دسترسی به
راهنمایی
صحت و
مراقبت اجتماعی

نومبر2021

به ایرلند شمالی خوش آمدید
وارد شدن به یک کشور مختلف می تواند تجربه ای بی نظیر
باشد .ما معلوماتی را جمع آوری کرده ایم که ممکن است برای
شما مفید باشد .این بوکلیت یعنی کتاب کوچک شما را در مورد
خدمات صحت و مراقبت اجتماعی و شیوه دسترسی به آنها آگاه
می کند .ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که شما خدماتی را
حاصل می نمایید که نیازهای فردی شما را برآورده می کند.
هیلت ایند سوشل کېر سروسز در ایرلند شمالی عموما ً در محل
دریافت برای افرادی که مقیم عادی محسوب می شوند رایگان
است .این به شرایط فردی شما بستگی دارد و بنابراین برخی
از افراد ممکن است مجبور باشند برای هر چیزی غیر از مراقبت های صحت و اجتماعی
اضطراری بپردازند.
ما جزئیات هیلت ایند سوشل سروسز در ایرلند شمالی و شیوه دسترسی مناسب به آن را تقدیم کرده
ایم.

چارچوب های بدیل
این سند در فورمت های یعنی قالب های و زبانهای وسیعی و متبادل موجود
است و میتواند برای حصول او درخواست کنید ،بطور مثال ،زبانهای اقلیتی،
خط برایل ،آسانخوان .MP3 ،اگر به سند به زبان یا قالب دیگری نیاز دارید،
لطفا ً با مسئول  Equality Leadدر منطقه Trustخود تماس بگیرید (لطفا ً
برای جزئیات تماس به قسمت  1.3مراجعه کنید).
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 .1تعارف

1.1

هیلت ایند سوشل کېر ()HSC

در ایرلند شمالی ،نیشنل هیلت سروس یعن خدمات صحت ملی ( )NHSبه عنوان هیلت ایند سوشل
کېر یا  HSCشناخته می شود HSC .در ایرلند شمالی خدمات حاد را در مراقبت های ضروری و
اضطراری تقدیم می کند و همچنین خدمات مراقبت اجتماعی مانند خدمات مراقبت در خانه ،خدمات
فامیلی و اطفال ،خدمات مراقبت روزانه و خدمات مددکاری اجتماعی را تقدیم میکند.
در ایرلند شمالی  6هیلت ایند سوشل کېر ترست وجود دارد که خدمات صحت و مراقبت اجتماعی را
تقدیم میکند.
نقشه زیر پنج مناطق ایرلند شمالی را نشان می دهد .به این مناطق هیلت ایند سوشل کېر ترست
ایریاز می گویند .نادرن ایرلند ایمبوالنس سروس ترست در تمام پنج منطقه ایرلند شمالی را پوشش
می دهد.

1.2

مناطق  HSCترست
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هیلت ایند سوشل کیر ترست ایکوالیتی لیدز
028 95046567: تلیفونOrla Barron
07825 146432: موبایلPlanning and Equality Lead
orla.barron@belfasttrust.hscni.net
1st Floor, Admin Building
Knockbracken Healthcare
Park
Saintfield Road
BELFAST BT8 8BH
02837 564 151 تلیفون
07552271620:موبایل
cathy.lavery@southerntrust.hscni.n
et

Cathy Lavery
Head of Equality Unit
1st Floor
Hill Building
St Luke’s Hospital
Loughgall Rd
ARMAGH
BT61 7NQ
028 9151 2177 : تلیفونSusan Thompson
028 9151 0137: تلیفونEquality Manager
susan.thompson@setrust.hscni.net 2nd Floor
Lough House
Ards Hospital
Newtownards
BT23 4AS

028 82835278:تلیفون
028 82835345:تلیفون
jennifer.mayse@westerntrust.hscni.
net

028 2766 1377:تلیفون
07825667154 : فاکس/تلیفون
alison.irwin@northerntrust.hscni.net

Jennifer Mayse Equality
Manager
Tyrone & Fermanagh Hospital
Donaghanie Road
Omagh
Co Tyrone
BT79 ONS
Alison Irwin
Head of Equality
Route Complex

1.3
بلفاست
هیلت
ایند سوشل
کیر ترست

ساودرن هیلت
ایند سوشل
کیر ترست

ساوت ایسترن
هیلت ایند
سوشل کیر
ترست

ویسترن هیلت
ایند سوشل
کیر ترست

ناردرن هیلت
ایند سوشل
کیر ترست
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8e Coleraine Road
Ballymoney
Co Antrim
BT53 6BP
نادرن ایرلند
امبوالنس
سروس ترست

equality.unit@northerntrust.hscni.n
et

 John Gowتلیفون02890 400717 :
john.gow@nias.hscni.net
Equality and Public
www.nias.hscni.net
Involvement Officer
Ambulance Headquarters
Site 30, Knockbracken
Healthcare Park
Saintfield Road
BELFAST
BT8 8SG

ترجمانان

1.4

بزنس سروسز ارگنایزیشن ( )BSOهیلت ایند
سوشل کیر انترپرتنگ سروس تالش می کند تا
دسترسی به خدمات صحت و مراقبت های
اجتماعی را برای مریضانی که به انگلیسی
بطور زبان اول یا زبان دوم به آسانی صحبت
نمی کنند ،آسان تر کند .خدمات ترجمانی
 BSOترجمانان را برای ترجمانی روبرو
فراهم میکند ،به این معنی که یک ترجمان
جسما ً در طول اپواینتمنت شما حضور خواهد
داشت .این سرویس رایگان است و از نظر
قانونی ،داشتن کمک زبان مسلکی حق شماست.






این خدمات  24ساعته 7 ،روز در هفته کار می کند.
ترجمانان به طور مسلکی آموزش یافته اند و دارای سند کمیونتی انترپرتنگ هستند.
ترجمانان موظف هستند تا نشان  HSC IDخود را همیشه داشته باشند.
ترجمانان به محرمیت متعهد هستند.
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ترجمانان تنها زمانی که عامل  HSCاز او خواسته باشد قبل از

اپواینتمنت با مریض/مشتری تماس خواهند گرفت تا حضور خود را تایید
کنند ،یا هر هدایتی را برای اپواینتمنت منتقل کند.
ترجمانان همیشه باید بطور یک جزو معارفی خود رضایت ترجمانی

را کسب کنند.
تیم کاری که به درخواست ها رسیدگی می کند ،در صورت

درخواست ،سعی می کند همان مترجم را برای اهداف تداوم تقدیم کند.

کارهای که ترجمان شما می تواند انجام دهد






دوزبانه باشد و شیوه ترجمانی را بدانید و مکالمه را تسهیل کند.
صحیح ترجمانی کند (نه ترجمانی کلمه به کلمه ،بلکه معنای کامل مکالمه را انتقال کند).
بی طرف باشد و به محرمیت متعهد باشد.
نزاکت های فرهنگی را واضح بسازد و از سایر مسائل فرهنگی یا اوضاع آگاه باشد.
مشتریان یا مریضان را در صورت امکان به خدمات دیگر راجع کند.

کاری که ترجمان شما نمی تواند انجام دهد







ترجمه کتبی یک سند طویل.
کار مشاورتی مشتری (حمایت دو زبانه).
به جای شما صحبت کند  -آنها فقط کلمات شما را تفسیر می کنند.
مراقب اطفال باشد.
کاونسلنگ یا ترانسپورت تقدیم کند.
شماره تلیفون یا جزیات تماس خود را بدهد.

خواستن یک ترجمان
شما اگر به کمک زبان نیاز دارید ،باید به بوکنگ افیس یا رسپشنست اطالع دهید .بهتر است از قبل
به آنها اطالع دهید تا بتوانند به یک ترجمان به زبان ترجیحی شما دسترسی پیدا کنند .پرسنل یا
رسپشنست به نمایندگی شما ترجمان را ثبت می کنند.

