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 را به خط بریل یا به صورت نوار صوتی برای شما کتابچهاگر می خواھید این 
 6509 201 0141: آماده کنیم لطفا با این شماره تماس بگیرید

به زبان دیگری برای شما آماده کنیم لطفا با این  را کتابچهاگر می خواھید این 
 6509 201 0141: شماره تماس بگیرید

 
Ma tha sibh ag iarraidh an fhiosrachaidh seo ann an cànan 
eile, cuiribh fios gu:    

 

 
 
 

 6509 201 0141: شماره تلفن
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 شماره تلفنھای تماس

 ☎ )بورد سویچ(
Blawarthill Hospital 0141 211 9000 

The Beatson West of Scotland 
Cancer Centre 

0141 301 7000 

 

Drumchapel Hospital  0141 211 6000 

Gartnavel General Hospital 0141 211 3000 

Glasgow Homeopathic Hospital 0141 211 1600 

Glasgow Royal Infirmary 0141 211 4000 

Inverclyde Royal Hospital 01475 633777 

Lightburn Hospital 0141 211 1500 

Mansionhouse Unit 0141 201 6161 

Mearnskirk House 0141 616 3742 

Royal Alexandra Hospital 0141 887 9111 

Southern General Hospital 0141 201 1100 

Stobhill Hospital 0141 201 3000 

The Princess Royal Maternity 0141 211 5400 

Vale of Leven 01389 754121 

Victoria Infirmary 0141 201 6000 

Western Infirmary 0141 211 2000 
 

 . در صورت لزوم لطفا از سرویس رله متنی استفاده کنید     
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 صفحه                فھرست مطالب

   5............. ..................  از مراجعه به بیمارستانپیش

 6............................... مراجعه به بیمارستان

   6............................... چه چیزی را با خود بیاورید •

    7.....................  یاوریدنچه چیزی را با خود  •

 8.....................  در بیمارستانبستریدر مدت 

   8..................... زشکیپمحرمانه بودن اطالعات  •

  8.....................  در ھنگام ورود شما به بیمارستان •

  10..................... آموزش دانشجویان و تحقیقات پزشکی •

  11.....................    دستبھداشتکنترل عفونت و ژل  •

     11..................... تغییر بخش •

    11..................... ردیگانتقال به بیمارستان  •

     11....................  با جنس مخالفبستری •

   12....................  کارکناناحترام گذاشتن به  •

   12....................  سوزی امنیت در برابر آتش •

    12..................... ممنوع بودن دخانیات •

    12...... ...............مددکاران اجتماعی •

        13.................... غذا •

 13.................... ھای دارو دادن به بیماران دوره •

    13.................... خدمات مخصوص بیماران •
 15....................  اطالعات دیگر

    16.................... نظرات و پیشنھادات •

     16....................  شکایات •

     16....................   ترخیص •

    17....................   ھای بعدی ویزیت •

    17....................  ھای رفت و آمد ھزینه •

    18....................   مراقبانحمایت از •

     18....................  حمایت مالی •

    19...... .............. کنندگانمالقاتاطالعاتی برای  •
 

 لطفا توجه داشته باشید

شخصی است که مسئول بخش ' پرستار ارشد یا ماما'در این کتابچه، منظور از 
 .است
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ھای الزم را در باره آنچه که می توانید در  ما امیدواریم که اطالعات زیر راھنمایی
ا  ی ھنگام مراجعه به بیمارستان انتظار داشته باشید به شما، اعضای خانواده

با ما در اگر ھر نوع نگرانی یا سؤالی دارید لطفا بی درنگ . مراقبان شما بدھد
 . را خواھند کرد تا به شما کمک کنند خود ما نھایت تالشکارکنان. میان بگذارید

 
ی بزرگ و کالید گالسگواس در .اچ.انھدف بخش خدمات بحران 

)NHS Greater Glasgow and Clyde (این است که : 
 مراقبت بھداشتی شما را تأمین کند،نیازھای  •

 و

 .پیوسته میزان و کیفیت خدمات موجود برای بیماران را افزایش دھد •
 
 

 پیش از مراجعه به بیمارستان
 :موارد زیر را فراموش نکنید

از اعضای خانواده یا دوستانتان بخواھید نامه ھای شما را دریافت کنند  •
 .و مراقب امنیت خانه شما باشند

 در صورتی که – قرار دھید ر و حقوق بازنشستگی را در جریاناداره کا •
مزایا دریافت می کند با آنھا تماس بگیرید و درخواست راھنمایی بکنید 

چون ممکن است بستری شدن شما در بیمارستان بر مزایای شما تأثیر 
 .داشت باشد

در صورت لزوم به اداره پرستاری و مددکاری اجتماعی منطقه اطالع  •
 ).ھر نوع کمک در منزل، مراقبان و غیره(دھید 

