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آمدید خوش ما بیمارستان بھ
ممكن و است بزرگ مكان یك (Westmead) مید وست در ما بیمارستان
خصوص شوید بھ گیج شوید قدري روبرو آن با اولین بار براي وقتي كھ است

باشید. كودك یك اگر

قرار ناراحتي وضعیت در را انسان خانھ از بودن دور كھ كنیم مي درك ما
شما آسان براي تا آن را دھیم مي انجام باشد كار كھ ممكن ھر ما میدھد و
كند مي كمك تان خانواده بھ شما و در این كتابچھ موجود اطالعات كنیم. تر
آسایش و با ممكن است كھ آنجا و تا آماده شده بھ بیمارستان ورود كھ براي

شوید. بیمارستان مستقر بیشتري در راحتي

و گونھ كمك ھر بھ نیاز صورت در ھستید، بیمارستان در شما ھنگامي كھ
او كنید و كمك درخواست ما كاركنان از كدام ھر از میتوانید ھر زماني در

بود. خوشحال خواھد بسیار بھ شما كمك براي
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كنیم. استفاده كتابچھ این از چگونھ
آن روي داشتھ باشید. ھمراه را كتابچھ این است بیمارستان در كودك شما كھ ھنگامي

نگھ دارید. خود در آینده مراجعھ براي و آن را یادداشت بنویسید

و خدمات بیمارستان درباره مي توانید اطالعاتي بخشھا، از كدام درھر شما ھمچنین
را بیابید. سوپرماركتھا و آرایشگاه پست، اداره مانند در منطقھ موجود
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كھ دارد امر این بر تأكید ھمچنین الذكر فوق فلسفھ
كامل نقش حمایت مي كنند شما كساني كھ از و والدین

شما دارند. از كودك در مراقبت و ضروري كننده

بین المللي سطح در ما پزشكي امكانات متخصیین و
ما اند. شده شناسایي ھا  بھترین  از یكي بعنوان
برنامھ آن تفریح، در ایم كھ ایجاد كرده را محیطي
فرآیند در نقش حیاتي ھا باغ ھنري و آموزشي، ھاي

مي كنند. بھبود بیمار بازي معالجھ و

از یك بیمارستان بیش چیزي
و بزرگترین كودكان سالمت در المللي بین پیشاھنگ یك مید وست كودكان بیمارستان

است. ویلز در نیوساوت طب كودكان آموزش بیمارستان
نیوساوت در دیگر جاھاي در كھ كند ارائھ مي تحصصي مراقبتھاي بیمارستان این

باشد. نمي دسترس در ویلیز
كودكان مستقر سوختگي ایالتي و واحد كودكان پیوند كبد ملي واحد این بیمارستان، در
را انجام ایالت سطح در كودكان قلب ھاي جراحي اكثریت ما قلب پزشكي و تیم بوده

دھد. مي

مریض و كودكان سال مراقبت از 120 مدت ما بھ
با ھمكاري ما ایم. داشتھ بعھده را خانواده ھایشان
اطمینان حاصل تا مي كنیم كار و فرزندتان شما

را ممكن مراقبت كیفیت ترین با شما كھ كنیم
دریافت مي كنید.

مركزیت با مراقبت ارائھ بیمارستان این فلسفھ
با ما اینكھ یعني است. این خانواده قراردادن

مي باھم كار ھا، ھمھ و خانواده و مادران پدران
ھمھ خانواده كھ كنیم درك مي و كنیم
نیازھاي از و بوده متفاوت ھم با ھا

برخوردارند. متفاوتي
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چگونھ ما را پیدا كنید؟        
Hawkesbury) در تقاطع خیابان ھاكسبري وست مید كودكان بیمارستان
مید وست در (Hainsworth Street) ھینزورث خیابان و (Road

باشد. مي سیدني واقع در غرب پاراماتا نزدیك

پاركینگ
كنار در كنندگان مراجعھ و والدین مخصوص پاركینگ

قرار دارد. (Hainsworth Street) خیابان ھینزورث
سرنشینان خود شدن كردن یا پیاده پیاده براي محلي ھم

و در اغلب دارد قرار بیمارستان اصلي ھا در ورودي رو
خود كردن خودروي در حال پارك شما زماني كھ مواقع

كودك مراقب میتوانند كھ دارند حضور داوطلبیني ھستید،
باشند. شما

حق پاركینگ كننده استفاده كنندگان بیشتر مراجعھ از
مراقبت بھداشتي كارت كھ ھایي خانواده مي شود. گرفتھ

تخفیف بگیرند. توانند دارند مي كارت بازنشستگي یا
نشان (Security Office) امنیتي دفتر بھ را خود كارت
مجوز از شما اگر دھند. كار را مي این ترتیب آنھا و دھید
مي RTA صادر توسط كھ معلولین پاركینگ استفاده از
در طبقھ میباشد. رایگان شما پاركینگ شود، برخوردارید،
باید شما دارد. وجود معلولین پارك امكانات پاركینگ اول
داراي كھ پاركینگ ورودي محل در زنگ یك دادن فشار با
آنھا كنید و را مطلع امنیتي است كاركنان محورھاي متحرك
گونھ ھر دھند. متحرك را مي عبور از محور اجازه شما بھ
از میتوانید را پارك  ھزینھ زمینھ در دیگر  ھماھنگیھاي

دھید. انجام بیمار دوست یا اجتماعي مددكاران طریق
یك گردید، خود بازمي خودروي سمت ھنگام بھ شب اگرشما
محل ورودي اصلي در واقع امنیتي دفتر محافظ مستقر در

كند. مي تواند شما را تا محل خودرو ھمراھي بیمارستان

بچھ كالسكھ و ویلچیر بھ دسترسي
بچھ كالسكھ براي افرادي كھ از ویلچیر یا بیمارستان

این دسترسي مستقیم است. دسترس استفاده میكنند قابل
ورودي محل بھ كنندگان مراجعھ پاركینگ با سطح ھم و

دسترسي آسانسورھا، و مورب ورودي/خروجیھاي است.
كرده اند. فراھم را بیمارستان ساختمان داخل آسان در

خودرو و قطار اتوبوس، بوسیلھ توانید مي
عالمت كنید. بیمارستان دسترسي پیدا این بھ
M2 اتوبانھاي در بیمارستان بھ ھاي مربوط

سواره مانند اصلي ھاي جاده دیگر ونیز M4 و
(James Ruse Drive) جیمز روس رو

Great Western) وسترن گریت بزرگراه و
از شدن براي مطلع اند. نصب شده (Highway
فري قطار، اتوبوس، برگشت و رفت سرویسھاي
500 شماره تلفن با (Westbus) باس وست و

فرمائید. حاصل تماس 131

كردن پیدا تر درباره نحوه كامل اطالعات
آورده راھنما این كتابچھ پشت در بیمارستان

است. شده
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مھم موارد
شخصي امور

حداكثر با  شما خانواده و كودك بھ مربوط اطالعات 
ما نزد شما خصوصي  و شخصي امور براي  احترام

شود. مي نگھداري
بھ شما كودك  درمان و وضعیت بھ مربوط اطالعات 
بھ متعھد كاركنان ما شود. مي محرمانھ حفظ صورت
بسیار صورت بھ شما محرمانھ اطالعات ماھیت حفظ
آنھا استخدام شروط واین یكي از ھستند جدي و كامل

است.
را بدون شما پزشكي سوابق محتواي كلي بھ طور ما
دھیم. نمي انتقال دیگر سازمان یا فرد بھ شما رضایت

الزامات دلیل بھ ما وجود دارد كھ مواقعي حال این با
كسب بدون حتي اطالعات انتقال بھ موظف قانوني

: مثًال ھستیم، شما رضایت
بعنوان ھا،  ازدادگاه احضاریھ  وجود صورت  در
وجود صورت  در یا و  مدیكر تحقیقات  از قسمتي 

بیماري قابل گزارش.

شما بھ سوابق پزشكي كودك دسترسي
ھستید خود كودك پزشكي سوابق رؤیت بھ مجاز شما
بستري محل بخش در پرستاري واحد مدیر از فقط –
بخواھید. را خود كودك پزشكي سوابق خود كودك
كودك پزشكي سوابق كامل اطالعات خواھید مي اگر
با اداره كنید تھیھ كپي آن از بخواھید یا را ببینید خود
(02)  9845 2356 تلفن شماره  بھ پزشكي سوابق 
شود اما مي انجام بھ راحتي كار این تماس بگیرید.
شما كھ كپي ھر  براي شما از كمي بسیار  ھزینھ

شود. مي شما گرفتھ از بخواھید

كودك پزشكي  سوابق بھ  راجع كھ  سؤالي ھر لطفًا 
خود فرزند بھداشتي مراقبت تیم از را دارید خود

كنید. سؤال

آموزش
مراقبت بعدي كاركنان نسل در آموزش ما بیمارستان
ما آموزشھاي دارد. عھده بھ مھمي نقش بھداشتي
امیدواریم كھ ما شود. مي انجام دقیق تحت نظارت
باز اگر كنید اما كمك ما بھ نقش انجام این در شما
یك توسط كودكتان معاینھ با رابطھ در شما نظر ھم
نظرتان ھم باز باشد، منفي ما بیمارستان در دانشجو

است. قابل احترام ما براي



�� ��

یا شكایات پیشنھادات قدرداني ھا،
بخشیدن بھ بھبود توانیم بھ مي ما ترتیب این است. بھ فرزند شما و شما بھ ممكن بھترین خدمات ارائھ ھدف ما
ھمھ كنیم. مي بیمارستان استقبال این در شما تجربھ با ارتباط در شما نظرات از دھیم، ما ادامھ خود خدمات
قرار استفاده مورد آینده در خدمات بھبود براي و شده پیگیري و بررسي جدیت بھ ھا قدرداني و پیشنھادات

گیرند. مي
باید چھ آن كردن بھتر براي و مي دھیم انجام خوب چقدر را كارمان ما بدانیم آنكھ براي ھا راه بھترین از یكي

بگویید. ما آن را بھ است كھ شما این بكنیم

بگویئد. ما بھ را ما خدمات درباره خود نظر بتوانید كھ دارد وجود شما براي آساني ھاي راه

پرستاري دربخشي با مدیر واحد توانید شما مي . 1
افراد تیم  از یكي با یا شده بستري شما كودك   كھ

كنید.  خود صحبت كودك مراقبت بھداشتي  
ھاي پیشنھادات جعبھ از یكي از مي توانید شما . 2

از دپارتمان ھاي  بسیاري در و ھر بخش در   كھ
كنید.  بیمارستان قرار دارد استفاده  

بگیرید تماس خدمات بھبود واحد با میتوانید . 3
: آدرس

The Service Improvement Unit
خدمات) بھبود (واحد

The Children’s Hospital at Westmead
مید وست كودكان ((بیمارستان

Locked Bag 4001 Westmead
NSW 2145

: تلفن
فاكس:

SIUSIU@chw.edu.au الكترونیكي: پست

(02) 9845 3442
(02) 9845 1007

حل  اي كھ مسئلھ با رابطھ در خواھید مي اگر شما . 4
مدیر  با با لطفًا كمك بگیرید مانده باقي نشده  

كلینیكي  خطرات مدیر یا بیماران و دوست سازمان  
داراي  بیماران دوست سازمان بگیرید. تماس  

بعد از راست سمت درب دوم، طبقھ در دفتري  
است و (Kids Health) كودكان بھداشت اتاق  

  (02) 9845 3535 با شماره تلفن مي توانید شما   
خود)  تخت تلفن كنار از استفاده 53535 با (یا  

پیج كردن آنھا از یكي  یا با   با آنھا تماس گرفتھ و
بیمارستان  در مقابل نیازمندیھا قسمت یا  بخشھا از  

كنید.  صحبت آنھا با  
بھبود  واحد مدیر خطرات كلینیكي در توانید با مي  

تماس  (2) 9845 شماره 3442 با خدمات  
كلینیكي  بخشھا (خطرات این  ھر دو بگیرید.  