ترجمانی تلیفونی

بعضی اوقات ممکن است ترجمان تلیفونی مناسب تر باشد یا در واقعیت اگر ترجمان حضوری در
دسترس نباشد .دکتوران هیلت ایند سوشل کیر می توانند از طریق سرویس ترجمانی تلیفونی Big
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 Wordاز یک ترجمان تلیفونی استفاده کنند Big Word .ترجمانان را از طریق تلیفون برای
اپواینتمنت های هیلت ایند سوشل کیر در ایرلند شمالی فراهم می کند .این ترجمانان مسلکی و واجد
شرایط هستند و متعهد به قوانین طرزالعل مشابه افرادی هستند که برای  BSOهیلت ایند سوشل کیر
کار می کنند.

1.5

واجد شرایط بودن برای تداوی مراقبت های صحت

هیلت ایند کیر سروس در ایرلند شمالی به طور کلی در محل تحویل برای افرادی که
طبق معمول مقیم در نظر گرفته می شوند رایگان است ،به این معنی که شما نه نیازی
به پرداخت هزینه برای مراجعه به دکتور دارید و نه به بیمه طبی خود نیاز دارید.
مربوط به شرایط شما ،ممکن است برای برخی از خدمات صحی مانند تدوای دندان و مراقبت از
چشم هزینه بپردازید.
در واقعیت ،اینکه آیا شما باید هزینه تدای خود را بپردازید یا نه مربوط به نوع تداوی و به این است
که آیا در ایرلند شمالی زندگی می کنید یا فقط در حال بازدید هستید .اگر تداوی اضطراری باشد و در
شعبه اضطراری ،واک – ان کلینیک یا در مرکز زخمهای جزئی ارائه میشود ،به صورت رایگان
تقدیم می شود .هنگامی که تداوی اضطراری ارائه شد ،اگر شما به طور "معمول" در ایرلند شمالی
ساکن نیستید یا فکر میشود که دیگر شرایط اسثتایي نه دارید ،ممکن است مراقبت های بعدی مثالً
بستری در شفاخانه ،یا مریض بیرونی و غیره قابل پرداخت باشد.

Contact Details for each Trust
بلفاست هیلت ایند سوشل کیر ترست
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Eileen Murphy, Access to Health
and Social Care Manager
تیلیفون02895048408 :
eileenm.murphy@belfasttrust.hsc
ni.net
accesshealthcare@belfasttrust.hs
cni.net
Sarah Craig, Access to Health
and Social Care Manager
تیلیفون 02896155436
sarah.craig@belfasttrust.hscni.net

accesshealthcare@belfasttrust.hs
cni.net
& Brigid Quinn, Access to Health
Social Care Team Manager,
SHSCT, Finance Department,
Daisy Hill Hospital
فون02837565296 :
access.healthcare@southerntrust.
hscni.net

& Brigid Quinn, Access to Health
Social Care Team Manager,
SHSCT, Finance Department,
Daisy Hill Hospital
فون02837565296 :
access.healthcare@southerntrust.
hscni.net

ساوت ایسترن هیلت ایند سوشل کیر ترست

Financial Assessment Team
فون028 44 513857 :
The Access to Health Care Team
Altnagelvin Hospital
فون02871 345171 Ext 214959, :
213052, 214436, 214960 or
Southwest Acute Hospital
فون028 6638 2000 Ext 255502 :

ناردرن هیلت ایند سوشل کیر ترست

Melanie Sloan, Access to Health
& Social Care Manager
Antrim Hospital
فون028 9442 4000 Ext 334271:

ویسترن هیلت ایند سوشل کیر ترست

1.6

چگونه به  HSCدسترسی پیدا می کنید؟
کارت طبی شما

برای دسترسی به خدمات باید در جنرل پریکتشنر ( )GPپریکتس ثبت نام
کنید.
دکتور فامیلی ،که بنام جنرل پریکتشنر یا جی پی یاد می شود ،نقطه ورود برای انواع وسیعی از
خدمات است .برخی از جی پی ها به صورت جداگانه کار می کنند ،برخی دیگر با سایر جی پی ها
در یک جی پی پریکتس یا هیلت ایند کیر سنتر کار می کنند.
به جای اینکه منتظر بمانید تا نیاز به دسترسی به خدمات صحت یا مراقبت اجتماعی داشته باشید ،باید
بالفاصله با ورود به ایرلند شمالی در یک جی پی پریکست ثبت نام کنید.
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برای ثبت نام ،باید فورمه درخواست را تکمیل کنید .این فورمه  HSCR-1نام دارد .این در انواع
وسیعی از زبان های دیگر موجود است .برای دسترسی به این فورمه بر این لینک کلیک کنید –
http://www.hscbusiness.hscni.net/1814.htm
فورمه  HSCR-1و کاپی های ترجمهشده آن نیز از هر جی پی پریکست یا بزنس سروسز
ارگنایزیشن ( ،)BSOکه از ثبت نام شما مراقبت میکند ،موجود است .جزیات تماس آنها عبارتند از:
Business Services Organisation
Headquarters
2 Franklin Street
Belfast BT2 8DQ
Phone: (028) 9032 4431
Textphone: (028) 9053 5575
Complaints: Complaints.bso@hscni.net
Website: http://www.hscbusiness.hscni.net
شما باید یک فورمه درخواست را حاصل نمایید ،آن را پر کنید و بعدا ً آن را به همراه هر سندی مبنی
بر شناسایی و واجد شرایط بودن درخواست شده به جی پی پریکتس انتخابی خود ببرید .اسناد شما به
 BSOارسال خواهد شد که بعدا ً یک جی پی را به شما اختصاص خواهد داد .بعدا ً یک میدیکل کارد
که توسط  BSOصادر میشود حاصل خواهید نمایید .این ممکن است تا هشت هفته طول بکشد .شما
مجبور نیستید هزینه میدیکل کارد خود را پرداخت کنید .میدیکل کارد شما یک سند مهم است .به شما
این حق را می بخشد که از انواع وسیعی از خدمات استفاده کنید.
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 .2از نظر مراقبت از صحت شما چه گزینه هایی وجود دارد؟
به یاد داشته باشید که خوب انتخاب کنید!
مراقبت از خود
فارمسی یعني دواخانه
جی پی
مرکز زخمهای خورد
مراقبت اضطراری

999

2.1

مراقبت از خود

مراقبت از خود بهترین انتخاب برای تداوی بیماری های جزئی ،ناراحتی ها و جراحات است .انواع
وسیعی از بیماری ها و شکایات عادی مانند دردها ،سرفه ،ریزش ،ناراحتی معده و گلودرد را می
توان با دوا بدون نسخه و استراحت زیاد تداوی کرد .به یاد داشته باشید ،تداوی شود یا نه ،اکثر این
بهتر خواهند شد .برخی از لوازمات مراقبت از خود – دواهای زیر بدون نسخه از دواخانه برای
خریداری موجود است :پاراستامول ،آسپرین ،ایبوپروفن ،ری هایدریسن مکسچر ،دوای سوء هاضمه،
پاسمان و ترمامیتر( .همیشه هدایات روی قوطی را دنبال کنید).
اگر هنوز احساس ناراحتی دارید ،باید با دکتور محلی یا جنرل پریکتشنر ( )GPتماس بگیرید.
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2.2

درباره جنرل پریکتشنر ( )GPیا دکتور فامیلی شما

دکتورهای فامیلی محلی ،که به عنوان جنرل پریکتشنر ( )GPsنیز یاد می شوند ،از صحت افراد
محلی خود مراقبت می کنند و با انواع وسیعی از مشکالت صحت سروکار دارند .بیش از 330
جنرل پریکتس ها در سراسر ایرلند شمالی وجود دارد.

خدمات جی پی

2.3

جی پی ها انواع وسیعی از خدمات فراهم میکنند من جمله:










مشوره طبی در مورد انواع مسایل
معاینات بدنی
تشخیص عالئم
نسخه دوا
آموزش صحی و معاینات صحت
فراهمی واکسین
انجام عملیات جراحی ساده.
تقدیم مراقبت متداوم برای مشکالت طوالنی مدت یا مزمن
برخی از جی پی پریکتسها خدمات انالین اپواینتمنت یا نسخه تکراری (از طریق وب سایت
های خود) ارائه می دهند.