 
 :لطفا موارد زیر را به مسئوالن بخش اطالع دھید

اگر اخیرا ھر نوع بیماری داشته اید مانند تب، اسھال، استفراغ یا ھر نوع  •
 .جوش یا خال پوستی

 .اگر به تجھیزات ویژه نیاز دارید •
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ستری اگر شما خود یک شخص مراقب ھستید، چون این ممکن است بر ب •
 .شدن شما در بیمارستان یا بر ترخیص شما تأثیر داشته باشد

 .اگر به مترجم شفاھی یا ھر نوع حمایت ارتباطی نیاز دارید •
 
 

 مراجعه به بیمارستان

 چه چیزی را با خود بیاورید

 :در زیر لیستی از وسایلی ذکر شده که ممکن است شما بخواھید با خود بیاورید
 نامه پذیرش شما •

روھایی که در حال حاضر مصرف می کنید مانند ویتامینھا و تمام دا •
در صورت امکان لیست جدید ھمه داروھای خود و نحوه . داروھایی گیاھی

ممکن است در مدت بستری بودن شما در بیمارستان . مصرف آنھا را بیاورید
 .از این داروھا برای مداوای شما استفاده شود

 وسایل بھداشت و یک حوله •

 و پیژامه شبلباس  •

 لباس خواب و دمپایی •

 عینک شما و جعبه آن، در صورت لزوم •

کتاب یا مجله برای مطالعه یا چیزھای دیگری برای سرگرم کردن خود در  •
 مدتی که در بیمارستان بستری ھستید

اگر دندان مصنوعی دارید لطفا یک ظرف که اسم شما روی آن نوشته شده  •
 .ر آن نگھداری کنیدباشد با خود بیاورید تا دندانھا را د

 سمعک و جعبه آن •

  بیمارستان از شما خواسته اند با خود بیاوریدکارکنانھر چیز دیگری که  •

جزئیات وعده ھای مالقات بیمارستان یا کلینیک که ممکن است در مدت  •
 .بستری بودن شما در این بیمارستان اتفاق بیفتد

 تنھا تعداد کمی لباس در ضمن فضای نگھداری وسایل محدود است به ھمین خاطر
 . با خود بیاورید
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 نیاوریدچه چیزی را با خود 

ھیچ نوع مشروب الکلی و مواد غیرقانونی با خود نیاورید چون ما اجازه آوردن 
 .آنھا به داخل بیمارستان را نمی دھیم

 
 پول و اشیاء قیمتی

 .ائیداز آوردن پول زیاد، اشیاء قیمتی، جواھرات یا وسایل شخصی خودداری فرم

بیمارستان در قبال گم شدن یا آسیب دیدن وسایل شخصی شما ھیچ مسئولیتی 
 بیمارستان سپرده کارکنانندارد مگر اینکه وسایل را به منظور نگھداری امن به 

 .باشید
 
شما به مقدار کمی پول برای تماس تلفنی، خریدن روزنامه، و است ممکن  •

 .غیره نیاز داشته باشید

متی یا مبلغ زیادی پول ھمراه خود بیاورید ممکن است به اگر شما اشیاء قی •
لطفا از پرستار یا . منظور نگھداری امن به بخش امانات تحویل داده شود

در . ھای الزم برای این کار را انجام دھد مامای خود بخواھید که ھماھنگی
ھای الزم را برای بازگرداندن آنھا به شما انجام  ھنگام ترخیص ما ھماھنگی

لطفا توجه داشته باشید ما معموال ھر نوع پول نقدی را که به . واھیم دادخ
 .بخش امانات سپرده می شود به صورت چک به شما باز می گردانیم

می توانید مبالغ اندک پول را در ساعات اداری بدون اعالم قبلی برداشت کنید  •
 . ساعت قبل به ما اطالع دھید24اما برای مبالغ عمده باید از 

 
 آمبوالنس یا خودروی آمبوالنس

اگر بنا بر دالیل پزشکی، شما به آمبوالنس یا خودروی آمبوالنس نیاز داشته 
. ھای الزم را برای شما انجام دھند  بیمارستان می توانند ھماھنگیکارکنانباشید، 

 ممکن است تنھا در صورت لزوم حضور ھمراه به دالیل ضابه دلیل محدودیت ف
اگر شما . زه داده شود که ھمراه بیمار سوار آمبوالنس شودپزشکی به او اجا

دیگر به آمبوالنس یا خودروی آمبوالنس نیاز ندارید لطفا بالفاصله با شماره تلفن 
 تماس بگیرید و نام، آدرس، شماره تلفن و تاریخ پذیرش خود را 1333 389 0800

