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حقوق و مسئولیتهای شما

SA Health متعهد به کسب اطمینان از دریافت مراقبت های 
صحی مصون، با کفایت، موثر و با رعایت حقوق فردی شما می 

باشد. 

دسرتسی
شما حق دسرتسی به خدمات صحی و 

خدمات جامعه را دارید

مصونیت
شما حق مصون بودن از اذیت و آزار را دارید

کیفیت
شما حق برخورد داری از خدمات با کیفیت 

را دارید

احرتام
شما حق برخورد و رفتار محرتمانه را دارید 

معلومات
شما حق مطلع بودن را دارید

مشارکت
شما حق مشارکت فعاالنه را دارید

حریم خصوصی
شما حق حفظ حریم خصوصی و محرمانه 

بودن را دارید

نظرات
شما حق اظهار نظر و/ یا مطرح ساخنت 

شکایت را دارید
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مرکز خدمات کتبی و شفاهی تماس تلفونی مجانی: 

(Interpreting and Translating Centre) :1800 280 203 
https://www.translate.sa.gov.au/
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تعهد به مراقبت های صحی و خدمات

SA Health متعهد به ایجاد یک تجربه مثبت و سازنده برای تمام افرادی که از خدمات 

صحی و جامعه آن استفاده می کنند، می باشد. بمنظور دستیابی به این هدف ما می 
خواهیم تا خدمات مراقبت صحی فرد محور را برای شما فراهم سازیم. 

قصد ما ارائه مراقبت های محلی مصون، هماهنگ و با احرتام نسبت به حقوق وکرامت انسانی شما می 
باشد.

اگر شما، فامیل یا مراقبین شما هر گونه سوال و یا نگرانی در این زمینه دارید ویا جهت 
درک مطالب گفته شده احتیاج به کمک دارید تا بطور آگاهانه تصمیم گرفته بتوانید، 

لطفا از یکی از اعضای تیم مراقبت های صحی خود بخواهید تا برایتان توضیح دهد. 
کارکنان ما در صورت احتیاج می توانند برای شما ترجمان بگیرند.

کمیشرنرسیدگی به شکایات خدمات صحی و جامعه منشور حقوق خدمات صحی و جامعه نیز در سایت 
www.hcscc.sa.gov.au در دسرتس می باشد. این منشور حقوق شما، اعضای فامیل، مراقبین شما و یا 

افراد دیگری که شما جهت انجام اقدامات الزم از طرف خود انتخاب نموده اید را تعیین می نماید. ما با 
کسب اطمینان از رعایت حقوق شما تالش در بهبود خدمات ارائه شده داریم.

 SA Health چهار جزوه اظهار نامه حقوق خاص را برای مریضان صحت روان، مراقبین و فامیل های آنها 
 آماده نموده است. اینها در سایت زیل در دسرتس می باشند: 
www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities.
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SA Health همچنین برموارد ذیل ارزش نهاده و به آنها متعهد می باشد: 

نقش مراقبین بشمول مراجعین جوان در مراکز خدمات صحی ما. لطفا منشور مراقبین اسرتالیای    >
 جنوبی و معلومات مزید در باره حقوق مراقبین را در سیستم صحی مالحظه نمایید:

www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities

اظهار نامه ملی حقوق و مسئولیتهای خدمات صحت روان در www.health.gov.au و بعد از آن اظهار    >
 نامه ملی حقوق و مسئولیتهای خدمات صحت روان را جستجو نمایید. 

The National Mental Health Statement of Rights and Responsibilities

www.sahealth.sa.gov.au/ اسرتاتژی برای حفاظت از حقوق ساکنین کالن سال اسرتالیای جنوبی   >
yourrightsandresponsibilities

منشور حقوق اطفال و جوانان تحت مراقبت    > 
www.gcyp.sa.gov.au/charter-of-rights-2/the-charter/

حقوق اطفال و افراد جوان در مراکز خدمات مراقبت های صحی    > 
https://children.wcha.asn.au/children-and-young-peoples-rightshealthcareservices-charter
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مراقبت صحی شما – شما چطور کمک کرده می توانید
مراقبت های صحی مطلوب ذریعه مشارکت موثر مابین شما و کارکنان مسلکی صحی مسئول ارائه خدمات 

به شما امکان پذیر می باشد. برای کمک به ما در جهت ارائه خدمات صحی بهرت به شما مهم است تا 
شما:

در صورت احتیاج به معلومات مزید یا عدم فهم نکته ای یا هر گونه نگرانی، کارکنان ما را مطلع نمایید.   >

برنامه مراقبت صحی خود را مراعات نمایید یا اگر قصد ندارید و یا آن را مراعات کرده نمی توانید ،    >
کارکنان صحی ما را مطلع سازید.

معلوماتی که شما باید در اختیار کارکنان خدمات صحی قرار دهید: 

سابقه طبی خودتان و فامیل تان. این بشمول هر گونه مشکل، عوارض و یا عکس العمل های بد می    >
باشد که شما در گذشته تجربه نموده اید.

هر گونه تداوی یا هر گونه دوایی که شما مرصف می نمایید )یا باید مرصف نمایید( بشمول هر نوع    >
دوای تکمیلی –طبیعی یا جایگزین.