جی پی مسئول کمک به شما برای رسیدگی به نیازهای صحت شماست .آنها تصمیم خواهند گرفت که
آیا شما باید به متخصص صحت دیگری مراجعه کنید یا خیر ،و در این صورت ،تمام ترتیبات الزم
را انجام خواهند داد .جی پی شما همچنین تصمیم خواهد گرفت که به چه دوایی نیاز دارید و می تواند
به شما نسخه بدهد.
در پریکتسی که شما ثبت نام کرده اید حق حصول تداوی از یکی از جی پی های خود را دارید .شما
به طور اوتوماتیک حق ندارید یک جی پی مخصوص را ببینید .هنگامی که در جی پی پریکتس ثبت
نام می کنید ،ممکن است توسط هر جی پی پریکتس مورد ارزیابی قرار بگیرید و ممکن است همیشه
با همان پرکتشنر سروکار نداشته باشید ،با این حال ،تداوم مراقبت در آن پرکتس را خواهید داشت.
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 2.4چه طور یک جی پی پرکتس را پیدا کنیم
بیش از  330جی پی در ایرلند شمالی وجود دارد .برای جی پی پرکتس در منطقه
خود جستجو کنید  Find a GP practice | nidirect -مهم است که از حقوق
اساسی خود آگاه باشید:
 شما این حق را دارید که بخواهید توسط دکتوری از جنسیت خودتان تداوی شوید
 باید توجه داشته باشید که هر گاه که بخواهید حق دارید که جی پی خود را تغییر دهید.

 2.5شیوه ارزیابی توسط جی پی
با توجه به وبای  COVID-19جی پی پرکتسها کارشیوه خود را تغییر داده است .اگر نیاز به تماس
با جی پی دارید ،شخصا ً به جراحی مراجعه نکنید .به جای آن در ابتدا زنگ بزنید  -با جی پی
سرجری خود تماس تلیفونی بگیرید و درخواست کنید که با جی پی صحبت میکنید .تماس های
تلیفونی برای تصمیم گیری در مورد ترتیب تداوی مریضان تریاژ می شود .اپواینتمنت ها با جی پی
احتماال از طریق مجازی ،تلیفونی یا تماس ویدیویی خواهد بود .همچنین ممکن است جی پی تصمیم
بگیرد که باید شخصا ً شما را ببیند.

 2.6مالقاتها در خانه
اگر بیش از حد احساس ناراحتی می کنید که نمی توانید در پرکتس حاضر شوید ،ممکن است حق
آمدن جی پی به خانه را داشته باشید .برای این تقاضا باید با جی پی پرکتس خود تماس بگیرید .با این
حال ،نمی توانید اصرار کنید که جی پی با شما در خانه مالقات کند .یک جی پی فقط در صورتی با
شما را در خانه مالقات می کند که فکر کند شرایط طبی شما همان طور ایجاب میکند.

 2.7دوا/نسخه
اگر جی پی تصمیم بگیرد که شما به دوا نیاز دارید ،برای شما نسخه ای می نویسد که باید آن را از
جی پی پرکتس تهیه کنید و برای جمع آوری دوا به یک دوا خانه /کیمست ببرید .بخش "خدمات
دواخانه" را مشاهده کنید.

 .3خدمات خارج از ساعات کاری
جی پی پرکتس معموال از دوشنبه تا جمعه باز میباشد ،طبق تقسیم االوقاتی که در پرکتس اعالم
میشود .برای شبها ،آخر هفتهها و در دوران تعطیالت رسمی ،خدمات خارج از ساعات کاری ارائه
میشود .در صورت نیاز به دکتور ،پرکتس ها معلوماتی در مورد شیوه تماس با خدمات خارج از
ساعات کاری خواهند داشت .باید یک پیام ضبط شده در تلیفون پرکتس و همچنین اعالنات روی
دروازه وجود داشته باشد که جزئیات بیشتر را فراهم میکند.
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همه مراکز خارج از ساعات کاری مراقبت های طبی فوری را برای مشکالتی که نمی توانند تا باز
حتی اگر شما در یک پرکتس محلی ثبت
شدن مجدد جی پی پرکتس شما انتظار بکشید ،تقدیم میکنندٰ .
نام نکرده باشید آنها باز هم خدمات ارائه می دهند.
درصورتی که به مراقبتهای فوری طبی نیاز داشته باشید ،وقتیکه جی پی سرجری شما بسته است،
جی پی خارج از ساعات کاری در دسترس میباشد .خدمات خارج از ساعات کاری جی پی در
روزهای هفته از ساعت  6بعدازظهر تا زمان باز شدن جی پی پرکتس شما صبح روز آینده و در
روزهای شنبه و یکشنبه و تعطیالت  24ساعت بطور رسمی کار می کند .به یاد داشته باشید که ابتدا
با خدمات تماس بگیرید .دکتور یا نرس از طریق تلیفون به شما مشاوره می دهد ،تصمیم می گیرد که
آیا باید توسط دکتور معاینه شوید یا در صورت نیاز شما را به خدمات دیگری ارجاع می دهد .جی
پی سرجری شما در مورد منطقه شما معلومات تماس را خواهد داشت.
مراقبت فوری جی پی خارج از ساعات کاری را میتوانید با تماس با جی پی پرکتس محلی خود و
همچنین به صورت آنالین در این ادرس پیدا کنید www.nidirect.gov.uk/choosewell

 3.1مرکز مراقبت عاجل یا زخمهای جزیی
یک مرکز مراقبت عاجل می تواند آسیب هایی را که حیاتی یا تهدید کننده زندگی نیستند را تداوی
کند ،من جمله:









جراحت به اندام های باال و زیرین
شکستگی استخوان ،تو خوردن ،کبودی و زخم
نیش زدن  -انسان ،حیوان و حشره
سوختگی و سوزش
ابله ها و عفونت زخم
صدمات جزئی سر
شکستگی بینی و خونریزی بینی
عناصر بیرونی در چشم و بینی.

اگر شما یا یک طفل باال از  5سال دچار آسیب جزئی شده اید ،می توانید به یکی از مراکز زخمهای
جزئی مراجعه کنید .اطفال زیر  5سال باید به ایمرجنسی دپارتمنت منطقه شما آورده شوند.

3.2

شفاخانه ها

جی پی شما ممکن است شما را به یک دکتور متخصص در یک شفاخانه ارجاع کند یا در صورت
ضرورت به تداوی عاجل ممکن است الزم باشد به شفاخانه بروید.
اگر جی پی شما نتواند با مشکلی مقابله کند ،معموالً برای معاینات به شفاخانه ارجاع خواهید شد ،یا با
یک مشاور دارای تخصص مالقات خواهید کرد.
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اگر جی پی شما ارجاع را ترتیب کند ،به این معنی است که آنها ترتیب داده اند تا شما با یک مشاور
یا یک متخصص در رابطه با معاینات یا تداوی مالقات کنید .نامه ای از شفاخانه یا کلینیک حامل
جزئیات اپواینتمنتی که برای مالقات با دکتور متخصص برای شما تعیین شده است ،حاصل خواهید
نمود .برای اکثر متخصصان ،ممکن است زمان های انتظار موجود باشد .در صورت عدم امکان
حاضر شدن ،باید اپواینتمنت خود را لغو کنید .بعدا ً تاریخ جدیدی به شما داده خواهد شد.
متخصص شما را می بیند و در مورد مشکل صحت شما صحبت خواهد کرد .در صورت لزوم ،آنها
ترتیب انجام معاینات را خواهند داد .در این صورت ،نامه دیگری از شفاخانه خود حاصل خواهید
نمود که در آن معلوماتی در مورد تاریخ و زمانی که باید برای معاینات خود مراجعه کنید ،حاصل
خواهید نمود.

