
 

حقوق مراقبت 
 بهداشتی من

 ادیای افرهنمودی برر
 نداکی دارکه اختالل ادر



              

     
 

 

 اقبت بهداشتیالیایی حقوق مرهمانطور که در منشور استر

(Australian Charter of Healthcare Rights) ادآمده، افر 

 ند هنگام دریافت خدمات بهداشتیاکی حق دارای اختالل ادردار

 ایمن بوده وباشند.

منشور استرالیایی حقوق مراقبت بهداشتی
 (Australian Charter of Healthcare Rights) 
حقوقی را شرح می دهد که در مورد همه افراد

و در همه ی محیط های بهداشتی کار برد دارد. 

این منشور انتظاراتی را که شما، یا شخص 
مورد مراقبت تان می توانید هنگام دریافت 
مراقبت بهداشتی داشته باشید را تشریح 

 می کند. 

اقبت کنندگان،ند، مراکی دارای کسانی که اختالل ادرهنمود براین ر

 منظور از این برگه اطالع رسانی اعضای خانواده و حامیان آنان می باشد. 

 امون حفظ امنیت و پشتیبانی از شما هنگامی استائه آگاهی بیشتر پیرار

 اقبت های بهداشتی هستید.که در بیمارستان و سایر محیط های مر
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 اکی چیست؟اختالل ادر
ایطی مانند زوال عقل،اد در هر سنی ممکن است به علت شرافر

 روان پریشی، صدمه مغزی اکتسابی، سکته مغزی یا ناتوانی هوشی با 

 ند.اکی به سر براختالل ادر

اکی می تواند دائمی، مانند زوال عقل، یا یک تجربه موقت،اختالل ادر

 مانند روان پریشی باشد. 

 ند ممکن است با حافظه، احساسات،اکی داردی که اختالل ادرافر

 تباط مشکل داشته باشند. انواع مختلفی از اختاللاری ارقراندیشیدن، یا بر

 د، و هر کس ممکن است تجربه متفاوتی داشته باشد.اکی وجود دارادر

 د، احتمالاکی، شامل زوال عقل به سر می برکسی که اکنون با اختالل ادر

 د که در مدت اقامت در بیمارستان به روان پریشی مبتال شود.بیشتری دار
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 م؟من به دانستن چه چیز نیاز دار
 اقبتاقبت های بهداشتی موظف هستند که مرائه کننده مرمحیط های ار

 ارند قراکی دارادی که اختالل ادرا در اختیار افربهداشتی با کیفیت باالیی ر

 ند.ا ایمن نگه دارداده و آنها ر

 اقبت بهداشتی،ای بهبود کیفیت مرار و برابر آزدم در برای محافظت از مربر

 ند. ایند ملی ایمنی و خدمت بهداشتی با کیفیت وجود دارهشت استاندار

 ا معین می کنند و باید در محیطان رای بیماراقبت بردها سطح مراستاندار

 عایت شوند.اقبت بهداشتی رهای مر

 ادی که اختاللدم با هم کار می کنند تا افرگروه های متفاوتی از مر

 اقبت بهداشتی ایمن نگه داشته و ازا در محیط های مرند راکی دارادر

 اقب ها،اکی، مرای اختالل ادراین شامل شخص دار آنان پشتیبانی نمایند.

 اقبت بهداشتی می باشد.مندان محل مراعضای خانواده و کار

 اریتوشنو اریتفگهمرجت اتدمخ هب دداری قح امش

 ،دداری ازین اتدمخنای هبراگ د.یاشبهتداش یرستدس

 ربسیا شتیابهد قبتامر کزمر نامندرکا یابر نآ نستناد

 ت.اس مهم

 روز 7 ساعت شبانه روز و 24 خدمات ترجمه نوشتاری و گفتاری در

 450 131 ه تلفن:هفته در دسترس می باشد: شمار
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 من چه کار می توانم بکنم؟
برای افرادی که اختالل ادراکی از جمله روان پریشی دارند 