هر گونه تغییر در وضعیت تان بشمول هرنوع مشکلی که شما ممکن است با هر گونه دوا یا تداوی که    >
در حال دریافت آن می باشید ، داشته باشید.

هر گونه احتیاج خاص که دارید بشمول احتیاجاتی که اهمیت فرهنگی یا مذهبی دارند یا ناشی از یک    >
معیوبیت می باشند.

لطفا مالحظه کارکنان و مریضان دیگر را نمایید.

اعمال خشونت، دادن دشنام، تهدید و یا اذیت و آزار لفظی یک مریض دیگر، قوم و خویش یا یکی از    >
کارکنان تحمل نخواهد شد.

رس قرارهای خود حارض شوید. اگر رس قرار خود حارض شده نمی توانید در ارسع وقت مرکز خدمات    >
صحی را مطلع سازید تا بتوان وقت مالقات مجددی را تعیین نمود.

احتیاجات و حفظ حریم خصوصی مریضان دیگر را در نظر داشته باشید.   >

هنگام مراجعه به هر یک از مرکز خدمات صحی با خود مرشوبات الکلی، مواد غیر قانونی یا اسلحه    >
حمل نکنید. 

استفاده از سیگرت در تمام محوطه های شفاخانه و مرکز خدمات صحی در تمام زمانها ممنوع می    >
باشد.
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منشور حقوق خدمات صحی و جامعه

دسرتسی – حق دسرتسی به خدمات صحی و جامعه  .1
تمام ساکنین اسرتالیای جنوبی حق دسرتسی به خدمات صحی و جامعه که احتیاجاتشان را بر آورده کرده 

بتواند را دارند.

مراقبت های صحی بر اساس ارزیابی وضعیت شما و میزان عاجل بودن تداوی که به آن رضورت دارید 
برای شما فراهم می گردد.

SA Health پروگرامهایی را برای کمک به آن دسته از افرادی که ممکن است جهت دسرتسی به خدمات 
مشکل داشته باشند ارائه می نمایند، بطور مثال افراد نیازمند به خدمات صحت روان، افراد دچار معیوبیت 

جسمانی، افرادی که مشکالت زبانی و یا سواد دارند، دچار مشکالت شنوایی یا گفتاری می باشند، 
افرادی با اعتقادات فرهنگی متفاوت، و افراد کالن سال. اگر شما برای دسرتسی به خدمات رضورت به 

کمک دارید لطفا در این باره با کارکنان مرکز خدمات صحی خودتان صحبت نمایید.

عملیات جراحی اختیاری و لیست های انتظار

اگر مشکل صحی شما زندگی تان را تهدید نمی کند ممکن است نام شما برای عملیات جراحی اختیاری 
در یک لیست انتظار قرار داده شود. برخی از خدمات صحی جامعه و خدمات مربوط به دندان نیز دارای 

 لیست های انتظار می باشند. جهت دریافت معلومات مربوط به لیستهای انتظار به صفحه 
www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities  رجوع نمایید.

شما حق دارید تا:

از مدت زمان انتظار خودتان باخرب شوید  >

آگاه باشید که آیا مرکز خدمات صحی دیگری با مدت زمان انتظار کمرت در دسرتس می باشد یا اینکه   >
گزینه های دیگری برای تداوی عاجل تر یا جایگزین در دسرتس می باشد. 

در صورت بدتر شدن وضعیت تان، لطفا با داکرت فامیلی خود (GP) صحبت نمایید.
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تیم های خدمات صحی ابورجینی ها

تعدادی از شفاخانه ها و مراکز خدمات صحی دارای تیم های خاص خدمات صحی ابورجینی ها می باشند. 
شما از کارکنان درباره در دسرتس بودن یک تیم صحی ابورجینی ها یا کارمند رابط خدمات صحی ابورجینی 

ها سوال کرده می توانید.

آنها می توانند از طریق ارائه معلومات در باره نحوه کارشفاخانه ، آنچه در جریان است و یا دادن معلومات 
در باره انجام ترتیبات الزم برای ترانسپورت و محل اقامت به شما کمک نمایند.

در زمان ترخیص از شفاخانه آنها ممکن است بسته به احتیاجات شما،ارتباط شما با کارکنان خدمات صحی 
جامعه، جوامع ابورجینی و ساکنین جزایر تورس و مرکز خدمات صحی تحت مدیریت جامعه ابورجینی را 

برقرار کرده بتوانند.

هدف تیم های خدمات صحی ابورجینی کمک به تمام مرصف کنندگان خدمات ابورجینی می باشد که 
احتیاج به کمک دارند هرچند که به افراد ابورجینی و ساکنین جزایر تورس که در مناطق بیرون شهری و دور 

افتاده زندگی می نمایند الویت بیشرتی داده می شود.

مصونیت - حق مصون بودن از آزار و اذیت  .2

SA Health تصدیق می نماید که تمام مریضان / مرصف کنندگان، مراقبین، داوطلبان و 

کارکنان خواهان ارائه و دریافت خدمات صحی فاقد هرگونه تهدید شخصی یا خطر می 
باشند.