سرویس برائی واردان جدید در ایرلند شمالی ()NINES
بلفاست و ساودرن هیلت ایند سوشل کیر ترستس باهمکاری پبلک هیلت ایجنسي و
سوشل کیر بورد ،خدماتی تحت رهبری نرس را برای واردان جدید به مناطق
بلفاست هیلت ایند سوشل کیر ترست و ساودرن هیلت یاند سوشل کیر ترست ایجاد کرده است.
این سرویس برای حمایت از صحت و رفاه مهاجران جدید ،پناهجویان ،پناهندگان و اطفال 16-0
ساله برای معاینات توبرکلوز کلینیک های مختلفی را تقدیم میکند.
هدف این سرویس حمایت از همه واردان جدید با تقدیم معاینات ،آموزش صحت و ارجاع به سایر
خدمات است .انواع وسیعی از کلینیکها را میتوان برای رفع نیازهای صحی و رفاهی گروه
مشتری من جمله کلینیکهای ارزیابی و بهبود صحت ،خونهای  BBVو آزمایش
 IGRA/Quantiferonبرای توبرکلوز ،کلینیکهای  Mantoux/BCGبرای افراد زیر  16سال
مشاهده کرد.
به مشتریان یک ارزیابی صحت جامع تقدیم می شود .معاینات امراض ساری مانند توبرکلوز ،هپاتیت
 Bو  HIV ،Cبرای مراجعین از کشورهای پرخطر .کمک  /مشوره با ثبت نام برای جی پی و
خدمات دکتور دندان تقدیم می شود .ارسال به سایر خدمات و ارجاع بعدی در صورت لزوم.
تقدیم خدمات:
 در بلفاست ترست خدمات ممکن در محیط کلینکی یا در محل سکونت فرد ارائه شود .در
ساوت ترست خدمات در محیط کلینکی ارائه می شود
 یک پاسپورت جدید برای مشتری توسط ( BHSCTدر حال حاضر به دلیل کووید 19-به
تعویق انداخته) راه اندازی شده است که همراه با فورمه ثبت نام جی پی ارسال می شود تا
روند اسان تر را تشویق کند.
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تقدیم برنامه ] mantoux/BCG[1برای اطفال  16-0سال.
حمایت در ثبت نام با جنرل پریکتشنرز/دکتور دندان/دکتور چشم.
سکریننگ یعنی معاینات صحت.
آزمایشات سکریننگ خون .BBV
مسیرهای ارجاع مستقیم به خدمات تخصصی یعنی کلینیک طبی تناسلی -ادراری ،خدمات
زایشگاه ،عالج کبد ،کلینیک سینه ،امراض عفونی اطفال ایجاد شده است.
تحقیق سریع ایکس رې درمورد سینه امکان تشخیص سریع توبرکلوز و ارجاع بعدی به
کلینیک سینه را برای بررسی و تداوی در صورت لزوم فرصت فراهم می کند.
حمایت از مشتری.
کمک و مشوره محرمانه

برای حصول معلومات بیشتر در مورد خدمات موجود ،اوقات کلینک یا اخذ ارجاع ،می توانید با
 Northern Ireland New Entrant Serviceیعنی سرویس واردان جدید ایرلند شمالی تماس
بگیرید:
بلفاست ترست – دوشنبه تا جمعه (028) 95042830
ساودرن ترست – دوشنبه تا جمعه (028) 37561370

 3.4خدمات مراقبت عاجل و اضطراری
خدمات مراقبت عاجل و اضطراری در ایرلند شمالی نقش مهمی در عکس العمل به نیازهای مریض
دارند .در حالی که باهم مرتبط میباشند ،مهم است که تفاوت بین مراقبت های عاجل و اضطراری را
درک کنید.
مراقبت عاجل یا مرکز زخمهای جزوی:
بیماری یا زخمی که نیاز به توجه عاجل دارد اما وضعیتی تهدید کننده زندگی نیست .مراقبت های
عاجل در ایرلند شمالی شامل موارد زیر است :جنرل پرکتس در روزهای هفته .خدمات جی پي
خارج از ساعات کاری ( )GP OOHدر شب و آخر هفته .دواخانه ها؛ مرکز زخمهای جزئی؛ یک
مرکز تداوی عاجل؛ بخش های اضطراری ()EDs؛ و خدمات آمبوالنس ایرلند شمالی (.)NIAS

[1] BCGیک واکسناسیون است که برای کمک به جلوگیری از توبرکلوز استفاده می شود . BCGمخفف
""Bacille Calmette-Guerinاست و به نام دکتر کالمیت و دکتر گویرین که واکسن را ساخته اند نامگذاری شده
است.
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فون فرست سروس یعنی اول خدمت تلیفونی  -برخی از هیلت ایند
سوشل کیر ترست در ایرلند شمالی فون فرست سروس یعنی اول
خدمت تلیفونی را ارائه می دهند .این برای مریضانی طراحی شده
است ،بشمول اطفال ،که احساس ناراحتی دارند و در نظر دارند به
بخش اضطراری یا مرکز تداوی مراقبت های عاجل در مورد آسیب
یا بیماری سفر کنند که نیاز به تداوی عاجل دارد ،اما فورا تهدید کننده
زندگی نیست.
وقتیکه با خدمات فرست فون تماس می گیرید ،وضعیت شما یا فردی
که به نمایندگی او شما تماس می گیرید ،از نظر طبی ارزیابی می شود و ترتیبی داده می شود تا شما
به مناسب ترین خدمات برای نیازهای خود دسترسی داشته باشید.
ممکن است مشوره تلیفونی در مورد مراقبت از خود حاصل نمایید ،به یک اپواینتمنت برنامه ریزی
شده در مرکز تداوی مراقبت عاجل یا مرکز زخمهای های جزئی ،بخش اضطراری هدایت شوید یا
توصیه شود به جی پی خود مراجعه کنید.
در یک حادثه جدی یا اضطراری ،باید به بخش اضطراری مراجعه کنید یا می توانید با شماره تلیفون
 999یا  112تماس بگیرید.
دسترسی به خدمات مراقبت عاجل یا زخمهای های جزئی در منطقه شما
بلفاست هیلت ایند سوشل
کیر ترست

اگر در بخش اضطرارد حضور داشتید ،مربوط به نیازتان ،به خدمات
مراقبت عاجل یا مراقبت اضطراری راهنمایی خواهید شد.
لنک:
Emergency Departments | Belfast Health & Social
)Care Trust (hscni.net

ساودرن هیلت ایند سوشل
کئر ترست

سرویس فرست فون بین  9صبح تا  6بعد از ظهر دوشنبه تا جمعه
کار می کند
تلیفون0300 123 3 111 :
تیکست ریلی18001 0300 123 3 111 :
بیرون از این ساعات باید در مرکز زخمهای جزئی حضور داشته
باشید.
لنک:

ساوت ایسترن هیلت ایند
سوشل کئر ترست
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: https://southerntrust.hscni.net/phone-first-forurgent-care/
سه شفاخانه در ساوت ایسترن ترست طریقه های مختلفی برای
دسترسی به مراقبت عاجل و زخمهای جزئی دارند  -لطفا ً لنک های
زیر را برای هر شفاخانه ببینید:

Lagan Valley - https://setrust.hscni.net/ourhospitals/hospital-3/emergency-departmentlagan-valley-hospital/
Ulster - https://setrust.hscni.net/ourhospitals/ulsterhospital/
Downe - https://setrust.hscni.net/ourhospitals/downehospital/
فون فرست سروس
0300 020 6000 :تلیفون
0870 240 5152 :تیکست ریلی
:لنک
https://westerntrust.hscni.net/services/emergencydepartment-and-urgent-care-services/phone-first/
فون فرست سروس
0300 123 1 123 :تلیفون
18001 0300 123 1 123 :تیکست ریلی
. هم در دسترس استInterpreter Now از طریق اپلیکیشن
:لنک
New ‘Phone First’ service for Emergency
Departments and Minor Injuries Units - Northern
Health and Social Care Trust (hscni.net)

ویسترن هیلت ایند سوشل
کئر ترست

ناردرن هیلت ایند سوشل
کئر

 اگر شک دارید و نیاز به، همیشه وب سایت را بررسی کنید،همه موارد فوق ماتحت تغییر است
. برویدED  به،مراقبت عاجل دارید

