بيرث عن بعيداً  استراليا،

  

ً  تأكد   :بـ قام المستشفى أن من أيضا

 إذا المنزلية للرعاية ممرضة تواجد ترتيبت •

 سيلفر المثال سبيل على لذلك تحتاج كنت

  تشين

 إذا منزلك إلى االنتقال عملية ترتيب •

  األمر استدعى

 تحتاج كنت إذا بالمنزل تقييم لعمل الترتيب •

  لذلك
  

  

  :إذا بسرعة الممرضة أخبر

 تسوء حالتك بأن شعرت •

 كبيرة بسرعة تتنفس كنت •

 ساخنتين أو جداً  باردتين قدميك أو بيديك شعرت •

 .جداً 

 شديدة بسخونة شعرت •

 غضب أو بحزن شعرت •

 شديد بألم شعرت •

 مختلف بك الخاص العالج أن تعتقد كنت •

 يغلبك النعاس بأن تشعر كنت •

 بالخوف شعرت •
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  للمنزل تعود حينما

 

 

 في العمل فريق أخبر ،للمنزل ذهابك قبل

  إ المستشفى

 ال، أم أعجبتك قد المستشفى في اإلقامة كانت ذا

 مسؤول إخبار يمكنك أو. يعرفوا أن سيسعدهم

 مع التحدث وبعد. المستشفى في المرضى عالقات

 عالقات مسؤول أو الممرضة أو الطبيب،

 في إقامتك عن رضاك بعدم لتخبرهم المرضى

ً  يمكنك المستشفى،  :بـ االتصال أيضا

 

 9221 على WA المستهلكين صحة مجلس

ً  االتصال أو 3422  620 1800 على مجانا

  رقم على العقلية الصحة دعم خدمة780

ً  االتصال أو 6300 6234    رقم على مجانا

1800 999 057.  

 مترجمين المنظمتان هاتان وتوفر

 
 

  

  

  

  

  
  للمنزل تعود حينما

 أدويتك تناول •

 أو الوحدة، أو بالحزن، تشعر كنت إذا •

 .وعائلتك أصدقائك أو طبيبك أخبر الضيق

 المساعدة اطلب •

 األطفال متناول عن بعيداً  أدويتك احفظ •

 تسقط ال حتى حذراً  كن •

 لك وصفت التي التمرينات بعمل قم •

 الصحي الطعام تناول •

 الماء من الكثير تناول •

 إسترح •
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  الصحية الرعاية في والمسؤوليات الحقوق
 

 

 

  :في الحق لديك الصحية الرعاية في

  باحترام معاملتك تتم أن •

   مترجم طلب •

   تفهمه بأسلوب معلومات على الحصول •

   األسئلة طرح •

   العالج بتكلفة إخبارك •

   الطبية سجالتك على اإلطالع •

  العالج بشأن توضيح على المبنية موافقتك منح •

   المعلومات لتستوعب وقت على الحصول •

 اتكبيان خصوصية على الحفاظ •

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :يلي ما عاتقك على الملقاة المسؤوليات بعض ومن

 وقتها في للمواعيد الحضور •

 العمل لفريق االحترام إظهار •

 منه تعاني مرض بأي العمل فريق إبالغ •

 التقليدية األدوية فيها بما تتناولها التي األدوية بشأن الطبي العمل فريق إبالغ •

 .واألعشاب

 .اللغة تفهم ال كنت إذا مترجم طلب •

 .التعليمات إتباع •
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  بنا تصلإ

 

 استراليا غرب بوالية المستهلكين صحة مجلس

   6 الوحدة

Wellington Fair 40 Lord Street EAST 

PERTH WA 6004 ABN 87 841 350 

116 

  :الخدمات

 المحاماة •

 المجتمعية والمشاركة المستهلك مشاركة •

 الثقافي التنوع برنامج •

 والسياسة البحث •

   أو 3422 9221: هاتف

ً  اإلتصال   780 620 1800 على مجانا

 www.hconc.org.au: الويب موقع

 Info@hconc.org.au:  اإللكتروني البريد
  

  الفيسبوك عبر إلينا الوصول يمنكك

www.facebook.com/hconcwa/ 

 المستشفى مع تجربتك عن مالحظاتك إدخال يمكنك

 الموقع على للمرضى المخصص المكان في

  :اإللكتروني

https://www. 

patientopinion.org.au/services/wa 

 إلى للتوصل الصفحة أعلى في ترجمة جزء هناك

 رقم على اإلتصال يمكنك أو لغتكز

1300662996.  

  :الدليل هذا تطوير في والمشاركة للدعم خاص شكر

  بوالية الصحية الخدمات ترويج مسؤول( ليبيو كارين

 متعددة DHACو) CALD لصالح استراليا غرب

  كاتانينج في الثقافات

  متروبوليتان بنورث الصحية الخدمة إيتون، دانيال

 بمشاركة ،)باثويز مستشار( ديوردجيفيتش ليليانا

 اإلنجليزي والبرنامج العمل، وفريق الطالب

 TAFE متروبوليتان ساوث) الكبار للمهاجرين

 لويز" المستشفى إلى الذهاب" دليل بتطوير قامت

  .الثقافي التنوع برنامج – المدير فورد،

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 مجموعةو الصحة وزارة شكر المستهلك صحة مجلس يود

  .النشرة هذه تطوير في لدعمهما أوالً  المريض العمل

 


