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 شفاخانه به رفتن

 است انسان يک تجربه مريض يک تجربه
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  شفاخانه به رفتن

 

 

 

 

 

 

اگر بيمار هستيد يا آسيب ديده ايد ممکن است مجبور 
باشيد برای مداوا و مراقبت به شفاخانه برويد. 
درمان ممکن است شامل دوا، عمليات، اسکن، 

 ايکسری، يا فيزيوتراپی باشد.

  

 قبل از رفتن به شفاخانه
         يرش دريافت ميکنيداول مکتوبی در مورد پذ

 سپس بدرمانکاه قبل از پذيرش ميرويد.

در درمانگاه در مورد مسائل مربوط به صحت شما 
سوال ميشود و در مورد درمان بشما معلومات 

 ميدهند.

موقع مناسبی است که اگر سوالی در مورد ماندن 
  در شفاخانه داريد،

 بپرسيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ترجمان کنيد.گر نمی فهميد تقاضای يک   

 چه جيزهائی به خود به شفاخانه ببريد •

  جوراب و زير لباس خواب، لباس  •

 مسواک، و دندان خمير شامپو، بدن، اسپری صابون، •

 عينک و آرايش لوازم

  ميکنيد استفاده خانه در که داواهائی •

   خصوصی بيمه کارت و مديکر کارت •

   سنترلينک کارت •

   کردن اشاتم يا شنيدن و خواندن برای چيزهائی •

  نبريد خود با جواهرات و قيمتی چيزهای •

  .کنيد روان کاالها همه برروی خودرا نام که باشيد داشته بخاطر
 

�جھ میتواند بهمراه یادداشت برای ارائھ د�ند�ان: �این دف

  4شر2ھ او1) کھ توسط وزارت ص() چاپ گردیده، استفاده شود.

  .دارم نياز ترجمان يک به من

  ____________________ :من لسان

 تشکر
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TAXI 

 

  ميرويد شفاخانه به

 

  شفاخانه به رفتن
 خانواده افراد از يکی دوست، يک تاکسی، يا آمبوالنس

 به شمارا ميتواند ميکند نگهداری شما از که کسی يا

  .دنببر شفاخانه

 از استفاده نداريد، شخصی بيمه اگر

 اگر. داشت خواهد کالنی خرج آمبوالنس

 باشيد داشته حداقل شخصی بيمه يک بتوانيد

 کالنی کمک ميشود آمبوالنس شامل که

 از و نداريد شخصی بيمه اگر. است

 50% بايد ميکنيد دريافت معاش سنترلينک

  .کنيد پرداخت را مخارج از

 با نسآمبوال به نياز صورت در

  بگيريد تماس 000 شماره/نمره

  نيست رايگان جان سنت آمبوالنس

  

  

  رسيديد شفاخانه به وقتی
 شده گرفته نظر در شما برای تخت يک که اطاقی به را شما

 داشته وتشناب حمام يک است ممکن اطاق اين. برد خواهند

 اگر. کنيد تقسيم ديگر کسی با بايستی است ممکن يا باشد،

 صالت برای اطاق يک و کافه مغازه، باشد نکال شفاخانه

  .داشت خواهد

  

 که ميدهد نشان بشما نرس يک

  .دهيد قرار کجا خودرا سامان

 اخبار برای مخصوص مهگد يک

  .دارد وجود نرس به دادن

   

 پرسش شما صحت مورد در
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www.stjohnambulance.com.au/ 

ambulance-and-health-services/ 

metro-ambulance-service/ metro-

ambulance-fees  

: معلومات کسب برای نسآمبوال جان سنت شماره

93341222  - 08 

 آيا ميپرسند شما از. کنيد پرسش ميتوانيد هم شما کردو خواهند

 فورمه بوديد موافق اگر و هستيد موافق شده پيشنهاد مداوای با

  .دارد اهميت بسيار که ميکنيد  امضاء را رضايتنامه

  

  

  

  

  .کنيد ترجمان يک درخواست فهميد نمی اگر
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  هستيد شفاخانه در که وقتی

 

  

 اما( بيايند شما ديدن برای ميتوانند اقوام و آشنايان •

 )استراحت زمان از غير

 نان درخواست ميتوانيد – مياورند شما برای نان •

 بدون يا گياهخواران مخصوص غذای کوشر، حالل،

 . نمائيد گوالتين

 کنيد صدا را نرس هستيد تشنه اي و گرسنه اگر •

 بخوانيد مجله و کتاب ميتوانيد  •

 کنيد گوش گوشی با خود موسيقی يا راديو به ميتوانيد •

 کنيد استفاده کامپيوتر يا بازيها از ميتوانيد •

 نمائيد استفاده خود تيليفون از ميتوانيد •

 .نميباشد رايگان ولی کنيد تماشا تليويزون ميتوانيد •

 