واحد  پستي آدرس از استفاده با خدمات) بھبود و  
قابل  شد اشاره آن بھ فوق در كھ خدمات بھبود  

ھستند.  دسترسي  
دریافت رسمي مسئول كلینیكي خطرات مدیر . 5

است.  بیمارستان در رسمي شكایات  
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دیگر خانواده ھاي خصوصي بھ امور احترام
خصوصي امور بھ بیمارستان كاركنان كھ ھمانطور

مي از شما نیز ما گذراند، مي خانواده شما احترام
در دیگر خانواده ھاي خصوصي بھ امور كھ خواھیم

بیمارستان احترام بگذارید.

كودك مراقب كھ شما فقط خیلي مھم است این ھمچنین
لطفًا دارد كمك بھ نیاز دیگري كودك اگر باشید. خود
كمك وي بھ كھ بخواھید پرستاري كاركنان از یكي از

كند.

الكل كشیدن و مصرف سیگار
یكي عنوان بھ و شما كودك حفظ سالمت منظور بھ

ویلز نیوساوت بھداشت وزارت مقررات از

بیمارستان   بخشھاي از كدام ھیچ در كشیدن   سیگار
و  شده وست مید بھ جز محل طراحي كودكان  

كاركنان  كھ بیمارستان ورودي بھ نزدیك محفوظ  
مجاز نمي  راھنمایي كنند، بداتجا شما را مي توانند  

باشد.   
ردیابھاي مید، وست بیمارستان ساختمان تمام در

در صورت ردیابي دود كھ دود وجود دارد حساس بھ
كرد. خواھد خبر را نشاني آتش

داروھاي  یا خود مشروبات الكلي ھمراه لطفًا  
نیاورید.  بیمارستان بھ غیرقانوني   مخدر

كفش
مراجعھ و از والدین ما ایمني، بھداشتي و دالیل بھ

در حضور ھنگام خواھیم كھ در مي كنندگان
باشند. داشتھ پا بھ كفش بیمارستان

مورد دیگر براي یادآوري چند

تلفنھاي موبایل
خود  تلفنھاي موبایل كلي، لطفًا از یك قانون بعنوان  

استفاده نكنید ھا بخش در داخل
پزشكي   تجھیزات در كار اختالل زیرا میتواند موجب  

  شود. 

تجھیزات داراي بخشھا كھ بعضي از در موضوع این
برخوردار حیاتي اھمیت از ھستند زیادي پزشكي

آفرین مشكل اندازه آن بھ دیگر بخشھاي در اما است
استفاده كنید، خود موبایل از خواھید مي - اگر نیست
كنید. سوال آن كاركنان پرستاري درباره از ابتدا لطفًا

ایمني
در بیمارستان كودكان منظم بھ طور كاركنان امنیتي
طبقھ در دفتر امنیتي كنند. زني مي گشت مید وست

كاركنان ساعتھ 24 و بوده اورژانس بخش مقابل دوم
برنامھ داراي یك بیمارستان این حاضر ھستند. آن در

نام “نظارت بیمارستان” كھ بھ جرم است ضد فعال
را ایمني معمول احتیاطھاي لطفًا اما مي شود. خوانده

را خود كیف دستي و اشیاء گرانبھا و كرده رعایت
نكنید. رھا مراقب بدون

مناسب رفتار
بیماران،  آسایش و ایمني از خاطر اطمینان براي  
بھ  اقدام كھ ھر فرد كاركنان، كنندگان و مراجعھ  

آمیزي  تھدید شیوه بھ یا نماید لفظي تھدید یا توھین  
كند.  ترك را بیمارستان باید كند،   رفتار
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شما  بیمھ معمول ھاي ھزینھ از باالتر بیشتري ھزینھ
كاركنان مورد در موضوع ھمین شود. نمي ایجاد

اطالعات (براي بیمارستان بھ كننده مراجعھ پزشكي
بھ لطفًا پزشكي كاركنان این نقش زمینھ در بیشتر

باشد. مي مراجعھ كنید) صادق 16 صفحھ

ممكن، یك اتاق جاي تا كنیم مي اگرچھ ما سعي
قرار خصوصي بیمھ با بیماران اختیار در نفره تك
در كنیم. را تضمین مندي بھره نمیتوانیم این دھیم،

تك نفره اتاقھاي این از محدودي تعداد بیشتر بخشھا
پزشكي نیازھاي اساس بر اتاقھا این و ھستند موجود

شود. مي كودكان،اختصاص داده

بھداشت خصوصي بیمھ از بیماران ھنگامي كھ
آن نتیجھ در بیمارستان كھ پولي كنند، مي استفاده

استاندارد مراقبتھاي با ارائھ كند براي مي دریافت
مي تمھیدات این گیرد. مي قرار استفاده مورد باال

استخدام بیشتر و پزشكي تجھیزات شامل خرید تواند
باشد. بیشتر كاركنان

كھ مي دھد اطمینان اكنون بھ ما ھم تغییرات اخیر
استفاده خود خصوصي بھداشت بیمھ از وقتي والدین
ھاي ھزینھ و اداري كاغذبازیھاي حداقل با كنند مي

خواھید مي اگر شوند. مي مواجھ نشده بیني پیش
خصوصي بیمھ بھداشت زمینھ بیشتر در اطالعات

بھ شماره لطفًا با مأمورارتباط با بیماران دریافت كنید
فرمائید. حاصل تماس (02) 9845 3673 تلفن

خصوصي بھداشت بیمھ از استفاده نحوه

حق این از پذیرفتھ شد، شما دولتي بیمارستان یك كودك شما در كھ ھنگامي
بیماران خدمات براي و “خصوصي” بیماران براي خدمات كھ بین برخوردارید

كنید. را انتخاب “دولتي”یكي

شخصي بھداشت بیمھ صندوق یك بھ شما اگر
شما بعنوان كودك و كنید مي بیمھ پرداخت حق

بیمارستان پذیرفتھ در خصوصي بیمھ بیمار با یك
بھره مند آن از بیمارستان ھم و شما شود، ھم

شد. خواھید

شما كھ است این كودك شما براي آن امتیاز
(اگر كنید انتخاب را وي معالج پزشك میتوانید

شما پزشكي كھ اگر باشد). داشتھ انتخابي وجود
ھیچ باشد پزشك متخصص كنید یك مي انتخاب
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خانواده ھا و والدین یا مسئولیتھا حقوق و
خانواده دادن قرار مركزیت با مراقبت بھ متعھد مید وست كودكان بیمارستان در ما
خانواده مسئولیتھاي بیماران و و حقوق از حمایت فلسفھ از این بخش مھمي ھستیم.

است. آنھا ھاي

كودكان بیمارستان در شما كھ ھنگامي
داشتھ ھستید میتوانید انتظار مید وست

: كھ باشید
را احترام و ادب توجھ، مراقبت، حداكثر •

كنید. دریافت
مراقبت تیم مھم اعضاء از یكي بعنوان شما •

شوید. مي گرفتھ نظر در خود كودك بھداشتي
از درك قابل و خالصھ روشن، اطالعات بھ شما  •

شما  كودك پزشكي مراقبت درباره كاركنان طرف  
شود. داده مي

مراقبت پزشكي اعضاي تیم كدام از ھر شما بھ •
معرفي  درخور مناسب و بھ صورت كودكتان  

شوید.  مي  
مطرح را سؤاالت خود كھ شوید مي تشویق شما •

كامل درباره  توضیحات واضح و پاسخھاي كنید و  
خود  كودك ھاي مراقبت پزشكي جنبھ ھمھ  

كنید. دریافت
شده حفظ شما عزت و احترام اوقات ھمھ در •

كھ  كنید مي دریافت خود فرزند براي مراقبتي  
نیازھاي  و باشد و خانواده شما كودك با متناسب  
گرفتھ  نظر در اجتماعي شما ھمیشھ و فرھنگي  

مي شود.   
پزشكي كودك مراقبت درباره اطالعات ھمھ بھ •

خواھید  دسترسي سوابق پزشكي وي شامل خود  
داشت.

بھ شما فرزند پزشكي مراقبت ھاي جنبھ ھمھ •
تلقي  محرمانھ و خصوصي موضوعي صورت  

مي شود.   