 .به آنھا بدھید
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 در مدت بستری در بیمارستان

 طالعات بھداشتیمحرمانه بودن ا

 در مورد حفظ اطالعات NHSنامه   قانونا موظف ھستند که از آیینکارکنانتمامی 
 .محرمانه بیمار پیروی کنند

 
اگر می خواھید در مورد اینکه ما چگونه از اطالعات پزشکی شما محافظت می 
 می کنیم بیشتر بدانید، لطفا از مدیر بایگانی بھداشتی بیمارستانی که به آن مراجعه

 ما بخواھید که یک کپی از کتابچه راھنمای کارکنانکنید سؤال کنید، یا از یکی از 
 .ما را به شما بدھد

 
 در ھنگام ورود شما به بیمارستان

و نامه را به شده است لطفا به ھمان محل بروید که در نامه پذیرش شما ذکر 
.  خواھند کرد اطالعات شما را تأییدکارکنانسپس . مسئول پذیرش تحویل دھید

ژل ھر شخصی که به این بخش مراجعه می کند باید قبل از ورود به بخش از 
ژل کنترل عفونت و بھداشت دست را 'قسمت . (استفاده کندبھداشت دست موجود 

 ). بخوانید
 

آنھا .  از شما استقبال خواھد کردکارکناندر ھنگام ورود شما به بخش یکی از 
 خواھند داد که باید در تمام مدت بستری در یک دستبند ھویت شخصی به شما

اگر اطالعات شما نادرست است یا پاک شده و یا . بیمارستان آن را بپوشید
 امکانات کارکنان.  بخش اطالع دھیدکارکناندستبندتان شل است، لطفا به یکی از 

بخش را به شما نشان خواھند داد و چند سؤال از شما خواھند پرسید از جمله 
 :ددر مور

 

اطالعات شخصی، شامل نام اعضای خانواده و مراقبان، و اینکه می خواھید  •
چه کسی در تصمیم گیریھا در مورد مراقبت از شما در مدت بستری در 

 بیمارستان شرکت داشته باشد

 پیشینه پزشکی شما، وضعیت کنونی سالمتی شما و دلیل بستری •
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 کنیدھر نوع دارویی که مصرف می  •

 ه اخیرا به آن مبتال شده ایدھر نوع بیماری ک •

 اطالعات در باره خودتان مثال ریشه نژادی شما •

 ھر شیء قیمتی که ھمراه خود آورده اید •

 ھر نوع مشکل بینایی، گفتاری، شنیداری یا ھر معلولیت دیگری •

 
 . امکان تأمین تجھیزات ویژه وجود دارد–ھر نوع مشکل حرکتی  •
 ای هھر نوع مشکل بلع غذا یا نیازھای تغذی •

 
 

 اگر به اطاعات، راھنمایی، و حمایت بیشتر نیاز داشته باشم باید چه کار کنم؟

 نھایت تالش خود را خواھند کرد کارکناندر مدتی که شما در بیمارستان ھستید 
 .تا به شما کمک کنند و از شما حمایت کنند

 
راھم  این است که خدمات مراقبتی را به نوعی برای شما ف برسیاست بیمارستان

کند که پاسخگوی نیازھای فیزیکی، روانشناختی، معنوی، فرھنگی و اجتماعی شما 
 .باشد

در زیر چند مورد از زمینه ھایی که بیمارستان نیازھای فردی شما را تأمین می 
 :کند ذکر شده است

 خدمات ترجمه شفاھی برای بیمارانی که به زبان انگلیسی صحبت نمی کنند •

 ره برای بیمارانی که ناشنوا ھستندخدمات مترجم زبان اشا •

 تأمین غذاھایی که با نیازھای دینی و فرھنگی شما سازگار باشد •

یارھای بیمارستان جھت کمک به شما برای در میان گذاشتن  ھماھنگی با دین •
 ھر نوع نگرانی یا دلواپسی که ممکن است داشته باشید

 شماکمک جھت ھماھنگی بازدید توسط کلیسا یا جامعه مذھبی  •

یاری برای  مرکز دین) ھای یا حرم(حصول اطمینان از وجود اتاقھای آرامش  •
 .آن دسته از مراجعین و بیمارانی که به دنبال مکانی برای خلوت ھستند

 .ارایه اطالعات درباره مددکاری اجتماعی، در صورت لزوم •
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ا ای می توانید از طریق صحبت ب در مدت بستری در بیمارستان شما در ھر لحظه
 . پرستاری، ھر یک از این خدمات را درخواست کنیدکارکنانیکی از 

 بیمارستان نھایت تالش خود را می کنند تا به ھر کارکنان: به یاد داشته باشید که
 .طریق ممکن به شما کمک کننند

 
 