شفاخانه و مراکز خدمات صحی مکانهایی برای شفا دادن و مراقبت می باشند. ما تالش می نماییم تا شما 
را درآسایش و مصون نگه داشته و خدمات صحی که دلسوزانه ، مهربانانه و تسکین دهنده پریشانی باشد را 

برایتان فراهم سازیم.

شما حق دارید که ازاذیت و آزار مصون باشید  >

شما حق دارید تا مراقبت های صحی به نحوی که کمرتین محدودیت را برایتان ایجاد نماید٬ را دریافت   >
نمایید

شما حق دارید تا مراقبت های صحی که صدمات غیر عمدی و اتفاقی را به حداقل برساند ، دریافت   >
نمایید

شفاخانه و مراکز خدمات صحی محل های کار می باشند.

لطفا مالحظه کارکنان، مریضان دیگر و مالقات کنندگان را بنمایید. رفتاری که مصونیت کارکنان یا مریضان 
دیگر رابه خطر اندازد ، بطور مثال اذیت و آزار لفظی یا جسمانی تحمل نخواهد شد.
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از افرادی که رفتار پرخاشگرانه و یا مخاطره آمیز داشته باشند خواسته خواهد شد تا محل را ترک نمایند ، یا 
از پولیس یا مامورین امنیتی خواسته خواهد شد که در محل حارض شوند.

لطفا هرگونه اعالنیه های اخطار دهنده را مراعات نموده و اطفالتان را درتمام مدت تحت نظر داشته باشید.

کارکنانی که خدمات صحی در خانه در اختیار شما قرار می دهند حق دارند تا در محیطی مصون کار خود 
را انجام دهند. قبل از مالقات با شما در خانه، کارکنان با شما به تماس شده تا در رابطه با مصونیت بررسی 

های الزم را انجام داده بتوانند.

کیفیت – حق دسرتسی به خدمات با کیفیت  .3
SA Health متعهد به کسب اطمینان از مصونیت، قابل اعتماد بودن وکیفیت باالی سیستم مراقبت های 

صحی اسرتالیای جنوبی می باشد.

ما اینکار را از طریق اتخاذ سیاستها، روشها و شیوه های عملی که معیارهای قانونی، مسلکی، اخالقی 
مصونیت و کیفیت مورد نظرما را برآورده سازد به انجام می رسانیم.

SA Health به طور مداوم نحوه انجام کارها را جهت حصول اطمینان از ارائه مراقبت های صحی با کیفیت 
و مصون مورد تجدید نظر قرار می دهد. ما دارای کارکنان مسلکی مجرب و امکانات الزم برای ارائه 

بهرتین خدمات صحی می باشیم. شما می توانید انتظار داشته باشید که تمامی مراکز خدمات صحی ما با 
یکدیگر همکاری نموده و مراقبت های صحی شما جهت بر آورده ساخنت احتیاجاتان هماهنگ گردد.

یک ورقه معلوماتی "ورقه معلوماتی مالقات با داکرت تان - از مالقات با داکرت یا ارائه دهنده خدمات صحی 
 خود حد اکرث استفاده را نمایید " در سایت ذیل در دسرتس می باشد:

www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities

احرتام - حق رفتار محرتمانه  .4

شما حق دارید تا با شما رصف نظر از سن، جنسیت، تمایالت جنسی، مذهب و فرهنگتان 
بطور محرتمانه و مودبانه رفتار شود.

شما حق دارید تا خواسته های خود را در رابطه با تداوی صحی تان از پیش تنظیم و ثبت نمایید و اینکه به 
تصامیم شما توسط کسانی که از شما مراقبت می نمایند احرتام گذاشته شود.

شما حق دارید تا خواسته ها، اعتقادات و آداب و رسوم شما مورد احرتام قرار گرفته و در برنامه مراقبت 
صحی شما منعکس شود. کارکنان ما به کرامت انسانی شما احرتام خواهند گذاشت.

خواسته های شما را می توان از طریق سند قانونی دستور العمل مراقبت های صحی از پیش تنظیم یافته 
یا برنامه مراقبت های صحی از پیش تنظیم یافته غیر رسمی تنظیم و ثبت نمود.
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دستور العمل مراقبت های صحی از پیش تنظیم یافته

یک دستور العمل مراقبت های صحی از پیش تنظیم یافته به شما این امکان را می دهد که ترتیبات 
قانونی واضح و روشن در رابطه با مراقبت های صحی خاتمه زندگی، ترتیبات زندگی مورد نظر و 

موضوعات شخصی دیگر خود را از طریق یک فورم دستور العمل مراقبت های صحی از پیش تنظیم 
یافته ، بعمل آورید.

یک دستور العمل مراقبت های صحی از پیش تنظیم یافته درزمانی که ظرفیت تصمیم گیری شما دچار 
مشکل شود قابل اجرا خواهد بود که ممکن است بطور موقت و یا دائمی باشد.

در صورتیکه شما دارای دستور العمل مراقبت های صحی از پیش تنظیم یافته می باشید ، کارکنان ما را 
مطلع نموده و یک نسخه تایید شده را به تیم پذیرش شفا خانه، داکرت خود و به تصمیم گیرنده /گیرندگان 

جایگزین خود تسلیم نمایید.