 اقبت بهداشتی خودمندان مران و سایر کارشما حق دارید به پزشکان، پرستار

 بگویید که:

 اگر هروقت احساس نمی کنید که وضعیت شما عادی است	■

 به چه کمک هایی نیاز دارید	■

 ای شما چه چیزی مهم استبر	■

 مانی تان چیستاولویت های در	■

 اقبت تان چیستای مرطرح ریزی از پیش بر	■

 ف میکنید.چه نوع دارویی در حال حاضر مصر	■

 ات بالقوهایا و خطرایط خود، مزه شرشما حق دارید که اطالعات شفافی دربار

 ای انجام آنهاا دریافت کنید، تا بتوانید آگاهانه برمان ها رمایشات و درانواع آز

 رضایت بدهید.

 ده و در انجام این کار پشتیبانیکت کرشما حق دارید که در تصمیم گیری شر

 مان رضایت بدهید، مگرآنکه در فوریت هایای درشوید. اگر نمی توانید بر

 ندهمندان باید از جانشین شما یا یک تصمیم گیرنه کارپزشکی باشد و گر

 ند.قانونی رضایت بگیر

اقبت کننده، عضوی از خانواده یا شخصاگر خواسته باشید، حق دارید از مر

 حامی خود بخواهید دخالت نماید. 

 مان شوید.مانه درام و محترشما حق دارید که در محیطی ایمن، آر

ا بهفته حق دارید که آن راقبت از شما اشتباهی صورت گراگر هنگام مر

 شما بگویند. 
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 اقب هاای اعضای خانواده و مربر

اقبتاقب، شما می توانید سهمی در مربه عنوان یک عضو خانواده یا مر

 با کیفیت باال و ایمن داشته و کمک کنید اطمینان حاصل شود که شخص 

 داقبت بهداشتی است، موراقبت شما مادامی که در یک محیط مرد مرمور

 تابی ازحمایت بوده و احساس ایمنی نماید. دخالت شما باید همیشه باز

 اقبت تان باشد.د مرها و اولویت های شخص مورنیاز

 شما مسئولیت دارید که:

 اقبت شما هنگام پذیرش یا هر وقت دیگر در هنگامد مراگر شخص مور■

 اقبتمندان مرد به کارا نداراقامت در بیمارستان وضعیت عادی خود ر

 بهداشتی اطالع دهید.

دانه فراقبت بهداشتی توضیح دهید که عادات روزمندان مربه کار■

 چیست، چه کمک هایی ممکن است سودمند بوده، و چگونه در هنگام 

 امش بخشید.غیبت شما به او می توان آر

 ریغو ای هخسن ایداروه همه از دهشیانرس روز هبیترسهف انتارسمیبهب■

 د.اورییب انتارسمیبهباراداروه آن همهو دیدهباراهآن ایهدوز و ای هخسن
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 اقب ها چه کار می توانند بکنند؟ای کمک، خانواده و مربر

 اقبتمندان مربا کار صحبت
 اقبتد تحت مربهداشتی اگر فر

 د.ا ندارشما وضعیت معمول خود ر

 روز، تاریخ و وضعیت یادآوری
 تانبه عزیز

 همه عینک ها، سمعک نگهداری
فتن،اه رای رها، وسایل کمکی بر

 و دندان مصنوعی در دسترس 

 همه داروهای روزآمد دنآور
 شده با خودتان

ه خانواده، دوستاندربار گفتگو

 و موضوعات مأنوس 

See sources. 
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 اکی در تصمیم گیری یک موضوع کلیدی درای اختالل ادراد دارحمایت از افر