 اطالعات

ای از مراقبت یا  اگر شما یا یکی از بستگانتان می خواھید در مورد ھر جنبه •
با پزشکتان صحبت کنید، لطفا از طریق پرستار، ماما یا منشی درمان شما 

 .پزشک خود وقتی را برای مالقات ھماھنگ کنید

در صورت استفاده از ھر روش درمان یا عمل جراحی ما ابتدا رضایت شما  •
 .را کسب می کنیم

اگر یکی از بستگان یا مراقبان شما از اختیار الزم برای تصمیم گیری در  •
رفاھی شما برخوردار باشند، طبق قانون بزرگساالن ناتوان مورد وضعیت 

نامه یا   مثال از طریق وکالتنامه، مداخله( بخش اطالع دھید کارکنانشما باید 
 )نامه قیومیت

پرستار . شما حق دارید که به مدارک پزشکی خود دسترسی داشته باشید •
 .ار کنیدارشد یا ماما به شما می گوید که برای این منظور باید چه ک

اگر احساس می کنید که نیاز به . شما از حق مشاوره برخوردار ھستید •
 . راھنمایی دارید لطفا از مشاور مسئول مراقبت خود سؤال کنید

اگر به گواھی پزشکی نیاز داشته باشید می توانید آن را پرستار خود دریافت  •
 .کنید

 
 آموزش دانشجویان و تحقیقات پزشکی

 آموزش کلینیکی و پرورش دانشجویان در زمینه پزشکی، بخش مھمی از کار ما
شما از این حق برخوردارید که در مورد . ی و حرفه ھای دیگر استپرستار

مشارکت یا عدم مشارکت در آموزش دانشجویان یا تحقیقات پزشکی تصمیم 
 . از شما سؤال شود باید قبل از مشورت، در این باره. بگیرید
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 شت دستژل کنترل عفونت و بھدا
 

برای جلوگیری از گسترش عفونت . کنترل عفونت در بیمارستان بسیار مھم است
ی که وارد بخش می شوند یا آنجا را کارکنان و مالقات کنندگانما از ھمه بیماران، 

اندکی از این ژل . ترک می کنند می خواھیم که از ژل بھداشت دست استفاده کنند
ن را ھمانند کرم روی دست خود بمالید را در روی دست خود بپاشید و سپس آ

ظرفھای مخصوص ژل . و اجازه دھید تا دستانتان به طور طبیعی خشک شود
اگر شما ھیچ . وجود داردبھداشت دست در ورودی بخش و در سراسر بخش 

 در میان کارکنانظرف ژلی پیدا نکردید یا در مورد آنھا تردید داشتید با یکی از 
 .بگذارید

 
 تغییر بخش

 

به عنوان قسمتی از برنامه مراقت شما، ممکن است الزم باشد ما شما را به بخش 
ما به شما، بستگان و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد، . دیگری منتقل کنیم

 .مراقبان شما اطالع خواھیم داد
 

 انتقال به بیمارستان دیگر
 

ا شما را به به عنوان قسمتی از برنامه مراقت شما، ممکن است الزم باشد م
اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد، ما به شما، . بیمارستان دیگری منتقل کنیم

 .بستگان و مراقبان شما اطالع خواھیم داد
 

 بستری با جنس مخالف
 

جنسیتی خواھید بود، یعنی  در مدت بستری در بیمارستان شما در یک بخش تک
لبته، در برخی قسمتھای ا. جنس شما خواھند بود تمامی بیماران آن بخش ھم

بیمارستان این امر غیرممکن است، به عنوان مثال، در ھنگام پذیرش در بخشھای 
در این بخشھا تختھا به وسیله پرده از ھم جدا . مراقبت ویژه در موارد اورژانسی

 .می شوند
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 کارکناناحترام گذاشتن به 

مارستان ھر شخصی ما رفتار توھین آمیز و خشونت آمیز را تحمل نمی کنیم و بی
 .قبول باشد تحت پیگرد قرار خواھد داد را که رفتار او غیر قابل 

 
 سوزی امنیت در برابر آتش

اگر در جایی دود یا آتش مشاھده .  کنترل و آزمایش می شود آالرم آتش پیوسته
 کارکنانسوزی  در صورت آتش.  اطالع دھیدکارکنانکردید بالفاصله به یکی از 

 .ا می گویند که باید چه کار کنیدپرستاری به شم
 

 ممنوع بودن دخانیات
 
 

 
 

تالش برای ترک سیگار مھمترین گامی است که شما می توانید برای سالمت خود 
اگر شما در بیمارستان بستری ھستید و می خواھید در مدت بستری . بردارید

خدمات ترک سیگار " پرستاری در باره کارکنانبودن سیگار را ترک کنید، لطفا با 
 . صحبت کنید" برای بیماران بستری