:مراقبت اضطراري
امراض یا حوادث تهدید کننده زندگی که نیاز به تداوی عاجل و فوری
 در حال حاضر مراقبت های اضطراری در شفاخانه ها با بخش.دارند
 و توسط خدمات آمبوالنس ایرلند شمالی2  و نوع1 های اضطراری نوع
.ارائه می شود
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حادثه جدی یا اضطراری

3.5

در یک حادثه جدی یا اضطراری ،باید به بخش اضطراری مراجعه کنید یا می توانید برای خدمات
اضطراری با شماره  999یا  112تماس بگیرید  -آمبوالنس های اضطراری باید برای موارد
اضطراری واقعی که جان افراد در خطر میباشد آماده باشد .اگر واقعا ً به کمک آمبوالنس نیاز دارید،
شما یا شخصی بنمایندگی شما باید با شماره  999یا  112تماس بگیرید و وقتیکه که کارمند از شما
بپرسد که به کدام خدمات نیاز دارید ،باید پاسخ دهید که به " آمبوالنس".
بعدا ً به کنترل آمبوالنس متصل خواهید شد که در باره موارد زیر سواالتی را خواهد پرسید:
 شماره تلیفون تماس کننده
 محل حادثه
 نوعیت حادثه
در صورت لزوم در اسرع وقت آمبوالنس برای شما ارسال خواهد شد.

3.6

اگر انگلیسی زبان اول شما نباشد چه خواهید کرد؟

اگر انگلیسی زبان اول شما نیست ،خدمات آمبوالنس میتواند به زودی یک
ترجمان واجد شرایط را برای ارتباط به زنگ تلیفونی شما بیاورد.
ترجمانان تلیفوني:
 24 ساعت 7 ،روز در هفته 365 ،روز در سال در دسترس هستند
 مسلکی و واجد شرایط هستند
 از طریق قرارداد با  The Big Wordارائه میشوند.
ترجمان این کارها خواهد کرد:





دوزبانه باشد و شیوه ترجمانی را بداند و مکالمه را تسهیل کند
دقیق ترجمانی کند
بی طرف باشد و از محرمیت
به جای شما صحبت نکند  -آنها فقط گفتگوی شما را ترجمه خواهد کرد.

 3.7اولیت ها چه طور ترتیب میشود
شخصی که تلیفون میکند از شما سؤاالت بیشتری میپرسد تا جدیت وضعیت شما و عجلت واکنش
مورد نیاز را مشخص کند.
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زنگها در کنترل آمبوالنس بر اساس نیاز کلینکی ترجیح بندی میشوند و عاجل ترین واکنش برای
کسانی ارسال می شود که نیاز کلینکی آنها بیشتر باشد.

3.8

در وقت انتظار برای آمبوالنس چه کاری می توانید انجام دهید؟

مربوط به وضعیت ،پاسخ دهنده زنگ ممکن است در خط همراه شما بماند تا در زمانی که منتظر
رسیدن آمبوالنس هستید ،به شما مشوره های عملی بدهد.
این مشوره ممکن است شامل اقدامات زیر باشد:





مریض را جابجا کنید
راه تنفس مریض را پاک کنید
جلوگیری از نقصان خون
انجام دادن ( CPRاحیای قلب)

 3.9اگر آمبوالنس بهترین گزینه برای شما نباشد چه خواهید کرد؟
ممکن است از معلومات ارائه شده مشخص شود که در واقع به آمبوالنس اضطراری برای رسیدگی
به وضعیت شما نیازی نیست .در چنین شرایطی ،کنترل آمبوالنس ممکن است شما را به یک دکتور
در مرکز کنترل بفرستد که به شما توصیه هایی در رابطه با تداوی مریض شما بدهد.
ممکن بعضی اوقات کنترل آمبوالنس شما را به خدمات مناسب تری در بخش هیلت ایند سوشل کئیر
راهنمایی کند تا بجای حضور در بخش اضطراری به بدیلی دیگر به نیاز شما رسیدگی شود.

 3.10چه کسی برای شما فرستاده خواهد شد؟
در وضعیت اضطراری تهدید کننده زندگی ،مردم در ایرلند شمالی انتظار دارند یک آمبوالنس با عمله
دو نفره وارد شود .با این حال NIAS ،از پارامیدکس واکنش سریع که با موتر وارد میشوند،
استفاده مؤثری می کند .این موترها مجهز به تجهیزات محافط زندگی هستند که ممکن است در
اوضاع اضطراری مورد نیاز باشد .موتر میتواند سریع تر به صحنه برسد و به پارامیدک اجازه دهد
تا تداوی را به بروقت انجام دهد.
یک آمبوالنس نیز برای ارائه حمایتی بیشتر به پارامیدیک و انتقال مریض به بخش اضطراری ارسال
خواهد شد.
از شما جزئیاتی در مورد نام ،موقعیت مکانی و ماهیت مشکل طبی پرسیده می شود .در اسرع وقت
آمبوالنس برای شما ارسال خواهد شد .این سرویس هیچ هزینه ای ندارد.
آمبوالنس شما را به بخش اضطراری ( )EDدر شفاخانه می برد که در آنجا دکتور شما را معاینه می
کند .باز هم این تداوی رایگان است.
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لیست خدمات شفاخانه به شرح زیر است:





بخش های اضطراری  -ارائه خدمات اضطراری  24ساعته
خدمات برای مریضان داخله  -انجام عملیات یا ارائه تداوی ،مریضان یک شب یا بیشتر در
شفاخانه می مانند.
خدمات روز  -انجام عملیات و بررسی های کوچک و مرخصی مریضان به خانه در همان
روز.
خدمات مریضان بیرونی  -اپواینتمنت با دکتوران متخصص یا متخصصین مراقبت (مانند
نرسها یا االید هیلت پروفیشنلز یعنی متخصصین صحت مربوطه) در انواع وسیعی از
تخصص های طبی.

 3.11پس از آمدن پارامیدیک چه میشود؟
بعد از ارزیابی ،و احتماال تقدیم تداوی برای مریض ،پارامیدیک ممکن است تصمیم بگیرد که:






تداوی بیشتر در بخش اضطراری مورد نیاز است و انتقال در آمبوالنس مورد نیاز است
تداوی بیشتر در بخش اضطراری مورد نیاز است ،اما انتقال در آمبوالنس الزم نیست
نیازی به تداوی بیشتر نیست و مریض ممکن است در خانه بماند
ممکن است مریض به متخصص مراقبت های صحت دیگری در بخش هیلت ایند سوشل
کئیر ارجاع شود ،به طور مثال .جی پی یا دسترکت نرس
ممکن است مریض به یک مرکز درمانی تخصصی و مناسب تر در بخش هیلت ایند سوشل
کئیر ارجاع شود.

به یاد داشته باشید – از آمبوالنس ها برای مواقع اضطراری واقعی استفاده کنید

 .4کلیه خدمات دیگر

 4.1خدمات زایشگاه
اگر تصمیم دارید بچه دار شوید یا فکر می کنید ممکن است باردار باشید ،باید در اسرع وقت با جی
پی خود تماس بگیرید .جی پی شما می تواند بارداری شما را تصدیق کند ،شما را به خدمات زایشگاه
ارجاع دهد و مشوره های صحی دهد .راه متبادل این است که ممکن شما به خدمات زایشگاه مراجعه
کنید از طریق زنگ یا ایمیل با شفاخانه ،درخواست فورمه ارجاع یا تکمیل فورمه آنالین.
قابله ها آموزش های تخصصی برای مراقبت از شما و طفل نوزاد شما دارند و می توانند به شما در
تصمیم گیری در مورد محل و شیوه تولد کمک کنند .آنها هم در شفاخانه ها و هم در جامعه کار می
کنند .آنها از شما مراقبت می کنند و به شما کمک می کنند تا هنگام بارداری ،هنگام تولد طفل نوزاد
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و تا  28روز پس از تولد ،برای زایش آماده شوید .کمیونتی مدوایف یعنی قابله پس از تولد برای
دیدن شما و طفل نوزاد تماس می گیرد تا مطمئن شود که همه چیز خوب است .بعد از اینکه از
شفاخانه به خانه آمدید ،قابله شما را در خانه خود می بیند .نیازی نیست خودتان ترتیبی بدهید  -این
کار را شفاخانه برای شما انجام خواهد داد.