اجتماع از قسمتي شما ھنگامیكھ
از ما ھستید كودكان وست مید بیمارستان

كھ : داریم شما انتظار

دیگر كاركنان، بھ نسبت را خود توجھ و احترام •
دھید.  نشان آنان خانواده ھاي و بیماران  

كودك پزشكي مراقبت بھ راجع كامل اطالعات •
در  دقیق را اطالعات آورده و بدست را  خود

دھید. قرار خود كودك پزشكي مراقبت تیم اختیار
ما اطالع بھ را خود خانواده خاص نیاز ھر گونھ •

كنید. فراھم را آن بتوانیم ما تا دھید
حفظ بھ و خود بوده لوازم شخصي مراقب •

از  و كنید توجھ نیز بیمارستان لوازم نگھداري و  
مصرف  و سیگار كشیدن رابطھ با مھم در مقررات  

الكل پیروي نمایید.
پزشكي ار مراقبت درباره مھم موضوع گونھ • ھر

بھ   مید وست كودكان بیمارستان توسط شده ائھ   
دھید.  اطالع ما بھ خود را خانواده  یا و كودك
توانیم مي چگونھ بدانیم تا كنید كمك ما بھ  •

كنیم. بھتر را شما بھ خود خدمات
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شما مراقبت پزشكي كودك تیم
تشكیل درپزشكي متخصص از كاركنان از تعدادي شما كودك پزشكي مراقبت تیم
براي را ممكن پزشكي مراقبت بھترین توانند مي شما ھمكاري با آنھا و است شده

پزشكي مراقبت تیمھاي بیشتر حمایت كنند. خانواده شما از و كرده فراھم شما كودك
مختلف ھستند. ھاي داراي تخصص ما

میكنند. كار یكدیگر با متفاوت بسیار مھارتھاي با ما كاركنان اینكھ یعني این

ھستند حاضر پزشكي مراقبت اصلي گروه سھ اینجا در
پزشكي متخصصان و از:پرستاران، پزشكان عبارتند كھ
پزشكي مراقبت تیم شما، كودك نیازھاي بھ بستھ وابستھ.
از ما تعدادي از كاركنان فرد تا دو فقط یك یا از میتواند

شود. تشكیل مختلف ھاي دپارتمان

نقشھا با ارتباط در مختصري اطالعات دراین بخش ما
پزشكي مراقبت تیم از اعضاء كدام ھر مسئولیتھاي و

ایم. كرده فراھم شما كودك

كھ خدمات ھستند ھم دیگر كاركنان از ھمچنین تعدادي
را بیمارستان روزانھ اداره جھت مھم بسیار پشتیباني
كاركنان بخش،  كارمندان  مثال براي دھند  مي  ارائھ
كاركنان این از جملھ غذائي كاركنان خدمات و نظافتچي
ما كاركنان از كدام ھر شغل توانید مي شما ھستند.
كھ نقشي بھ راجع پرسیده و آنھا از  را بیمارستان در
از دارد شما فرزند مراقبت پزشكي در آنھا از ھركدام

كنید. سؤال وي
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بعھده دارند. شما   را كودك شما از مراقبت پزشكان از معموًال تعدادي     
پزشكي كودك خود را  بھ تیم مربوط ارشد) (پزشك مشاور توانید نام     مي

پزشكي مراقبت مسئولیت تمام است كھ مشاور شخصي ببینید. وي تخت باالي در
دارد. بعھده را شما فرزند

مشاوران
باشد، چھ اینكھ مسئلھ پزشكي فرزند شما بھ بستھ

پزشكي یا پزشكي داراي مركزیت تیم مراقبت
بیشتر باشد. تركیبي از ھر دو مي یا جراحي

درمان در كھ ھستند اطفالي پزشكان ما مشاوران
در از مشاوران بعضي تخصص دارند. كودكان

مثل دارند، تخصص طب از خصوصي بھ بخشھاي
چشم یا مثانھ) و ھا كلیھ بھ (مربوط كلیھ پزشكي
پزشكي ھا). اعضاي چشم (مربوط بھ پزشكي

یا پروفسور است داراي عنوان ممكن جراحي یا
و دانشگاه با ارتباط آنھا بھ این بستگي باشند. دانشیار

دانشجویان دارد. بھ تدریس در مسئولیت آنھا

كاركنان بعنوان ما مشاواران از بعضي
مشاوران دیگر مي شوند و شناختھ متخصص
مي (VMOs) كننده بازدید پزشكي مأموران
قرارداد نوع بھ مربوط فقط تفاوت این باشند.

شودو مي دارند بیمارستان با آنھا كھ كاري
آنھا تجربیات یا مھارت سطح با ارتباطي ھیچ

وقت تمام استخدام متخصص بھ كاركنان ندارد.
بازدید پزشكي اند. مأموران درآمده بیمارستان
كار بیمارستان در وقت نیمھ صورت بھ كننده
نیز بیمارستان خارج از معموًال در و كنند مي
است ممكن باشند. آنھا مشغول مي طبابت بھ

كار بھ مشغول نیز دیگر بیمارستانھاي در
باشند.

نظارت بر ھمھ مشاوران مسئول آموزش و
موارد، در بیشتر ما ھستند. جزء پزشكان

پرستاري بیشتر كاركنان و پزشكان جزء
وي روزانھ مراقبت و شما كودك با تماس
از زیادي دارند. بیمارستان تعداد بعھده را

و آورد خود در مي استخدام جزء را بھ پزشكان
مي آموزش خود انتخابي مورد رشتھ در آنھا

درمان در ما آنجائیكھ از شوند. مشاور تا بینند
دو را در پزشكان داریم، كودكان تخصص

نمي استخدام التحصیلي فارغ از بعد اول سال
مشاوران نظارت تحت جزء پزشكان كنیم.
سطح بھ جزء بستھ كنند. پزشكان مي كار

: ھستند زیر عناوین داراي تجربیاتشان

عضو
پزشك بعنوان سالھایي را عضو،  جزء پزشكان

خاتمھ دوره بھ و گذاشتھ سر متخصص پشت
باشند. نزدیك مي شدن مشاور خود و آموزشي

متخصص پزشك
را سالھایي كھ پزشكاني ھستند متخصص پزشكان

آموزشھاي رسانده و پایان بھ پزشك مقیم بعنوان
شوند. جراح یا اطفال پزشك تا بینند مي را الزم

مقیم پزشك
ما پزشكي تیم اعضاء ترین پائین مقیم پزشكان

یك تحت نظارت دقیق در ھستند. آنھا طبابت را
2 حداقل مدت بزرگساالن بھ مخصوص بیمارستان
انجام این بیمارستان در كار كردن از پیش و سال

اند. داده

پزشكي تیم
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(RN) شده ثبت پرستار
درجھ كھ است پرستاري شده ثبت پرستار یك
شده ثبت پرستاران از بسیاري  دارد. پرستاري
مختلف ھاي زمینھ در تخصصي آموزشھاي
مراقبتھاي بیشتر شده پرستار ثبت اند. دیده پرستاري
شما خانواده و از داشتھ بعھده شما را كودك روزانھ

كند. مي حمایت

(EN) مجاز پرستار
رشتھ در سال دو كھ  است كسي  مجاز پرستار
تخت كنار و مراقبت درس خوانده مجاز پرستاري
را خانواده نیاز مورد پشتیبانیھاي و شما كودك

ارائھ مي دھد.

پرستاري تیم

(NUM) پرستاري واحد مدیر
رسیده ثبت بھ پرستار یك NUM پرستاري واحد مدیر
پرستاران را بر نظارت شامل بخش یك مدیریت است كھ
مواجھ مشكلي گونھ ھر با شما صورتیكھ در دارد. بعھده
خود كودك مراقب آن را با پرستار توانید نمي كھ ھستید
براي مناسبي پرستاري فرد واحد بگذارید، مدیر میان در

است. مشكل درباره صحبت و گذاشتن درمیان

(CNC) پرستاري مشاور كلینیك
ثبت پرستار یك CNC پرستاري كلینیك مشاور
در مراقبت  از  خصوصي  بھ  زمینھ  در  كھ  است شده 
حمایت و توصیھ و براي مي نماید مشاوره بیمارستان
در پزشكي و دیگر كاركنان پرستاري ھا، خانواده از
ھماھنگ در پرستاري كلینیك مشاور باشد. مي دسترس

دارد. نقشي بعھده شما كودك مراقبت از كردن

(NP) متخصص پرستاري
است شده ثبت پرستار یك پرستاري) (متخصص NP
قند- بیماري  (مانند مراقبت  از اي  ویژه زمینھ در  كھ
درمان مستقل  طور بھ NP دارد. تخصص دیابت) 
ارائھ با و و داده ارائھ را  درمان دستورالعملھاي و
و كودكان، خانواده ھا از و حمایت تخصص، توصیھ
پزشكي مراقبت انواع تیمھاي بیمارستان با در كاركنان

ھمكاري مي نماید.

(CNS) پرستاري متخصص كلینیك
در كھ است  شده ثبت پرستار یك  CNS یك
بھ زمینھ در متخصص و كرده كار بخش یك
بیمارستان بخش آن در مراقبت از خصوصي
از پشتیباني و توصیھ توانند مي ھمچنین آنھا است.
تخصص بخش و آن دیگر كاركنان در و خانواده ھا

دھند. ارائھ را
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(Physio) فیزیوتراپ 
مي كار ھاي آنھا خانواده و و با كودكان فیزیوتراپ
آمادگي و استقالل فیزیكي، عملكرد حداكثر تا  كند

حفظ كند. و بازگردانده ایجاد، را جسماني آنھا

درمانگر بازي
شیوه كردن كپي و بازي تجربیات با درمانگر بازي
بھ وي گرفتن خو و كودك بیماري بھ كمك براي ھا

كند. بیمارستان استفاده مي

پزشك و بالیني روانشناس روانشناس،
روان و اعصاب

آنان ھاي خانواده و بیماران بھ روانشناسان
مشكالت مختلف  انواع با  رابطھ در خدماتي 

دھند. مي ارائھ اجتماعي و رفتاري رواني،

اجتماعي مددكار
را عملي و احساسي حمایت اجتماعي مددكار
فراھم ھاي آنان خانواده و بھ كودكان كمك براي
بیماري تأثیرات با را بتوانند خود آنھا تا نمایند مي

تطبیق دھند. بیمارستان در و بستري شدن

درمانگر گفتار
بھ مربوط مشكالت درماني گفتار متخصصین
با خانواده و داده تشخیص را تغذیھ ارتباطات و

میكنند. كار مشكالت این حل براي ھا

                        مشاغل وابستھ پزشكي  
وابستھ بھ پزشكي ھاي حرفھ نام كھ بھ وجود دارند پزشكي مختلف بسیاري از مشاغل

شوند: مي توضیح داده در ذیل از آنھا شوند. تعدادي مي خوانده

سنج شنوایي
مي ارزیابي شنوایي در متخصص سنج در شنوایي

باشد.

تغذیھ متخصص
و مشاوره آموزشي غذائي، مراقبت متخصصین تغذیھ
بھ نیاز شرایط پزشكي خود بھ دلیل كودكاني كھ براي
در تغییراتي یا خاص دستورالعمل یا تغذیھ بررسي

دھد. مي ارائھ دارند خود غذائي رژیم

(OT) كاردرمانگر
تا كنند مي و نوجوانان كار با كودكان كاردرمانگران
در خانھ و خود روزانھ وظایف در كھ كنند بھ آنھا كمك
كھ میكنند ھا كمك خانواده بھ و مستقل شده مدرسھ یا

كنند. فراھم را خانھ در الزم مراقبتھاي

پزشك چشم
اختالالت و چشم درمان در متخصص پزشك چشم

بینایي است.

