
 

Use the Emergency Department wisely during the busy winter months [Persian] 
 

 
 د یاستفاده کن آگاهانهشلوغ زمستان از بخش اورژانس  یهادر طول ماه 

 . نگهدارید یموارد اضطرار ی و بخش اورژانس را برا  دنی ک یزیرفصل زمستان از قبل برنامه  در طول و درمانی ی بهداشت یهامراقبت  یبرا

های  در این وقت سال، بخش . بسیاری برخوردار است اهمیت جهت دریافت کمک مورد نیازتان از  و درمانی یبهداشت  مراقبتانتخاب گزینه مناسب 
 د. نیاز دارند، در اولویت قرار دار های بهداشتی و درمانیترین مراقبتانی که به فوری بیمارمالقات و  هدشاهد افزایش تعداد بیماران بو اورژانس 

را بر    و ارائه خدمات نشده  تشکیل های معمولی رسیدگی به بیماری  در عین حال، جهت  .هستنداوضاع تهدیدکننده زندگی، حیاتی های اورژانس در بخش 
د. چنانچه رسیدگی که مورد نیاز شماست فوری نباشد، ممکن است مدت زمان بیشتری منتظر بمانید تا ویزیت  دهن س ورود زودتر افراد انجام نمی اسا

شما،    بهداشتی و درمانیبه نیازهای مراقبت بسته را در نظر بگیرید، که ممکن است   بهداشتی و درمانیدیگر مراقبت  هایگزینه شوید. در چنین شرایطی 
 ر باشد. ت تر و مناسب تر، راحت سریع

خدمات   ،ستندی راحت ن  یسی که با زبان انگل یکسان  ی برا .دی ری در نظر بگرا  ر ی ز یها نهی گزتان، برای نیازهای سالمتی خود و خانواده ، بود نکممهر جا 

 اب خدمات زبان استان با خط  دی توان یم ناتو درمانی  یبهداشت  یهادهنده مراقبت ارائه  ای شما ، شتری اطالعات ب  یبرا موجود است.  زی ن  شفاهیمترجم 
 .دی ری بگ تماس ۲۵۵۷-۲۲۸-۸۷۷-۱یا  ۸۴۰۰-۲۹۷-۶۰۴های ه شمار

.  داندمی را اتانی و سابقه پزشکشناسد ی مرا خانواده شما   پزشک. دی ری ابتدا با پزشک خانواده خود تماس بگ شکل سالمتیمهر گونه  یبرا •
 . باشد  موجود ی فور مالقات  قرار   روزدر همان ممکن است 

 

دارد   ی پزشک یفورهای به مراقبت  ازیکه ن دی دار  یی ماریب ای  ب یاگر آس ا ی  د،ی ندارخانواده پزشک   ای  ست یدر دسترس ن تان اگر پزشک خانواده  •

 .دی کن  دای پ  fraserhealth.ca/urgentcareرا در  ی. مکان دی مراجعه کن  ی و فور هیاول یهامراقبتمرکز  ک ی به  ،ستی ن یکه اورژانس 
 

  ک ی با  و  فتهرگتماس  زریفر بهداشت یمراقبت مجازبا شب  ۱۰صبح تا    ۱۰از ساعت هفت روز هفته ، سالمت عتمد ممشاوره  جهت  •
 .دی ری تماس بگ ۱-۱-۸ اب  ساعات  این. خارج از دی پرستار ثبت شده صحبت کن 

 

ی  ن بتواند نسخه شما را فوراً تجدید کند، که شامل داروهااد صحبت کنید. ممکن است داروسازت با داروساز خوبرای تجدید فوری دارو،  •
با داروساز خود تماس   مدیریت کنید،شود. برای موارد جزئی که ممکن است بتوانید با داروهای بدون نسخه آن را می  نیز های مضمنبیماری
 بگیرید. 

