به اشتراک بگذاریم...

خط تلفن اطالعات بهداشتي 811
خط  811يک سرويس رايگان و محرمانه براي مشاورههاي تلفني است .اين تنها شماره
تلفن اين سرويس به شمار ميرود .تماس با اين شماره ،شما را سريعا در تماس با يک
پرستار مسئول رسيدگي به موضوعات بهداشتي غيراورژانسي قرارميدهد .اين
خدمت به صورت  ۲۴ساعت و در تمامي ايام سال در دسترس قرار دارد .همه افرادي
که در استان کبک زندگي ميکنند ميتوانند با اين شماره تلفن براي مسائل مربوط به
خود و يا اعضاي خانوادهشان تماس بگيرند.
در اين خط تلفن  ،811پرستاران توصيههايي ميدهند و ميتوانند به سئواالت مربوط
به بهداشت و سالمت پاسخ دهند .اگر ضروري باشد ،آنها ميتوانند شما را به يک منبع
ديگر در شبکه بهداشت ارجاع دهند .تماس با اين خط تلفن اغلب کمک میکند که فرد
برای دریافت اطالعات اولیه مجبور نباشد که به يک کلينيک پزشکي يا اتاق اورژانس
مراجعه کند .با اين حال ،در صورت وقوع مشکلي جدي و يا اورژانسي ،بايد با شماره
 911تماس گرفت و يا اينکه به اتاق اورژانس مراجعه کرد.
در اينجا به برخي از مواردي که شما ميتوانيد با خط تلفن  811تماس بگيريد اشاره ميشود:
آنفلوآنزاي فصلي داريد و آنفلوانزا نيز چند روز طول کشيده است و شما نميدانيد که
آيا بايد به پزشک مراجعه کنيد يا نه
کودک شما با تب زيادي از خواب بيدار ميشود و شما نميدانيد که آيا بايد به
اورژانس مراجعه کنيد يا نه
نميدانيد که براي آرام شدن خارش و تورم ناشي از گزش حشرات چه کار بايد کرد
درباره منابع مربوط به شبکه بهداشتي سئواالتي داريد
نحوه رسيدگي به تماس ها با خط 811

تماسهايي که با خط تلفن  811صورت ميگيرد بين  ۱۲تا  ۱۶دقيقه طول ميکشد .اين
تماسها ميتواند در سه يا چهار مرحله صورت گيرد .پرستار:
برخي اطالعات شخصي خاص را جمعآوري ميکند
نيازهاي شما را ارزيابي ميکند
به نيازهاي شما پاسخ ميدهد
در صورت لزوم شما را به يک منبع مناسب ارجاع ميدهد.

جمعآوري اطالعات شخصي
پرستار از شما خواهد خواست که آيا تمايل داريد برخي اطالعات شخصي خود را ارائه کنيد:
نام و نام خانوادگيتان
تاريخ تولدتان
کدپستيتان
شماره تلفن شما
اطالعات شخصي شما محرمانه باقي ميماند .با اين حال شما مجبور به ارائه اين اطالعات
نيستيد .اگر تمايلي به ارائه اين اطالعات نداريد ،اين را با پرستار در ميان بگذاريد.

ارزيابي نيازهاي شما
پرستار به صحبتهاي شما گوش ميدهد و سئواالتي را درباره وضعيت شما ميپرسد.
وي اطالعات ضروري را جمع آوري ميکند تا درک بهتري از نيازهاي شما داشته باشد
و به مشخص شدن نوع درخواست شما کمک کند .پرستار سپس موقعيت را ارزيابي
کرده تا مشکل يا مشکالت فوري را تعيين کند ،اضطراري بودن موضوع را تشخيص
دهد و پاسخ مناسبي ارائه دهد.

پاسخ به نيازهاي شما
پرستار به شما درباره مشکل بهداشتي شما اطالع ميدهد .وي احتماال به شما اقداماتي
را توصيه میکند تا از اين طريق سير تحول وضعيت شما تحت نظارت قرار گيرد و
سالمت شما بهبود يابد.

ارجاع به يک منبع مناسب
پرستار در صورت لزوم شما را به يک منبع از قبيل يک کلينيک پزشکي ارجاع خواهد
داد تا شما مراقبت يا خدمات مورد نياز را دريافت کنيد.

Translation and resources section provided by:

در دسترس بودن سرویس
شما با تماس با  811ميتوانيد به سرويس اطالعات بهداشتي  811در منطقه خود
دسترسي پيدا کنيد .سرويسهاي  811در همه مناطق کبک به جز منطقه جيمز بي و
نووانيک ( )Cree Territory of James Bay and Nunavikقابل دسترسي هستند.

خدمات به زبان انگليسي
انگليسي زبانها ميتوانند خدمات را به زبان انگليسي دريافت کنند.

افراد با نيازهاي خاص
سرويس  811براي نيازهاي خاص گروههاي مشخصي از مردم نيز متناسب شده است.
افراد ناشنوا ميتوانند با استفاده از سرويس رله (بازپخش) به خدمات اين خط تلفن
دسترسي داشته باشند.

هشدار
اطالعات اين وبسايت به هيچ وجه جايگزين توصيههاي يک متخصص بهداشت نيست.
در صورتي که درباره سالمتي خود سئوالي داريد با خط  811تماس بگيريد و يا به يک
متخصص بهداشت مراجعه کنيد.
خط تلفن اطالعات اجتماعی 811

خط  811تنها شماره تلفن اين سرويس به شمار ميرود .با تماس با اين شماره ،شما
سريعا در تماس با يک متخصص مداخالت روانی-اجتماعی در زمان وقوع یک مشکل
اجتماعی-روانی قرار میگیرید.
این سرویس  ۲۴ساعت در روز و در تمام طول سال در دسترس میباشد .همه افرادي
که در استان کبک زندگي ميکنند ميتوانند با اين شماره تلفن براي مسائل مربوط به

خود و يا اعضاي خانوادهشان تماس بگيرند.
در اين خط تلفن  ،811متخصصین توصيههايي ميدهند و ميتوانند به سئواالت مربوط
به روان و اجتماع پاسخ دهند .در مواقع لزوم ،آنها ميتوانند شما را به يک منبع در
کامیونیتی و یا در شبکه بهداشت و اجتماعی ارجاع دهند.
در اينجا به برخي از مواردي که شما ميتوانيد با خط تلفن اطالعات اجتماعی 811

تماس بگيريد اشاره ميشود:

شما در شرایطی قرار دارید که باعث ایجاد اضطراب در شما میشود
شما نگران دوست یا یکی از اعضای خانواده خود هستید
شما در حال تجربه مشکلی دررابطه عاطفی یا خانواده خود هستید
شما عزادار هستید
شما سواالتی در زمینه موقعیتها یا رفتارهای نگرانکننده دارید

نحوه رسيدگي به تماسها
پاسخ به نیازهای شما
اگر شما در شرایط بحرانی قرار دارید ،متخصص مداخالت روانی-اجتماعی ممکن است
کسی را برای کمک به شما به محلی که هستید بفرستد.

ارجاع به يک منبع مناسب
اگر الزم باشد شما به یک منبع مانند پناهگاه بحران ،جایی که میتوانید مراقبت و
سرویس مورد نیازتان را دریافت کنید ،ارجاع داده میشوید.

در دسترس بودن سرویس
سرويسهاي  811در همه مناطق کبک به جز منطقه جيمز بي و نووانيک
( )Cree Territory of James Bay and Nunavikقابل دسترسي هستند.