  :کنيد جلوگيری اخانهشف در افتادن از

 شويد خارج تخت از بآرامی و کرده ششته •

 بگيريد کمک و کرده استفاده نرس مخصوص دگمه از •

 باشيد مراقب حمام مانند تر جاهای در •

 
  

 سر است ممکن که کفشی •

 نپوشيد بخورد

 بخواهيد کمک افتاديد اگر •

  کنيد جلوگيری عفونت از

 خودرا بينی و دهان هميشه •

 با خودرا دست و بپوشانيد سرفه و عطسه موقع در

 کنيد تميز ضدعفونی ماده يا و صابون

 مانند تشناب به رفتن از بعد •

 بشوئيد خودرا دست باال

 بگوئيد کنندگانتان بمالقات •

 کنند تميز را دستهايشان

 و داکترها و نرسها به •
 قبل بگوئيد کارکنان ديگر

 دستهای شما با تماس از

 کنند تميز خودرا

  شما دواهای

 و کرم يا قطره، اسپری، تابلت، بشکل ميتوانند
 چيزی يک يا پيچکاری باند، تنفسی، دستگاه پماد،

  .باشد بگذارند، بدن در خارجی

 قبل که کنيد حاصل اطمينان

 داواها تمام شفاخانه ترک از

 شده داده توضيح شما برای

 طبق بر را دواها و. باشد

 يا نرس داکتر، دستور

 در .دکني استفاده داروساز

 و مصرف چگونگی مورد
  .کنيد دواهاپرسان زمان

 کنيد پرسان جمانتر يک از نميشويد متوجه اگر 

  .دهد توضيح بشما دواها مورد در که

  دارد اهميت بسيار
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  هستيد شفاخانه در که وقتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   که کارهائی فهرست!برميگرديد پس خانه به

   دهيد انجام بايد
 کمک (√) فهرست اينب رسيدگی برای

  بخواهيد

 مطمئن خانه به برگشتن پس از قبل

   :نرس يا داکتر که شويد

 داکتر برای مکتوب يک ♦

  است شده روان شما

 اند داده بشما را دواهايتان فهرست ♦

 هستند شفاخانه در که ئیها مريض برای دوا(

  )است رايگان

 کنيد چه خانه در اند گفته بشما ♦

 الزم که ديگری آزمايشهای مورد در بشما  ♦

 شده گفته داريد

 داکتر مالقات برای وقتی چه اند گفته بشما ♦

 برويد پائی سر های مريض کلينيک يا رفته

 شفاخانه به که وسائلی ديگر و ايکسری ♦

 اند داده بشما آورديد

 باره در الزم معلومات داريد، احتياج اگر ♦

 چوکی دستگيره، مانند احتياج مورد وسائل

 شده داده بشما خوراک برنامه و چرخدار

 انجام خانه در بايد که ورزشهائی مورد در ♦

 شده داده معلومات دهيد

 غربی استراليای در پرت از دور و خارج اگر ♦

 برنامه شده امضاء فورمه يک ميکنيد زندگی

 شده داده شماب بيماران مسافرت برای کمک

  است

  

  : شفاخانه که شويد مطمئن

  

 نرس مدنآ برنامه شفاخانه شويد مطمئن •

 داده ترتيب شما بخانه را چين سيلور مانند

 است

 موتر به احتياجی خانه به رفتن برای اگر •

 است شده ريزی برنامه داريد

 خانه بررسی برای احتياج صورت در •

  است شده ريزی برنامه

  

  

  :اگر دهيد اخبار را نرس فورا

 ميکنيد ناخوشی احساس بيشتر •

 ميکشيد نفس تند خيلی •

 است گرم يا و خنک خيلی شما پای يا دست •

 ميکنيد شديد گرمای احساس •

 ميکنيد خشم يا خفگی احساس •

 داريد شديد درد •

 اند داده بشما غلط دوای شايد ميکنيد فکر •

 ميآيد خوابتان خيلی •

 داريد وحشت •
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Page 8|Going to Hospital 

 

 

  رفتيد خانه به که وقتی

 

 

