
 

 

 ) خوش آمدید EDبھ بخش اورژانس (
Wanju wanju, nidja 

) گذشتھ و حال  Eldersکنیم و بھ بزرگان (، متولیان سنتی سرزمینی ھستند کھ ما در آن کار می Noongarملت  Whadjukما بر این باور ھستیم کھ مردم 

 گذاریم.آنھا احترام می 

 شود.نامیده می EDشود. بخش اورژانس نیز نیز نامیده می PCHبیمارستان کودکان پرث 

ھای مورد نیاز خود ما اینجا ھستیم کھ بھ کودک شما کمک کنیم تا مراقبت
 را دریافت کند.

کنیم. این خدمات برای شھروندان یا افراد مقیم استرالیا می سالھ یا کمتر با شرایط اضطراری پزشکی یا مشکالت سالمت روان مراقبت   15ما از بچھ ھای 

 رایگان است. 

مراجعھ   EDگیرند و برای شرایط مشابھ بھ تحت مراقبت قرار می  PCHکھ بھ آن دلیل ھنوز در  درصورتیکھ آنھا بیماری پیش زمینھ ای داشتھ باشند 

 سالگی تمدید شود. 18تواند تا سن کنند، این امر می می

  
 اگر زبان انگلیسی نمی دانید یا برای صحبت با ما بھ کمک نیاز دارید، درخواست مترجم شفاھی کنید. این خدمات رایگان است.

 ھای انتظارزمان
شوند. اگر با آمبوالنس  بخش اورژانس بھ دلیل ازدیاد کودکان بیمار کھ منتظر ویزیت پزشک ھستند، می تواند شلوغ باشد. اول بیمارترین کودکان  ویزیت می  

 بررسی کنید.ھای انتظار ھای نمایشگر اتاق توانید حداکثر زمان انتظار فعلی را روی صفحھھای انتظار یکسان است. می برسید، نوبت و زمان

 لطفا در صورتی کھ قصد دارید قبل از درمان کودکتان، بیمارستان را ترک کنید، بھ ما اطالع دھید . 

 

 

شفاھی مترجم  



 

 افتددر بخش اورژانس چھ اتفاقی می

  

 تریاژ
کنند و از شما  کودک شما را معاینھ می کند تصمیم بگیرند کھ کودک شما با چھ اولویت زمانی باید توسط پزشک ویزیت شود. آنھا تریاژ بھ کارکنان کمک می 

 پرسند.سؤاالتی را می

 

 ورود بھ بخش اورژانس 
پرسد. ممکن است قبل از  روید. یک کارمند چند سؤال از شما میسپس شما و کودکتان داخل بخش اورژانس شده و بھ یک اتاق کوچک یا اتاق انتظار می

 شدن شرایط کودکتان ھستید بھ ما اطالع دھید.نگران بدتر ویزیت توسط پزشک منتظر بمانید. لطفاً اگر 

 ھای خود بھ سؤاالت زیر فکر کنید.توانید، بھ پاسخدر حالی کھ منتظر ھستید، اگر می

چرا کودک شما امروز بھ بیمارستان 
 مراجعھ کرده است؟

این شرایط چھ مدت ادامھ داشتھ است؟ بھ نظر شما چھ چیزی باعث آن شده است؟  •
 است؟بال چنین شرایطی را تجربھ کردهآیا ق

 آیا درد دارد؟ •
 است؟ آیا در حال خوردن/نوشیدن/رفتن بھ توالت بوده •
 اید؟آیا برای این مشکل بھ پزشک دیگری مراجعھ کرده •
 مراجعھ کنید؟ EDآیا شخص دیگری بھ شما گفتھ است کھ بھ  •
  ایکس انجام شده است؟، آزمایش یا عکسبرداری با اشعھ EDآیا قبل از مراجعھ بھ  •

کند؟ (این آیا در حال حاضر از یک متخصص درمانیخدمات مراقبتی دریافت می • سابقھ پزشکی کودک شما چیست؟
 شود)شامل خدمات سالمت روان نیز می

ھای دیگری دارند؟ (برای نوزادان، کارکنان در حال حاضر چھ شرایط یا بیماری •
 کنند)ممکن است در مورد تولد سؤال 