 4.1هیلت ویزتور
هیلت ویزتور ،متخصص کمیونتی پبلک هیلت نرسها هستند که برای حمایت از فامیلها ها و اطفال در
تمام عرصه های صحت و بهداشت آموزش دیده اند.
آنها قبل از تولد نوزاد شما و  10تا  14روز پس از تولد با شما در خانه مالقات خواهند کرد .سطح
مالقات بعد از این بر اساس نتیجه ارزیابی صحت فامیل تعیین می شود .هیلت ویزیتور صحت و
رشد طفل شما را تا زمانی که برای مکتب آماده شود بررسی می کند .آنها همچنین به فامیلها در تمام
عرصه های صحت حمایت و کمک می کنند ،به طور مثال .تشویش پس از تولد ،خواب ،تغذیه،
واکسناسیون و مدیریت رفتار .اگر طفل شما مشکل صحت داشته باشد ،هیلت ویزیتور او را برای
معاینات و تداوی بیشتر ارجاع می دهد.

 4.2خدمات فاملی پالننگ
فاملی پالننگ سروسز مشوره رایگان در مورد جلوگیری از بارداری و سکریننگ دهانه رحم و
همچنین سکریننگ ،مشوره و تداوی صحت جنسی ارائه می دهد.
این خدمات توسط فامیلی پالننگ کلینک های محلی و توسط بعضی جی پی ها ارائه می شود.
شما می توانید جزئیات فامیلی پالننگ کلینک ها را از جی پی ،قابله یا هیلت ویزیتو خود حاصل
نمایید .فامیلی پالننگ سروسز رایگان و کامالً محرمانه است.
فامیلی پالننگ ایسوسی ایسون ( )FPAیک سرویس تلیفونی با نرخ محلی محرمانه (0845 122
) 8687از ساعت  9صبح تا  5بعد از ظهر ،از دوشنبه تا جمعه ارائه می دهد و معلومات و مشوره
در مورد انواع وسیعی از مسائل مربوط به صحت جنسی تقدیم میکند.

 4.3سایر خدمات صحت جنسی
کلینیک هایی که در زمینه عفونت های مقاربتی تخصص دارند ،جینتورینری میدیسن ( )GUMو
کلینیک های صحت جنسی نامیده می شوند .شما می توانید شماره یک کلینیک در منطقه خود را از
کتاب تلیفون تحت عنوان ( GUMجینتورینری میدیسن) ،امراض مقاربتی ( ،)STDکلینیک
مخصوص یا کلینیک صحت جنسی حاصل نمایید .می توانید خود به این کلینیک ها مراجعه کنید که
همچنان:
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 رایگان وی محرمانه است  -آنها بدون اجازه شما با هیچ کس ،حتی با جی پی شما تماس
نخواهند گرفت و برای همه (قطع نظر از سن ،گرایش جنسی و غیره) باز است.
برای یافتن  GUMیا کلینیک صحت جنسی محلی خود لطفا ً روی این لینک کلیک کنید:
https://www.sexualhealthni.info/gum-clinics-northern-ireland

 4.4سوشل ورکرز
سوشل ورکر به افراد در مورد نیازهای اجتماعی مختلف مشوره و حمایت می کنند .در این روابط،
الکحل یا مشکالت خانگی ،معلولیت ،صحت عمومی و مسائل صحت روانی و حمایت از طفل شامل
است.
این سرویس تمام عمرها را از اطفال گرفته تا افراد مسن را پوشش می دهد .سوشل ورکرها که در
خدمات بزرگساالن کار می کنند نیازهای افراد مسن ،افراد دارای معلولیت جسمی یا یادگیری ،یا
نیازهای صحت روان را ارزیابی می کنند .آنها با افراد کار میکنند که از آنها برای دستیابی به
انتخاب شېوه زندگی خود و با فامیل و جامعه خود برای دستیابی به نتیجه دلخواه خود کار حمایت
شود .سوشل ورکر ممکن است نتیجه نیاز ارزیابی شده در دستیابی به خدمات یا منابع حمایت کند،
مانند مراقبت و حمایت در منزل ،مراقبت روزانه ،استراحت یا ریزدنشل یا نرسنگ هومت کمک
میکند .سوشل ورکرها به افراد کمک می کنند تا بعد از یک رویداد آسیب زا در زندگیشان راه به
پیش بیابند و از آنها در تعیین راه حلهای خود شان حمایت می کنند.

 4.5خدمات حفاظت از اطفال و بزرگساالن
شرایطی وجود دارد که درا آن سوشل ورکر ممکن است مجبور شوند برای محافظت از اطفال یا
بزرگساالن در برابر آسیب یا سوء استفاده مداخله کنند .سوشل ورکر در ایرلند شمالی وظیفه قانونی
دارند از کسانی که در معرض خطر قرار دارند یا در جامعه ما مورد سوء استفاده یا بدرفتاری قرار
گرفته اند محافظت کنند.
اگر در مورد حفاظت یا بهداشت طفلی نگرانی دارید ،یا فکر می کنید ممکن است در معرض آسیب
باشد ،لطفا ً با استفاده از شماره های زیر با چایلد کئیر گیتوې تیم تماس بگیرید:
028 9050 7000
بلفاست ترست:
0300 1234333
ناردرن ترست:
028 7131 4090
ویسترن ترست:
ساوت ایسترن ترست0300 1000300 :
0800 7837745
ساودرن ترست:
اگر در مورد حفاظت یا صحت بزرگساالن نگرانی دارید ،یا فکر میکنید که ممکن است در معرض
آسیب باشند ،لطفا ً با شمارههای زیر با خدمات ادلت پروتکشن یعنی حفاظت از بزرگساالن تماس
بگیرید:
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028 95041744
بلفاست ترست:
028 9441 3659
ناردرن ترست:
028 71611366/ 028 82835960
ویسترن ترست:
ساوت ویسترن ترست028 92501227 :
028 3756 4423
ساودرن ترست:
خارج از ساعات اداری با خدمات اضطراری سوشل ورک برای بزرگساالن یا اطفال می توان از
طریق این شماره تماس بگیرید028 9504 9999 :
در حالت اضطراری ،با پولیس سرویس ایرلند شمالی ( )PSNIنیز از طریق این شماره تماس ممکن
است999 :

 4.6خدمات صحت روانی
اگر مشکل صحت روانی دارید ،در ابتدا باید به جی پی خود مراجعه کنید .آنها مشکل را ارزیابی
خواهند کرد و ممکن است دوا دهند و وضعیت شما را بررسی کنند یا در صورت لزوم شما را به
یک متخصص ،به طور مثال ،دکتور روانی ،روانشناس یا کونسلر ارجاع دهند .جی پی شما ممکن
است بتواند یک سپورت گروپ یعنی گروه حمایتی را برای مشکالت خاص توصیه کند .در جایی که
دیگران در مراقبت از شما نقش دارند ،مانند دکتور روانی ،سوشل ورکر یا اعضای فامیل ،جی پی
شما ممکن است با آنها ارتباط برقرار کند تا بهترین تداوی ،مراقبت و حمایت را به شما تقدیم کند.

4.7

خدمات برای معلولین

در سراسر ایرلند شمالی ،انواع وسیعی از خدمات صحت و مراقبت اجتماعی برای رفع نیازهای
افراد دارای معلولیت (شامل ناتوانی های آموزش ،ذهنی ،جسمی و حسی) و فامیل یا مراقبین آنها
ارائه می شود .این شامل ارزیابی ،مشوره ،کمک به زندگی روزمره و تهیه تجهیزات تخصصی ،و
همچنین خدمات احیا نو ،حمایت و مراقبت است.
جی پی شما می تواند معلومات بیشتری در مورد خدمات موجود در اختیار شما قرار دهد.