 شفاخانه کارکنان به خانه به رفتن از قبل

  : اگر بگوئيد

 يا. خير يا بوديد راضی شفاخانه در ماندن از

 شفاخانه و مريض بين رابط شخص با ميتوانيد

    کنيد صحبت

 رابط شخص يا نرس يا داکتر يک با اينکه از پس

 در ماندن از نکهاي مورد در شفاخانه و مريض بين

 همچنين کرديد صحبت نداشتيد، رضايت شفاخانه

 بکيريد تماس زير انجمن با ميتوانيد

 

  WA  صحی خدمات کنندگان مصرف انجمن

   يا 3422 9221

    780 620 1800 رايگان تيليفون

 يا 6300 6234  روانی صحت ينعمداف خدمات

  .057 999 1800 رايگان تيليفون

 ميکنند استفاده جمانتر از ها انجمن اين

 
 

  

  

  

  

  

  رسيديد خانه به وقتی

 بخوريد را دواهايتان •

 ناراحتی و تنهائی يا افسردگی احساس اگر •

 خود اقوام يا دوستان يا داکتر به ميکنيد

 بگوئيد

 کنيد دور خود طفالن از خودرا دواهای •

 نيافتيد باشيد مواظب •

 دهيد انجام شده گفته بشما که تمريناتی •

  بخوريد مقوی نان •

 کنيد استراحت •
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 از مراقبت مراکز در مسئوليتها و حقوق

  صحت
 

 

 

  :که شماست حق صحت از مراقبت مراکز در

 کنند رفتار شما با احترام با •

 کنيد ترجمان يک تقاضای •

 شويد متوجه که بدهند بشما بنوعی را معلومات •

 کنيد پرسان •

 باشدمي چقدر شما یمداوا مخارج شود گفته بشما •

 ببنيد خودرا صحی دوسيه •

 دهيد رضايت آگاهی با خود مداوای مورد در •

 باشيد داشته وقت شده داده معلومات فهميدن برای •

 شود نگهداری محرمانه شما مورد در معلومات •

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : شما های مسئوليت از بعضی

 شويد حاضر بموقع قرار وقت •

 بگذاريد احترام کارکنان به •

 کنيد صحبت هايتان تکليف تمام مورد در پزشکی کارکنان با •

 دواهای مثل ميکنيد مصرف که دواهائی کليه مورد در صحی کنانرکا به •

 دهيد ماتمعلو گياهی و خانگی

 بخواهيد ترجمان يک نميشويد متوجه اگر •

 دهيد انجام دستورات •
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  بگيريد تماس ما با

 

 صحی خدمات کنندگان مصرف انجمن

  غربی استراليای

Unit 6 Wellington Fair 40 Lord 

Street EAST PERTH WA 6004 ABN 

87 841 350 116 

  :خدمات

 وکالت •

 جامعه و کننده مصرف بين دادن ارتباط •

 کالتورها تنوع برنامه •

 مشی خط و تحقيق •

   يا 3422 9221: تيليفون •

  780 620 1800 رايگان ارتباط

 auwww.hconc.org.: وب

 Info@hconc.org.au:  ايميل
  

  کنيد پيدا فيسبوک در را ما ميتوانيد شما

www.facebook.com/hconcwa/ 

  شود شنيده بيماران نظريات

  

 ايکه تجربه مورد در خودرا نظرات ميتوانيد شما

 نظرات سايت/وب در ايد داشته شفاخانه در

  :بيماران

https://www. 

patientopinion.org.au/services/wa 

 لسان ميتوانيد که دارد وجود شده ترجمه قسمت يک

  تيليفون با ميتوانيد يا. کنيد پيدا خودرا

  .بگيريد تماس 1300662996

 کتابچه تهيه در زير افراد های کمک و حمايت برای

  :مينمائيم تشکر راهنما

 ايالت در صحی خدمات ترويج مسئول( يوپلي كارين

 در ملييتی چند DHACو) CALD غربی استراليای

   کاتانينگ

   متروپوليتن نورت صحی خدمات إيتون، دانيال

 همکاری با ،)پتويز مشاور( ديوردجيفيتش ليليانا

 مهاجران برای انگليسی برنامه کارکنان و دانشجويان

 TAFE وليتانپمترو تساو در سال کالن

 فورد، لويز توسط" خانهشفا به رفتن" دفترچه اين

  .است شده تهيه کالتوری تنوع برنامه مدير

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 از که است مايل صحی خدمات کنندگان مصرف انجمن

 و تهيه در که "دارد تقدم حق بيمار گروه و صحت اداره"
 سپاسگزاری اند کرده حمايت را ما کتابچه اين تکميل

  .  .نمايد
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 هستيد درخانه که وقتی