جهت کسب معلومات مزید و دانلود نمودن فورم دستور العمل مراقبت های صحی از پیش تنظیم یافته به 
سایت www.advancecaredirectives.sa.gov.au مرجوع نمایید.

معلومات – حق مطلع بودن  .5

شما حق دارید تا بطور واضح و روشن و به موقع در باره خدمات صحی، گزینه های 
تداوی و مصارف صحی برایتان توضیح داده شود.

به حیث یک مریض، شما و نماینده صحی شما1 می توانید انتظار داشته باشید:

تمام معلومات به زبان /قالبی که آن را فهمیده بتوانید در اختیار تان قرار گیرد  >

از تمامی خطراتی که شما یا یک شخص منطقی دیگر در وضعیت مشابه شما آن را قابل مالحظه   >
تلقی می نماید مطلع شوید و در باره این خطرات برایتان توضیح داده شود

از نوع تداوی که کارکن صحی مسلکی شما توصیه می نماید و یا هر نوع تداوی جایگزین مناسب   >
دیگر مطلع شوید تا در باره مراقبت صحی خود تصمیم آگاهانه گرفته بتوانید

یک نماینده، یک تصمیم گیرنده جایگزین منصوب شده، فرد مسئول یا یک والد یا رسپرست یک طفل می باشد.   .1
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در باره آزمایشات بشمول خطرات آن برایتان توضیح داده شود و نتایج و عواقب آن نتایج برایتان   >
توضیح داده شود

از هدف، مزایا و عوارض جانبی احتمالی تداوی و یا دواهای تجویز شده برایتان مطلع باشید   >

در باره شانس کامیابی، احتیاج برای تداوی بیشرت، امکان حاصل نمودن صحت مندی کامل،   >
احتیاجات بهبودی و توان بخشی شما برایتان توضیحات الزم داده شود

در باره اینکه در صورت رخداد اشتباه و یا موارد خالف انتظار چه خواهد شد ، برایتان بطورواضح و   >
روشن توضیح داده شود

نظر خود را تغییر دهید یا از انجام یک آزمایش یا تداوی در هر زمانی خود داری نمایید و از عواقب  >

خود داری از انجام یک آزمایش یا تداوی مطلع باشید  >

از آزمایشی بودن یک تداوی و یا استفاده از آن در حوزه تحقیقاتی مطلع باشید  >

در باره پالن ترخیصی خود قبل از ترخیص شدن در صورتیکه داکرت تان عقیده داشته باشد که دیگر   >
الزم نیست تا بدلیل مریضی تان در یک شفاخانه یا مرکز صحی دیگر بسرتی باشید با شما مشوره 

نموده و آن پالن در اختیارتان قرار گیرد.  

در صورتیکه داکرت مسئول تداوی شما عقیده دارد که مراقبت های مناسبرتی برایتان در شفاخانه یا   >
مرکز صحی دیگری در دسرتس می باشد که ممکن است بتوان شما را به آن شفا خانه یا مرکز انتقال 

داد از آن مطلع شوید. 

مریض شفاخانه خصوصی یا عامه

در صورت حضور در یک شفاخانه عامه شما حق دارید تا رصف نظر از وضعیت بیمه خصوصی تان 
بخواهید تا به حیث یک مریض عامه یا خصوصی تداوی شوید. کارکنان از شما خواهند خواست تا چیزی 

را که ترجیح می دهید بطور کتبی اعالن نمایید.

شما حق دارید تا از عواقب تصمیم خود و اثرات مالی انتخاب تان مطلع شوید.
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شما به حیث یک مریض عامه داکرت خود را انتخاب کرده نمی توانید و توسط داکرت/داکرتان تعیین شده 
توسط شفاخانه تداوی خواهید شد )در تعدادی از مراکز خدمات صحی بشمول خدمات مربوط به دندان 

و بخش های عاجل شفا خانه های بیرون شهری الزم به پرداخت فیس می باشد(.

یک مریض دارنده بیمه خصوصی می تواند انتخاب نماید تا به حیث یک مریض عامه تداوی شود.

به حیث یک مریض خصوصی شما توسط داکرت/داکرتان مورد نظرتان تداوی خواهید شد مرشوط بر 
اینکه آن داکرت مجاز به درمان در آن شفاخانه باشد و قبول نماید تا شما را به حیث یک مریض خصوصی 

در آن شفا خانه تداوی نماید. مریضان خصوصی مسئول پرداخت تمامی فیس ها می باشند.

در صورتیکه واجد رشایط الزم برای مدیکر نمی باشید یا ادعای دریافت خساره کرده اید، ترتیبات حق 
انتخاب مریض و پرداخت مصارف جداگانه ای الزم به اجرا می باشد.

