حقوق شما و ﺻحت شما
درقانون حقوق و آزادی ھای افراد و اشخاص در کبيک گفته
شده که تمام انسانھا باھم مساوی بوده و دارای حقوق
.مساويانه در برابر قانون ميباشند
لذا بادر نظر داشت به اين اصل  ،فرمان شماره دھم اين
قانون ممنوع قرار ميدھد تمام انواع تبعيضات و بستوه
آوردنھای " نژادی ،رنگ پوست،جنس ،در موقع حامله
داری ،حالت مدنی ،سن و سال)غير از سن که از طرف
دولت قبال پيشبينی شده( ،مذھب،عضويت در
يکی از احزاب سياسی،محلولين و معيوبين"
حقوق تصويب شده برای مريضان از طرف قانون در بخش
خدمات ﺻحی و خدمات اجتماعی از قرار ذيل ميباشد
حق معلومات داشتن در قسمت موجوديت خدمات و منابع
.قابل دسترسی در بخش صحت و سرويسھای اجتماعی
حق بدست آوردن خدمات شايسته به مفھوم آنکه پالن شده
،از يک طرف علمی و انسانی و از طرف ديگر اجتماعی
وبالخصوص مداوم،بشکل انفرادی و مسوؤن با در نظر
.داشت امکانات در دست داشته
حق انتخاب پروفشنل و مرجع که سرويس آنرا بدست
ميآورد .بادرنظرداشت نظم و مقررات بدست داشتھاين
.مرجع
حق بدست آوردن کمک ھای ﺻحی در حاالت غير مترقبه و
عاجل
تمام افراديکه زنده گی و تماميت کلی جسمانی شان در
معرض خطر قرار ميگيرد حق بدست آوردن چنين کمک ھا
.را دارند
حق با خبر بودن از چگونگی وضيعت ﺻحی شخص برای
خود شخص،وريانتھای ممکن تداوی ،ريسکھای ممکن،
عواقب خوب و ناگوار بعد از انجام يک عمليه توسط
دوکتوران باالی صحت البته اين قبل از دادن موافقت خود به
.چنين عملية
حق بدست آوردن يک سرپناه با مراقبتھای صحی در
صورتيکه شرايط صحی نفر ايجاب کند

حق امضأ کردن و يا رد کردن موافقتنامه برای بدست آوردن
يک تداوی و يا يک معاينه
ھيچ کس نبايد بدون رضايت انفرادی مجبور گردد به امضأ
کدام سندی برای بدست آوردن کدام نوع از تداويھا ويا عمليه
ھا ی طبی مثال معاينه البراتوری ،تداوی،و يا وغيره
عملکردھايکه ايجاب ميکند تا رضايت شخص موجود
باشد.موافقتنامه رسمی و تحريری بايد بصورت واضع
،آزادانه و توسط خود شخص امضأ شود
حق اتخاذ تصميم در تمام مسايل که مربوط به صحت و
.آرامش جسمانی خود شخص ميشود
حق داشتن به اينکه ميتواند با يک نفر ھمراه باشد و کمک
شود بخاطر بدست آوردن معلومات و يا بدست آوردن
.سرويس ھای موجود
داشتن حق اينکه کسی ديگری به نماينده گی از مريض
ﺻحبت کند ويا تصميم گيری نمايد )در صورتيکه شخص
مريض يک طفل خورد سال ويا يک شخص سالخورده است
).وقدرت دماغی و جسمانی خود را از دست داده
حق به دسترسی داشتن به دوسيه خويش و حق محرم بودن
.دوسيه مريض برای ديگران
حق بدست آوردن سرويسھا به لسان انگليسی.نظر به در
نظر گرفتن سازمانھای که ايننوع سرويسھارا دارند و در
صورتيکه قبال پالن شده توسط پروگرامھای مخصوص برای
دسترسی به آن
حق عرض و دعوا کردن در صورتيکه اشتباھی از طرف
يکی از پروفشنل ھای صحی ويا کدام کارمند ديگری
.صورت گرفته باشد
.حق شکايت کردن در داخل چار چوکات رژيم شکايات
قانون خدمات ﺻحی و خدمات اجتماعی اساس گذاشته
شده روی تمام امکانات چون منبع حاضر کنندة افراد
کار،وسايل و امکانات مالی که اين برای
مدنظر گرفتن خصوصيات منطقه جغرافيائی ،زبانی
،کلتوری ،رسم و رواج وغيره آرتيکل ٢٫۵
بادر نظر داشت امکانات و وسايل مھيا ساختن دسترسی
يافتن اشخاص که مشکالت لسانی دارند به سرويسھای صحی
و خدمات اجتماعی
با لسان مادری خود اين اشخاص .آرتيکل
٢. ٧