ارتوتیست
(مانند تجھیزات در تھیھ در متخصص ارتوتیست
و محكم بندي، تجھیزات نگھدارنده لوازم شكستھ
یا تصحیح بھ مدیریت مي تواند كھ كننده) است

كمك كند. مشكالت حركتي

داروشناس
درمان بھ كمك جھت نیاز مودر داروھاي داروشناس

كند. مي فراھم را شما كودك پزشكي شرایط



كنند مي كار ھم با كودك شما پزشكي مراقبت تیم
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بگویید چھ بیمارستان بھ رفتن درباره خود كودك بھ

یا  و وي توضیح بیماري در مي توانید كھ آنجا تا  •
بستري  از اینكھ بعد و جراحي بھ عمل وي نیاز  

از  افتاد، خواھد اتفاقي چھ بیمارستان در وي شدن  
كنید.  استفاده ساده كلمات  

میباشد تا درد شامل خود كھ كودك سؤاالت بھ  •
سؤاالت  دھید. اگر پاسخ صادقانھ كھ میتوانید جائي

تیم  اعضاي از یكي از میتوانید ھستند سخت وي  
بگیرید. كمك آن توضیح براي وي پزشكي مراقبت

توانید شما مي كھ دارند وجود كتابھاي زیادي •
را براي  و وي كنید مطالعھ خود بھ ھمراه كودك  
كتابھاي  ھمچنین نمایید. آماده بیمارستان بھ رفتن  

وجود  تر و سال سن كم براي كودكان مصور  
یا  رفتھ منطقھ خود كتابخانھ بھ كتابفروشي، دارند.  

دوم  طبقھ در كودك بھداشت كتابفروشي بھ  
 (02) 9845 3585 با شماره تلفن و یا بیایید بیمارستان   

بگیرید.  تماس   

بھ رفتن درباره كودك بھ توان مي وقت چھ
گفت بیمارستان

اطالع ھا قبل ھفتھ توانید مي كودكان بزرگتر بھ
در بیمارستان بودن بخواھند آنھا ممكن است دھید.
آن با را خود كھ چگونھ فكر كنند یا كنند مجسم را

دھند. تطبیق

پذیرش قبل از روز چند سالھ چھار یا كودكان سھ بھ
با است  ممكن آنھا دھید. در بیمارستان اطالع آنھا

را بیمارستان در بودن خود تجسم قوه از استفاده
ببرند. لذت از آن تلقي كرده و بازي نوعي

روز یك – كنند درك نمي زمان را جوانتر كودكان
ھفتھ یك اندازه بھ میتواند آنھا براي بیمارستان در
قصد بھ را زمانیكھ خانھ تا طوالني باشد. یا كوتاه

بھ چیزي كھ مي كنید، نیازي نیست ترك بیمارستان
بگویید. آنھا
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سالتر و سن كم كودكان براي چیزھایي چھ
شود. آورده باید

شود) آورده كھ باید (چیزھایي فھرست

والدین ایمني، و بھداشت بھ مربوط دالیل بھ □
بخش  داخل در كودك غذاي تھیھ بھ مجاز  

غذائي  دستورالعملھاي از بعضي ما نیستند.  
 S26, S26 مانند بازار موجود در  

Infasay را  و Progress ، S26 LF  
ازاین  ھیچ كدام شما كودك اگر مي كنیم. تھیھ  

لطفًا یك  كند، نمي استفاده را   دستورالعملھا
مصرف  غذائي كھ وي قوطي از دستورالعمل  

اتاق  و بیاورید ھمراه خود را كند مي  
كرد.  خواھد تھیھ را آن غذایي دستورالعمل  

وي را ھمراه شما مي توانید شیشھ شیر □
شیر  شیشھ شما بھ میتوانیم ما اینكھ یا بیاورید  

دھیم.  قرض  
شما سرشیشھ بھ انواع پستانك و بعضي از □
پستانك یا  از شما كودك اگر شود. مي   داده

را با  آن كند لطفًا مي خاصي استفاده   سرشیشھ
بیاورید.  خود  

یا خود كودك عالقھ مورد بازي □ اسباب
ھستند مي  آشنا براي وي اشیاء كھ از   بعضي

وي در بیمارستان  یافتن توانند در آرامش  
كنند.  كمك   

لباس و تعدادي كھ باشید داشتھ خاطر □ بھ
بیاورید. خود ھمراه را وي كالسكھ

بیاورید. خود ھمراه چیزھایي چھ

بیاورید خود ھمراه است الزم چیزھایي چھ
آورده شود) باید كھ فھرست (چیزھایي

راھنما كتابچھ این  □
مي مصرف كودك شما كھ از داروھایي فھرستي  □

  كند 
آسیب شناسي عكس رادیولوژي) X-rays، نتایج  □

كودك در  پذیرش بھ مربوط اگر (پاتولوژي)   
شوند. مي بیمارستان

مدیكر كارت □
سالمتي صندوق كارت یا سالمتي بیمھ دفترچھ □

رنگ) كتابچھ آبي ) پزشكي كتابچھ سوابق  □
روپوش بلند مانند لباس  □

پیژامھ  □
بھبود دوره (براي كفش شامل راحت لباسھاي  □

آید)  مي بیرون تخت از كھ كودك  
وقتي (براي آفتابي عینك و كاله ضدآفتاب، كرم □

باشد) مي رفتن بیرون بھ قادر شما كودك كھ
بروس شانھ و  □

خمیردندان و مسواك صابون،  □
غذائي دستورالعمل گونھ ھر  □

یا رنگي مداد كتاب داستان، بازي، اسباب یك  □
عالقھ وي  مورد بازیھاي  
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مید وست كودكان بیمارستان در پذیرش
آماده شدن

خود را كودك جاي رزرو كھ است مھم این بسیار
شما باید منظور این دھید. براي اطالع و كنید تأیید
براي شما كھ را نامھ پاسخ ورقھ یا اطالعاتي برگھ

بیمارستان بھ سریعتر چھ ھر است شده فرستاده
ھماھنگیھاي ھمھ ما بتوانیم طوریكھ بھ بازگردانید

دھیم. انجام شما را ورود كودك براي ضروري
بھ شما پذیرش كودك از قبل روز دو جا  دفتر رزرو

نماید. تأیید را شما ورود تاریخ تا كرد خواھد تلفن
روز ھمان در شما كودك كھ باشد این بر قرار اگر
یك قرار گیرد جراحي مورد در بیمارستان پذیرش
6 3 الي آن بین ساعت از شما روز قبل پرستار بھ

در ساعتي كھ چھ گوید مي شما بھ كرده و عصرتلفن
بخورد چیزي دیگر نباید كھ و اوقاتي باشید بیمارستان
دستورالعملھا این بھ كردن عمل باشد. مي اوقاتي چھ

كھ (یعني وقتي نوشیدني و غذا رابطھ نخوردن در
مھم است. بسیار بنوشد)  یا چیزي بخورد دیگر نباید

ننوشیدن و بھ نخوردن دستورالعملھاي مربوط اگر
است ممكن باشند، دقت انجام نشده بھ آشامیدني و غذا

شود. لغو كودك شما جراحي عمل
بیمارستان در از جراحي روز قبل یك شما كودك اگر

شماره بھ جا رزرو دفتر با شود،لطفًا مي پذیرش
11 صبح الي ساعت 10 (02) از 9845 2300
تا تماس بگیرید شوید پذیرش مي خواھید كھ روزي

موجود براي كودك شما خالي تخت تأیید كنند كھ آنھا
با 4 ساعت از بیش شما زندگي محل باشد. اگر مي
دفتر كاركنان از یكي باشد، داشتھ فاصلھ بیمارستان

تلفن شما بھ پذیرش تاریخ از قبل روز دو جا رزرو

اگر تأیید كند. را شما جاي رزرو كرد تا خواھد
نیستید كھ شما مطمئن و خوب نیست شما حال كودك

با لطفًا نھ یا بیایید بیمارستان بھ وي جراحي براي
(02)9845 بھ شماره 2300 جا رزرو دفتر

دارید. را دریافت خود نیاز مورد تا توصیھ بگیرید تماس
الزم است ممكن نباشد، مساعد شما كودك حال اگر
شود. تعیین وي جراحي براي دیگري تاریخ كھ باشد
نیازمندیھا بخش بھ لطفًا آیید مي بیمارستان بھ وقتي

شما كمك بھ داوطلبان یا كاركنان از یكي رفتھ و
كرد. خواھند

شود جراحي شما كودك آنكھ از قبل
داشتھ جراحي نیاز بھ كودك شما صورتیكھ در

كنید. این پزشكي را پر باید یك پرسشنامھ باشد شما
بیمارستان در پذیرش پیش پرستار بوسیلھ پرسشنامھ

الزم كودك شما آیا معلوم شود تا مي شود بررسي
برود پذیرش پیش آزمایش خدمات كلینیك بھ است

خیر. یا
آزمایش كلینیك خدمات بھ شما باشد كودك الزم اگر

اطالع تلفن یا بوسیلھ نامھ بھ شما برود، پذیرش پیش
شد. خواھد داده

بھ پذیرش پیش آزمایش خدمات كلینیك
كمك پذیرش پیش پرستار و بیھوشي پزشكان،پزشك

شما را بررسي كودك پزشكي كند كھ شرایط مي
جراحي الزم از قبل كھ آزمایش گونھ ھر كرده و

براي دیگري فرصت ھمچنین دھند. انجام را باشد
درباره خود سؤاالت كھ آمد خواھد بوجود شما

را كودك خود جراحي پیش از و مراقبتھاي جراحي
كنید. مطرح
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جراحي
شود. پذیرش مي ویژه قسمت یك در یا آماده شود یا در بخش و جراحي براي آنكھ شما براي كودك

كنند. استراحت یا دارند بازي تن بھ پیژامھ حالیكھ در توانند مي آنھا مي شود، آماده دكتر آنكھ ضمن
بپرسید. را سؤاالت خود زماني ھر در توانید مي شما

رضایت دادن
توضیح را براي شما آنكھ دكتر جراحي از پس

رضایت یك فرم كھ خواست خواھیم از شما ما داد،
نامھ را امضاء كنید. ما قبل از انجام جراحي بھ این
دارید مترجم بھ احتیاج شما اگر داریم. نیاز رضایت