فیس ها و کمک مالی

تمام ساکنین اسرتالیایی دارنده کارت مدیکر، واجد رشایط می باشند تا بطور مجانی به حیث یک مریض 
عامه در یک شفاخانه عامه تحت تداوی قرار گیرند. در اکرث موارد خدمات ارائه شده درتمام سیستم 
صحت عامه اسرتالیای جنوبی برای مریضان عامه بطور مجانی ارائه می گردد. در صورتیکه الزم به 

پرداخت فیس باشد شما از پیش مطلع شده و برایتان صورت حسابی ارسال خواهد شد. 
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شما ممکن است در موارد ذیل نیاز به پرداخت داشته باشید:

یک کمک پرداخت برای ادویاتی که شفاخانه / مرکز صحی در اختیارتان قرار داده است  >

در صورتیکه برای مدتی بیشرت از 35 روز در شفاخانه بسرتی می باشید برای روزهای اضافی  >

برای استفاده از سامان آالت خاص الزم برای تداوی شما.  >

در صورتیکه بخواهید به حیث یک مریض خصوصی تحت تداوی باشید شما باید موارد ذیل را پرداخت 
نمایید

فیس محل اقامت  >

فیس مصارف طبی، تشخیص، پروتزها، ادوات، دستیاران و سامان آالت و خدمات مربوط به دندان.  >

این مصارف ممکن است توسط صندوق بیمه خصوصی شما پرداخت شود، اما الزم می باشد تا شما پیش 
از بسرتی شدن در شفاخانه با رشکت بیمه خود در این خصوص صحبت نمایید.

ترتیبات پرداخت مصارف صحی مختلفی برای قومیت های خارجی و دارندگان ویزه های موقت قابل اجرا 
 می باشد. شما می توانید از طریق به تماس شدن با مدیکر با نمرب تلفون 11 20 13 یا نمرب تلفون 

AusHealth 1800 724 457 یا ایمیل info@aushealth.com.au واجد رشایط بودن خود را بررسی 

نمایید.
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SA خدمات آمبوالنس

خدمات آمبوالنس SA کمک های عاجل، تداوی و ترانسپورت، ترانسپورت مریض غیر اضطراری و 
مراقبت از مریض با کیفیت را برای ساکنین اسرتالیای جنوبی ارائه می نماید.

شما ممکن است الزم باشد تا برای دریافت خدمات آمبوالنس فیس پرداخت نمایید. مصارف آمبوالنس 
توسط مدیکر پرداخت نخواهد شد و خدمات آمبوالنس پیش از فراهم ساخنت ترانسپورت ، شما را از فیس 

پرداختی با خرب ساخته نمی تواند.

صندوق بیمه خصوصی ممکن است مصارف آمبوالنس شما را پرداخت نمایند. با صندوق بیمه خصوصی 
خود در این زمینه صحبت نمایید.

 در صورتیکه در زمان ترخیص ازشفاخانه احتیاج به آمبوالنس دارید از شما خواسته خواهد شد تا مصارف 
مربوطه را پرداخت نمایید.

کسانی که تحت حکم تداوی اجباری یا بند 56 قانون صحت روان مصوبه 2009 می باشند ممکن است 
مصارف آمبوالنس آنها توسط شبکه محلی پرداخت شود.

خدمات آمبوالنس SA جهت پرداخت فیس آمبوالنس، بیمه آمبوالنس را ارائه می نماید. معلومات مزید در 
سایت www.saambulance.com.au یا با تلفون 72 62 13 1300 در دسرتس میباشد. 

جهت به تماس شدن با خدمات آمبوالنس SA در صورت رخداد یک حالت عاجل با نمرب 000 به تماس 
شوید.

)PATS( طرح ترانسپورت کمک به مریض

طرح ترانسپورت کمک به مریض (PATS) یک برنامه کمک مالی می باشد که برای پرداخت بخشی از 
مصارف سفر، همراه و محل اقامت ساکنین اسرتالیای جنوبی که در مناطق بیرون شهری و دور افتاده 

زندگی می نمایند و الزم است تا برای مشوره با نزدیکرتین داکرت متخصص بیش از 100 کیلومرت سفر 
نمایند کمک های مالی ارائه می نماید. جهت دریافت PATS شما باید:

واجد رشایط بودن خود را برای دریافت کمک با دفرت محلی PATS بررسی نمایید  >

از دفرت محلی PATS بخواهید تا فورم درخواستی را برایتان ارسال نماید یا آن را از وب سایت دانلود   >
نمایید.

معلومات و جزییات تماس با دفرت PATS محلی شما در سایت: www.sahealth.sa.gov.au/PATS در 
دسرتس می باشد یا با نمرب تلفون 7215 8226 08 به تماس شوید.



18  

مشارکت – حق مشارکت فعاالنه  .6
در زمان تصمیم گیری یا دادن رضایت در باره مراقبت های صحی – آزمایشی و تداوی، شما حق دارید تا:

در تمام تصامیم مربوط به مراقبت صحی خود شامل باشید و سواالت خود را مطرح نمایید تا از آنچه   >
که ممکن است رخ دهد آگاه باشید

به شما فرصت داده شود تا در باره گزینه های مراقبت های صحی و تداوی خود تامل نموده و با فامیل   >
خود، مراقبین و تصمیم گیرنده جایگزین2 در این باره صحبت نمایید

درباره تشخیص مریضی و گزینه های تداوی خود به دنبال دریافت نظر دوم و یا معلومات باشید  >

از عواقب احتمالی، عدم قبول مشوره داده شده توسط کارکنان صحی مسلکی مطلع باشید  >

یک تصمیم گیرنده جایگزین برای تصمیم گیری زمانیکه خودتان این کار را کرده نمی توانید منصوب   >
نمایید