برای شکايت کردن
درصورتيکه ميدانيد که حقوق شما پايمال شده شما ميتوانيد به
.مراجع ذيل تماس بگيريد
کميساريھای شکايات ارگانھا
مرکز کمک و رھنماھی در بخش شکايات در شھر مانتريال
شھر مانتريال CAAP ۵١۴ --٨۶١ ۵٩٩٨
و يا به يکی از ارگانھای دفاع از حقوق مراجعه کنيد

تحت حمايه و يا پوشش طبی قرار داشتن و مقررات
اميگريشن
پناھنده گان قبول شده )کار کنان مجرب ،افراديکه بشکل
اسپانسری آمده اند و غيره( الزم به مدت  ٣ماه يا مدت
انتظاری دارند تا در رژيم انشورنس مريضی کيبک قانونی
قبول شوند.در مدت فوقالذکر آنھا حق ودسترسی به خدمات و
سرويسھای مجانی صحی نميداشته باشند.اما در حاالت
استثنائی ذيل ميتوانند به سرويسھای مجانی دسترسی پيداکنند
مراقبت و سرويس برای يک خانم حامله و در وقت
والدت،سرويس برای يک آسيب ديده در اثر خشونت فاميلی
ويا ھمسر،امراض انتانی و سرايت کننده که صحت ھمه
مردم را تحديد ميکند
قبل از اينکه در رژيم انشورنس مريضی کيبک پذيرفته شود
 ،ااشخاصيکه ضرورت به تداوی و يا کداميک از مراقبتھای
ديگر صحی پيدا ميکنند درصورت بدست آوردن سرويسھا
بايد مصارف شانرا خودشان بدوششان بگيرند و يا يک بيمة
شخصی را در مدت  ۵روز بعد از آمدن به کانادا بدست
بيآورند
معاجرين قبول شده يعنی )اشخاصيکه دارای سرتيفيکات
سلکسيون کبيک و يا سند تثبيت کنندة قبولی شخص بحيث
معاجر ميباشند ( ضرورت به مسوليت داشتن در مدتزمان ٣
ماه اول ندارند.معاجرين قبول شده تحت پروگرام صحت
مؤقتی فدرال قراردارند الی قبولی شان در رژيم بيمه
مريضی کيبک
در کيبک تمام افراد مکلف اند تا انشورنس يا بيمه برای ادويحات
شان داشته باشند .اين بيمه از طرف ادارة بيمه مريضی کبيک و يا
يکی از رژيمھای بيمه شخصی ميباشد.ھرگاه شما مستحق يک بيمه
شخصی ھستيد شما بايد اسم
تانرا از رژيم انشورنس ادويجات دولتی
بکشيد.البته با تليفون کردن به نمبر ذيل
۵١۴-٨۶۴-٣۴۴١
اين يک کار حتمی است

CSSS
سی اس اس اس يا )مرکز صحت و خدمات اجتماعی(  -يک
مرکز ناحيوی  CLSCارگانيزم است که يکجا ميکند ارگانھای چون
خدمات اجتماعی و عامه(  ،مراکز شفاخانھای جنرل ،و ھمه
.مرکز بودو باش طويل المدت( در عين ساحه CHSLD
عبارت ميباشد از سرويس ھای صحی و  CLSCوظيفه يک
اجتماعی بشکل معالجه وتداوی و وقايوی .اين ارگان خدماتی زيادی
را پيشکش مينمايد مثال :ويزتھای دوکتوران ،پرستاری نرسھا،
سرويس يک نوتريسيونيست ،سرويس داخل منزل برای اشخاصيکه
قوای جسمانی و دماغی شانرا تقريبأ و يا بکلی از دست داده اند،رد
يعنی مرض ايدس،و امراض ديگری که  VIHيابی و پيدا کردن
توسط قرابت جنسی منتقل ميشوند ،کلينيک ھای واکسيناسيون و
معاينات خون  ،يک
پروگرام در ايام قبل از والدت يا پيرينتاليتی ،در بخش صحت
روانی و توکسيکمانی و غيره