 است؟ھایی داشتھھا یا جراحیقبالً چھ شرایط، بیماری •
 آیا واکسیناسیون آنھا بھ روز است؟ •
ھای زمینھ ای وجود دارد آیا ھرگونھ سابقھ خانوادگی در مورد مشکالت یا بیماری •

 کھ بخواھید آن را با ما در میان بگذارید؟

کودک شما چھ داروھایی مصرف 
 کند؟می

 است؟ھا) مصرف کردهبیوتیکگذشتھ چھ داروھایی (از جملھ آنتیدر چند روز  •
 کنند؟نام دارو چیست، میزان دوز چقدر است و چھ مدت آن را مصرف می •
ھا یا گیاھان دارویی را مصرف کرده یا بھ ھا، ویتامینکودک شما امروز چھ مکمل •

 کند؟طور منظم مصرف می



 

 است؟آیا اخیراً مصرف ھیچ دارویی را قطع کرده •

این شامل ھرگونھ حساسیت بھ غذا، دارو، نیش، و موادی مانند التکس یا پانسمان  • ھایی دارد؟کودک شما چھ نوع آلرژی 
 توان تأیید کرد یا بھ آن مشکوک شد).است (اینھا را می

آیا نکتھ دیگری وجود دارد کھ شما 
 کنید ما باید بدانیم؟فکر می

ھای پزشکی یا درمان، متحمل ھرگونھ آسیبی مراقبتآیا کودک شما در ارتباط با  •
 شده است؟

 آیا شما یا کودکتان نیازھای فرھنگی، اجتماعی، زبانی، خانوادگی یا رفتاری دارید؟ •
 آخرین باری کھ کودک شما چیزی خورد یا نوشید، چھ زمانی بود؟ •

 
 

 

 ویزیت توسط پرستار یا پزشک
 کنند تا بفھمند مشکل چیست. را معاینھ میپرسند و کودک شما آنھا سؤاالتی می 

 توانید درخواست کنید کھ بدون حضور کودکتان با پزشک صحبت کنید.می

 توانند درخواست کنند کھ بدون حضور والدین خود با پزشک/پرستار صحبت کنند.نوجوانان می

 

 با پرستار یا پزشک خود صحبت کنید
 مشکل چیست و کودک شما بھ چھ چیزی نیاز دارد. پزشک یا پرستار توضیح خواھند داد کھ 

 توانید از ما سؤال بپرسید.در ھر زمانی می 

 

 



 

 آزمایشات و درمان
ت در زمان  کودک شما ممکن است بھ آزمایش خون، اشعھ ایکس یا برخی آزمایشات دیگر نیاز داشتھ باشد تا دریابیم کھ مشکل چیست. آنھا ھمچنین ممکن اس

  دھد.ممکن است الزم باشد منتظر نتایج آزمایش باشید یا ببینید کودکتان چگونھ بھ درمان پاسخ می ت درمان قرار گیرند. ، تحEDحضور در 

 

 شدن در بیمارستانرفتن بھ خانھ یا بستری
 نظر بگیرد یا در بیمارستان بستری شود.توانید بھ خانھ بروید، مدت بیشتری بمانید تا پزشکتان بتواند کودکتان را تحت بستھ بھ شرایط کودکتان، می

 رفتن بھ خانھ
ھید بھ شما ھنگامی کھ کودک شما آماده رفتن بھ خانھ است، پزشک یا پرستار اطالعاتی را در مورد کارھایی کھ باید برای مراقبت از کودک خود انجام د

ای برای پزشک محلی شما باشد. اگر شما یا کودکتان نیاز بھ گواھی شما و نامھدھد کھ ممکن است شامل یک برگھ اطالعاتی در مورد شرایط کودک ارائھ می 

  پزشکی دارید، لطفاً قبل از خروج بھ پزشک یا پرستار خود اطالع دھید. ھر سؤالی دارید از ما بپرسید.