در صورتیکه خودتان قابلیت تصمیم گیری را دارید در انجام اینکار کمک های الزم را دریافت نمایید.   >
در صورتیکه شما قابلیت تصمیم گیری را نداشته باشید با تصمیم گیرنده جایگزین و یا فرد مسئول3 

شما تماس برقرار خواهد شد در صورتیکه آنها در دسرتس و حارض به تصمیم گیری از طرف شما باشند

از دریافت تداوی طوالنی کننده عمر خود داری کنید و به جای آن مراقبت های تسکینی دریافت   >
نمایید

از مشارکت در تحقیقات طبی یا آزمایشی خود داری نمایید  >

خود را در هر زمانی با قبول مسئولیت از مرکز خدمات صحی ترخیص نمایید مگر در مواردی که یک   >
حکم تداوی جامعه و یا یک حکم تداوی مریض مطابق قانون صحت روان مصوبه 2009 شامل حال 

شما می گردد. و یا الزم باشد تا تحت حکم بند 32 مطابق قانون قیمومیت و اداری مصوبه 1993 
صادر شده توسط محکمه مدنی و اداری اسرتالیای جنوبی )در گذشته به نام هیئت قیمومیت شناخته 

میگردید( – برای دریافت تداوی بسرتی باقی بمانید. 

یک تصمیم گیرنده جایگزین شخص یا اشخاصی می باشند که شما به آنها اعتماد دارید تا در زمانیکه شما نمی توانید    .2

برایتان تصمیم گیری نمایند.

یک شخص مسئول یکی از اعضای فامیل، دوست نزدیک یا یک فرد مورد قبول از نظر فرهنگی از همان جامعه می باشد.   .3
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رضایت

امکان دارد از شما خواسته شود تا یک فورم رضایت مبنی بر اینکه شما برای انجام تداوی طبی یا یک 
آزمایش رضایت خود را ابراز نموده اید و در مورد آنها برایتان توضیحات الزم داده شده است را امضا 

نمایید. این وظیفه کارمند صحی مسلکی می باشد تا معلوم نمایید که آیا شما قابلیت دادن رضایت برای 
تداوی طبی یا مراقبت صحی را دارید. 

در بعضی مواقع در صورتیکه یک خطر قریب الوقوع زندگی و صحت شما را تهدید نماید ممکن است 
تداوی عاجل بدون دریافت رضایت از شما صورت گیرد.

این امر ممکن است همیشه روال کار باشد مگر در مواردی که شما از قبل معلوم ساخته باشید که برای 
آن تداوی از دادن رضایت خود داری می نمایید و یا اینکه نماینده شما در آن زمان در دسرتس باشد تا 

برای انجام تداوی طبی عاجل از طرف شما رضایت دهد.

متعلمین

متعلمین طب، نرسینگ و خدمات صحی وابسته اغلب در محل حارض می باشند یا ممکن است با رضایت 
شما تحت نظارت در شفاخانه های عامه و مراکز خدمات صحی، خدمات طبی را ارائه نمایند. این بخش 

مهمی از امر تعلیم آنها می باشد.

استفاده کننده گان از خدمات روان

شما مثل تمامی افراد دیگر حقوق یکسانی جهت دریافت تداوی صحو و مراقبت صحی را دارید.

 در صورتیکه شما تحت حکم تداوی جامعه یا حکم تداوی مریض بسرتی مطابق قانون صحت روان 
مصوبه 2009 هستید می توان شما را بدون دریافت رضایت تحت تداوی قرارداد.

این تداوی باید گزینه ایی باشد که شما را در کمرتین حد ممکن محدود ساخته و در کوتاه ترین زمان 
ممکن که مناسب است ، انجام شود. تمرکز این تداوی باید بر بهبود باشد و خواسته های شما باید مطابق 

دستورالعمل مراقبت های صحی از پیش تنظیم یافته یا توافقنامه Ulysses مد نظر قرار داده شود4. 

تصمیم گیرنده جایگزین یا فرد مسئول شما در صورتیکه شما قابلیت تصمیم گیری نداشته باشید این کار 
را کرده می تواند.

یک توافقنامه Ulysses پالنی است که توسط فامیل و کارکنان خدمات صحت روان مربوطه جهت مراقبت از اطفال زمانی که   4 

والدین به دلیل ابتال به امراض روانی ناخوش باشند تهیه و تنظیم شده است.
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کارکنان دارای تجربه شخصی در خدمات صحت روان

کارکنان دارای تجربه شخصی کسانی هستند که در گذشته مریضان / مرصف کنندگان خدمات صحت 
روان و یا مراقبین آنها بوده اند. کارکنان دارای تجربه شخصی در تمام واحدهای مراقبت صحت روان 

بحرانی در دسرتس بوده و از طریق ارائه معلومات و حمایتهای الزم به شما، فامیل و دوستانتان کمک 
کرده میتوانند. 

اطفال

به حیث یک والد5 یا رسپرست یک طفل، شما حق دارید تا از طرف طفل خود تصمیم گیری نمایید.شما 
می توانید همراه طفل خود در شفاخانه و یا هر مرکز صحی دیگر باقی بمانید، مگر در مواردی که جدایی 

در مواقع حاالت طبی عاجل و یا دالیل طبی دیگر الزم باشد. اطفال همچنین حق دارند تا والدین یا 
رسپرستانشان حارض باشند.