 4.8االید هیلت پروفیشنلز یعنی متخصصین صحت مررتبط
) Allied Health Professionals (AHPsنام جمعی است که به  12گروه مسلکی داده می
شود:
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متخصصی رژیم غذایی
اکوپیشنل تیراپي
عالج گفتار و زبانی
فیزیوتراپی
تداوی پا
پروستتکس و ارتوتیکس
ارتوپتیک
پارامیدیکس
رادیوگرافی
تداوی هونری
تیراپی دراما
موزیک تیراپی

 AHPsبا همه گروه های غمر و همه تخصص ها کار می کنند .مهارت ها و تخصص ویژه آنها می
تواند مهم ترین عامل در کمک به افراد باشد تا:






حرکت یا تحرک دوباره بدست بیاورد
مشکالت بینایی کنترول کند
بهبود حالت تغذیه
مهارت های ارتباطی را توسعه دهد
در مهارت های زندگی روزمره اعتماد بدست بیاورد

 AHPsدر انواع وسیعی من جمله شفاخانه ها ،خانه های مردم ،کلینیک ها ،جراحی ها و مکاتب کار
می کنند.
آنها با همکاران مراقبت های بهداشتی و اجتماعی در سراسر مراقبت های اولیه ،ثانویه و اجتماعی و
همچنین در بخش های مستقل و داوطلبانه کار می کنند.

 4.9سکول نرس
سکول نرسها برای همه کودکان در سال اول مکتب ابتدایه و در سال اول مکتب ثانوی
ارزیابی های صحت عمومی را در مکتب ارائه می دهند .معموالً از شما دعوت می شود
تا در این جلسات با نرس شرکت کنید تا در مورد صحت و رشد طفل خود صحبت کنید.
این شامل امیونازسیون و واکسیناسیون ،معاینات بینایی ،شنوایی ،قد و شاخص حالت بدنی است .اگر
طفل شما نیاز صحی دارد ،سکول نرس این موضوع را با والدین یا گاردین در میان می گذارد و
ممکن است طفل را برای معاینات و تداوی بیشتر ارجاع کند.

 4.10برنامه واکسیناسیون دوران طفولیت
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واکسیناسیون بهترین و محفوظ ترین راه برای جلوگیری از ابتالی نوزاد یا طفل شما به امراض
ساری مختلف مانند سرخکان است.
به نوزاد معموال اولین واکسن در  8هفتگی داده میشود .این در جی پی سرجری شما داده خواهد شد.
برای حفاظت کامل از طفل شما یک تعداد پیچکاری الزم است ،بنابراین تکمیل کورس بسیار مهم
است.
اگر واکسیناسیون قضا شده است ،طفل شما همچنان می تواند حتی پس از یک وقفه طوالنی ،دوباره
آن را آغاز کند .آنها مجبور نیستند کورس را دوباره شروع کنند .بعض از امراض در اطفال بزرگتر
می توانند جدی باشند ،بنابراین مهم است که آنها پیچکاری بوستر خود را دریافت کنند .در ایرلند
شمالی ،امراضی که برای آنها واکسیناسیون ارائه می شود عبارتند از :فلج اطفال ،دیفتریا ،تیتانوس،
سرفه سیاه  ،Hib ،مننگوکوکال گروه  ،Cسرخکان ،بخار و سرخجه (سرخکان آلمانی) .شما نیازی
به پرداخت هزینه برای این واکسیناسیون ندارید.
معلومات مربوط به توبرکلوز که با نام های دیگر ( )TBو بیماری های ساری  BCGشناخته می
شود را می توان به زبان های مختلف در وب سایت پبلک هیلت ایجنسي یافت.
http://www.publichealth.hscni.net/
لیفلت های معلوماتی جزئیات مربوط به عالئم ،جلوگیری و عالج را ارائه می دهند.
جی پی ،هیلت ویزیتور ،سکول نرس یا یک جی پی پرکتس نرس شما میتوانند در مورد هرگونه
سوال در مورد واکسیناسیون کمک کنند.

 4.11فارمسی سروسز (دواخانه)
فارماسیست ها (بعضی اوقات کیمست نامیده می شوند) در دواها و کارشېوه آنها متخصص هستند.
جی پی شما شخصی است که تصمیم می گیرد به چه دوایی نیاز دارید .آنها فورمه به نام نسخه به
شما می دهند که به شما اجازه می دهد دوا را از دواخانه جمع آوری کنید .بدون آن فارماسیست شما
نمی تواند به شما دوا بدهد ،بغیر از بعضی از دواهای بسیار ساده مانند درد کش ،که می توانید از
سوپرمارکت ها و مغازه های دیگر نیز حاصل نمایید .دواهایی که با نسخه تجویز می شوند در حال
حاضر در ایرلند شمالی رایگان هستند.
فارماسیست ها همچنین انواع و اقسام وسیعی از خدمات مرتبط با مسائل مخصوص صحت را ارائه
می دهند  -مانند جلوگیری از بارداری اضطراری ،معاینات بارداری ،تعویض سوزن ،اکسیجن یا
منابع حیاتی  -و می توانند در مورد زندگی سالم و امراض کوچک  -مانند حشرات و ویروس ها،
حساسیت ها ،صحت زنان یا دردها مشوره دهند.
جزئیات نوبت دواخانه در منطقه محلی شما به صورت آنالین در این آدرس منتشر می شود
http://www.hscbusiness.hscni.net/services/pharmacyrota.htm.
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 4.12دکتور دندان
اگر به دنبال تداوی دکتوردندان هستید ،در اول باید با یک دکتور دندان ثبت نام کنید .برای ثبت نام
نزد دکتوردندان باید میدیکل کارد داشته باشید .اگر شما یک ویزتور هستید ،می توانید به بعض از
تداوی ها نیز دسترسی داشته باشید .باید بررسی کنید که دکتور دندان که با شما تماس می گیرید به
عنوان یک مریض خدمات صحت ( )HSCبا شما رفتار کند .مربوط به شرایط شما ممکن است
مجبور باشید برای بعضی از خدمات دکتور دندان هزینه بپردازید یا مجبور نباشید ،مثالً اگر زیر 16
سال دارید ،زیر  19سال سن دارید و کل وقتی در حال تحصیل هستید و اگر باردار هستید.
یک دکتور دندان را در ایرلند شمالی اینجا پیدا کنید
http://www.hscbusiness.hscni.net/services/2070.htm

 4.13دکتور چشمان (اپتیشن)
اگر نیاز به معاینات چشم دارید ،با یک اپتومتریست ثبت شده تماس بگیرید .مربوط به شرایط شما
ممکن است مجبور باشید برای بعضی از خدمات چشم هزینه بپردازید یا مجبور نباشید ،مثالً اگر زیر
 16سال دارید ،زیر  19سال سن دارید و کل وقتی در حال تحصیل هستید ،اگر شرایط خاصی دارید
یا استحقاق بینفت حاصل میکنید .اگر استحقاق تداوی را دارید ،برای دسترسی به تداوی رایگان
 HSCبه میدیکل کارد خود نیز نیاز خواهید داشت .بسیاری از روشهای اپتومتری اکنون خدماتی را
برای افرادی ارائه میدهند که یک مشکل چشمی جدید و ناگهانی دارند یا به بطور مثال .یک "چشم
زخمی" دارد .معلومات بیشتر در مورد شېوه دسترسی به خدمات مراقبت از چشم در لینک زیر
موجود است –
اپتومیتری سروسزInformation for Patients (hscni.net):

 .5اگر از خدماتی که حاصل می نمایید راضی نیستید باز چه خواهد
شد؟

5.1

روش شکایات

اظهار شکایت بر حقوق شما تأثیری نمی گذارد و منجر به از دست دادن خدماتی که به دلیل ارزیابی
به آن نیاز دارید ،نمی شود.

 5.2شیوه شکایت کردن
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شما می توانید شکایت خود را به نحوه ،چارچوب یا زبانی که برای شما مناسب ترین است مطرح
کنید .این می تواند روبرو ،از طریق تلیفون ،نامه یا ایمیل باشد .شما باید سعی کنید جزئیات موارد
زیر را به دفتر شکایات ارائه دهید:





عمل کرد تماس با شما
از چه کسی یا چه چیزی شکایت دارید
رویدادی که باعث شکایت شما شده کجا و چه زمانی اتفاق افتاده است
در صورت امکان ،چه کاری را می خواهید انجام دهید.