 توانید:شود، مین ھستید کھ شرایط کودکتان بھتر نمی وقتی در خانھ ھستید، لطفاً ھر دستورالعملی را کھ پزشک بھ شما داده است، دنبال کنید. اگر نگرا

 بھ پزشک محلی خود مراجعھ کنید •
 تماس بگیرید 1800 022 222 بھ شماره  Health Directبا  •
 مراجعھ کنید کلینیک مراقبت فوری پزشک عمومی  بھ   •
 برای درخواست آمبوالنس تماس بگیرید یا بھ بخش اورژانس مراجعھ کنید 000 اگر شرایط اورژانسی است با •

 شدن در بیمارستانبستری
ھای  آزمایشات بیشتر و/یا درمان تحت نظر تیم اورژانس یا پزشک متخصص در بیمارستان بستری شود. ھدف ما ارائھ مراقبت کودک شما ممکن است برای 

تان منتقل کنیم یا  پرستاران بیمارستان در نزدیکتر بھ خانھ شما است، بنابراین ممکن است کودک شما را برای درمان بھ بخش کودکان در بیمارستان محلی

 ) برای ارائھ خدمات مراقبتی و معاینھ کودکتان، بھ شما مراجعھ کنند.HiTHیا ھمان  Hospital in the Homeخانھ (

 ) یا بخش بیمارستان منتقل شوید.ESSUاگر نیاز دارید در بیمارستان کودکان پرث بمانید، ممکن است بھ بخش اورژانس کوتاه مدت ما (

 

بستری شود، تحت مراقبت تیم اورژانس باقی خواھد ماند. اگر کودک شما نیاز بھ درمان یا جراحی بیشتری داشتھ باشد، در بخش  ESSUاگر کودک شما در 

 بیمارستان بستری خواھد شد.

 

 

https://www.healthdirect.gov.au/australian-health-services/urgent-care


 

 ھای بھداشتی خود مالقات کنید با تیم مراقبت 
 کنند.افراد زیادی ھستند کھ بھ مراقبت از کودک شما کمک می 

 

 

لطفاً اگر مایل   کند.کمک می   EDھای بھداشتی بومی استرالیا داریم کھ بیشتر روزھای ھفتھ در دسترس است و بھ ارائھ مراقبت در ما یک کارمند مراقبت 

 ھا را مالقات کنید، درخواست دھید.ھستید آن

 

 کنید کودکتان درد دارداگر فکر می
 کند.کند  صحبت کنید تا داروی مسکن مناسب را فراھم لطفاً با پرستاری کھ کودک شما را ارزیابی می

درمان شما میت  

شما حمایت از میت  

مسئول ھماھنگی   پرستار
 امور پرستاری 

پزشک   پزشک
 ارشد 

تیم  کارمند داوطلب
 حمایت

 



 

 شدن شرایط کودکتان ھستید؟ الزم است بدانیم آیا نگران بدتر 
شناسید. ما بھ شما گوش خواھیم رسد یا رفتار غیرعادی دارد، فوراً بھ ما اطالع دھید. شما کودکتان را بھتر از ھمھ می اگر کودک شما بیمارتر بھ نظر می 

 داد.

 

 

 (ایمرجنسی ویتینگ روم)’ یا شماره اتاق خود را بگویید. Emergency Waiting Roomاگر انگلیسی شما ضعیف است، عبارت ‘

 کجا ھستند ... 

 ھاتوالت
 ، در سمت چپ ورودی قرار داردEDیک توالت مناسب افراد کم توان دقیقاً در داخل  •
 ) Beverage bar، پشت محل فروش نوشیدنی (Pod C، در کنار اتاق انتظار  EDبھ سمت پشت  •

 لطفاً عالئم را دنبال کنید یا اگر مطمئن نیستید از یکی از کارکنان بپرسید.

 

بھ ما    د؟یھست کودکتان شرایط در  ر یینگران تغ
 اطالع دھید. 