همچنانکه سن اطفال افزایش می یابد )باالتر از 16 سال( آنها حق دارند تا مورد مشورت قرار گرفته و 
از طرف خود تصمیم گیری نمایند. یک کارکن صحی مسلکی در صورت اظهار رضایت طفل و احراز 

اطمینان از قابلیت درک طفل در رابطه با تداوی دریافتی و تایید نظر او توسط یک کارکن صحی مسلکی 
دیگر، یک تداوی طبی برای یک طفل زیر 16 سال را انجام داده می تواند.

این بشمول پدر و مادر خوانده و فرد/افراد بالغی که در واقع به حیث والدین )loco parentis( عمل می نمایند نیز می باشد به    .5

این معنا که وظایف رسپرستی روزانه آن طفل را بر عهده دارند – بطور مثال: پدر و مادر کالنهایی که از طرف پدر و مادر 

طفل از او مراقبت می نمایند.
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حفظ حریم خصوصی – حق حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن  .7

حق حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن معلومات شما در همه زمانها مورد احرتام واقع 
خواهد شد.

معلومات مربوط به شما جهت ارائه خدمات و تداوی مورد نیاز شما توسط SA Health جمع آوری می 
گردد.

از معلومات شما در جایی مصون و محفوظ نگه داری خواهد شد و دسرتسی به معلومات شما منحرص به 
کسانی می شود که در امر مراقبت از شما دخیل می باشند.

شما می توانید از ارائه برخی از معلومات خود داری نمایید ولی این می تواند بروی مراقبت صحی یا 
تداوی شما تاثیر داشته باشد.

شما حق دارید تا درخواست دسرتسی به سوابق صحی خود را نمایید مگر در مواردی که در این زمینه 
محدودیت قانونی وجود داشته باشد.

در صورتیکه اعتقاد دارید معلومات موجود در دوسیه صحی شخصی شما نادرست، قدیمی و یا گمراه 
کننده می باشد شما در خواست اصالح دوسیه خود را داده می توانید. در باره نحوه انجام اینکار با کارکنان 

مرکز خدمات صحی خود مشوره نمایید. 

معلومات شخصی شما در چه زمانی می تواند در اختیار دیگران قرار گیرد

کارکنان صحی شما برای مطلع ساخنت یکدیگر از خدمات صحی دریافتی توسط شما از دوسیه شخصی 
شما استفاده کرده می توانند. قانون مراقبت های صحی مصوبه 2008 و قانون صحت روان مصوبه 

2009 تعیین می نماید که در چه مواردی ممکن است معلومات مربوط به شما برای افراد یا ارائه دهنده 
گان خدمات دیگر فاش گردد.

معلومات شخصی شما ممکن است جهت انجام ترتیبات الزم برای دریافت خدمات صحی در زمان 
ترخیص از شفاخانه در اختیار یک مرکز خدمات صحی دیگر قرار گیرد.

معلومات شخصی شما ممکن است با رضایت شما در اختیار دیگران قرار گیرد:

با صندوق بیمه خصوصی شما یا   >

 Motor Accident Commission بیمه کاری( یا( WorkCover با یک شخص ثالت بطور مثال  > 
)کمیشن سوانح ترافیکی(
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در برخی موارد SA Health ممکن است الزم باشد تا و یا مطابق قانون صالحیت فاش ساخنت معلومات 
مربوط به شما را بدون دریافت رضایت از شما داشته باشد. این ممکن است بشمول زمانی باشد که الزم 

است تا خطر وقوع موارد ذیل را کم و یا از آنها جلوگیری نمود:

یک تهدید جدی نسبت به زندگی  >

خشونت فامیلی و یا خانگی  >

حفاظت از صحت مندی و یا مصونیت دیگران  >

استفاده از معلومات برای بهبود خدمات صحی   >

استفاده از معلومات جهت بهرت ساخنت خدمات صحی

SA Health ممکن است از معلومات مربوط به مراقبت های صحی شما جهت بهرت ساخنت مراکز خدمات 
صحی، برنامه ریزی خدمات صحی آینده و یا تحقیقات استفاده نماید. در صورت انجام اینکار معلومات 

استفاده شده شامل هرگونه معلومات شخصی که با استفاده از آن بتوان شما را شناسایی کرد نخواهد بود

در صورتیکه اعتقاد دارید که معلومات مربوط به شما بطور نا معقول در اختیار دیگران قرار داده شده و 
یا مورد دسرتسی قرار گرفته است. شما می توانید با مرکز صحی مربوطه گفتگو نمایید یا شکایت خود را 
با کمیشرن شکایات خدمات جوامع )صفحه 24 را برای جزییات تماس مالحظه نمایید( یا با کمیته حریم 

خصوصی اسرتالیای جنوبی مطرح نمایید.

 شما می توانید با کمیته حریم خصوصی به نمرب تلفون 8786 8204 08 به تماس شوید یا به سایت 
www.archives.sa.gov.au رجوع نمایید.
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نظرات – حق اظهار نظر و یا مطرح ساخنت شکایات  .8

SA Health مریضان /مرصف کنندگان، فامیلها، مراقبین و اعضای جامعه را تشویق به 

ارائه نظرات می نماید. نظرات، تصدیقات، شکایات و پیشنهادات شما ما را در امر بهبود 
مراکز خدمات صحی کمک می نماید.