 اقبت بهداشتی است.مان دریافت مرز

 د که به طوراگر شخص قدرت تصمیم گیری داشته باشد، حق دار■

 ندگی خود تصمیم گیری نماید.ه زدربار مستقل

 د پشتیبانید مورد، حق داراگر شخص به تنهایی نمی تواند تصمیم بگیر■

د انتخاب خویش مانندد حامی موربوده و در تصمیم گیری از یک فر

 که به آن تصمیم گیری – عضوی از خانواده یا دوستی به او کمک شود 

 می گویند. با پشتیبانی

 د، یک دیوان یا خوداگر و هر گاه شخص توانایی تصمیم گیری ندار■

 ا به عنوان نماینده انتخاب کند،د دیگری رشخص می تواند از پیش فر

ا منصوبدی رمینی فرو اگر کسی منصوب نشده، قوانین ایالتی یا سرز

 می گویند. تصمیم گیری جانشین ااین ر – کنند 

 ایا براقبت رد مردر جایی که امکان داشته باشد، باید رضایت شخص مور

 اقبت مستمر از ویه مرمان و تصمیم درباره درکت در تصمیم گیری دربارشر

 ا در بحث ها دخالت دهید.بگیرید. تا آنجا که مقدور باشد او ر
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 چه توقعی می توانم داشته باشم؟
از کارمندان مراقبت بهداشتی 

 مانهاقبت ایمن، محترم هستند که مراقبت بهداشتی ملزمندان مرهمه کار

ند تأمین نمایند، ازجملهاکی دارادی که اختالل ادرای افرا برو با کیفیت باال ر

 دستیابی به خدمات ترجمه گفتاری و یا نوشتاری در صورت نیاز. 

 اقبت بهداشتی موظف هستند که تشخیص دهند کهمان های مرهمه ساز

 اقب ها و خانواده ها در یکد و با این شخص، مراکی داربیمار اختالل ادر

 مانه کار کنند.ام و محترمحیط ایمن، آر

 دهای ملی ایمنی و خدمت با کیفیت بهداشتی،به عنوان بخشی از استاندار

 اقبت بهداشتی موظف هستند که تست غربالگریمان های مرهمه ساز

 اک بیمارات در ادرا انجام داده، و نسبت به تغییراکی رای اختالل ادربر

 اقبت،دهای جامع مر: استاندار5 هد شمارواکنش نشان دهند. طبق استاندار

 ادی که در معرض ریسک رواناقبت های بهداشتی باید افرمندان مرکار

 ا بهار به او را انجام دهند تا آزا شناسایی نموده و اقداماتی رپریشی هستند ر

 حد اقل تقلیل دهند.
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 نامه پیشها طبق براگر کار
 فت چی؟نر

فرایندهای بازخورد (نظرخواهی ) و شکایت

 شما تانظر یابر ها نستاربیما جمله زا،شتیابهد یها قبتامر یها نمازسا

 ییهاچیز چه که یدنما می کمک ربومز نمازسا به ینا.هستند ئلقا شزرا

 ودخاز یتباقرم اتدمخهاردرب راگ د.نابی ودبهبدایب دامکو دانهتفرشیپ وبخ

 انمازس انمهاباتدینکشوشک د،داری یتایکش انتتباقرمدورمصخش از ای

 کنشیاونمازسا گرا.کنید حل ارعضومو مستقیم رطو به شتیابهد قبتامر

 هادار ابهکدیواهخبدایش د،ودیبنیاضریتافدری شنواک از ای داد،ن انشن

 د.رییگب اسمت انتتالای در یتداشهب ایهتایکشهبیدگیرس

 فاش ایند رسمی موسوم بهفت ، یک فرنامه پیش نرها طبق براگر کار

 اقبتمان مرده بحث بین سازد. فاش سازی بی پروجود دار دهسازی بی پر

 اموناد پشتیبان او پیراقب ها و سایر افربهداشتی و شخص، خانواده او، مر

 ار بیمار شده است.اقبت پیش آمده و موجب آزحادثه ای است که هنگام مر
ً  از اطالعات بیشتر ده، لطفاه فاش سازی بی پرای یافتن آگاهی بیشتر درباربر

