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  مراجعه به بيمارستان

 تجربه بيمار، تجربه انسان است
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  مراجعه به بيمارستان

 

 

 

 

 

 

 

 ممکن استاگر شما بيمار هستيد يا آسيب جسمی ديده ايد 
الزم باشد برای درمان و مراقبت به بيمارستان مراجعه 

  کنيد.

ممکن است درمان شامل دارو، عمل جراحی، 
  يا فيزيوتراپی باشد. پرتو نگاری

  

  قبل از مراجعه به بيمارستان

شما نامه ای در خصوص پذيرش در بيمارستان  •
  دريافت خواهيد کرد

  بايد به درمانگاه قبل از پذيرش مراجعه کنيدبعد  •

تان  پزشکیدرمانگاه، از شما درمورد وضعيت در
چگونه خواهد  روند درمانپرسيده خواهد شد و اينکه 

  .بود

در بيمارستان  که شما در مورد چگونگی پذيرش زمان خوبی است ،اين
 سوال کنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .مترجم نماييد اگر متوجه نمی شويد درخواست

  بهتر است با خود به بيمارستان ببريد:چه اقالمی 

  لباس خواب، لباس زير و جوراب •

صابون، خوشبوکننده، شامپو، خميردندان و  •
  مسواک،لوازم آرايشی، عينک

  داروهايی که در منزل مصرف می کنيد •

کارت مديکر تان و هرگونه کارت بهداشت  •
  خصوصی

  کارت بهداشت  •

  خوانيد، تماشا يا گوش می کنيدچيزهايی که می  •

 اشياء قيمتی يا جواهرات را با خود نبريد. •

  .بنويسيد اشيد که نام خود را روی وسايل تانبياد داشته ب
 

:می توانيد قابل توجه ارائه کنندگان خدمات درمانی
اين کتابچه را همراه با کتب منتشره از سوی 

 وزارت بهداشت استفاده نماييد. 

  

  من به يک مترجم نياز دارم.
  زبان من است:

  با تشکر
  



P a g e  3|Going to Hospital 

  
  مراجعه به بيمارستان

 

  مراجعه به بيمارستان

شايد يک آمبوالنس، تاکسی، دوست، 
شما را به  ،اعضای خانواده يا فرد مراقب

  .بيمارستان منتقل کند

اگر بيمه سالمت نداشته باشيد، هزينه 
آمبوالنس زياد خواهد بود. خوب است که 

باشيد که بيمه سالمت پايه ای داشته 
باشد. اگر بيمه  آمبوالنس را هم شامل

سالمت نداريداما از سنترلينک مساعده 
درصد هزينه را  50دريافت می کنيد بايد 

  بپردازيد.

اورژانس به آمبوالنس نياز  تصوراگر ب
  تماس بگيريد. 000داريد با شماره 

  

  

  وقتی به بيمارستان رسيديد

شما به اتاقی منتقل می شويد که يک رختخواب مختص شما 
ممکن است يک حمام و يک توالت در  .در آن وجود دارد

مجبور باشيد آنها را  اين اتاق وجود داشته باشد يا اينکه شما
.اگر بيمارستان بصورت اشتراکی با ديگران استفاده کنيد

 هم وجود بزرگ باشد، يک مغازه، کافی شاپ و اتاق نيايش
  خواهد داشت.

  

اد که وسايل تان را کجا يک پرستار به شما نشان خواهد د
  .بگذاريد

دکمه ای برای اينکار وجود در صورت نياز به پرستار، 
  دارد 

شما سواالتی در مورد  از
تان پرسيده  وضعيت پزشکی

خواهد شد و شما هم می توانيد 
سواالت خود را 

  همچنينبپرسيد.

استفاده از آمبوالنس سنت هزينه 
  جان

www.stjohnambulance.com.au/ 

ambulance-and-health-services/ 

metro-ambulance-service/ metro-

ambulance-fees  

آمبوالنس سنت  خصوصشماره تلفن سوال در
  :جان

 08 9334 1222  
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از شما در مورد رضايت تان برای درمان پرسيده می شود 
  که اين، رضايت آگاهانه ناميده می شود و بسيار مهم است.

  اگر متوجه نمی شويد درخواست مترجم نماييد.
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  هستيدوقتی که در بيمارستان 

 

توانند از شما ديدن کنند(البته  دوستان و خانواده می
  اينکار در زمان استراحت امکان پذير نمی باشد)

می توانيد تقاضای  -غذا برای شما آورده می شود •
 .غدای حالل، کوشر، بدون گوشت يا گلوتون نماييد

اگر گرسنه يا تشنه هستيد با پرستار خود تماس  •
 بگيريد.