شما حق دارید تا:

در باره مراقبت های صحی دریافتی و تجربه خود اظهار نظر و سوال نمایید  >

در صورتیکه عقیده دارید مراقبت های صحی شما طبق برنامه پیش نمی رود ما را مطلع سازید  >

به نگرانی ها و شکایات شما در ارسع وقت رسیدگی می شود و بالفاصله برایتان توضیحات الزم داده   >
شده و عذر خواهی شود

پیشنهادات خود را به ما ارائه نمایید.   >

نحوه ارائه نظرات و پیشنهادات به مرکز خدمات صحی

در مورد نگرانی های خود با یکی از کارکنان که مراقبت صحی که مراقبت از شما را بعهده دارد صحبت   >
نمایید، شما هم چنین از طریق تلفون با ما به تماس شده می توانید و یا برای مرکز صحی مکتوب 

ارسال کرده می توانید.

در صورتیکه احساس می نمایید که نگرانیهای شما رفع نشده است می توانید با مشاور مرصف کننده   >
/مریض، هماهنگ کننده نظرات و پیشنهادات مریض یا هماهنگ کننده کیفیت )در مراکز خدمات 

 صحی بیرون شهری( به تماس شوید. به وب سایت 
www.sahealth.sa.gov.au/yourrightsandresponsibilities  رجوع نمایید.

ما تمام حوادث و خطاهای تقریبی را بسیار جدی تلقی می نماییم. ما از این موارد جهت بهبود مراقبت 
های صحی و اجتناب از وقوع اینگونه حوادث در آینده استفاده می نماییم. هر گونه حوادث مربوط به 

شما بطور باز و واضح مدیریت خواهد شد.
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در صورتیکه از جوابگویی ما به نظرات و پیشنهادات خود رضایت ندارید با سازمان های مستقل رسیدگی 
به شکایات و حمایت و پشتیبانی به تماس شده می توانید. این سازمانها بشمول:

کمیشرن رسیدگی به شکایات خدمات صحی و جامعه
Health and Community Services Complaints Commissioner

یک اداره مستقل که به افرادی )مرصف کنندگان خدمات و ارائه دهندگان خدمات( که در رابطه با 
خدمات صحی در اسرتالیای جنوبی شکایت دارند کمک می نماید.

روزهای دوشنبه تا جمعه بین ساعات 9:00 صبح تا 5:00 بعد از ظهر

تلفون 8666 8226 08 یا تلفون مجانی از مناطق بیرون شهری 007 232 1800

www.hcscc.sa.gov.au

طرح مالقات کنندگان معیوبیت و صحت روان جامعه
Disability and Mental Health Community Visitor Scheme

یک مرجع مستقل حل و فصل شکایات که مراکز صحی تایید شده را بازرسی نموده و از حقوق افراد دچار 
 معیوبیت و مریضان صحت روان در داخل مراکز تداوی حمایت می نماید.

 تلفون: 7802 7425 08 یا تلفون مجانی از مناطق بیرون شهری 302 606 1800
 /www.sa.gov.au)و پس از آن طرح مالقات کنندگان جامعه را جستجو نمایید( 

دفرت مدافع عامه
Office of the Public Advocate

یک اداره مستقل که به افراد دچار مشکالت در ظرفیت تصمیم گیری کمک و از حقوق آنان حمایت می 
 نماید و به آنها در رابطه با حل و فصل اختالفات مربوط به تصامیم مراقبت های صحی کمک می نماید.

 تلفون 8200 8342 08 یا تلفون مجانی از مناطق بیرون شهری 969 066 1800 
 www.opa.sa.gov.au
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تجدید نظر
شما حق دارید تا در صورت وجود مورد اختالف در رابطه با یک دستور العمل مراقبت های صحی از 

پیش تنظیم یافته یا ارائه و عدم ارائه خدمات تداوی طبی یا مراقبت صحی از طریق دفرت مدافع عامه 
درخواست میانجیگری نمایید.

برای موارد عاجل بعد از ساعات اداری لطفا با دفرت مدافع عامه به نمرب تلفون 3333 8378 (08) به تماس 
شوید.

در صورتیکه شما تحت حکم تداوی جامعه یا حکم تداوی مریض بسرتی مطابق قانون صحت روان 
مصوبه 2009 و یا حکم بند 23 مطابق قانون قیمومیت و اداری مصوبه 1993 می باشید و از حکم 

رضایت ندارید شما حق دارید تا از محکمه مدنی و اداری اسرتالیا جنوبی SACAT )در گذشته به نام هیئت 
قیمومیت شناخته می گردید( در خواست تجدید نظر نمایید.

شما حق دارید تا در باره تصمیم اتخاذ شده توسط (SACAT) از محکمه بخش یا عالی بسته به قانون 
قیمومیت و اداری مصوبه 1993 درخواست استیناف نمایید.

SACAT به  شما می توانید از طریق نمرب تلفون 767 723 1800 یا وب سایت www.sacat.sa.gov.au با 
تماس شوید.
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