ما بگویید. بھ كاركنان لطفًا

خود كودك جراحي كھ شما است مھم خیلي این
درك را جراحي پس از وي مورد نیاز مراقبتھاي و
كنید. سوال خواھید مي كھ چقدر ھر بنابراین كنید،

آشامیدني و غذا خوردن توقف
آشامیدن و خوردن شما باید كودك جراحي از قبل

مشخصي زمان در مدت یعني كھ این كند متوقف را
چیزي بیاشامد. یا غذا بخورد نباید

است. جراحي شدن براي از آماده مھمي بخش این

مھم مي وآشامیدن خوردن چرا توقف
باشد؟

باشد داشتھ جراحي عمل خواھد مي كھ كسي ھر
خالي وي معده خالي باشد. اگر اش معده باید
كھ محتویات معده دارد خطر وجود نباشد این

مایعات و غذا و كند) (استفراغ آورده را باال خود
وآشامیدن وي شود. توقف خوردن ھاي ریھ وارد
قبل ساعت 6 حداقل كھ است معني این بھ معموًال

كرده یا شیر مصرف غذا بیھوشي، فرد نباید از
از قبل ساعت چھار تا میتوان را نوزادان باشد.
بچھ ھمھ بھ شیر مادر تغذیھ كرد. و با بیھوشي

آب داد. بیھوشي از قبل ساعت دو تا مي توان ھا
توقف دقیق توانند زمان پرستاري مي كاركنان
دھند اطالع شما بھ كودك را وآشامیدن خوردن

كودك روز كھ از ساعتي اساس بر زمان ھا این
ریزي باشد برنامھ داشتھ است جراحي قرار شما

است. شده

را بنویسید: كند متوقف را آشامیدن و خوردن كودك شده گفتھ شما بھ كھ ساعتي قسمت باید دراین

مصرف نكند: ساعت از این را بعد شیر یا نوع غذا ھیچ

نكند: مصرف این ساعت بعد از را مادر شیر

كند: مصرف صاف و رقیق مایعات ساعت این تا میتواند

شود: حاضر بیمارستان در ساعت این تا باید
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                                               بیھوشي 

مي نگران باشد  داشتھ بیھوشي جراحي در آنھا كودك اینكھ از والدین از  بسیاري
شوند.

فراوان آموزشھاي كھ ھستند تجربھ اي با متخصص و دكترھاي بیھوشي، پزشكان
این بیھوشي پزشك اند. دیده جراحي بیماران طي از مراقبت براي باالیي سطح و
جریان و تنفس طي جراحي و است خواب شما كودك كھ مي كند ایجاد را اطمینان
حاصل را این اطمینان دارد. پزشكان بیھوشي ھمچنین نظارت دقیق تحت وي خون

باشد.  داشتھ را درد كمترین جراحي از پس شما كودك كھ مي كنند

؟ بمانم در كنار فرزندم توانم مي چقدر
جراحي سالن تا كھ كنیم مي تشویق را والدین ما
موارد اگر بیشتر در كنند. ھمراھي را كودك خود
وقتي خود كنار كودك در باشید میتوانید مایل شما
مواقعي وجود  این با باشید. رود مي خواب  بھ
مانند شود نمي توصیھ چیزي چنین كھ دارد وجود
جراحي سال و كم سن ھاي خیلي بچھ كھ وقتي
صورت در اورژانس. شرایط در ویا شوند مي
شما بھ  بیھوشي پزشك وضعیتي چنین وجود 

گفت. خواھد اطالع

رود؟ مي چگونھ بھ خواب من كودك
را خنده  گاز آرامي بھ كھ ماسك  یك بوسیلھ یا ھا بچھ 
داروي یا بوسیلھ تزریق و مي كند آنھا رھا صورت در
از بیھوشي پزشكان مي روند. خواب بھ رگ بھ بیھوشي
كودكان كمتر براي این كار كنند كھ مي استفاده فنوني 

باشد. آور ترس
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ریكاوري بخش

من است جراحي سالن در من كودك وقتي
بكنم؟ باید چھ

یا خورده و چیزي استفاده كرده و ازاین فرصت
بیمارستان بیروني محوطھ  در اینكھ  یا بیاشامید
بھ جراحي سالن وقتي كاركنان لطفًا بزنید. گشتي
ریكاوري بخش انتظار اتاق بھ كردند توصیھ شما
دیدن براي شما كودك وقتي بروید. سوم طبقھ در
خواھد تلفن انتظار در اتاق شما بھ شده آماده شما

شد.

بود شده بیني پیش كھ مدتي از بیشتر جراحي اگر
زیادي دالیل چراكھ نشوید، نگران كشید طول

دارد. وجود امر این براي

ریكاوري برده بخش شما بھ كودك از جراحي پس
شد. خواھد

ریكاوري بخش
از شدن  بیدار مخصوص محوطھ ریكاوري، بخش 
خواب زا شما كودك  اینكھ بھ محض است. خواب
بخش در بپیوندید. وي بھ توانید مي شما شد بیدار
كودك ھر میتوانند بزرگسال فرد دو فقط ریكاوري
و خواھران برادران كنند. مالقات را دیگر كودكان -
ھاي بچھ آنكھ مگر شوند محوطھ این وارد توانند نمي
بمانند. خود والدین كنار  در باید  كھ باشند كوچكي
مراقبت از بیماران در ریكاوري پرستاران در بخش
این و دارند شدن آنھا از خواب تجربھ بیدار ھنگام بھ
راحتي شرایط در كودك كھ كنند مي ایجاد را اطمینان

باشد. مي

مي ھوش بھ بھ سرعت و بدون مشكل كودكان بیشتر
استفراغ و  تھوع آلودگي، خواب وجود این با  آیند.

ھستند. معمول

مي بخش منتقل بھ شد، آماده شما كھ كودك ھنگامي
شود.
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زندگي در بخش
از مراقبت در ھستید مایل قدر ھر كھ میكنیم تشویق را شما ما دارید حضور بخش در وقتي
ما بھ شما الزم است گوئیم. مي ناقض فلسفھ كار مراقبت این بھ ما كنید. دخالت خود كودك
دخالت داشتھ باشید مي خواھید خودتان كودك از بخشھاي مراقبت قسمت در كدام بگوئید كھ
مسئول كھ ما ھستید مایل قسمتھایي چھ در و غیره) و داروھا دادن تغذیھ، حمام كردن، (مثل
بھ خود یا كودك خود و خاص درباره نیازھاي شما بتوانید كھ اطالعاتي گونھ ھر آن باشیم.

بعمل آوریم . را بھترین مراقبت كھ كند ما كمك بھ تواند ما بدھید مي

سمت پنجره بھ یك بچھ ھا داراي اطاقھاي كدام از ھر
كمك داراي كودك ھر است. بیمارستان حیات یا باغ
حمام از تواند و مي خود بوده بھ مخصوص لباس

نماید. استفاده شریكي

از امكانات استفاده بھ مجاز كنندگان مالقات و والدین
بخش ھر در  اما  نیستند ھا بچھ اتاق در  دستشوئي 
استفاده توانید مي شما كھ دارد وجود دستشوئي

كنید.

مي شما كھ وجود دارد محل نشیمن یك بخش درھر
تھیھ كنید. گرم خود یك نوشیدني براي آنجا توانید در
شما استفاده براي ھم تلویزیون و مایكروویو یخچال،

آن وجود دارد. در

بیماران غذاي
كھ مي دریافت مي كنند غذا ھمھ بیماران یك صورت
پاسخ براي كنند. انتخاب آن از را خود غذاي توانند
تغذیھ نیاز گونھ بھ ھر  یا كمك و  سؤاالت بھ دادن
ھر در تغذیھ دھندگان یاري و تغذیھ متخصصین اي

ھستند. حاضر بخش
بیماران براي تنقالت حاوي یك ترولي بخش ھر در

دارد. وجود

در 'NBM' یا 'Nil by Mouth' عبارت وقتي
وي بھ نباید دارد،ھرگز قرار شما كودك تخت باالي
وي براي  میتواند كار این بدھید. نوشیدني یا غذا 
بچھ از كدام ھیچ بھ ھمچنین باشد. آفرین خطر
یا نوشیدني خوراكي خود كودك از دیگر غیر ھاي

ندھید.

والدین غذاي
بیمارستان در شود. نمي داده غذا والدین بھ بخش در
تنقالت و غذا كھ دارند وجود ھا فروشي خرده انواع
قابل شب در دیروقت تا  زود  صبح از آنھا در
صفحھ بھ بیشتر (براي اطالعات باشد خریداري مي
بھ را  غذاي خود میتوانید شما كنید). 44 مراجعھ 
یخچال نشیمن والدین در در محل و آورده و بخش
آن آوردن تاریخ و نام خود غذاي روي لطفًا بگذارید.
ترولي از را تنقالت انواع توانید مي دھید. قرار را
روزھاي جز (بھ صبح  روز ھر ما  داوطلبان كھ
خریداري بخش مي آورند عمومي) بھ ھر تعطیالت

نمایید.

با ھا ، خانواده براي خدمات را این اداره داوطلبان
ھمھ دھد و مي انجام غذائي خدمات اداره ھمكاري 
خیریھ كارھاي  براي داوطلبان اداره بھ آن  سود

رود. مي بیمارستان
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مالقات
در مواقع ھمھ در كنندگان مي توانند مراقبت و والدین

بمانند. خود كودك كنار

و ھا خانواده براي  مالقت  • ساعات
بعد و 2 12 ظھر الي 10 صبح دوستان از

ازظھر تا 7 شب است.
پس استراحت دوره  یك  ھا بچھ •
بعدازظھر ال 2 12.30 از ساعت ناھار از
توانند كنندگان مي مراقبت و فقط والدین دارند.

