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این ورقه معلومات به سواال�ت که ممکن است در مورد مراقبت والدت توصیه شده ذریعه ارائه دهنده خدمات مراقبت ی 
خود یع�ن داک�ت خود، قابله یا فرد مسلیک صیح و حفظ الصحه دیگری داشته باشید جواب یم دهد. این ورقه رصف برای 

د. معلومات عمویم است و باید با ارائه دهنده خدمات مراقب�ت  خود مورد بحث و گفتگو قرار گ�ی

مراقبت توصیه شده چیست؟
ارائه دهنده خدمات مراقبت  شما صحت شما و نوزادتان را چک یم کند و غ�ی از آن چندین تست و اقدام صیح را توصیه خواهد نمود. بع�ن 
از آنها به تمام زنان حامله توصیه یم شود و بع�ن دیگر ممکن است به دلیل وضعیت صیح شما، صحت نوزادتان یا سابقه فامییل تان به شما 

توصیه شوند.

ن نباشم �چ یم شود؟  اگر در مورد مراقب�ت که به من توصیه یم شود مطم�ئ
در هر زما�ن سوال کنید. یادآور مرگات )BRAND( یم تواند به شما یادآوری کند در رابطه با این موارد سوال کنید:

Benefits )مزایا(: مزایای تست یا اقدام توصیه شده چیست؟
Risks )خطرات(: تست یا اقدام توصیه شده کدام خطرا�ت را دارد؟

Alternatives )گزینه های جایگزین(: برای این تست یا اقدام توصیه شده کدام گزینه های دیگری وجود دارد؟
؟ م این تست یا اقدام را انجام ندهم �چ م؟ اگر تصمیم بگ�ی ن حاال باید تصمیم بگ�ی ن حاال یا هیچ(: آیا هم�ی Now or Nothing )هم�ی

Decision )تصمیم(: همیشه تصمیم نها�ی با شماست.

آیا ارائه دهنده مراقبت من یم تواند چنانچه مراقبت را نپذیرم از ارائه مراقبت به من خودداری کند؟
یس داشته باشید. شما همیشه حق دارید مراقبت والدت توصیه شده را قبول نکنید و همچنان به مراقبت صیح دس�ت

 مراقبت والدت توصیه شده- 
 تصمیم با شماست:  

معلومات برای زنان

Dari



ات انجام آن بیش�ت از مزایایش باشد، ممکن است  اگر برای یک اقدایم درخواست دهید، چنانچه از نظر ارائه دهنده  خدمات مراقب�ت شما م�ن
از انجام آن خودداری کند.

ح خواهد  ورت شما نباشد، ارائه دهنده  مراقبت  شما گزینه های  که دارید را برایتان �ش اگر خدمات صیح شما قادر به ارائه مراقبت مورد رصن
ور باشد مراقبت شما در یک مرکز خدمات صیح  ورت خود از شما حمایت خواهد کرد. ممکن است رصن داد و برای دریافت مراقبت مورد رصن

دیگری ارائه شود.

لند به جستجوی مراقبت والدت هستید ، هیچ گاه از ارائه مراقبت به شما ممانعت به عمل نخواهد آمد. ن چنانچه در شفاخانه دول�ت کوئی�ن

ن مراقبت خودم یا نوزادم را در معرض خطر قرار یم دهم چه؟ اگر ارائه دهنده  مراقبت من تصور کند با نپذیرف�ت
یــــح خواهد  ارائه دهنده  مراقبت  شما مواردی که در رابطه با احتمال به خطر افتادن شما یا نوزداتان مشخص یا نامشخص هستند را برایتان ت�ش

نمود. آنها نیم توانند شما را مجبور  کنند که به مراقبت توصیه شده را�ن شوید.
ی در مورد مراقبت والدت خود و عواقب این تصمیمات هستید. رصف نظر از نتیجه، ارائه دهنده  مراقبت  شما  شما مسئول تصمیم گ�ی

همچنان صادقانه و دلسوزانه با شما رفتار خواهد کرد.
رصفا به دلیل اینکه مراقبت والدت توصیه شده را نپذیرفتید نیم توان اعالن حفاظت از طفل ]Child Protection Notification[ را راپور 

نمود.

م مراقب�ت که به من توصیه یم شود را انجام ندهم �چ یم شود؟ اگر تصمیم بگ�ی
ین وجه با خواسته های شما مطابقت خواهند کرد. شما و ارائه دهنده خدمات مراقبتتان  پروگرایم را تهیه خواهید نمود که به به�ت

 Queensland Health )Queensland Health Informed Consent( www.health.qld.gov.au/consent در ویب سایت رضایت آگاهانه
ن مراقبت والدت توصیه شده ارائه شده است از جمله منابع برای زنا�ن که مراقبت توصیه شده را  ی در مورد نپذیرف�ت معلومات بیش�ت

نیم پذیرند.

اگر از مراقبت والدت خود را�ن نباشم کدام اقدایم را یم توانم انجام بدهم؟
با ارائه دهنده خدمات مراقب�ت خود یا ارائه دهنده مراقبت دیگری صحبت کنید. همچنان یم توانید شکایت کنید یا با نماینده رابط سازما�ن 

مریض در خدمات صیح خود به تماس شوید.
معلومات و پشتیبا�ن

 همکاری با زنا�ن که مراقبت والدت توصیه شده را نیم پذیرند – طرزالعمل  و منابع برای م�ف کنندگان.  	
www.health.qld.gov.au/consent

لند   	 ن  معلومات م�ف کننده طرزالعمل های بالی�ن کوئی�ن
www.health.qld.gov.au/qcg/consumers – ]Queensland Clinical Guidelines[

عاجل ارائه یم دهد.  	  صحت )HEALTH 13( )تلیفون: 84 25 43 13( یک �ویس تلیفو�ن محرمانه است که رهنما�ی صیح غ�ی
www.qld.gov.au/health/contacts/advice/13health

	   www.pregnancybirthbaby.org.au – )Pregnancy, Birth and Baby( تولد و نوزاد ،
گ

حاملیک
، طرزالعمل   	 ، تولد، والد بودن و طفل پروری رهنما�ی

گ
خط امداد )تلیفون: 436 882 1800( یک نرس مادر و طفل در مورد حاملیک

ورت به پشتیبا�ن مشاوره، شما را به یک خدمات مشاوره ارجاع و معر�ن  و معلومات فردی رایگان ارائه خواهد نمود. در صورت رصن
خواهیم نمود.

	   www.raisingchildren.net.au – )Raising Children Network( شبکه طفل پروری
ایط بحرا�ن خدمات پشتیبا�ن تلیفو�ن  	  )Lifeline( )تلیفون: 14 11 13( تقدم Lifeline Lifeline 24 ساعت شبانه روز برای �ش

گ
خط زند�

www.lifeline.org.au .ارائه یم دهد

 Queensland Health از نظریات شما در مورد این بروشور استقبال یم کند. 
PSQIS_Comms@health.qld.gov.au :لطفا ایمیل کنید

 )Partnering with Consumers Standard( مشارکت با استندرد م�ف کنندگان  
 امنیت میل )National Safety( و استدرد های کیفیت خدمات صیح 

]Quality Health Service Standards[

این بروشور در همکاری با  دریافت کنندگان خدمات  تهیه و تدوین شده است.
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