 می توانيد مجله و کتاب بخوانيد •

 با استفاده ازهدفون،ه راديو گوش کنيد يا بمی توانيد  •
  موسيقی گوش کنيد

 می توانيد بازی يا تبلت همراه داشته باشيد  •

 می توانيد از گوشی خود استفاده کنيد •

می توانيد تلويزيون تماشا کنيد البته اينکار رايگان  •
 نيست

  جلوگيری از افتادن روی زمين در بيمارستان:

 آن خارج شويدروی تخت بنشينيد و آرام از  •

 برای کمک خواستن، از دکمه مربوطه استفاده کنيد •

 مثل حمام، مراقب باشيد در محيط های مرطوب، •
  

 کفشی بپوشيد که سرنخوريد

، کمک اگر زمين خورديد •
 بخواهيد

  از عفونت جلوگيری کنيد

عطسه يا  هميشه وقتيکه •
سرفه می کنيد جلوی دهان خود را بگيريد و بعد 

از آن دستهای خود را با صابون يا مواد 
 ضدعفونی کننده تميز کنيد.

بهمان صورتی که در باال  •
شد دستهای خود را بعد  قيد

از رفتن به دستشويی تميز 
 کنيد.

 از بازديدکنندگان از خود •
هم بخواهيد تا دستان خود 

 را تميز کنند.

از پرستاران، پزشکان و  •
کارکنان ديگر بخواهيد تا 

 .قبل از معاينه شما دستهای خود را تميز کنند

  داروها

داروها می تواند شامل قرص ها، قطره ها و 
ا، اسپری ها، کرم ها و روغن ها، استنشاق کننده ه

در بدن تعبيه شده دستگاه  باند ها، تزريقات، و
مطمئن شويد که قبل از .باشد

بيمارستان، طريقه ترک 
اروها به شما استفاده از د

بايد آنرا و  توضيح داده شود
رستار، طبق دستوالعمل پ

پزشک يا داروخانه چی، 
مصرف کنيد.بپرسيد که چه 

و در چه زمان را دارويی 
  هايی بايد مصرف کنيد.

متوجه  از يک مترجم بخواهيد تا در صورتيکه
  .دويد داروها را برای شما توضيح دهنمی ش
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  هستيدوقتيکه در بيمارستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  رفتن به خانه. چک ليست بصورت زير است

اين ليست  (√) برای چک کردن
  کمک بخواهيد.

قبل از رفتن به منزل مطمئن 
شويد که پزشک يا پرستار 

  شما:

به شما نامه ارجاع به  ♦
  داده باشدپزشک تان را 

يی که بايد مصرف کنيد را دريافت ليستی از داوها ♦
(داروهايی که در بيمارستان به بيماران کرده ايد

  )استبستری داده می شود رايگان 

به شما گفته باشد که در منزل چه کارهايی  ♦
  انجام دهيد بايد

ورد آزمايشهای ديگری گفته باشد به شما در م ♦
  داشته باشيدآنها انجام  که شايد نيازبه

به شما گفته باشد که چه زمانی بايد به پزشک  ♦
  خود يا درمانگاه مراجعه کنيد

 به شما تصاوير ايکس ری و اقالمی که شما ♦
داده  پس به بيمارستان آورده ايد را با خود

  باشد

لزوم، اطالعاتی در خصوص  در صورت ♦
يل دستی، ويلچر، نيازهای خاص شما مثل ر

  داده باشد و رژيم غذايی

اطالعاتی به شما در مورد تمرين های بدنی  ♦
  که بهتر است در منزل انجام دهيد داده باشد

استراليای غربی اگر شما درمناطق دوردست  ♦
به شما و دور از شهر پرت زندگی می کنيد 

را  (PATS)فرم طرح کمک به مسافرت بيمار
  داده باشد

  

  :همچنين مطمئن شويد که بيمارستان 

 از شما مراقبت برایی الزم هماهنگی ها •
مثل  يک سازماندر منزل از سوی 

Silver Chain را انجام داده باشد  

در صورت نياز، وسيله نقليه ای برای  •
  بردن شما به منزل آماده کرده باشد

هماهنگی های الزم برای در صورت لزوم،  •
را انجام داده  در منزلشما  وضعيت ارزيابی

   باشد
  

  

  به پرستار خود فوراً اطالع دهيد اگر:

 احساس می کنيد حالتان بدتر شده است

 تنفس شما شديدتر شده است •

 دستان يا پاهايتان خيلی سرد يا گرم شده است •

 خيلی احساس گرما می کنيد •

 احساس ناراحتی يا عصبانيت داريد •

 درد زيادی داريد •

 فکر می کنيد داروهای شما متفاوت است •

 احساس خواب آلودگی شديدی داريد •

 ترسيده ايد •
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  منزل رفتيدوقتی به 

 

قبل از رفتن به منزل، به کارکنان 
   بيمارستان اطالع دهيد

ز بستری بودن در بيمارستان راضی بوده که آيا ا
را بدانند.  امر . آنها دوست دارند اينايد يا خير

شما می توانيد در اينمورد به مسئول ارتباط با 
  بيماران در بيمارستان اطالع دهيد.