 

، به سایت  ۱۹ -کلینیک آنفلوانزا و تست یا واکسیناسیون کووید  از جمله ، تانه عمادر ج  بهداشتی و درمانی های بیشتر جهت مراقبت برای گزینه  •
pathwaysmedicalcare.ca  های بدون وقت قبلی، به سایت  مراجعه کنید. جهت آگاهی از مکان و زمان و ساعات انتظار کلینیک

medimap.ca   .مراجعه کنید 
 

]این   نی در تمام سن  تی نوی ا مردمانو  ،سی ، مت مردمان اولیه ی برا یفرهنگ از نظر  منا و  [ holistic] همادین  ه یخدمات مراقبت اول یبرا •

 در دسترس است.  جوامعاز  یاری در بس ،می کن ی ما از مردم مراقبت م -  ət ct tə məlsteyəxʷ ctm̓ɑɬəxix خدمات[ 

 

o و درمان  بهداشترابط  کیبا  دی توان یم ،کنیددریافت می  بهداشتی و درمانی هایمراقبت  ،زری فر  ش ی سال و در منطقه  بوده  یاگر بوم  

  :دی کن  دای پ  یخود دسترس یازهای ن  برآوردن ی برا بهداشتی و درمانی یهابه خدمات مراقبت  کهشما کمک کند   به تا  فتهر گتماس  یبوم

۱-۸۶۶-۷۶۶-۶۹۶۰ 

 

o های زیر تماس بگیرید: شماره  ند، لطفاً بادهیارائه م  منا یبان ی پشت  یفرهنگکه از نظر  خطوط بحرانتماس با  یبرا 

 ۱-۸۰۰-۵۸۸-۸۷۱۷: [Kuu-us]آس  -کو : خط بحرانمردمان اولیه ▪

 ۴۷۲۲-۶۳۸-۸۳۳-۱یس:  مت  خط بحرانیس:  مت  مردمان ▪

 

 ۲۰۲۱دسامبر 

https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/amenities-and-services/language-services#.YYlr0fnMI2w
https://www.fraserhealth.ca/patients-and-visitors/amenities-and-services/language-services#.YYlr0fnMI2w
https://www.fraserhealth.ca/Service-Directory/Services/primary-care-services/urgent-and-primary-care-centre
https://pathwaysmedicalcare.ca/
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 ۸۸۵۵-۹۵۱-۶۰۴شماره  اب  هفته روز   ۷ه و ساعت  ۲۴ر زی فر  بهداشت، با خط بحران مصرف مواد /  ت روان بهداش مربوط به  در مورد مسائل •

 .دی ری تماس بگ ۷۴۴۴- ۸۲۰-۸۷۷-۱رایگان با شماره  ای 
 

 .دی ری ماس بگت  ۷۸۱۱-۷۸۲-۸۴۴-۱ به شماره  بهداشت فریزر  [START]استارت   ، با برنامه روان کودک/جوانان ت بهداشبحران   در مورد •
 

  مسائل برای  یفرهنگ-نی ب  یهایبانی پشت از صفحه وب  وها،ی دی از جمله منابع و و مصرف مواد  و  یفرهنگ-نی روان ب ت بهداشمنابع  یبرا •
 . دی کن  دی بازد ت روانبهداش

 

مرکز  از  ندارد(، یبه بستر از ی )که ن  د یمصرف مواد دار ای روان  ت بهداشدر مورد   ی فور شکلم زتان یعز  ا یاگر شما   سوری، ن یساکن یبرا •
 .دی کن  دی بازد سوریبهداشت روان و مصرف مواد   یمراقبت فور  ییپاسخگو

 

 . دی ری تماس بگ ۸۹۱۱-۵۶۷-۸۰۰-۱ شماره  با یتمموسمکنترل  با  ،یماده سم کی قرار گرفتن در معرض  ا ی ی احتمال ت یمسموم یبرا •
 ۸۹۱۱-۵۶۷- ۸۰۰-۱شماره تلفن بزنید: به این 

 

  ی اورژانس شرایط ی هااز نمونه  ی . برخد ی بخش اورژانس برو نی کتری به نزد ای  فتهر گتماس  ۱-۱-۹با  ،یکننده زندگد ی تهد ا ی ی بحران طیشرا یبرا •
 : ندست ی ن  هااین محدود به  لبته ا ،است زیرموارد  شامل 
o نه ی قفسه س  هایدرد 
o ی مشکل تنفس 
o د ی شد  یزی خونر 
o ان استخو یمشکوک به شکستگ ا ی استخوان،  یشکستگ 
o  ی حمله قلب  ای  ]مغزی[  سکتهعالئم 
o عفونت خون(   سی عالئم سپس( 
o  درد در اوایل بارداری 

https://www.fraserhealth.ca/Service-Directory/Service-At-Location/9/5/surrey-mental-health-and-substance-use-urgent-care-response-centre#.Xdcc0_lKiUk
https://www.fraserhealth.ca/Service-Directory/Service-At-Location/9/5/surrey-mental-health-and-substance-use-urgent-care-response-centre#.Xdcc0_lKiUk