از کارکنان ارشد   یکیبا   د؟ یھنوز نگران ھست
 .دیصحبت کن 

 است با شماره  ی شما فور یاگر نگران 

 د یریتماس بگ   0337 6456 

 مرحلھ
1 

 مرحلھ
2 

 مرحلھ
3 



 

 )Parenting room( مراقبت از کودکاتاق 
 ، در کنار توالت ھای مناسب افراد کم توان، پشت پرده آبی قرار دارد EDیک میز تعویض در داخل  •

 است  Pod Cمیز تعویض لباس دیگری نیز در یکی از دستشویی ھای نزدیک بھ  •

 خوریآب 
 دردسترس است.  Pod Cدر نزدیکی منطقھ انتظار  Beverage Bayآب در 

 غذاخوردن و نوشیدن
 قرار دارد  Pod Cدر نزدیکی محل انتظار  EDدر داخل  Beverage Bayامکانات رایگان چای و قھوه در  •
 در نزدیکی آسانسورھای سبز قرار دارند  EDھا در خارج از ھای فروش تنقالت و نوشیدنیماشین •
 نزدیک ورودی اصلی در طبقھ ھمکف است    Little Lionکافھ   •
در طبقھ   Little Lionھای صورتی خارج از کافھ واقع شده است کھ از طریق آسانسورھا یا پلھ 1در طبقھ   Food Hallسالن غذا یا ھمان  •

 ھمکف قابل دسترسی است 
صبح  7واقع شده است و از دوشنبھ تا شنبھ،  QEIIدر طبقھ ھمکف پارکینگ چند طبقھ  ،Xpress Zoneبھ نام خواربار فروشی کوچک یک •

  بعدازظھر باز است. 8تا 

 ھای عمومیتلفن 
 کند، قرار دارد. را بھ بیمارستان متصل می EDدر راھرویی کھ  ED در خارج از

 دستگاه خودپرداز
 کند، قرار دارد. را بھ بیمارستان متصل می EDدر راھرویی کھ  EDدر خارج از 

 ایمنی و امنیت 
کنید ممکن است بر ایمنی شما یا کودکتان تأثیر ایمنی و امنیت شما برای ما اھمیت زیادی دارد. اگر رفتاری مشاھده کردید کھ نگران آن ھستید، یا احساس می 

 تماس بگیرید. 4576 1399بھ شماره  PCHبگذارد، لطفاً فورا با یکی از کارکنان یا یکی از افراد حراست  

 سوء رفتارعدم تحمل ھرگونھ   
  برای اطمینان از ایمنی ھمھ، ما سیاست ھای عدم تحمل ھرگونھ سواستفاده و پرخاشگری را داریم.

حراست تماس  شود فوراً محل را ترک کند و در صورت لزوم با از ھرکسی کھ بھ صورت فیزیکی یا کالمی، سواستفاده گر یا پرخاشگر باشد خواستھ می

  شود.گرفتھ می 

 گرفتن عکس یا فیلمبرداری
  ھستید، عکس یا فیلم نگیرید. PCHھا، مراقبان و کارکنان ما، لطفاً تا زمانی کھ در برای حفظ حریم خصوصی و محرمانگی اطالعات بیماران، خانواده

https://pch.health.wa.gov.au/For-patients-and-visitors/Amenities-and-facilities/Food-and-retail
https://pch.health.wa.gov.au/For-patients-and-visitors/Amenities-and-facilities/Food-and-retail
https://pch.health.wa.gov.au/For-patients-and-visitors/Amenities-and-facilities/Food-and-retail
https://pch.health.wa.gov.au/For-patients-and-visitors/Amenities-and-facilities/Food-and-retail
https://pch.health.wa.gov.au/For-patients-and-visitors/Amenities-and-facilities


 

 گزاری و شکایاتسپاس
 کند خدمات بھتری را بھ شما و کودکتان ارائھ دھیم.می نظرات شما، چھ مثبت و چھ منفی، بھ ما کمک 

 

نظرات خود را ارائھ دھید. لطفاً این نظرسنجی کوتاه را تکمیل   MyVisitشود تا از طریق نظرسنجی  ، پیامکی برای شما ارسال میEDپس از مراجعھ بھ 

 سایت برای ما درج نمایید.خود را از طریق وب  گزاری یا شکایتسپاس توانیدشما ھمچنین می  کنید تا ما را از تجربھ خود مطلع کنید.

 

https://pch.health.wa.gov.au/For-patients-and-visitors/Compliments-and-complaints
https://pch.health.wa.gov.au/For-patients-and-visitors/Compliments-and-complaints
https://pch.health.wa.gov.au/For-patients-and-visitors/Compliments-and-complaints
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