بهبود سالمت :جامعه صحبت می کند

سالمت خوب برای توانایی کار ،یادگیری ،رشد و
پیشرفت ضروری است.
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مردم نمی توانند مراقبت صیحی الزم را دریافت کنند
دالیل عمده نداشتن دسرسی
به خدمات صیحی:
نداشتن بیمه صیحی >
مصارف گزاف خدمات صیحی >

در سال گزشته از  ۵نفر۳
نفر نتوانسطه دوای مورد
نیاز خوده را بخرد.

دالیل عمده
قیمت با ال >
نداشتن بیمه صحی >
نداشتن پول پیش پرداخت >
نداشتن وقت کافی از وضیفه و >
یا مکتب

مراکز ذیل هردو نهادهای کومکی اند که یک
نضر سنجی ای را با ۱۸نهاد اجتماعی یگر انجام
داده اند.در این نضر سنجی  ۹۰۸نفر که به ۱۱
زبان مختلف صحبت میکردن برگزار شه بود.
یافته های این نضر سنجی ازقرار ذیل میباشد:

گرفتن مراقبت صیحی
اغلب دشوار است

تنها ۲نفر از ۵نفر این
رامیدانستند که:
برای رفتن به کلینیک هیچ مشکلی ندارند >

در سال گزشته  ۳نفر از میان ۴
نفر توانایی رفتن به داکتر را
نداشتن باوصف ضرورت به
داکتر

مغلق بودن بیمه صحی
از  ۵نفر  ۲نفر توانایی این را داشتن که:
بیمه صیحی شان کدام مشکالت را >
پوشش میدهد
و چطور بیمه صحی شان را دوباره >
تمدید نمایند
تنها  ۱نفر از  ۲گفتن که

کسی در کلینیک خود داشته باشد که به >
زبان خود شان صحبت کند
می فهمن که کدام عالیم به کمک صحی >
نیاز دارد

تنها  ۱نفر از ۲نفر
گفتند که کلینیک آنها آنچه را که به آنها >
می گوید ،میفهمند
اطالعاتی را که از کلینیک دریافت >
میکنند ،به آسانی درک میکنند
باور داشته که کلینیک آنها فرهنگ انها >
را درک می کند و احترام می گذارد

که توانستن دواخانه ا ی را پیدا بکنند که >
بیمه صحی شان را قپول بکند

?چی فکر

می کنید

?

چگونه این را با تجربه خود مقایسه
کنید؟

قدم های موهم برای حل این مشکالت
باز بودن مرکز صحیی در روز های اخیر هفته >

موجود بودن مترجم در کلینیک >
رساندن دوا در پشت خانه بیمار >
فراهم نمودن وسیله نقلیه >
چه چیزی متفاوت یا مشابه است؟
چه نزریه های دیگری در مورد بهبود ▪ موجودییت فرد موضف به خاطر حل مشکالتات صحی >
سالمت در جامعه خود دارید؟

به خاطر معلومات بیشتر به ویب
سایت ذیل مراجعه نماید
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دسرسی به خدمات عاجل >
فراهم نمودن معلومات نوشتاری به زبان مادری >