 
 مددکاران اجتماعی

آنھا می . در صورت نیاز مددکاران اجتماعی آماده ارایه خدمات به شما ھستند
ھای مختلفی شما را راھنمایی کنند یا به شما اطالعات بدھند، از  توانند در زمینه

 :جمله
 ای مالی یا مزایااطالعات در باره کمکھ •

 موضوعات مربوط به استخدام •

 ھای داخل منزل ھماھنگی •

کسب اطالعات درباره طیفی از خدمات مراقبت اجتماعی که در جامعه موجود  •
 .است

این . این بیمارستان از سیاست ممنوعیت دخانیات پیروی می کند
بدان معناست که در ساختمان، ورودی، راھرو، محوطه و پارکینگ 

 . سیگار کشیدن ممنوع استNHSاتومبیل 
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 . بخش سؤال کنیدکارکنانبرای کسب اطالعات بیشتر لطفا از 
 
 غذا  

 

 
 
 

 ھای دارو دادن به بیماران دوره

ه پیشبند ارغوانی پوشیده بود یا عالمتی روی لباس او ھرگاه پرستاری را دیدید ک
 دیگر، کارکنان، این عالمت به ’protected drug round‘بود که روی آن نوشته 

 می گوید که این پرستارھا سرگرم دادن دارو به مالقات کنندگانبیماران و 
انید زنگ اگر نیاز به کمک دارید می تو.  ھستند و نباید مزاحم آنھا بشوندبیماران

 . بیمارستان نزد شما بیایدکارکنانخود را به صدا در بیاورید تا یکی دیگر از 
 

 شستن لباس بیمار

سازمان . در بیمارستان ھیچ خدماتی برای شستشوی لباس بیمار وجود ندارد
ای را تدوین  کتابچه) Health Protection Scotland(مراقبت بھداشتی اسکاتلند 

شستشوی لباسھا در منزل؛ راھنمای افراد بستری شده 'کرده است تحت عنوان 
لطفا از پرستار خود بخواھید که . 'ھادر بیمارستان و مراکز مراقبت و بستگان آن

 .یک نسخه از آن را به شما بدھد
 

 خدمات مخصوص بیماران
 

 چرخ دستی خرید

شما می . چرخ دستی خرید گردانده می شودبرخی از بخشھا ھر روزه یک در 
 .نید از این چرخ دستی روزنامه، مجله، آجیل، و غیره بخریدتوا
 
 

.  لیست به شما می دھد تا غذای خود را انتخاب کنیدبیمارستان یک
اطالعات درباره غذا و "برای کسب اطالعات بیشتر لطفا کتابچه 

این کتابچه در بخش موجود . را بخوانید" بھداشت در بیمارستانھا
و گیاھی ) حالل یھودی(اگر بخواھید غذاھای حالل، کوشر . است

 .برای شما تھیه می شود
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 یاری خدمات دین

در مدت بستری شما در بیمارستان ممکن است بخواھید به صورت محرمانه با 
این صحبت محرمانه می تواند درباره ھر موضوعی باشد که . یک نفر صحبت کنید
ھای بیماران و  یدن نگرانییاران بیمارستان آماده شن دین. شما را نگران می کند

 با ھر عقیده و مالقات کنندگانارایه حمایت عاطفی و معنوی به ھمه بیماران و 
یاران بیمارستان به طور مرتب از بخشھا بازدید می کنند  دین. باوری می باشند

واھید با یکی از آنھا صحبت کنید لطفا از پرستار خود بخواھید اما، اگر شما می خ
یاران بیمارستان ھمچنین در ساعات غیررسمی  دین. اری تماس بگیردی با تیم دین

اگر به خاطر باور دینی یا عقاید . در موارد اورژانسی آماده ارایه خدمات ھستند
.  بیمارستان در میان بگذاریدکارکنانخود نیاز خاصی دارید می توانید آن را با 

 . را تأمین کنندآنھا نھایت تالش خود را خواھند کرد که نیازھای شما

ھای الزم را انجام دھد تا کلیسا  یاری ھمچنین می تواند ھماھنگی تیم خدمات دین
 .یا جامعه مذھبی شما به مالقات شما بیاید

 ھمانند دیگر کارکنان NHSیاری بیمارستان به عنوان بخشی از خدمات  تیم دین
 .موظف است که از اطالعات محرمانه افراد محافظت کند

 
 ونتلویزی

 .در برخی از اتاقھای استراحت بیمارستان تلویزیون وجود دارد

 
 رادیوی بیمارستان

 .تعدادی از بخشھای بیمارستان به خدمات رادیویی بیمارستان دسترسی دارند
 

 تماس
 از طریق پست

 

 
 