باشند. خود كودك كنار در مدت این در
دركنار بزرگسال  یك  باید ھمیشھ  •
داشتھ ھستند وجود كننده مالقات كھ ھایي بچھ
دیگر ھاي  بچھ  خواھید  نمي شما  اگر  باشد. 
دوشنبھ از بیمارستان بیاورید، بخش بھ را خود
بعدازشھر تا 3 9 صبح بین ساعت جمعھ تا
2 تا صبح 10 بین ھفتھ آخر روزھاي در و
دارد. كودك از مراقبت  خدمات  بعدازظھر
شما از خدمات این بابت كمي بسیار ھزینھ
بھ بیشتر اطالعات براي (لطفًا مي شود گرفتھ

نمایید) مراجعھ 43 صفحھ
آساني ھاي مریض بھ بچھ •

والدین بنابراین كنند. مي دریافت را عفونت
كنند. بازي خود با كودك باید فقط دوستان و

باشند خورده سرما كنندگان مالقات اگر
از لطفًا باشند، داشتھ دیگري بیماري یا و

بعضي نیایند. مالقت براي آنھا بخواھید كھ
مرغان، بھ آبلھ نسبت بھ شدت ھا بچھ از

واگیردار آسیب بیماریھاي و دیگر سرخك
كدام ھر با كنید مي فكر اگر پذیرھستند.
بھ اید،لطفًا داشتھ تماس بیماریھا این از

با نیستید لطفًا مطمئن اگر بیمارستان نیایید.
بگیرید. تماس بیمارستان

مراقبت واحدھاي ریكاوري، بخش در •
كامپردان و كالنسي بخشھاي ویژه،

مقررات  Camperdown و Clancy  
مالقات وجود دارد.  ویژه  

بھ نسبت بخشھا این  در كودكان  از بعضي
تواند مي عفونتھا این ھستند. تر حساس عفونتھا
مراقبت بنابراین باشد خطرناك  خیلي آنھا براي
اطالعاتي ھربخش آورید. برگھ ھاي بعمل بیشتري
مالقات شرایط این با رابطھ در بیشتري اطالعات

میدھد. ارائھ

ھا تلفن
تماس براي تخت ھر دركنار موجود تلفنھاي
را بھ اتاق شما است و ھمچنین بیمار بیرون بھ فرد

بدراك رادیو و Starlight Express
توانید مي شما مینماید. متصل (Radio Bedrock)
طریق این بیمارستان از از خارج خود بھ تماس ھاي
'phoneaway' تلفن كارتھاي از استفاده با را تلفن
داروخانھ از میتوانید را  كارتھا  این دھید. انجام

غذاخوري از یا طبقھ دوم در Kids Plus
ھمچنین كنید. اول خریداري طبقھ در Bear Bite

مي باشد. موجود تلفن عمومي درتمام بیمارستان

بعد از ساعت اقوام بخواھید كھ لطفًا از دوستان و
كودكان خواب طوریكھ بھ  نگیرند تماس شب 8

نشود. مختل
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والدین براي سكونت محل
براي سكونت ھزینھ محل و نوع درباره شما بھ میتواند سكونت كننده محل ھماھنگ یك

بدھد. را اطالعات الزم است بیمارستان در شما كودك كھ مدتي براي شما
مي شما ندارد، وجود بیمارستان در سكونت محلھاي این پیشاپیش رزرو براي ھماھنگي ھیچ اگرچھ

بھ خود ورود از قبل و گرفتھ سكونت بھ شماره                    تماس محل كننده ھماھنگ با توانید
كنید. صحبت خود با او راجع بھ انتخابھاي بیمارستان

سفر و سكونت – طرح كمك در بازپرداخت طرح
– (IPTAAS) ویلز نیوساوت دورافتاده بیماران

كیلومتري 200 كھ در ھاي روستایي خانواده براي
ھاي ھزینھ در طرح این كنند مي زندگي بیمارستان
خاوادگي پزشك كند. مي كمك آنھا بھ سكونت و سفر

محل كننده یا ھماھنگ و اجتماعي شما مددكار یا
اطالعات شما بھ مي توانند بیمارستان در سكونت

(IPTAAS) بدھند. در مورد بیشتر

بخش در
كودكان تخت در كنار رایگان یك نفره كاناپھ تختھاي
(ICU) ویژه بخش مراقبت بھ جز ) باشد مي موجود
براي ((Neonatal (NICU مراقبتھاي ویژه بخش
والدین خوابگاه اطالعات بھ بیمار كودكان والدین این

فقط است محدود جا آنجائیكھ از فرمائید. مراجعھ
بخش كودك در ھر براي مادر یا پدر براي یك جا

موجود است.

(براي ھستند والدین خواب اتاق داراي بخشھا بیشتر
بر پرستاري مدیر واحد كھ بوسیلھ نفر) دو یا یك

والدین بھ بخش در كودكان پزشكي نیازھاي اساس
استفاده شب بابت ھر اي یابد (ھزینھ مي اختصاص

دریافت مي گردد.)

اتاقھاي نزدیك بخش ھر در والدین دستشوئي و دوش
استفاده دستشوئي كودكان از باشد. لطفًا مي والدین

نكنید.

مي محدود بیمارستان در سكونت دیگر محلھاي
باشند.

والدین خوابگاه
تعداد محدودي داراي دوم طبقھ در خوابگاه والدین
بزرگسال دو تواند مي كھ است نفره یك اتاقھاي از

شب ھر ازاء بھ ھر فرد دھد. براي جاي خود در را
بھ والدیني تقدم حق گردد. مي اي دریافت ھزینھ

بخش مراقبتھاي در آنھا كودك میشود كھ داده
مراقبتھاي یا بخش (ICU) بیمارستان ویژه

جز بھ است. بستري (Neonatal NICU)ویژه
ما میكنند تغذیھ مادر شیر از كھ شیرخوار كودكان
سكونت شما در محل دیگر توانیم بھ كودكان نمي

با اطالعات بیشتر براي بدھیم. جا بزرگساالن
خوابگاه والدین بھ شماره     

حاصل فرمائید.  تماس

دونالد رونالد مك خانھ
خانواده و روستایي ھاي خانواده براي امكانات این

طوالني مدت بیمارستان براي مجبورند در كھ ھایي
ھایي خانواده بھ باشد. حق تقدم مي فراھم بمانند

مي سرطان درمان كودك آنھا تحت كھ شود مي داده
با مدیر زمینھ در این اطالعات بیشتر براي باشد.

شماره بھ دونالد مك رونالد خانھ
               تماس بگیرید. 

سكونت مكانھاي دیگر
سكونت محلھاي بیمارستان اطراف مناطق در

با بیشتر اطالعات براي میباشد. موجود دیگري
بھ شماره سكونت محل ھماھنگ كننده

             و یا اداره مددكاري 
تماس اجتماعي بھ شماره                  

بگیرید.

(02) 9845 2958

(02) 9845 0600

(02) 9845 2641  

(02) 9845 2958

(02) 9845 2958
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ھنگام كودكان فعالیتھاي
آنھا در بیمارستان اقامت

كتابخانھ
و سنین براي ھمھ كتابھایي ما داراي كتابخانھ

براي مي باشد. كامپیوتري دیسكھاي فشرده نیز
گذران دیدن و بسیار جالبي براي شما جاي كودك
بخش ترك بھ قادر اگركودك شما باشد. مي وقت

چگونھ بپرسید پرستاري كاركنان از نیست،
را صوتي نوارھاي و ویدئوئي نوارھاي كتاب،

امانت بگیرید. بھ

برنامھ ھاي بازي
براي را ھاي ھفتگي گروه درمانگران ما بازي

كنند. مي بیني پیش سال 12 تا كودكان

تلویزیون
است خود مخصوص تلویزیون داراي ھرتخت

رادیو (Starlight) و كانال استارالیت كھ
اگر دھد. مي را نمایش (BedRock) بدراك

ھزینھ كنید تماشا را تبلیغاتي كانالھاي خواھید مي
بخش كارمندان از لطفًا دارد. وجود آن براي اي

دھند. ترتیب را براي شما آن كھ بخواھید

نوجوانان ھنرھاي برنامھ
ھنرھاي از دستھ اي ھنرھاي نوجوانان، برنامھ

را فراغت اوقات فعالیتھاي و كاردستي ابتكاري،
اند. كرده بیني پیش

بخش در ھر اطراف آن مناطق و بیمارستان در موجود تفریحي فعالیتھاي باره اطالعات بیشتر در
موجود مي باشد.
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(BedRock) بدراك رادیو
اكسپرس اتاق استارالیت و
(Starlight Express Room)

استارالیت اتاق و (BedRock) بدراك رادیو
(Starlight Express Room) اكسپرس
دوم در طبقھ بیمارستان بخش تفریحات بیشتر

در این قسمت ما اند. داده بھ خود اختصاص را
و ھا ترانھ پیانو، سینما، میني ویدئویي، بازیھاي
كاردستي و ھنري كارھاي و درخواستي فیلمھاي
جدید از استودیوھاي دسترس داریم. در گوناگون

24 در بیماران براي رایگان تفریحي كانال دو
این كانالھا شود. مي پخش روز برنامھ ساعت

ھر كنید. تخت پیدا در تلویزیون كنار میتوانید را
از 53577 بیماران مي توانند بھ شماره از كدام

مورد فیلم و آھنگ یا تخت تلفن كرده كنار تلفن
كھ در مسابقاتي یا را درخواست كند و خود عالقھ
اتاق در  شركت نماید. مي شود روز برگزار ھر

Starlight Express) اكسپرس استارالیت
روز ھر در جالبي و جدید چیزھایي (Room
آن خود در تلویزیون كھ میتوانید افتد مي اتفاق
اتاق و (BedRock) بدراك رادیو ببینید. را
Starlight Express) اكسپرس استارالیت

و كودكان است براي ویژه تفریح Room) یك
باشد. مي پزشك بدون

(BedRock) بدراك رادیو ساعتھاي
دوشنبھ تا جمعھ شب عصر تا 8 6

Starlight استارالیت پخش ساعتھاي
جمعھ تا دوشنبھ بعدازظھر 5 الي صبح 10.30

شنبھ یك بعدازظھر شنبھ/ الي 2.30 صبح 10.30
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از بیمارستان، شدن مرخص
است خانھ بھ رفتن موقع وقتي

جاي تا شما براي را كار این امیدواریم ما و است خانھ بھ رفتن منتظر كسي ھر
با وي پزشكي مراقبت تیم شد، خانھ آماده رفتن بھ شما كودك وقتي كنیم. آسان ممكن

كرد. خواھد صحبت اینباره در شما

باشد، نیاز داشتھ مداوم مراقبت شما بھ كودك اگر
بیمارستان از بیمار در خارج یك بعنوان چھ

كلینیكي، رابط پرستاران از كھ كسي بعنوان یا و
مراقبت شما خانوادگي پزشك یا اجتماعي پرستاران

و صحبت شده این باره شما در نماید، با دریافت مي
شد. انجام خواھد آن بھ مربوط الزم ھماھنگیھاي

ادامھ منزل در درماني گونھ ھر كھ باشد الزم اگر
شد خواھد داده شما نشان آن بھ انجام نحوه یابد،

ارائھ شما بھ حمایتھاي الزم الزم باشد كھ تا آنجا و
مي توانید براي شما نیاز در صورت خواھد شد.

