Farsi

آیا از عدم حضور مترجم در مرکز درمانی شکایت دارید؟
( fylkeslegeسرپزشک استان) وابسته به Helsetilsynet
(اداره نظارت بهداشت و درمان) استان خود
()www.helsetilsynet.no
( Pasient- og brukerombudetاداره حمایت حقوق بیماران و مصرف کنندگان)
در استان خود
()www.pasientogbrukerombudet.no
( Sivilombudsmannenبازرس پارملان در امور اداری)
تلفن  22 85 82 50و شماره رایگان )+47( 800 800 39
( Likestillings- og diskrimineringsombudetاداره نظارت تساوی و عدم تبعیض)
تلفن24 05 59 50
( Organisasjonen Mot Diskrimineringسازمان مبارزه با تبعیض) ()OMOD
تلفن 22 20 87 37
www.omod.no
آیا سئوالی درمورد حقوق خود دارید؟

بیمار و مترجم

جزوه ای درمورد خدمات ترجمه در
مراکز درمانی

( Pasient- og brukerombudetاداره حمایت حقوق بیمارن و مصرف کنندگان)
در استان خود
( Organisasjonen Mot Diskrimineringسازمان مبارزه با تبعیض) ()OMOD
تلفن 22 20 87 37
آیا در رابطه با کیفیت و توانائی مترجم شکایتی دارید؟
شکایت خود را به مرکز درمانی معالج خود تسلیم نمائید.
قوانین مربوط به حقوق بیماران و وظایف پرسنل پزشکی و درمانی
( Lov om pasientrettigheterقانون حقوق عمومی بیماران)
( Lov om helsepersonellقانون کارمندان خدمات درمانی و پزشکی)

این جزوه در  20زبان مختلف یافت میشود و شما میتوانید در سایت های
زیر آنها را بیابید
www.nakmi.no
www.helsedirektoratet.no

• نکاتی که تمایل دارید در زمان مشاوره پزشکی صحبت کنید ،از قبل
تعیین کنید.
• از جمالت کوتاه استفاده کنید و طوالنی صحبت نکنید .دراینصورت
برای مترجم راحت تر خواهد بود که گفته های شما را بطور دقیقتری
ترجمه کند.
مترجم کیست و وظایف او کدام است؟
• یک مترجم واجد شرایط بایستی تحصیالت ترجمه و تجربه کاری
داشته باشد.
• یک مترجم خوب مقررات و اصول ترجمه را در شروع مکالمه به هر
دو زبان شرح میدهد.
• یک مترجم خوب بایستی بیطرف باشد.

بیماران و ترجمه

• اطالعات مربوط به وضعیت سالمتی و نحوه مداوای شما بایستی به
زبانی که شما به آن تسلط دارید به شما داده شود.

• مسئولیت تهیه مترجم وظیفه مرکز درمانی معالج شما است
• خدمات ترجمه برای بیماران رایگان است.

• شما میتوانید از طریق تماس تلفنی از مرکز درمانی معالج خود
درخواست نموده تا مترجم تهیه کند.

• حتی اگر بتوانید صحبت روزمره را بزبان نروژی انجام بدهید ،حق
استفاده از مترجم را دارید .این امر بویژه در صورت بیماریهای جدی
و مزمن و مکالمات در باره اختالالت روانی صدق می کند.
• فقط بایستی از مترجمین واجد شرایط برای ترجمه استفاده نمود.
• از کودکان نمیتوان بعنوان مترجم استفاده نمود.

• مترجم تعهد عدم افشای اسرار داشته و تخلف از این تعهد قابل تعقیب
قانونی است.

• پرسنل پزشکی موظف هستند که کمک پزشکی را بطور شایسته و
مناسب ارائه نمایند .چنانچه تمایل ندارید از مترجم استفاده کنید،
بایستی به اطالع شما برسانند که عدم بهره گیری از مترجم میتواند
تاثیر منفی بر روی سالمتی شما داشته باشد.

• مترجم بایستی فقط ترجمه نماید و نباید هیچ وظیفه دیگری را چه از
طرف بیمار یا چه از سوی پرسنل پزشکی بعهده گیرد.

• چنانچه وقت تعیین شده مناسب نمی باشد ،بایستی وقت تعیین شده را
 24ساعت قبل کنسل نمائید وگرنه بایستی حق ویزیت را بپردازید.

• مترجم بایستی تمام گفته ها را ترجمه نماید ولی راهنمائی نکند و یا
ترجمه اش تحت تاثیر عقاید شخصی اش قرار گیرد.

• سخنان مترجم نبایستی قطع شود و باید وقت کافی برای ترجمه گفته
های طرفین به او داده شود.
• تمام سئواالت بایستی از پرسنل پزشکی بعمل آید و نه از مترجم

• ترجمه تلفنی میتواند گزینه خوبی بجای مترجم حضوری باشد.

چگونه میتوان بهترین بهره را از مترجم در یک گفتگو برد؟
• نام دقیق زبان مورد استفاده خود را به پرسنل پزشکی مرکز معالجه
خود اطالع دهید .اگر افراد دیگری از خانواده شما در جلسه حضور
خواهد یافت ،بایستی مترجمی تهیه شود که تمام حاضرین بتوانند
زبان او را درک نمایند.
• بموقع و سر وقت تعیین شده حضور بهمرسانید.