 
 
 

بردار را می توانید از طریق سیستم پست بیمارستان پست ھای تم  نامه
. اعضای خانواده و دوستانتان می توانند برای شما نامه بفرستند. کنید

لطفا از آنھا بخواھید که نام کامل خودشان را ھمراه با شماره بخش و 
 نشانی بیمارستان به طور واضح روی پاکت نامه بنویسند
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 از طریق تلفن
 

  
 

 در این .باشدتنھا در مکانھایی می توانید از تلفن موبایل استفاده کنید که بی خطر 
مکانھا عالیمی نصب شده است که نشان می دھد می توانید در آنجا از تلفن 

ھمچنین می توانید از کارکنان بخش بخواھید این مکانھا را . موبایل استفاده کنید
لطفا در ھنگام استفاده از موبایل مالحظه حال دیگر بیماران . به شما نشان دھند

 .را بکنید

در ھیچ بخشی از بیمارستان استفاده م شخصی ھمه بیماران، به منظور حفظ حری 
 .از گوشیھای دوربین دار برای گرفتن عکس مجاز نیست

 
 تماس تلفنی با بیمارستان

لطفا تا جایی که امکان دارد کمتر با بیمارستان تماس بگیرید، و تنھا یکی از 
ای خانواده یا از او بخواھید که دیگر اعض.  شما تماس بگیردانبستگان یا دوست

لطفا توجه داشته باشید که . ر شما را از وضعیت شما مطلع سازددوستان دیگ
 .کارکنان بیمارستان تنھا اطالعات محدودی را از طریق تلفن اعالم می کنند

 

 

 اطالعات دیگر

 ھای اطالعات بھداشتی کتابچه

،  خدمات، شرایط بھداشتی در بیمارستان کتابچه ھایی وجود دارد درباره
 .معالجات، شرایط خاص و تقویت بھداشت

نیز ) Health Rights Information Scotland(سازمان حقوق بھداشتی اسکاتلند 
کتابچه ھایی در مورد رضایت بیمار، حفظ اطالعات محرمانه، و دسترسی به 

 سال 16ھای مجزایی برای بیماران زیر  کتابچه. مدارک پزشکی منتشر کرده است

برخی از بخشھا تلفنھای . ترسی دارندھمه بخشھا به تلفن پولی دس
می تواند کارت تلفن را در ھمان . دیگری دارند که کارتی ھستند

 .بخش بخرید
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لطفا در این . ھا را داشته باشد ھایی از این کتابچه ش باید نسخهبخ. وجود دارد
 .باره از کارکنان سؤال کنید

 نظرات و پیشنھادات

ھای مختلف بستری شدن شما در  ما از نظرات و پیشنھادات درباره جنبه
ما از نظرات مثبت و منفی به طور یکسان استقبال . بیمارستان استقبال می کنیم

 .می کنیم
 

 تشکایا

به عالوه، . اگر ھر نوع شکایتی دارید لطفا با پرستار ارشد یا ماما صحبت کنید
در صورت نیاز . ھا وجود دارد یک کتابچه راھنمای شکایات در ھمه بخش

 .ای از آن را درخواست کنید نسخه
 

  و پشتیبانی مستقل مشاوره

ند به تمامی افرادی قصد شکایت کردن دار) CAB(ھیأت مشاوره شھروندان 
شما می توانید نشانی و . خدمات مشاوره و پیشتیبانی مستقل ارایه می دھد

 . محل خود را در دفتر تلفن بیابیدCABشماره تلفن 
 

 ترخیص

 .ما جھت ھماھنگ نمودن امور ترخیص با شما صحبت خواھیم کرد •

 .ھایی در مورد ترخیص بیمار وجود دارد ھا کتابچه در برخی از بخش •

 بعد از ترخیص از بیمارستان در منزل نیاز به پشتیبانی ما در مورد اینکه •
تان صحبت خواھیم  خواھید داشت یا نه با شما یا یکی از اعضای خانواده

 .کرد

 بستگان یا دوستان شما اطالع دھند که شما  کارکنان پرستاری می توانند به •
منزل ھای الزم برای بازگشت به  ترخیص خواھید شد، تا آنھا بتوانند ھماھنگی

 .را انجام دھید، یا می توانید خودتان این کار را انجام دھید

 اگر قرار باشد که شما ھمراه با تجویز دارو ترخیص –ھای پزشکی  ھماھنگی •
به عالوه یک .  روز به شما داده می شود7شوید، داروی الزم برای حداقل 

ت  می شود که در آن جزئیا نامه به خود شما و پزشک عمومی شما داده
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داروھای تجویز شده و دیگر جنبه ھای برنامه معالجه و ترخیص شما 
تان  جزئیات بیشتر معالجه شما برای پزشک عمومی. توضیح داده شده است

