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حمایت از بیماران در منطقه پایتخت

– اطالعاتی برای بیماران و خویشاوندانشان

بیمارستانهای منطقه پایتخت حمایت از بیماران را عرضه
میدارند بعنوان کمک برای فهمیدن و مدارا کردن با مشگالت
روانی ٬اجتماعی ویا مشگالت موجود ٬که بعنوان بیمار تجربه
میکنیم .این شامل همه چیز از راهنماپي و مشاوره گرفته ٬تا
حضور کشیش /امام ٬یا منابع گروههای قومی٬
مدارس ٬روانشناسها و غیره میگردد
چگونه از حمایت از بیماران بهره مند میشویم؟
در سایت اینترنتی فهرستی از ٬مساعد تهای موجود در
بیمارستانهای مختلف منطقه پا یتخت وجود دارد.
www.regionh.dk/patientstoette
همچنین میتوانید مطالبی پیدا کنید ٬که میتواند شما را تشویق
کند که ٬بعنوان بیمار یا خویشاوند اوچگونه میتوانید با
مشگالت روحی ومبارزه وجودی
کنار بیا یید .این مطالب شامل اظهارات بیماران دیگر در
مورد ٬اینکه چگونه با بیماری خود کنار آمدند ٬ویا اینکه
بعنوان خویشاوند چطور با مشگل
کنار بیایید همچنین از طریق پخش مطالب تخصصی و حرفه
ای از طریق رادیو و تلویزیون میتوان اطالعات الزم را
بدست آورد
آیا میل دارید عضو هییت داوری بیماران باشید؟
مرکز علمی میان فرهنگی برای مساعد ت ببیماران
هییت داوری بیماران را اداره میکند ٬محلی که بیماران و
خویشاوندانشان در باره موضوعا ت
مختلف ٬مربوط بمساعد ت و پشتبانی از بیماران گفتگو
میکنند .برای مثال ٬موضوع اینکه بعد از گذراندن دوران
بیماری چگونه بکار خود
برمیگردند ٬وچطور با فرزندان خود راجع ببیماریشان صحبت
میکنندو غیره.

آیا میل دارید بیشتر بدانید؟
مرکز علمی میان فرهنگی برای حمایت از بیماران یک مرکز
علمی تحت نظر منطقه پایتخت است ٬که هد فش جمع آوری
و دادن اطالعت ودانستنیها
در مورد روانشناسی ٬روانشناسی اجتماعی ٬مذهبی ووجودی
حمایت از بیماران برای بیماران ٬خویشاوندانشان ومتخصصین
بخش بهداشت میباشد.این مرکز علمی بطور مستثیم حمایت از
بیماران را بعهده ندارد ٬بلکه اپن مرکز حمایت از بیماران در
بیمارستانها را حمایت کرده و آشنایی با این ترتیبا ت
را توسعه میدهد.
درصورتیکه ایده ها و یا نظریات خوب برای کار کرد این
مرکز دارید ویا میخواهید بیشتر راجع بآن بدانید با ما تماس
بگیرید
امکانات حمایت از بیماران در منطقه پا یتخت را در
سایت اینترنتی ما
www.regionh.dk/patientstoette
پیدا کنید .در اینجا شما یک نظر کلی از امکانات حمایت
از بیمارانرا در منطقه پایتخت بدست میآورید ٬فیلمهای
کوتاه ٬در مورد اینکه حمایت از بیماران چیست و
اطالعات  ٬در اینمورد که بهنگام بیماری چگونه بمبارزه
میپردازیم مشاهده میشود.

مرکز علمی میان فرهنگی برای حمایت بیماران
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حمایت از بیماران چیست؟
وقتی کسی به بیماری کشنده ای مبتال میشود ٬یا دچار سانحه
ای میگردد ویا بیماریش مزمن تشخیص داده میشود ٬معموال
سوأالت زیادی مطرح میشود ٬مثال چرا من ٬باید مریض
شوم ٬باید از این بیماری بمیرم یا اینکه آیا دوباره زندگی
طبیعی خواهم داشت؟

این جلسات جنبه درمانی ندارند ٬لکن رد وبدل تجربیات است٬
که ما برای بهتر نمودن امکانا تی که در اختیار بیماران
میگذاریم بکار میبریم .این
جلسا ت بر حسب احتیاج تشکیل میشوند که در سایت اینتر
نتی ما اعالن میگردد.
www.regionh.dk/patientstoette
ما مرتبا بیماران موجود را به هییت داوری بیماران دعوت
میکنیم .در صورت تمایل از طریق سایت انترنتی ما میتوانید
در این باره مطالعه کنید

