آِازگي تزاي سايّاْ
تٙتز اطت ويف سايّاْ ذٛز را حسالً يه ِاٖ پيغ اس تاريخ
سايّاْ آِازٖ وٕيس.
پيؼٕٙاز ِي وٕيُ وٗ ز ٚتا ويف زاػتٗ تاػيس .يه ويف تا تّاَ
ٌٛاسِي وٗ تزاي سايّاْ  ٚتٌٛس تچٗ السَ زاريس ٚ ،زِٚي
تزاي سِأي وٗ ِّىٓ اطت زر تيّارطتاْ تّأيس.

محتُيات كيف سايمان
ويف تايس ِحتٛي تّاَ ٌٛاسِي وٗ زر ٕ٘گاَ سايّاْ تٗ وار
ِي آيٕس تاػس .اگز ػّا ٛٔ ٚساز پض اس سايّاْ تايس زر
تيّارطتاْ تّأيس ػرؾ ّ٘زاٖ ػّا ِي تٛأس ايٓ ويف را تٗ
ِٕشي تثزز.
ب ٌمزاي داشتً
ٌميشً كارت تعد اس سايمان (كارت سرد) را ي
تاشيد.
ٌٛاسَ ِ ُٙوٗ تايس زر ويف لزار ز٘يس:
● (تزٔاِٗ) رٚع ِٛرز أتراب سايّاْ
● ٌثاطي وٗ لـس زاريس زر ٕ٘گاَ سايّاْ تٗ تٓ وٕيس
● ذٛرزٔي ٛٔ ٚػيسْي تزاي ّ٘زا٘اْ
● آب ٔثات
● زٚرتيٓ ػىاطي /فيٍّثززاري
● ِٛطيمي
● ٌٛاسِي زيگز وٗ زر ٕ٘گاَ سايّاْ ِّىٓ اطت ِٛرز
اطتفازٖ لزار گيزٔس ِثً تاٌغ
● يه زطت ٌثاص تزاي ٔٛساز وٗ ٕ٘گاَ ِزذـي اس
تيّارطتاْ ِي پٛػأيس
● ٘ز زارٚيي وٗ ِزتثا اطتفازٖ ِي وٕيس (ايٓ زار٘ٚا را پص
اس ايٓ وٗ واروٕاْ تيّارطتاْ آْ ٘ا را تاسرطي وززٔس تايس
زٚتارٖ تا ذٛز تٗ ِٕشي تزگززأيس).

محتُيات كيف پض اس سايمان
جٙت اطتفازٖ ذٛز ػّا:
● ٌثاص رٚس ٌ ٚثاص ذٛاب
● ٌٛاسَ تٛاٌت – ؿات ،ْٛػاِپ ،ٛذّيز زٔساْ ٚ
ِظٛان ،تزص ِٛي طز ،ضس ػزق
تظت)
● ٔٛار تٙساػتي سايّاْ ( حسالً طٗ ٖ
● تٍفٓ ّ٘زاٖ – زر تؼضي اس لظّت ٘اي تيّارطتاْ
ّٔي تٛأيس اس تٍفٓ ّ٘زاٖ اطتفازٖ ّٔاييس
● تزاي اطتفازٖ اس تٍفٓ ٘اي تيّارطتاْ وارت ٘اي
تٍفٓ زر تيّارطتاْ تٗ فزٚع ِي رطس
تزاي ٔٛساز
●  1-2تظتٗ پٛػه طايش ٔٛساز
● َ حٍٛي ػظتؼ ٛزٕ٘سٖ  ٚيا ؿاتِ ْٛرـٛؽ ٔٛساز
● پٕثٗ
● پٛػان ٔٛساز وٗ زر تيّارطتاْ تٗ تٓ وٕس
● پٛػان  ٚپت ٛتزاي تززْ ٔٛساز تٗ ِٕشي
● اگز لـس زاريس ٔٛساز تا ػيز ػيؼٗ تغذيٗ وٕس تايس
ػيز ذؼه ،ػيؼٗ ػيز  ٚپظتأه تٗ ّ٘زاٖ تياٚريس
ايه تيمارطتان لثاص َ پتُ در اختيار شما ومي گذارد كً تً
مىشل تةريد.

پزطغ ٘اي تٍفٕي
فززي را تؼييٓ وٕيس تٗ تٍفٓ ٘ا زر ِٛرز جزياْ سايّاْ ػّا
 ٚجشيياتي وٗ زر ِٛرز ٔٛساز ِي ذٛا٘يس تٗ ذأٛازٖ ٚ
زٚطتاْ اطالع ز٘يس پاطد ز٘س.
ٌطفا ػّارٖ تٍفٓ ترغ سايّاْ را تزاي پزطغ ٘اي ػِّٛي
ٔس٘يس .واروٕاْ تيّارطتاْ حق ٔسارْز اطالػات ِزتٛط تٗ
ػّا ٛٔ ٚساز را تٗ زاليً ذـٛؿي تٛزْ آْ ٘ا افؼا ّٔايٕس.
مُاظثت اس تلفه ٌمزاي ،دَرتيه َ طايز لُاسم قيمتي
تا ٚجٛزي وٗ اوثز وظأي وٗ تٗ تيّارطتاْ ِي آيٕس لاتً اػتّاز
٘ظتٕس ٌٚي ِا تٗ عِا تٛؿيٗ ِي وٕيُ وٗ ٌٛاسَ ليّتي ذٛز را
زر ِٕشي تگذاريس.
ُ٘ چٕيٓ اگز اس اتاق ذارج ِي ػٛيسٌ ،طفا تٍفٓ ّ٘زاٖ ٚ
زٚرتيٓ ذٛيغ را تا ذٛز تثزيس.
ِإٔس ٘ز ِىاْ ػِّٛي ،ضزٚري اطت اطّيٕاْ حاؿً ّٔاييس
وٗ فزؿت تٗ طزلت رفتٓ ٚطايً تٗ حسالً ِّىٓ تزطس.
تٕاتزايْ ٌٛاسَ ذٛز را تّاَ ِست پيغ ذٛز ٔگٙساريس .ايٓ
تيّارطتاْ ِظتٌٛيت ٌٛاسَ ليّتي ِفمٛز ػسٖ را تٗ ػٙسٖ
ّٔي گيزز.
ٌطفا تز رٚي ويف  ٚطايز ٚطايي ذٛز تزچظة ِؼرؾ
تشٔيس.