 .ارسال می شود

ھا ھستند که  برخی از بیمارستانھا دارای اتاق انتظار مخصوص ترخیصی •
این اتاق . بمانندبیماران می توانند قبل از ترک بیمارستان در آنجا منتظر 

انتظار برای بیمارانی است که احتماال منتظر آمدن ماشین یا گرفتن داروھایی 
 .ھستند که با خود به منزل می برند

 
 ویزیتھای بعدی

اگر شما به یک نوبت مالقات بیمار سرپایی نیاز دارید این نوبت قبل از ترخیص 
 .ی شما ارسال خواھد شدبراپست به شما داده خواھد شد، یا نامه آن از طریق 

 
 ھای رفت و آمد ھزینه

می آیند می ) Highlands & Islands(تمامی بیمارانی که از ھایلندز و آیلندز 
توانند برای ھمه یا بخشی از ھزینه رفت و آمد خود با وسیله نقلیه عمومی 

 .درخواست بدھند

ه، پشتیبان درآمد موارد زیر تنھا شامل بیمارانی می شود که مزایای اعتبار خانواد
 .درآمدی دریافت می کنند یا مزایای کم

ای که تأیید کند  لطفا مدرک واجد شرایط بودن را با خود بیاورید، مثال نامه •
، کارت HC2 ھستید، گواھی شما واجد شرایط الزم برای دریافت مزایا

 )ARC(، کارت ثبت پناھندگی NHSمعافیت مالیاتی 

به بیمارستان رفت و آمد می کنید لطفا در صورتی که با وسایل نقلیه  •
 .ھای استفاده شده اتوبوس و قطار را پیش خود نگه دارید  بلیط

ما می توانیم ھزینه بنزین را به بیمارانی که از اتومبیل خود استفاده می کنند  •
 .باز گردانیم

ھای رفت و آمد یک نفر ھمراه را نیز  در برخی موارد می توانید ھزینه •
 .ددرخواست دھی

 .ھزینه کرایه تاکسی به شما داده نمی شود •
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 .برای کسب اطالعات بیشتر از پرستار یا مامای خود سؤال کنید •
 

 حمایت از مراقبان

آیا شما از کسی مراقبت می کنید؟ مراقب کسی است که از ھمسر، خویشاوند یا 
دوست خود که به دلیل مریضی، ضعف یا معلولیت توان انجام کارھای خود را 

اگر . ممکن است آنھا با ھمدیگر یا جدای از ھم زندگی کنند. رد مراقبت می کندندا
 Local Carers(شما در کار مراقبت نیاز به کمک دارید، مرکز مراقبان منطقه 

Centres (آنھا می توانند در چندین زمینه به شما . می تواند به شما کمک کند
ای کوتاه، اطالعات و راھنمایی فرصت رفع خستگی، استراحتھ: کمک کنند، از جمله

در مورد طیف وسیعی از مسایل، حمایت عاطفی و دسترسی به گروھھای 
 .پشتیبان مراقب

برای کسب اطالعات بیشتر درباره مرکز مراقبان منطقه خود لطفا با خط اطالعات 
 . تماس بگیرید6504 353 0141و پشتیبانی مراقبان به شماره تلفن 

 
 حمایت مالی
 دارایی در منطقه شما وجود دارند که می توانند در   خدمات مشاورهچند مرکز

این . زمینه مسایل مالی خدماتی پشتیبانی رایگان و محرمانه به شما ارایه دھند
 :خدمات می تواند شامل موارد زیر باشد

 کمک جھت درخواست مزایایی که حق شماست •

 کمک جھت پرکردن فرمھای درخواست مزایا •

 ز شما در بازنگری درخواست مزایاکمک و حمایت ا •

 گفتگو با طلبکاران به نیابت شما •

  حسابھای شمامعلق کردنبررسی راھھای ممکن برای  •

 پولھایی که خرج می کنیدو کنترل کمک به شما جھت یاداشت  •

 ارایه حمایت حقوقی •

 Money Advice(اسکاتلند  مالیبرای یافتن نزدیکترین مرکز خدمات مشاوره 

Scotland Service (تماس 0237 572 0141 تلفن  در منطقه شما با شماره 
 . مراجعه کنیدwww.moneyadvicescotland.org.ukبگیرید یا به وبسایت 

http://www.moneyadvicescotland.org.uk
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  کنندگانمالقاتاطالعاتی برای 

لطفا ساعات دقیق مالقات بخش را از پرستار یا . ساعات مالقات تغییر می کند
 .مامای خود بپرسید

