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ท่ านต้ องการยื่ นคำร้ องเรียนเนื่ องจากหน่ วยงานบริการทางแพทย์ และสุ ขภาพไม่
ได้ เรียกล่ ามให้ ท่ าน?

Fylkeslegen ved Helsetilsynet (เจ้ าหน้ าที่ ทางการแพทย์ ประจำจั งหวั ด
โดยหน่ วยงานดู แลเรื่ องการแพทย์ ) ใน
จั งหวั ดที่ ท่ านอาศั ยอยู่ (www.helsetilsynet.no)
Pasient- og brukerombudet (เจ้ าหน้ าที่ รั บเรื่ องราวร้ องทุ กข์ ของผู้ รั บการรั กษา และผู้ ที่ ใ
ช้ บริการในด้ านการแพทย์
และด้ านสาธารณสุ ข) ในจั งหวั ดที่ ท่ านอาศั ยอยู่

(www.pasientogbrukerombudet.no)
Sivilombudsmannen (เจ้ าหน้ าที่ รั บเรื่ องราวร้ องทุ กข์ ของราษฎร)
โทร. 22 82 85 00
สายที่ ยกเว้ นค่ าโทรศั พท์ (+47) 800 800 39
Likestillings – og diskrimineringsombudet

(เจ้ าหน้ าที่ รั บเรื่ องราวร้ องทุ กข์ ของประชาชนเกี่ ยวกั บสิทธิเสมอภาค
ระหว่ างเพศ และการกีดกั นเชื้ อชาติ) โทร. 24 05 59 50

Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD)

(องค์ การต่ อต้ านการกีดกั นเชื้ อชาติอย่ างเป็ นทางการ)
โทร. 22 20 87 37 (www.omod.no)
ท่ านมีคำถามเกี่ ยวกั บสิทธิของท่ านหรือไม่ ?
Pasient- og brukerombudet (เจ้ าหน้ าที่ รั บเรื่ องราวร้ องทุ กข์ ของผู้ รั บการรั กษา และผู้ ที่ ใช้
บริการในด้ านการแพทย์
และด้ านสาธารณสุ ข) ในจั งหวั ดที่ ท่ านอาศั ยอยู่ (www.pasientogbrukerombudet.no)
Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering (OMOD) (องค์ การต่ อต้ านการกีดกั นเชื้ อชาติอย่ างเ
ป็ นทางการ) โทร. 22 20 87 37 (www.omod.no)
ท่ านต้ องการยื่ นคำร้ องเรียนเกี่ ยวกั บคุ ณภาพ และคุ ณสมบั ติของล่ ามหรือไม่ ?
ท่ านสามารถยื่ นคำร้ องเรียนต่ อสถานรั กษาพยาบาลที่ ท่ านกำลั งรั บการรั กษาอยู่
ประมวลกฎหมายเกี่ ยวกั บสิทธิของผู้ รั บการรั กษา และบุ คลากรทางการแพทย์
และทางสาธารณสุ ข
Lov om pasientrettigheter (กฎหมายที่ ว่ าด้ วยสิทธิของผู้ รั บการรั กษา)
Lov om helsepersonell (กฎหมายที่ ว่ าด้ วยเรื่ องบุ คลากรทางการแพทย์
และทางสาธารณสุ ข)
แผ่ นพั บฉบั บนี้ พิ มพ์ มากกว่ า 20 ภาษา และแฟ้มข้ อมู ลสามารถบรรจุ ได้ จาก:

www.nakmi.no
www.helsedirektoratet.no

ผู้ รั บการรั กษา และล่ าม
แผ่ นพั บเกี่ ยวกั บการใช้ ล่ ามในกา
รแพทย์ และการสาธารณสุ ข

