
(persisch)

بیماران عزیز،

ما دندانپزشکان با کمال میل حاضریم شما را معاینھ و معالجھ کنیم و بشما در مطب خود خوش آمد میگوئیم.

برای انجام معالجات الزم است کھ شما شفاھی مطالبی را توضیح دھید کھ دکتر معالج شما آنرا بفھمد.

شد از شما سئواالتی بنماید( مثأل کجا دقیقأ درد میکند، یا چند وقت است کھ این درد شروع شده ویا اینکھ آیا شما یک حالت فشار دندان پزشک باید قادر با
احساس میکنید) و جواب ھای شما برای دندانپزشک مھم میباشد کھ او بتواند تشخیص دھد کھ شما مبتال بچھ بیماری ھستید.

تمالی کھ میتواند پیش بیاید وظیفھ دکتر دندانپزشک استکھ آنھارا بشما اطالع دھد. بھمین جھت بسیار واجب است کھ شما راجع بھ معالجھ و ریسکھای اح
ت ث و یا بتوانید راجع بھ آلرژی ھای احتمالی خود برضد بعضی داروجات و بعضی بیماری ھای احتمالی مانند اچ آی وی و یا بیماریھای کبد مثل ھپاتی

ھ ھنوز قابل دیدن نیست با دکتر معالجتان صحبت و این موارد را باو اطالع دھید.حاملھ بودنی ک
ان یک جرم اگر دکتر معالجتان شمارا معالجھ کند و از این موارد بی خبر بلشد و اگر بریسکھای احتمالی با شما صحبت نکند، احتمال دارد کھ این جری

جزائی باشد و از آن گذشتھ سالمتی شما در خطر بیافتد.

ی را کھ شما باو اعتماد دارید و بزبان آلمانی مسلط است با خود بیاورید. این اگر شما شخصأ اطالعات زبان آلمانی باندازه کافی ندارید، میتوانید یک فرد
مسلط باشد فرد الزم نیست کھ اطالعات زیاد پزشکی داشتھ باشد و الزم نیست کھ این شخص تعلیمات مترجمی داشتھ باشدف فقط باید آنقدر بزبان آلمانی 

کھ زبا ن را خوب بفھمد و صحبت کند

ھ خواھشمندیم کھ ورقھ ضمیمھ، پرسشنامھ بیماران را پر کنید و ھمراه  خود بیاورید.برای روز معالج

عالوه بر آن خواھشمند است کھ کارت یا ورقھ ھویت خود یا شناسنامھ را باضافھ ورقھ قبول مخارج را با خود بیاورید.

ماعی و یا مسئولین خانھ ای کھ شما آنجا زندگی میکنید بگیرید.اطالعات بیشتر در باره این موضوع را میتوانید از مسئولین اداره رفاه اجت

ما سعی خواھیم کرد کھ شما رارا ببھترین صورتی کھ امکان داشتھ باشد معالجھ کنیم.