برای مشوره و ويزت کردن يک داکتر
در کيبک کمبود دوکتوران معالج وجود دارد.لذا بخاطر اينکه
و يا يک داکتر فاميلی پيدا کنيم CLSCيک داکتر را ببينيم در
بسيار مشکل است.برای بدست آوردن مراقبت و تداوی شما
ميتوانيد در يکی از کلينيکھای بدون گرفتن وعدة مالقات از
قبل مراجعه کنيد).لست اين چنين کلينيکھا را ميتوانيد از
محل تان بدست بيآوريد( با تليفون کردن قبل از CLSC
اينکه از منزل تان حرکت کنيد ،بخاطر دانستن ايام کار اين
کلينيکھا .ھميشه در عين کتينيک مراجعه کنيد برای اينکه آنھا
با تاريخچه مريضی شما آشنا باشند
.

برای ويزت کردن يک داکتر متخصص
در کيبک برای ديدن يک داکتر متخصص مثال ):داکتر
جلدی ،داکتر جينيکولوگ ،داکتر امراض تناسلی و اطراحيه،
داکتر امراض مفاصل و يا ديگر دوکتوران را ( شما بايد يک
ورقه خط ريفرانس ويا معرفی خط از نزد داکتر فاميلی تان
ويا داکتر جنراليست که شما در کلينيکھای بدون تعين وقت
مالقات قبلی مالقات کرده ايد  ،داشته باشيد

اشخاصيکه بقدر کافی حاکميت ندارند باالی لسان فرانسوی و
انگليسی تا حل مشکل شان را کنند ميتوانند سرويس يک
ترجمان را مطالبه نمائند .برای اينکار شخص بايد به ارگان
 ،شفاخانه ،مرکز بودوباش(CLSC ،مربوطه خود يعنی
کلينيک وغيره( مراجعه کند.ترجمان مستقيمأ در مکان که به
ترجمانی ضرورت باشد ميآيد و يا از طريق تليفون ترجمانی
ميکند .اين يک سرويس مجانی است ولی بايد قبال پالن شده
باشد

 INFO_SANTEانفوسانتی
به تليفون  ٨١١زنگ بزنيد

خودرا ﺻحتمند احساس ميکنيد
در منزل تان

مراقبتھا و وارسی ھای ﺻحی
در کبيک
ورشن ٢٠١٠

بخاطر تمام سواالت که مربوط حالت صحی شما و يا يکی از
نزديکان تان ميشود ميتوانيد به نمرة تليفون  ١-١-٨با يک
نرس مشوره کنيد .نرس شرايط وحالت را ارزيابی ميکند.
برايتان بعضی مشوره ھای ضروری ميدھد و يا ميگويد که
بايد بيکی از مراجع مربوطب به صحت)کلينيک صحی يا
سرويس عاجل شفاخانه( برويد .اين سرويس مجانی است
 ٢۴/٢۴.ساعت در دسترس ميباشد

شعبه عاجل شفاخانه
مدت انتظار ماندن در شعبة عاجل شفاخانه ھا ممکن است
بسيار دوامدار باشد ولی به استثنا بعضی اوقات که يک پرابلم
جدی صحت انسانرا تحديد کند و بسيار قابل تشويش باشد،.
مراجعه کنيد بيک داکتر ديگر در کلينيک ھای بدون وعدة
مالقات قبلی و يا به انفو سانتی  ٨١١تليفون کنيد قبل از
اينکه به شفاخانه برويد.در حاالت چون سکته قلبی
،بيھوشی،تسادمات ترافيکی،جراحتھای چون سر و ستون
فقرات بايد بصورت عاجل به امبوالنس با نمره  ٩١١بتماس
.شويد

مرکز ضد عفونيات
اين سرويس جوابگو ميباشد در حالت يک حادثة عاجل
مسموم و يا زھراگين شدن .اين سرويس مجانی ميباشد و ٢۴
ساعت در  ٢۴ساعت فعال ميباشد.
تليفون ١٨٠٠ -۴۶٣ ۵٠۶٠

ACCÉSSS
Version en dari
اين يک ورقة معلوماتی اضافی است که مربوط ميشود
.بيک سمينار معلوماتی.بدين معنی که بسيار جامع نميباشد
ترجمه اين سند به ھمکاری مالی وزارت صحت وخدمات
اجتماعی صورت گرفته

بيک ترجمان به لسان خود تان ضرورت است؟