 
 :از رھنمودھای زیر پیروی کنندمالقات کنندگان باید 

لطفا اگر به سرماخوردگی، آنفلوانزا یا دیگر بیماریھای واگیر مبتال ھستید به  •
اگر مطمئن نیستید، از یکی از کارکنان پرستاری بخواھید . مالقات بیمار نیایید

 .که شما را راھنمایی کند

 ورودی در ھنگام ورود به بخش و ترک آن لطفا از ژل بھداشت دست که در •
 مقدار کمی از ژل را روی دستان خود .بخش تعبیه شده است استفاده کنید

بپاشید، آن را ھمانند کرم دست مالش دھید و بگذارید به صورت طبیعی 
 .خشک شود

 . نفر به مالقات ھر بیمار بروند2ھر بار باید تنھا  •

ھا خودداری  به منظور کنترل عفونت و حفظ بھداشت از نشستن روی تخت •
 .ھای موجود استفاده کنید نید و از صندلیک

نوزادان و کودکان باید تنھا به صالحدید والدین و کارکنان پرستاری به بخش  •
الزم است اگر موافقت شد، . لطفا از قبل با بخش ھماھنگ کنید.  شوند آورده

 .در تمام مدت کنترل شوندکه کودکان ھمراه با یک بزرگسال باشند و 

 .ھا احترام بگذارید صی بیماران و خانوادهلطفا به حریم خصو •

از آنجایی که حال بسیاری از بیماران ناخوش است، تا جایی که ممکن است  •
 .کمتر سر و صدا ایجاد کنید

 .سیگار کشیدن در داخل ساختمانھا و محوطه ھای بیمارستان ممنوع است •

ار ارشد یا اگر با خود به داخل بخش غذا می آورید لطفا از قبل آن را با پرست •
 .مامای مسئول ھماھنگ کنید

مالقات در ساعات غیر معمول تنھا با ھماھنگی با پرستار ارشد یا مامای  •
 .مسئول ممکن است

آوردن حیوانات، به استثنای سگھای دستیار مانند سگ راھنما و سگ شنوا،  •
 .ممنوع است
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 .لطفا از کارکنان بخش سؤال کنید که آیا آوردن گل مجاز است یا خیر •

خشونت و بر این است ی بزرگ و کالید گالسگو در NHSمرکز سیاست  •
رفتار توھین آمیز و بیمارستان . پرخاشگری را به ھیچ عنوان تحمل نمی کند

باشد نقبول   ھر شخصی را که رفتار او قابل بر نمی تابد و آمیز را خشونت
 .تحت پیگرد قرار خواھد داد

 . موبایل استفاده کنید که بی خطر باشدتنھا در مکانھایی می توانید از تلفن •
در این مکانھا عالیمی نصب شده است که نشان می دھد می توانید در آنجا از 

ھمچنین می توانید از کارکنان بخش بخواھید این . تلفن موبایل استفاده کنید
لطفا در ھنگام استفاده از موبایل مالحظه حال . مکانھا را به شما نشان دھند

به منظور حفظ حریم شخصی ھمه بیماران، در ھیچ . ران را بکنیددیگر بیما
بخشی از بیمارستان استفاده از گوشیھای دوربین دار برای گرفتن عکس 

 .مجاز نیست

. یاران بیمارستان آماده کمک به بستگان و مالقات کنندگان بیماران ھستند دین •
بخش ن پرستاری اگر می خواھید با یکی از آنھا صحبت کنید لطفا از کارکنا

 .یاری تماس بگیرند خود بخواھید با تیم دین

 کنندگان شب وجود دارد که در شھر  یک سرویس اتوبوس برای مالقات •
، رازرگلن )Cambuslang(، کامباسلنگ )Glasgow City(گالسگو 

)Rutherglen( دونبارتنشر شرقی ،)East Dunbartonshire ( یا رنتفروشر
)Renfrewshire (با بیمارانی که می خواھند اولویت ھمیشه . ی کنندزندگی م

، افراد معلول ) سال60باالی (به نزدیکترین بیمارستان بروند، افراد مسن 
رفت و آمد به نزدیک ترین برای رزرو . ثبت شده و اشخاص کم درآمد است

خطوط . 4027 128 0845: بیمارستان، با خط ویژه رزرو تماس بگیرید
 بعد از ظھر و 4 بعد از ظھر تا 1شنبه  از   تا پنج تماس روزھای دوشنبه

برای رفت و .  بعد از ظھر باز است3.30 از ظھر تا   بعد1روزھای جمعه از 
 بعد 3آمد به مکانھای دیگر غیر از نزدیکترین بیمارستان لطفا بعد از ساعت 

 .از ظھر با خط ویژه رزرو تماس بگیرید
 )Medical Illustration Services(کی خدمات توضیح پزش: طراحی و تدوین از

  4692 211 0141:تلفن
216034 