چٗ ِست زر تيّارطتاْ تظتزي ِي ػَٛ؟
اس ترغ سايّاْ  -اوثز تأٛاْ پض اس سايّاْ ٔياسي ٔسارٔس
وٗ زر تيّارطتاْ تٗ ِست تظيار طٛالْي تظتزي تاػٕس ٚ
ِّىٓ اطت زر ػزف چٕس طاػت پض اس سايّاْ ِزذؾ
ػٔٛسِ .اِا اس طزف تيّارطتاْ تزاي زيسار  ٚحّايت اس
ػّا ٛٔ ٚساز تٗ ِٕشي ػُ ا ذٛا٘س آِس.
تاي زر تيّارطتاْ تّأيس تؼس اس سايّاْ طثيؼي 1-2
اگر ز
ػة  ٚبعز اس طشاريٓ  2-3ػة أتظار تظتزي تٛزْ زر
تيّارطتاْ را زاػتٗ باػيس .چٕاْ وٗ ٔٛساز ػّا تايس ِست
تيؼتزي زر تيّارطتاْ تّأس ،ذٛز ػّا ِزذؾ ذٛا٘يس ػس.

صاػات ِاللات تيّارطتاْ
طالمت سوان ،كُدكان َ جُاوان
مقزرات طاعات مالقات در اين تيمارطتان شديدا
رعايت مي شُد .جٍت اطميىان تيشتز اس ماماي
تيمارطتان در ايه مُرد طُال كىيد.
اگز ِاللات وٕٕسٖ ٘اي ػّا اس پيع زر ِٛرز طاػات
ِاللات ترغ آگاٖ ي زاػتٗ تاػٕس تٙتز ِي تٛإٔس تزٔاِٗ
آِسْ ذٛز را تٗ تيّارطتاْ تٕظيُ وٕٕس.
ايٓ عاًِ ّ٘ظزتاْ ُ٘ ِي ػٛز.

طاػت تزذيؾ اس ترغ پض اس سايّاْ تيّارطتاْ 11
ؿثح ِي تاػس.

ٕ٘گاَ سايّاْ چٗ ٚطايٍي تا ذٛز تٗ
تيّارطتاْ تياٚريس
(What to bring to
hospital when
)having a baby

طاك حمل وُساد
تزاي تززْ ٔٛساز تٗ ِٕشي تز اطاص لأ ْٛاحتياج تٗ طان
حًّ ٔٛساز زاريس.
تظيار ِ ُٙاطت وٗ طان حًّ ٔٛساز پيغ اس تٌٛس زر اتِٛثيً
ٚؿً ػسٖ تاػس.
تٛؿيٗ ِي ػٛز طان حًّ زر ِىأي وٗ ِٛرز تاييس
 RTAاطت ٚؿً ػٛز.

ِزالثيٓ تس ْٚزريافت پٛي اس زيگزاْ ِزالثت وززٖ  ٚتٗ آْ ٘ا
ياري ِي رطإٔس .ايػاْ ِي تٛإٔس يىي اس اػضاي ذأٛازٖ ،زٚطت
 ٚاي ّ٘ظايٗ تاعٔس .اگز ػّا ِزالثي زاريس ِ ُٙاطت وٗ تٗ واروٕاْ
تيّارطتاْ زر ايٓ ِٛرز اطالع ز٘يس.
ِحزِاْ متزجمي  24طاػتٗ زر ٘فت رٚس ٘فتٗ
ٖ
طزٚيض رايگاْ ٚ
ِٛجٛز اطت.
اس واروٕاْ ترٛا٘يس وٗ تزتية يافتٓ يه ِتزجُ را تزاي ػّا تسٕ٘س.
ٔ AUSLANيش زر زطتزص ِي تاػس.
زر وٍيٗ تاطيظات تٙساػت  ٚزرِاْ ٔي ٛطاٚت ٌٚش وؼيسْ طيگار
ممىُع اطت .ايٓ تساْ ِؼٕاطت وٗ وؼيسْ طيگار زر ِحٛطٗ ذارج
 ٚزاذً طاذتّاْ اويسا ِّٕٛع اطت .تزاي تزن اػتياز طيگار تا
TM
 Quitlineتٗ ػّارٖ  131848تّاص تگيزيس.
ِي تٛأيس اس ذياتاْ ٘اي ٔشزيه تيّارطتاْ تزاي پاركيىگ اطتفازٖ
ّٔاييس يا پارويٕگ زر ِحٛطٗ تيّارطتاْ تا پززاذت ِثٍغي ِٛجٛز
اطت.

تٙثٛز ٚضغ طالِت جاِؼٗ ِا اس طزيك تٙتزيٓ ذسِات زرِأي
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