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    آمديد خوش
 

 ايد، ديده ايد ، يا آسيب جسمی شده بيمار بطور ناگهانی يا بعلت اينکه. بيمارستان ميتواند برای شما تعجب آور باشدرفتن به 

  .مالقات داريد وقت ايد ، چون اينکه آمده و يا 

 . داشته باشيد اگر چيزی هست که شک داريد ، از پرسنل سؤال کنيدبخاطر

  
  بيمارستان هستيد وقتيکه در

 وقتی که آن را خوانديد،. شما ميتوانيد يک سری اطالعات خوب در مورد بستری بودن در بيمارستان را در اينجا بخوانيد

 .اميدواريم اطالعات بيشتری در مورد بستری بودن در بيمارستان بعلت معاينات الزم کسب کرده باشيد

  
   داشته باشيد را بخاطر  بيماری بيمه و کارت دعوتنامه

 .به بخش مورد نظر کردن راه پيدا ما هميشه ميتوانيم بوسيله دعوت نامه شما را کمک و راهنمايی کنيم، بطور مثال، در 

 .دهيد اطالع را خود که ورود ميشويد، بايد بخاطر داشته باشيد وارد وقتيکه شما به بخش مربوطه

  پرسنل وسيله بدين. را انجام دهيد کارت بيمه بيماری خود ، اين کار ازبا استفاده  شما ميتوانيد شخصا اماکن در برخی

 .شد از ورود شما مطلع خواهند

  
کرد در بيمارستان مالقات خواهيد با چه کسانی  
  مالقات شما با يک دکتر بطور مطمئن . خواهند داشت با شما تماس مختلف با تخصص های افراد زيادی  در بيمارستان 

 مورد لزوم با شخص  شما هميشه ، که بطور مسلم  خود تخصص دارند در قسمت  از اين افراد فنی يک  هر.خواهيد کرد

به  که شما  يا شخصی  ، آرگوتراپ  پرستار، دکتر، فيزيوتراپ  است يک مالقات خواهيد کرد، که ممکن  

 داريد، احتياج او

  .باشد

 
   دهيد تا ميتوانيد خود را حرکت

تا حد امکان شما  است که  اين مهم اما. است دهد، متفاوت مار تا چه اندازه ميتواند خود را حرکتبي از اينکه شخص

  خودتان

 .داشته باشيد فعاليت

که  تا جايی دليل  بهمين. ميابند بهبود داريم ، بيمارانی که بيشتر حرکت و فعاليت ميکنند ، زودتر ما تجربه امروزه

 امکان 

سرو کنيد ،  را  خود  اگر ميتوانيد خودتان غذای بستری  بطور مثال ، در زمان . ه باشيدداشت دارد بايد فعاليت  

 خودتان به 

 .نبوديد حتمآ پرسنل شما را کمک خواهند کرد اگر شما خودتان قادر.  برويد حمام يا توالت

  
  خود را بخاطر داشته باشيد لباس

بتوانند حرکت  از بيماران برای اينکه  تفاده کنيد، اما بسياریدر زمان بستری شما ميتوانيد از لباس بيمارستان اس

 بيشتر و

 .در زمان بستری استفاده ميکنند راحتتری را داشته باشند ، از لباس خودشان

  
             اطالع دهيد ميرويد اگر بيرون

اگر خواستيد   منتها.در خارج از بخش انجام دهيد کار خوبی است که اين حرکت جسمی خود را بتوانيد بسيار

  سالن انتظار



 

 Velkommen 
Marts 2011 
www.farsi.rm.dk 

 

 -در غير اينصورت امکان آن دارد که معاينات و .و يا اتاقی که بستری هستيد را ترک کنيد ، بايد به پرسنل اطالع دهيد

 .درمان شما کنسل و يا به تأخير بيفتد

 -پرسنل سؤال کنيد ، آيا مسئله ای   از بهمين جهت. باشند  مراجعه کرده آزمايش خون پرسنل جهت  شايد در اين فاصله

 .نيست که از بخش خارج ميشويد 

  
   و تلفن مبيل سيگار کشيدن

 .بطور مثال استفاده از تلفن مبيل و سيگار کشيدن . قوانين بيمارستان را رعايت کنيد 

 . بيماران را هم رعايت کنيدحال ساير شما ميتوانيد در اکثر جاهای بيمارستان از تلفن مبيل استفاده کنيد، اما بايد

  جانی روی بعضی دستگاهها داشته باشد،بهمين جهت در بعضی جاهای بيمارستان تلفن مبيل شما ميتواند اثر خطر

 .استفاده از تلفن مبيل ممنوع ميباشد
  اگر شک. دنصب شده نشان ميدهد که استفاده از تلفن مبيل ممنوع است، به آنها توجه داشته باشي  عاليم و تابلوهای

 .داريد ، سؤال کنيد

  
   ها دست و ضدعفونی شستشو

 .کنيد در بيمارستان مشاهده دستشويها دست های خود را شستشو و ضد عفونی کنيد،شما ميتوانيد آنها را در کنار

  ای خوداز اينکه غذ قبل. کنند از پرسنل ، بستگان، و بيماران به ساير بيماران سرايت ميتوانند ها براحتی باکتری

 .از توالت بايد دست های خود را ضد عفونی کنيد کنيد و يا بعد را صرف

  
   دهندگان مالقات و ياری

  بيمارستان بيشتر. يک نفر همراه داشته باشد زمانی که در بيمارستان بستری هستيد ،خوب است که مالقاتی و يا 

  ميتوانيد ن ديگری را دارند، که در اين موردساعات باز است، بعضی بخش ها ساعات مالقات مشخص و يا قواني

 .از پرسنل سؤال کنيد

  زياد افراد مالقاتی در اطاق برای شما خوب است، ولی ميتواند اگر تعداد. حال ساير بيماران بستری را رعايت کنيد

 .برای ساير بيماران مشکل استراحت و آرامش ايجاد کند

 .ببريد  به سالن انتظار يا سالن غذاخوریخود را همراه خود شما ميتوانيد مهمانان

  
  از پرسنل سؤال کنيد

  شما را کمک کنيم ، شما ميتوانيد از پرسنلی که شما را درمان ميکنند، يا سکرتر پزشکان که  ما در اينجا هستيم

  ا پاسخآنها کمک خواهند کرد که سؤاالت شما ر. و يا پرسنلی که در اطراف يا نزديکی شما هستند، سؤال کنيد

 .کنيد دهند و يا کمک کنند که با شخص مورد نظر صحبت

  

  

 

 .بودن در بيمارستان را مشاهده کنيد چگونه وارد شويد و فيلم به آدرس زير اينترنت شما ميتوانيد از طريق

 .خود بعنوان يک بيمار بدست آورد و حقوق در مورد حق بشيری ميتوانيد اطالعات شما همچنين
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 .ما اميدواريم که شما اقامت خوبی در زمان بستری در بيمارستان داشته باشيد

  


