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1. Accueil ورود www.tralelho.fr

Pour faire votre entrée administrative et créer votre dossier, merci de présenter :
برای ورود اداری خود و ايجاد فايل خود، از ارائه سپاسگزارم

Votre pièce d'identité ou votre passeport

مقاله هويت شما يا گذرنامه

Votre carte Européenne de santé

کارت بهداشت اروپا شما

Votre carte d'assurance privé

کارت بيمه خصوصی شما

Les frais de votre passage aux Urgences seront à votre charge

هزينه بازديد از ER به هزينه شما خواهد بود

2. Votre attente انتظار شما

En attendant, merci de ne pas manger, boire ou fumer.

در عين حال، لطفا غذا ندهيد، نوشيدنی يا سيگار نکشيد.

Si votre douleur augmente, adressez vous à l'infirmier d'accueil qui  vous donnera un antalgique.

اگر درد شما افزايش می يابد، با پرستار تماس بگيريد که می تواند به شما يک ضد درد بدهد

هنگامی که رکورد شما ايجاد می شود، در جلوی پرستاران روی صندلی های قرمز نشسته و آنها را به محض اينکه نوبت شما می 
آيد، با شما تماس می گيرند.

Une fois votre dossier créé, allez vous asseoir sur les chaises rouges face aux infirmiers, ils vous 
appeleront dès que votre tour viendra. 



3. Votre prise en charge avec l'IAO پشتيبانی شما با پرستار

L'infirmier va vous poser un bracelet qui indique votre nom et votre prénom,
gardez le tout le temps de votre séjour aux urgences ou à l'hopital.

پرستار از شما می خواهد دستبند خود را که اسم و نام شما را نشان می دهد بپوشاند، تمام وقت اقامت خود را در اتاق 
اورژانس يا در بيمارستان نگه داريد.

Vous serez installé dans une pièce a calme, ou vous expliquerez à l'infirmier le motif de 
votre venue.

شما در يک اتاق آرام قرار می گيريد، جايی که به دليل پرستار خود به پرستار توضيح دهيد.

Votre famille ne pourra pas venir avec vous dans le secteur de soins, elle devra attendre 
dans le hall.

خانواده شما قادر نخواهد بود با شما در منطقه مراقبت بيافتد، آنها بايد در سالن صبر کنند.

هنگامی که سؤاالت پرستار خانم از شما خواسته می شود، او را به ناحيه مراقبت می برد تا منتظر پزشک باشد.

Une fois les questions de l'infirmier d'accueil posées, il vous emmènera dans un secteur de 
soin pour attendre le médecin.

Afin de faciliter l'examen du médecin,l'infirmier vous demandera peut être de vous habiller 
avec une blouse de l'hopital.

پرستار ممکن است از پرستار بخواهد که لباس تان را از بيمارستان بپوشاند.



4. La consultation médicale مشاوره پزشکی

Après une prise de sang, il faut environ 1h30 pour avoir le résultat.
پس از آزمايش خون، حدود 1:30 ساعت طول می کشد تا نتيجه را بدست آوريد.

بسته به وضعيت سالمتی شما، پزشک گاهی اوقات خواهان مراقبت از قبيل آزمايش خون، امتحاناتی نظير يک راديو 
يا اسکنر يا از شما بخواهد از شما مراقبت کند.

اگر پزشک برای اسکن درخواست کند، شما در روز (يا شب) اسکن می کنيد، اما گاهی اوقات اسکن زيادی در همان 
روز انجام می شود و صبر می تواند چند ساعت طول بکشد.

ما از شما می خواهيم که غذا يا نوشيدنی نگذاريد تا پزشک اجازه شما را ندهد، گاهی اوقات از شما خواسته می شود 
که در معده خالی بمانيد.

Nous vous demandons de ne pas manger ou boire tant que le médecin ne vous y a pas 
autorisé, certains examens demandant de rester à jeun.

Si le médecin demande un scanner, vous aurez l'examen dans la journée (ou la nuit),  mais 
il y a parfois beaucoup de scanner a réaliser dans la même journée et l'attente peut durer 
quelques heures.

Selon votre état de santé, le médecin demandera parfois des soins, comme une prise de 
sang, un examen comme une radio ou un scanner, ou pourra demander de vous garder en 
observation pour surveiller votre état de santé.

Un étudiant en médecine viendra vous examiner et vous poser d'autres questions pour 
approfondir votre examen.

يک دانشجوی پزشکی می آيد تا شما را مورد بررسی قرار دهد و از سواالت بيشتری برای بررسی بيشتر خود بپرسد.