ผู้ รั บการรั กษา และการใช้ ล่ าม
• ท่ านจะต้ องได้ รั บข้ อมู ลเกี่ ยวกั บสถานการณ์ด้ านสุ ขภาพของท่ าน
และการรั กษา ในภาษาที่ ท่ านเข้ าใจ
• ทางการแพทย์ และสาธารณสุ ขเป็ นผู้ ที่ มีหน้ าที่ และมีความรั บผิดช
อบในการเรียกล่ าม
• ผู้ รั บการรั กษาไม่ ต้ องเสียค่ าล่ าม
• ท่ านสามารถติดต่ อสถานรั กษาพยาบาลทางโทรศั พท์ เพื่ อขอให้ เขา
สั่ งจองล่ ามสำหรั บ ท่ านได้
• ถึงแม้ ว่ าท่ านใช้ ภาษานอร์ เวย์ ในชี วต
ิ ประจำวั นท่ านอาจจะมีสท
ิ ธิใ
ช้ ล่ าม โดยเฉพาะใน กรณี ที่ มีโรคร้ ายแรง และโรคเรื้ อรั ง
และในการสนทนาเกี่ ยวกั บโรคจิต
• ในการใช้ ล่ าม จะต้ องใช้ แต่ ล่ ามที่ มีคุณสมบั ติที่ถู กต้ องเท่ านั้ น
• จะไม่ มีการใช้ เด็ กเป็ นล่ าม
• บุ คลากรทางการแพทย์ และทางสาธารณสุ ขมีหน้ าที่ ที่ จะให้ ความช่
วยเหลือในด้ าน สุ ขภาพอย่ างถู กต้ อง และเหมาะสม
ถ้ าท่ านไม่ ต้ องการใช้ ล่ าม ท่ านจะต้ องได้ รั บคำ เตือนว่ าเรื่ องนี้ อาจ
จะมีผลเสียต่ อสุ ขภาพของตั วท่ านเอง
• การใช้ ล่ ามทางโทรศั พท์ อาจจะเป็ นทางเลือกที่ ดีแทนการมีล่ามนั่ งอ
ยู่ ในห้ องด้ วย
• ถ้ าท่ านไม่ สามารถมาตามวั นเวลาที่ นั ดหมายได้ ท่ านต้ องติดต่ อบอ
กเลิกล่ วงหน้ าอย่ าง น้ อย 24 ชั่ วโมง มิฉะนั้ นท่ านจะต้ องเสียค่ าปรึก
ษาแพทย์ เองในครั้ งนั้ น

ท่ านจะสามารถใช้ ประโยชน์ ล่ ามให้ มากที่ สุ ดได้ อย่ างไรในการสนทน
าที่ มีล่าม?
• ท่ านจะต้ องบอกทางการแพทย์ และสาธารณสุ ขอย่ างชั ดเจนว่ าท่ า
นพู ดภาษาอะไร ในกรณี ที่ มีสมาชิ กครอบครั วหลายคนเข้ าร่ วมการ
สนทนาด้ วย ทางการแพทย์ และ สาธารณสุ ขควรจะเรียกล่ ามที่ ทุ ก
คนในครอบครั วเข้ าใจได้
• มาพบตรงตามเวลาที่ นั ดหมาย
• วางแผนล่ วงหน้ าว่ าท่ านต้ องการตั้ งคำถามเรื่ องอะไรบ้ างในการปรึ
กษากั บแพทย์ และทางสาธารณสุ ข
• พู ดเป็ นประโยคสั้ น ๆ ที่ ไม่ มีข้อมู ลมากเกินไปในทุ กประโยค
ถ้ าอย่ างนั้ นจะสะดวก สำหรั บล่ ามในการแปลคำพู ดของทุ กฝ่ ายอย่
างถู กต้ อง
ล่ ามคืออะไร และล่ ามมีหน้ าที่ อะไร?
• ล่ ามที่ มีคุณสมบั ติคือล่ ามที่ ได้ รั บการศึกษาทางล่ ามมา
และมีประสบการณ์ในการ ทำงานเป็ นล่ ามด้ วย
• ล่ ามจะต้ องอธิบายเกี่ ยวกั บหน้ าที่ และระเบียบของล่ ามก่ อนเริ่ มการส
นทนา
• ล่ ามจะเป็ นกลางโดยไม่ เข้ าข้ างฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดในระหว่ างการสน
ทนา
• ล่ ามมีหน้ าที่ เก็ บเรื่ องทุ กอย่ างที่ ได้ ยินเป็ นความลั บ
ล่ ามที่ เปิดเผยความลั บจะต้ อง ระวางโทษตามกฎหมาย
• ล่ ามจะต้ องแปลข้ อมู ลทั้ งหมดที่ พู ดกั น แต่ จะไม่ ให้ คำแนะนำ
หรือออกความคิดเห็ น ของตั วเอง
• ล่ ามจะทำหน้ าที่ แปลเท่ านั้ น และจะไม่ ทำหน้ าที่ อย่ างอื่ นแทนทั้ งผู้ รั
บการรั กษา หรือ บุ คลากรทางการแพทย์ และทางสาธารณสุ ข
• ล่ ามจะไม่ ถู กรบกวนขั ดจั งหวะ แต่ ล่ ามจะต้ องมีเวลาแปลเรื่ องทุ กอย่
างที่ คู่ สนทนาพู ดกั น
• คำถามทุ กข้ อจะถามต่ อบุ คลากรทางการแพทย์
และทางสาธารณสุ ข จะไม่ ตั้ งคำถามต่ อ ล่ าม