كھ بخش پرستاران از یكي با بیشتر حمایت دریافت
بگیرید. تماس بعھده داشت شما را كودك از مراقبت
تلفن ھاي ھمھ شماره بروید خانھ شما بھ آنكھ از قبل

شد. خواھد داده شما بھ ضروري

خالصھ از نسخھ یك خانھ بروید، بھ شما آنكھ از قبل
بھ ارائھ براي بیمارستان در كودك بستري گزراش
بھ این میشود. داده شما بھ (GP) پزشك خانوادگي
مرخصي ھنگام در بیمار شرایط خالصھ گزارش 
براي مستقیمًا نسخھ اوقات این گاھي شود. مي گفتھ

مي شود. فرستاده شما (GP) پزشك خانوادگي

كھ ھمراه دھیم اجازه شما كودك بھ نمي توانیم ما
بھ وي قانوني سرپرست یا والدین جز بھ ھركسي

اجازه كتبي صورت بھ شما آنكھ مگر برود خانھ
نمي توانید شما اگر باشید. داده ما بھ كار را این

تماس پرستار با لطفًا بیایید، خود كودك بردن براي
وي براي بردن كسي چھ بگوئید وي و بھ بگیرید

آید شما مي كودك بردن براي كھ آید. شخصي مي
نامھ یك و شناسائي كارت و بوده بزرگسال باید

بچھ اجازه بردن آن در كھ شما شده بوسیلھ امضاء
باشد. داشتھ ھمراه را شده داده وي بھ

در درمان خود دوره تمام طي ھا معموًال بچھ
اگرچھ از موارد بعضي در مي مانند. بیمارستان

از شدن مرخص شما براي كودك است ممكن
كھ داد اجازه آنھا بھ توان مي نباشد، آماده بیمارستان

بروند. شما میتوانید خانھ بھ دوره ھاي كوتاه براي
صحبت وي پزشكي مراقبت تیم با رابطھ این در

كنید.

خالف توصیھ و اجازه بدون شما اگر
خواستھ شما از كنید، ترك را بیمارستان پزشكي

تصمیم این نتایج و عواقب مسئولیت كھ شد خواھد
بگیرید. بعھده را
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بیمارستان عمومي اطالعات

میدھد و قرار وضعیت ناراحتي در را انسان خانھ از دور بودن كھ كنیم مي ما درك
اطالعات كنیم. تر آسان شما براي را دھیم تا آن مي انجام باشد ممكن كھ كار ھر ما

بیشتري اطالعات ھمچنین است. بیمارستان خدمات درباره بخش این در موجود
شود. مي داده شما بھ بیمارستان محلي منطقھ در موجود خدمات و بخش ھر درباره

كمك خواستن از كمك داشتید، نیاز بھ بیمارستان گاه در كھ ھر باشید خاطر داشتھ بھ
ما شوند. مي خوشحال شما بھ ازكمك نكنید، آنھا تردید ما كاركنان از كدام ھر از
را شما كودك بھ خود میتوانیم خدمات چگونھ درباره اینكھ شما ازنظرات ھمچنین

میكنیم. استقبال ببخشیم بھبود
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كنند شما كمك بھ توانند مي قسمت این در كاركناني كھ

بومیان  بھداشت آموزش متصدي   

بھداشت آموزش متصدي
(AHEO)از بومیان بھداشت

بھ  كھ بومي ھاي  خانواده
كنند. حمایت مي آیند، بیمارستان مي

                       صندوق دار 
در طبقھ اداره صندوقداري

اصلي ورودي درب مقابل دوم
میتوانید شما باشد. مي
با خود حسابھاي بیشتر

پرداخت اینجا در را بیمارستان
نمائید. باشد) مي موجود EFTPOS)

                         روحانیون 
24 خدمات از بیمارستان

ساعتھ روحانیون براي
ھا خانواده ھمھ از حمایت

زمینھ توجھ بھ بدون
فرھنگي آنھا مذھبي و

یك ھمچنین است. برخوردار
براي طبقھ دوم ساكت در اطاق

و تعمق وجود دارد. عبادت

روز ھفتھ 7 و 24 ساعت در
ترجمھ براي شفاھي مترجمین
دسترس در تلفني و حضوري
زبان مترجمین باشند. مي
مي دسترس در  نیز  اشاره
از خارج مترجم خدمات باشد.
صورتیكھ بھ است بیمارستان
نمایید بیشتر دقت قدر بیشتر ھر
كھ از كاركناني اید. كمك كرده
مي مي كنند شما مراقبت كودك
را الزم ھماھنگیھاي توانند

دھند. انجام شما براي

شفاھي ترجمھ خدمات

بھداشت واحد
كودكان – نوجوانان

اطالعاتي منبع یك مركز نوجوانان بھداشت
بیمارستان طبقھ دوم كتاب در فروشگاه و
تا صبح  9 جمعھ، تا  دوشنبھ  از و است 
انواع در این محل بعدازظھر باز است. 4
در موجود اطالعات  كتابھا، از مختلفي
ارائھ جزوه و ویدئویي فیلمھاي كامپیوت،
بھداشت در  مستقر كاركنان شود.  مي
اطالعات توانند مي ھمچنین نوجوانان
و پشتیباني ھاي  گروه با  تماس جھت
را نادر معلولیتھاي درباره دھنده اطالعات

بگذارند. اختیار در



�� ��

02) 9845 3535

خانواده بیمار، بین بیماران دوست
مي برقرار ارتباط بیمارستان و وي
كار مراحل درباره اطالعات كند تا

كند. تأمین و امكانات را بیمارستان، خدمات در
بھداشت از بعد دوم طبقھ در بیماران دوست

تلفن با توانید مي و شما گرفتھ قرار نوجوانان
           و یا با داخلي 53535 از 

كنید. تلفن بھ این قسمت تخت كنار تلفن

بیماران دوست

داوطلبان
براي باشید مجبور شما صورتیكھ در

ترك را خود بیمار محدودي مدت
امكان داوطلب این براي یك كنید،
بماند. وي در كنار كھ دارد وجود

پرستاري كاركنان اطالعات بیشتر لطفًا با دریافت براي
حاصل فرمائید. تماس

كھ ھدایا از جالبي و مختلف انواع داوطلبان فروشگاه
رساند. مي فروش را بھ ھستند دست ساز آنھا از بسیاري
پیچي خرس باند ما، ماسكات از توانید ھمچنین مي شما
نمائید. خریداري بیمارستان رسمي كاالھاي دیگر و شده
جمعھ تا دوشنبھ بعدازظھر 3 الي صبح 10 از فروشگاه
بعدازظھر 3 صبح الي 10 شنبھ و یك شنبھ روزھاي و
و بوده تعطیل فروشگاه در شب كریسمس باشد. مي باز

شود. باز مي سال ھر شروع فوریھ در

بخش مادربزرگ
بخش پدربزرگ/مادربزرگ طرح

بیماران كھ براي است خدماتي
طریق از بیمارستان مدت طوالني

مي دسترس در بیمارستان مددكاري دپارتمان
ماندن بھ قادر یا دوستان خانواده و زمانیكھ باشد.
بھ نیاز شما كھ یا وقتي نیستند و شما كودك كنار
مي دیده آموزش داوطلب  یك دارید،  استراحت
كنار كودك در ھفتھ در روز چھار یا تواند سھ

بماند. شما
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بیمارستان امكانات

(02) 9689 2999

بانكداري خدمات
انواع كارتھا ساعتھ ATM كھ باجھ 24 یك

فروشگاه دوم مقابل طبقھ كند در مي قبول را
(كھ EFTPOS دارد. امكانات قرار داوطلبان
Kids Plus داروخانھ در دھد) ھم مي نقد پول

امكان (بدون EFTPOS باشد. مي موجود
باشدو مي موجود صندوق در نقد) پول تحویل

مادر شیر
داده اھمیت شیرمادر با تغذیھ بھ بیمارستان
مادران براي با امكانات اي ویژه اتاق ما و
مي توانید براي شیر گھ شما تھیھ دیده ایم

بیمارستان كنید. استفاده آن از كودك بھ دادن
با تغذیھ كھ در است داراي كاركناني ھمچنین

براي باشند. مي تخصص داراي مادر شیر
واحد مدیر كاركنان از این یكي از با مالقات

پرستاري سؤال كنید.

اتاقھاي تغذیھ و بچھ پوشك میزھاي تعویض
پوشك تغذیھ و تعویض و 3 اتاقھاي 2 طبقھ در
جھت تعویض امكانات باشد. مي نوزاد موجود

كودكان ارزیابي مركز در بزرگتر كودكان پوشك
نزدیك تعویض پوشك اتاق و در 3 طبقھ در

باشد. مي 2 داوطلبین در طبقھ فروشگاه

پوشك دستگاه
طبقھ دوم در كھ دستگاه این پوشك،داخل براي گرفتن

1 دالري سكھ دارد قرار اورژانس مقابل دپارتمان
بیاندازید.