در بهترین حالت ،باید سعی کنید در اسرع وقت شکایت کنید ،معموالً در ظرف شش ماه بعد از آگاهی
از اینکه دلیلی برای شکایت دارید و معموالً باید بیش از  12ماه پس از رویداد نباشد.

 5.3چگونه از یک تقدیم کننده مراقبت های صحت باید شکایت کنید
اگر می خواهید یک عذرخواهی ،توضیح یا نظرثانی در مورد تداوی خود داشته باشید ،در آغاز باید
با محلی که مراقبت را دریافت کرده اید تماس بگیرید .شفاخانه ،جی پی پرکتس ،شفاخانه خصوصی
یا کلینیک که در آن مراقبت دریافت کرده اید ،روش های شکایت خاص خود را دارد .لطفا برای
جزئیات با آنها تماس بگیرید.
شما می توانید جزئیات روش های شکایات خدمات صحت در ایرلند شمالی را در وب سایت NI
 Directانجا پیدا کنید
http://www.nidirect.gov.uk/make-a-complaint-against-the-health-service
همچنین میتوانید از طریق ایمیل  angelts.pcc@hscni.netیا تلیفون رایگان 0800 917
 0222با پیشنت ایند کالینت کونسل تماس بگیرید.

جزئیات تماس برای هر بخش شکایات ترست در زیر آمده است:
بلفاست هیلت ایند سوشل کئیر ترست:
ریاست شکایات برای بلفاست هیلت ایند سوشل کئیر ترست:
Level 7, McKinney House
Musgrave Park Hospital
Belfast BT9 7JB
تلیفون(028) 9504 8000 :
ایمیلcomplaints@belfasttrust.hscni.net :
انالینhttps://belfasttrust.hscni.net/contact-us/compliments-and- :
complaints/compliments-complaints-form/
ایرلند شمالی و سوشل کئیر ترست:
Service User Feedback Department,
Bush House,
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45 Bush Road, Antrim,
BT41 2Q3
(028) 9442 4655. تلیفون
user.feedback@northerntrust.hscni.net :ایمېل
http://www.northerntrust.hscni.net/contact-us/service-user- :انالین
feedback-form/
 را تکمیل و ارسال کنیدService User Feedback Form شما همچنین می توانید
:ساوت ایسترن هیلت ایند سوشل کئیر ترست
Complaints Department
South Eastern HSC Trust
Lough House
Ards Community Hospital
Church Street
Newtownards
BT23 4AS
(028) 9056 1427:تلیفون
(028) 9056 4815 :فاکس
complaints@setrust.hscni.net :ایمیل
https://setrust.hscni.net/contact-us/complaints/ :آنالین
:ساودرن هیلت ایند سوشل کئر ترست
Service User Feedback Team
Southern Health and Social Care Trust
Beechfield House
Craigavon Area Hospital
68 Lurgan Road
Portadown
BT63 5QQ
(028) 37564600 :تلیفون
serviceuserfeedback@southerntrust.hscni.net:ایمیل
https://southerntrust.hscni.net/get-in-touch/service-user-feedback- :آنالن
form/

ویسترن هیلت ایند سوشل کئیر ترست
Complaints Department
Trust Headquarters
Altnagelvin Area Hospital
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Londonderry
BT47 6SB
تلیفون028 7134 5171 – extension: 214142 :
مسقیم زنگ بزنیدNo. 028 7161 1226 :
سهولت ایس ایم ایس تیکست077 8094 9796 :
ایمېلcomplaints.department@westerntrust.hscni.net :

نادرن ایرلند آمبوالنس سروس )(NIAS
Administrative and Complaints Manager
Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust Headquarters,
Site 30
Knockbracken Healthcare Park
Saintfield Road
BELFAST
BT8 8SG
تلیفون028 9040 0999 :
فاکس028 9040 0901 :
www.niamb.co.uk

5.4

بعدآ چه خواهد شد؟

شکایت شما ظرف  2روز کاری بعد از حصول تسلیم خواهد شد .آنها قصد خواهند داشت در ظرف
 20روز کاری به شکایت شما به طور کامل پاسخ دهند .از شکایات نسبت به شکایات به وقت طوالن
نیاز دارد .اگر مشخص شود که قادر به پاسخگویی در این ظرف زمانی نیستند ،به شما اطالع خواهند
داد و دلیل این را توضیح خواهند کر که چرا.

 5.5اگر بعد از بررسی شکایت شما توسط ارائه دهنده مراقبتهای صحت ،شما
همچنان راضی نباشید ،چه خواهد شد؟
اگر ناراضی هستید ،می توانید شکایت خود را نادرن ایرلند کمیشنر فار کمپلینز ()Ombudsman
ارجاع دهید .امبدزمن به شکایت شما رسیدگی می کند تا مشخص کند آیا برای این شکایت بررسی
توسط او الزم است یا خیر.
معلومات بیشتر در مورد خدمات ارائه شده توسط امبدزمن از طریق تماس به این ادرس در دسترس
است:
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The Ombudsman
Freepost BEL 1478
Belfast
BT1 6BRFreephone: 0800 34 34 24
ایمېلmailto:ombudsman@ni-ombudsman.org.uk :
www.ni-ombudsman.org.uk

 6دیگر از کجا می توانید مشوره و معلومات کلیدی را حاصل نمایید؟
مشوره و معلومات بیشتر را می توان از یان ادرسها بدست بیاورید:
 The Health and Social Care Board
http://www.hscboard.hscni.net
 Your local Health and Social Care Trusts:
http://www.belfasttrust.hscni.net
http://www.northerntrust.hscni.net
http://www.setrust.hscni.net
http://www.southerntrust.hscni.net
http://www.westerntrust.hscni.net
 The Public Health Agency http://www.publichealth.hscni.net/
 Patient Client Council http://www.patientclientcouncil.hscni.net
 Business Services Organisation http://www.hscbusiness.hscni.net

6.1

هیلپ الین نتورکwww.helplinesnetworkni.com: NI

این ویب سایت  www.helplinesnetworkni.comبطور جمعی دسترسی به شمارهها و ویب
سایتهای هیلپ الین ایرلند شمالی را ارائه میدهد که در آن افراد می توانند هیلپ الین مناسب را
مربوط با نیازهای خود بیابند .این ویب سایت به آسانی جزئیات بیش از  20هیلپ الین ایرلند شمالی
را فهرست می کند که توسط سازمان های عمومی ،داوطلبانه و اجتماعی ،همگی بطور غیرانتفاعی
اداره میشوند .این ویب سایت یک امکان جستجو ارائه میدهد که به مستفدین امکان میدهد با وارد
کردن یک کلمه کلیدی ،پشتیبانی مناسب را جستجو کنند ،معلوماتی در مورد آنچه هیلپ الین ارائه می
دهد را بیابند و جزئیات تماس و اوقات کاري را اپدیت کنند .اعضای نتورک انواع خدمات حمایتی
حیاتی از جمله معلومات ،مشوره ،کونسلنگ ،شنیدن و دوستی را ارائه می دهند که انواع وسیعی از
نیازها و مسائل را تحت پوشش قرار میگیرد.
 Your local Elected Representatives
http://www.nidirect.gov.uk/elections-in-northern-ireland
 Your local Citizens Advice Bureaux
http://www.citizensadvice.co.uk
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Law Centre NI http://www.lawcentreni.org
Northern Ireland Human Rights Commission http://www.nihrc.org
Family Support http://www.familysupportni.gov.uk
South Tyrone Empowerment Programme (STEP)
http://www.stepni.org
 The Northern Ireland Council for Ethnic Minorities (NICEM)
http://www.nicem.org.uk
 Northern Ireland Council for Voluntary Action (NICVA)
http://www.nicva.org
 لطفا ً روی لینک پیش نهاد، در ایرلند شمالی هستیدHSC اگر خواهشمند معلومات بیشتر در مورد
:شده کلیک کنید
Health and Social Care in Northern Ireland Gateway
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