به پزشک، پرستار، يا مسئول  بعد از اطالع
ارتباط با بيماران در خصوص ميزان رضايت 
خود از بستری بودن در بيمارستان مربوطه، 

شما همچنين می توانيد با موارد زير تماس 
  بگيريد:

  

 

شورای دريافت کنندگان خدمات درمانی 
يا  9221 3422استراليای غربی به شماره 

  1800 620 780تماس رايگان با 

 6300خدمات وکالتی بيماران روحی به شماره 
  1800 999 057يا تماس رايگان با  6234

 اين سازمان ها از مترجم استفاده می کنند.

 
 

  

  

  

  

  
  وقتی به منزل رفتيد

 داروهای خود را مصرف کنيد •

اگر احساس ناراحتی، تنهايی يا پريشانی  •
داريد به پزشک يا دوستان و خانواده 

 اطالع دهيد

 بخواهيدکمک  •

داورهای خود را دور از دسترس کودکان  •
 قرار دهيد

 مراقب باشيد که زمين نخوريد •

تمرين های بدنی که به شما توصيه شده را  •
 انجام دهيد

 غذای سالم بخوريد •

 استراحت کنيد •
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  حقوق و مسئوليت ها در بخش درمانی
 

 

 

  :کهدر بخش درمانی شما حق داريد 

  با احترام برخورد شود با شما •

  مترجم بخواهيد •

اطالعات طوری به شما داده شود که متوجه  •
  شويد

  سوال بپرسيد •

به شما گفته شود که هزينه درمان شما چقدر  •
  خواهد بود

  خود دسترسی داشته باشيدسابقه پزشکی به  •

برای درمان رضايت آگاهانه خود را اعالم  •
  کنيد

ارائه زمان کافی به شما برای فهم اطالعات  •
  داده شود شده

 اطالعات شما محرمانه تلقی شود •

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  برخی از مسئوليت های شما بشرح زير است:

 برای قرار مالقات ها، سر وقت بياييد •

 کارکنان بيمارستان با احترام برخورد کنيد با •

 به کارکنان بيمارستان در مورد هر گونه بيماری که داريد اطالع دهيد •

بيمارستان در خصوص داروهايی که مصرف می کنيد اطالع به کارکنان  •
 دهيد از جمله داروهای گياهی وسنتی

 اگر متوجه نمی شويد درخواست مترجم نماييد •

 کنيد از دستورالعمل ها پيروی •
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  تماس با ما

 

شورای دريافت کنندگان خدمات درمانی 
   استراليای غربی 

Unit 6 Wellington Fair  

40 Lord Street  

EAST PERTH WA 6004  

ABN 87 841 350 116 

  :خدمات

 وکالت •

 ارتباط با افراد مراجعه کننده و جامعه •

 برنامه تنوع فرهنگی •

 سياست گذاریتحقيق و  •

   يا 3422 9221: تلفن

  780 620 1800 تماس رايگان

 www.hconc.org.au: تارنما

 Info@hconc.org.au:  ايميل

  

  ما ميتوانيد ما را در فيس بوک پيدا کنيدش

www.facebook.com/hconcwa/ 

شما می توانيد تجربه خود از بستری بودن در 
 ارائهبيمارستان را در تارنمای پيشنهادات بيماران 

  کنيد:

https://www. 

patientopinion.org.au/services/wa 

بخش ترجمه در باالی صفحه تارنما وجود دارد که 
 می توانيد زبان خود را در آن پيدا کنيد يا با شماره

  تماس بگيريد. 1300662996

از افراد زير برای پشتيبانی و ارائه اطالعات 
  :چه راهنما تشکر خاص داريمکتاببمنظور تهيه اين 

بخش کارن ليپيو(مسئول ترويج خدمات درمانی 
 DHAC) و CALDروستايی استراليای غربی برای 

  تنوع فرهنگی در کاتانينگ

  شمال شهر پرت پزشکیدانيل ايتون، خدمات 

ليليانا درجويچ(مشاور تحصيلی)، دانش آموزان و 
(برنامه آموزش AMEPکارکنان مشارکت کننده، 

جنوب  TAFE بزرگسال)زبان انگليسی به مهاجران 
 شهر پرت

ز چه راهنمای "مراجعه به بيمارستان" اکتاباين 
که مدير برنامه سوی لوييز فورد تهيه گرديده است 

  تنوع فرهنگی می باشد.

  

  
شورای دريافت کنندگان خدمات درمانی مايل است تا از 

لويت با بيمار" برای وزارت بهداشت و سازمان "او
  نمايد.براهنما تشکر  کتابچه تهيه اين پشتيبانی در



 

Page 10|Going to Hospital 

 

 