داروخانھ
5.30 صبح تا 8.30 از Kids Plus داروخانھ

از و جمعھ و چھارشنبھ شنبھ، سھ دوشنبھ، بعدازظھر
8.30 الي از و ھا چھارشنبھ بعدازظھر 5 8.30 الي
خدمات داروخانھ این باشد. مي باز ھا شنبھ 12.30

تمبر شخصي، نیازمندیھاي ھدایا، اي، داروخانھ كامل
این داروخانھ مي رساند. بھ فروش را كارتھاي تلفن و

قرار داشتھ دوم طبقھ داوطلبان در از فروشگاه بعد
یا باشد تلفن آن                          مي وشماره

شماره خود كنار تخت تلفن از استفاده میتوانید با اینكھ
كنید. شماره گیري 50551 را داخلي



�� ��

تجھیزات
(مثًال ویژه تجھیزات از استفاده بھ نیاز شما كودك اگر
واحد لطفًا بھ مدیر دارد گرفتن) نشستن یا حمام براي

اطالع دھید. را آن پرستاري

برقي تجھیزات
ھمھ باید تجھیزات نگھداري دپارتمان ایمني، دالیل بھ
و تزریق پمپھاي ویدئو، تلویزیون، مانند برقي وسایل
استفاده از قبل شوند بیمارستان آورده مي بھ كھ را غیره
كاركنان با لطفًا بیشتر اطالعات  براي كند.  بررسي

بگیرید. تماس بخش

باغھا زمینھاي اطراف و
چیني بیروني مانند باغ محوطھ بیمارستان داراي چندین
از قبل لطفًا باشد. مي شما استفاده براي ھا بچھ باغ و
ببرید ھا محوطھ این بھ را خود كودك بخواھید آنكھ
كھ شوید مطمئن ھمچنین كنید. صحبت وي پرستار با
طوالني ماندن براي كاله ضدآفتاب و از كرم شما كودك

است. كرده استفاده ساختمان از بیرون در

آشغال احترام گذاشتھ و بھ مایملك بیمارستان لطفًا
ھمچنین بریزید. آشغال مخصوص ظرف در را ھا
از حالیكھ بیرون در ما سیگار مشي ضد خط بھ
مگر بگذارید احترام ھستید بیمارستان ساختمان
باشید. كشیدن سیگار مخصوص محوطھ در آنكھ

شنوایي مشكالت
دارند، مشكل شنوایي در كھ افرادي براي
تلفني) تحریر (ماشین TTY یك داراي بیمارستان
زبان مترجم یك و بوده دوم طبقھ در تلفن اتاق در
نیاز درخواست توان درصورت مي را نیز اشاره
مي را بیماران براي ارتباطي تجھیزات كرد.
بگیرید. امانت بھ كاردرماني دپارتمان از توانید
شما كودك  از كھ كاركناني از موارد این براي 

كمك بگیرید. مي كنند مراقبت
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2813 9845 (02)

بیمارستان داروخانھ
داروخانھ از جدا (كھ بیمارستان داروخانھ
شده داده  نسخھ  داروھاي  است)   Kids Plus
بیمارستان داخل بیماران براي بیمارستان توسط
را بیمارستان از خارج بیماران از بعضي و
طبقھ در  بیمارستان  داروخانھ نماید. مي  تأمین 
از جمعھ تا  دوشنبھ والدین) خوابگاه (نزدیك  2
لطفًا باشد. مي باز بعدازظھر 4.30 تا صبح 9
بھ داروخانھ خود داروي نسخھ براي گرفتن وقتي
كودكان داروي  داروخانھ باشید. بردبار آیید  مي
كھ بیمار كودكان از بعضي و بیمارستان در بیمار
مي درمان تحت بیمارستان از خارج دركلینیكھاي
شدن مرخص حال در كھ كودكاني  نیز و باشند
بھترین نماید. مي تھیھ را ھستند بیمارستان از
كاركنان خانھ بھ بھ رفتن از قبل است كھ این كار
خود كودك داروي آوري جمع براي كافي وقت

را بدھید. 

بیمارستان مدرسھ
براي بیمارستان در پرورش و آموزش دپارتمان
بیمارستان بمانند در یك ھفتھ از بیش باید كودكاني كھ
بھ مدرسھ مدیر با بیشتر براي اطالعات دارد. مدرسھ

شماره                     تماس بگیرید.

اینترنتي پایانھ
غذاخوري مقابل ھمكف طبقھ در اینترنتي پایانھ دو
خارج بیمارستان مقابل انتظار سالن در و Bear Bite
براي است. موجود شما استفاده براي امنیتي دفتر از

وجود دارد. ناچیزي ھزینھ ھا، پایانھ استفاده ازاین

رختشویي
در والدین استفاده براي اي سكھ رختشویي امكانات
انتھاي در طبقھ اول در امكانات باشد. این مي دسترس
بھ نیاز كردن خشك و شستن براي دارد. قرار راھرو
سكھ بھ نیاز شما رختشویي پودر براي و دالري سكھ 1

دارید. دالري 2
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بیمارستان در منطقھ اطراف موجود امكانات
خرده مید، وست كودكان بیمارستان اطراف در
دارد. وجود فراواني محلي خدماتي مراكز و فروشیھا
بھ نزدیك كھ است مركزي  قسمت مھمترین  پاراماتا
دپارتمانھاي از زیادي تعداد داراي و بوده بیمارستان
تخصصي، ھاي فروشگاه اصلي، ھاي فروشگاه دولتي،
در تفریحي وامكانات سینما فروشي، قھوه رستوران،
امكانات درباره  بیشتر اطالعات باشد.  مي دسترس
بخش از بیمارستان دریافت توانید در ھر را مي محلي

كنید.

گمشده اشیاء
مقابل در امنیتي دفتر شده خود را گم شیئ گونھ ھر اطفًا

دھید. اطالع اورژانس دپارتمان

(02) 9845 3840

و برادر خواھر مراقبت از
انتھاي در برادر و خواھر از مراقبت مركز

طبقھ در (ramp) شیب دار ورودي/خروجي
برادر از خواھر و میتواند قرار داشتھ و اول

دپارتمان بیمارستان، در كھ بیماري كودك
این مراقبت كند. است كلینیك در و یا اورژانس

از جمعھ دوشنبھ تا ھفتھ ھفت روز در مركز
10 از آخر ھفتھ در 3 بعدازظھر و الي صبح 9
كمي ھزینھ باشد. مي باز بعدازظھر 2 الي صبح
شما تا بعد كودك و میشود گرفتھ شما بابت آن از
غذا برایش لطفًا ماند. مي آنجا در ناھار وقت از

بوده تعطیل كریسمس شب در مركز این بیاورید.
براي شود. مي باز سال ھر فوریھ شروع در و

بھ شماره    رزرو جا با خدمات داوطلبین
               تماس بگیرید. 

مخصوص دستشویي ھاي ھا و دستشویئ
معلولین

مخصوص دستشویي شامل دستشویي امكانات
مي موجود بیمارستان طبقات ھمھ در معلولین

باشد.
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خوردن غذا محلھاي

Bear Bite غذاخوري

Bear كافھ اغذیھ فروشي

Kids Corner كافھ

فرشي ساندویچ

Starbucks

تنقالت داوطلبان دستي چرخ

فروش اي سكھ ھاي دستگاه

دار شیب ورودي/خروجي در انتھاي اول طبقھ در روز واقع بعدازظھرھر 5 الي صبح 7
شیریني، كیك، نوشیدني، سوشي، ساالد، ساندویچ، ، گرم غذاھاي انواع Bear Bite غذاخوري
(شامل Telstra تلفن كارتھاي و روزنامھ، مجلھ از اقالم خواروبار، بعضي بستني، تنقالت، میوه،

رساند. مي فروش بھ را (Phone Away تلفن كارتھاي

 
دار شیب ورودي/خروجي دوم باالي طبقھ تا جمعھ، دوشنبھ شب 8 الي صبح 8

و رسانده فروش بھ را اي خانھ سبك قھوه نوشیدنیھاي غذاھا و انواع Bear فروشي اغذیھ كافھ
دارد. گواھینامھ

 
Hainsworth) نزدیك مركز St)ھینزورث درخیابان – جمعھ تا 5 عصر دوشنبھ صبح الي 6

كودكان پزشكي
بستني و نوشیدنیھا شیرینیف ساندویچ، مانند اي خانھ قھوه سبك غذاھاي انواع Kids Corner كافھ

رساند. فروش مي بھ را

كودكان پزشكي مركز بعد از درست دوم طبقھ – جمعھ تا بعدازظھر دوشنبھ 3 الي صبح 10
و نوشیدني بھ سوشي نیز و آماده و ساندویچھاي دستور طبق ھاي ساندویچ این ساندویچ فروشي

رساند. مي فروش میوه را بھ تنقالت و از كوچكي ھمراه منتخب

اصلي ورودي دوم نزدیك جمعھ، طبقھ تا شب دوشنبھ 8 الي صبح 6.30
ھفتھ آخر 5 عصر الي صبح 8.30

از بعضي منتخبي از تنقالت و آنھا نیز ودیگر نوشیدنیھا است. متخصص در قھوه  Starbucks
دراختیار دارند. فروش جھت Starbucks محصوالت

 
روزھاي صبح روز كھ ھر داوطلبان دستي چرخ از میتوانید را ھا و نوشابھ تنقالت انواعي از

داوطلبان این نمایید. خریداري تعطیل عمومي) روزھاي (بھ جز آیند مي بخشھا از كدام ھر ھفتھ بھ
از آن سود ھمھ و انجام مي دھند غذائي خدمات دپارتمان ھمكاري خانواده ھا با براي را خدمات

شود. مي خیریھ امور صرف داوطلبان طریق

سكھ ھاي از دستگاه توانید را مي خورد و پول لوازم بھداشتي اقالم مانند و دیگر تنقالت، نوشیدني
نمایید. خریداري باشد مي موجود بیمارستان تمام در كھ فروش اي
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مھم تلفنھاي شماره

آورده مفید باشند براي شما است ممكن كھ مھم شماره تلفنھاي بعضي از دراینجا
شماره وھم از بیمارستان خارج از گیري شماره قابل شماره ھاي ھم ما است. شده

باشد را مي بخش در شما كودك از تلفن كنار تخت گیري شماره قابل كھ ھاي داخلي
فھرست كرده ایم.

بیمارستان از خارج از شماره داخلي شماره صفحھ

محل سكونت ھماھنگ كننده
Book Bunker كتابخانھ

رزرو دفتر
(شكایات) كلینیكي خطرات مدیر

حسابداري (حسابھا)
شب) 11 مترجم شفاھي (تا خدمات

نوجوانان بھداشت
بیماران نیازمندیھاي

بیماران دوست
بیماران با ارتباط مإمور

عمومي روابط
Bedrock بدراك رادیو

ھماھنگ كننده بھبود خدمات
و برادر خواھر مراقبت از

اجتماعي مددكاري
Room Starlightاستارالیت اتاق

داوطلبان

(02) 9845 2958                    52958         31
(02) 9845 0808                    50212         32
(02) 9845 2300                    52300         23
(02) 9845 3442                    53442         10
(02) 9845 3166                    53166         38
(02) 9840 3456   (                 )                 38
(02) 9845 3585  53585       53588          38
(02) 9845 3777                   53777 
(02) 9845 3535                   53535    10&39
(02) 9845 3673                   53673          12
(02) 9845 3364                   53364
(02) 9845 3571                   53571          33
(02) 9845 3442                   53442          10
(02) 9845 3838                   53838    30&43
(02) 9845 2641  52641       52642   19&33
(02) 9845 3601                    53601         33
(02) 9845 3841                    53841         39

شب 11 تا

 یا    

 یا    
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(فھرست) شفاھي مترجمین جدول
شما براي مي توانیم ما دارید مشكل انگلیسي زبان فھمیدني در یا و نیست شما زبان اول انگلیسي اگر

بخواھیم. شفاھي مترجم
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NOTES
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