 در صفحه بعد دیدن کنید.
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 ؟کنم پید یبیشتر هیگاآ نماتو می کجا زا
تارنماهای مفید 

 اقبت بهداشتیالیایی حقوق مرمنشور استر■
:(Australian Charter of Healthcare Rights) 

safetyandquality.gov.au/australian-charter-healthcare-rights 
 ف کنندگان:ای مصرده برامون فاش سازی بی پرآگاهی پیر■

/safetyandquality.gov.au/our-work/clinical-governance 
open-disclosure/implementing-open-disclosure-framework/ 

open-disclosure-resources-consumers 
 اقبت بهداشتی ایمن:ای مرهنمودهای عالی برر■

safetyandquality.gov.au/publications-and-resources/ 
resource-library/top-tips-safe-health-care 

 au.gov.cognitivecare اکی:اقبت از اختالل ادرمر■
Dementia) ایالرتاس لقع زوال■ Australia): دادامب 8.00 زا تلفنی کمک خط 

 500 100 1800: ه،عمجاتهبندوش ا،یالرتاس رقشددارانتاس انمزبش 8.00 ات

dementia.org.au 
Advance) ایالرتاس شیپ از تباقرم زیری رحط■ Care Planning Australia): 

advancecareplanning.org.au/#/ 
Cognitive) اککز همیاری کاهش ادرمر■ Decline Partnership Centre): 

cdpc.sydney.edu.au/research/planning-decision-making-and-risk 
Australian) الیاانجمن روان پریشیاستر■ Delirium Association): 

delirium.org.au 
Brain) الیاصدمه مغزی استر■ Injury Australia):1800 272 461 : 

braininjuryaustralia.org.au 
 منابع

– Sinclair C, Field S, Williams K, Blake M, Bucks RS, Auret K, Clayton J, Kurrle S .1 

 ند، اعضای خانواده وادی که با زوال عقل به سر می برای افرهنمودی برپشتیبانی در تصمیم گیری: ر
 2018. ؛CDPC اقب های آنان. سیدنی:مر

Dementia اقتباس از: Australia. 

 اریسپاسگز

Dementia اریکمهابهریشننای Australia، د.شندویت انآن ایهباقرمو د،نربیمرسهبلقع زوال ابهک ادیراف 
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https://www.braininjuryaustralia.org.au/


 :تعریف اصطالحات مفید

 شامل بیمارستان های دولتی و خصوصی، اقبت بهداشتیمحیط های مر

 ان سرپایی، بیمارستان هایانه، خدمات بیماراحی روزمحل های جر

 اقبت بهداشتیتوانبخشی و دندانپزشکی و ورود به و خروج از محیط های مر

می باشند.

 مجموعه ای از عالئم ناشی از این ناخوشی است که بر روی مغز زوال عقل 

 د. این یک بیماری خاص نیست. زوال عقل ممکن است بر رویاثر می گذار

 ه تأثیر نماید. کار مغز تحتمرهای روزفتار و توانایی انجام کاراندیشیدن، ر

ندگی عادی، اجتماعی، عاطفی یاتأثیر واقع شده و آنقدر کافی است که در ز

کاری اختالل ایجاد نماید. 

 د ممکن است گیجی،یک عارضه موقت می باشد. فر روان پریشی 

 مانتی که درکز نماید. روان پریشیدر صورسرگشتگی، داشتهو نتواند تمر

 ماننشود ممکن است عواقب جدی داشته باشد، ولی اگر علت یابی و در

 ا بهبود بخشید. روانپریشیممکن است در نتیجه دارو،دد، می توان آن رگر

 یا یبوست ایجاد شود. )تشنگی(عفونت، کم شدن آب بدن

 نما دیدن کنید:ای آگاهی بیشتر از این تاربر
safetyandquality.gov.au/your-rights 

safetyandquality.gov.au/your-rights

	What if things don’t go to plan?



