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จรรยาบรรณ
ทุกอย่างที่คณุไดค้ยุกับแพทย์ประจ�าตวัของ
คณุ หรอืเจ้าหน้าที่ที่ โรงพยาบาล แพทย์หรอื
หมอน้ันๆจะไม่เอาไปพูดตอ่กับบุคคลอื่น แม้
กระทั่งกับสามีของคณุ/ ภรรยาของคณุ/ บุตร
ของคณุ หรอืบุคคลอื่นในครอบครวัของคณุ 
เพราะเป็นจรรยาบรรณแพทย์

คณุจะตอ้งเป็นคนเลือกเท่าน้ันวา่ ใครที่
สมควรจะรบัทราบอาการป่วยของคณุได ้คณุ
จะตอ้งยินยอมดว้ยตนเอง วา่สามารถให้
บุคคลอื่นรบัทราบข้อมูลอาการป่วยของคณุ 
น่ันหมายความวา่ คณุสามารถมั่นใจและรูสึ้ก
สบายใจกับการพูดคยุกับแพทย์และพยาบาล
เกี่ยวกับอาการป่วยของคณุได

แพทย์เดนมารก์
และโรงพยาบาล
ที่น่ีคณุจะไดร้บัข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับ โรงพยาบาลและแพทย์
เดนมารก์ คณุสามารถอ่านและ
คน้หาวา่ หากคณุป่วยคณุจะตอ้ง
ไปที่ ใด และที่ ไหนที่คณุสามารถ
ไปตรวจรา่งกายได ้นอกจากน้ีที่
น่ียังเป็นแหล่งการคน้ควา้ข้อมูล
หรอืการวจิัยตา่งๆ ที่จะสามารถ
ช่วยคณุ และครอบครวัของคณุใน
เรือ่งของการมีสุขภาพที่ดี ได้

บัตรรกัษาสุขภาพ (บัตรรกัษาพยาบาล) 
เทศบาลเมืองจะออกบัตรรกัษาสุขภาพกับ
ทุกคนที่อาศัยอยู่ ในเดนมารก์แบบเป็นประจ�า 
หรอื บัตรรกัษาสุขภาพที่สามารถไดร้บัการ
รกัษาจากแพทย์ และสามารถไดร้บัการรกัษาที่
โรงพยาบาลไดด้ว้ย คณุจะตอ้งโชวบ์ัตรรกัษา
สุขภาพของคณุทุกครัง้เมื่อคณุไปพบแพทย์ 
หรอืไปโรงพยาบาล การตรวจรา่งกายและการ
พบแพทย์น้ันไม่ตอ้งเสียคา่ใช้จ่ายใดๆ 

ในเดนมารก์ ทุกๆคนที่ล้มป่วยแบบ
กะทันหัน มีสิทธิ์ที่จะมารบัการรกัษาที่
โรงพายบาลไดแ้บบไม่ตอ้งเสียคา่ใช้จ่าย 
ส่วนผู้มาเยี่ยมเยียนจากตา่งประเทศ ก็
สามารถเข้ารกัษาที่ โรงพยาบาลไดเ้ช่น
กัน 

ส่ือสารข้อมูลจัดท�าขึน้จากประวตัเิบือ้งหลัง
ของกรมสุขภาพอนามัย และใบปลิวเพื่อ
การตอ่ตา้นโรคมะเรง็ “หน่วยสาธารณสุข
ของเดนมารก์” ส�าหรบัผู้อพยพเข้า
ประเทศ อุปกรณ์ประกอบตา่งๆจัดท�าขึน้
ประสานกันกับโครงการวจิัย “Towards 

Sustainable Healthy Lifestyles Interventions 

for Migrants” (SULIM) ที่มหาวทิยาลัย
โคเปนเฮเกน โดยอาจารย์สอนภาษาที่ 
Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter.

การแก้ ไข: Lone Abenth Sperschneider,  

Maja Skrowny, Mette Scheel Kelstrup,  

Signe Smith Nielsen และ

Dansk Flygtningehjælps Tolkeservice

รปูถ่าย: Dreamstime, Mikkel Østergaard และ 

Amina Barghadouch

แผนผัง: GrafikDesign, Ida Magdalene

การพิมพ์: Grafisk, Københavns Universitet
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ล่าม
การที่แพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่ โรงพยาบาล
เข้าใจการบอกเล่าอาการของคณุน้ันส�าคญั
มาก ดงัน้ันหากคณุมีปัญหาเรือ่งภาษา เจ้า
หน้าที่ โรงพยาบาลจะโทรหาล่ามให้คณุ เพราะ
น่ีเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลที่จะ
จัดหาล่ามให้คณุ 

หากคณุตอ้งการล่ามเมื่อจะมาพบแพทย์, 
แพทย์ผดงุครรภ์ หรอืพยาบาล คณุจะตอ้ง
แจ้งเจ้าหน้าที่ตัง้แตค่ณุโทรมาจองเวลานัด 

แพทย์ประจ�าตวัของคณุ

เมื่อคณุอาศัยอยู่ ในเดนมารก์เป็นการถาวร
แล้ว คณุจะไดสิ้ทธิ์ ในการเลือกแพทย์ประจ�า
ตวั แพทย์ที่คณุสามารถโทรหาหรอืไปพบยาม
ที่คณุป่วย  แพทย์สามารถฉีดวคัซีนให้คณุ
และสามารถให้ค�าแนะน�ากับคนไข้หญิงไดว้า่ 
ท�าอย่างไรคณุจึงจะไม่มีบุตรไดอ้ีก หากคณุ
เคยมีปัญหาเรือ่งอ้วนมากมาก่อน หรอืคณุสูบ
บุหรีม่ากเกินไป คณุสามารถพูดคยุกับแพทย์
ไดต้ลอดเวลา แพทย์อาจจะถามค�าถามคณุ
บางอย่าง ที่อาจท�าให้คณุตกใจหรอืประหลาด
ใจได ้เน่ืองจากแพทย์อยากให้คณุเป็นคนคดิ
เองวา่ จะท�าอย่างไรที่จะไม่ ให้ตวัเองป่วย อย่าง
เช่น คณุอาจจะลดการกินน� ้าตาลลงสักนิด 
และออกก�าลังกายให้มากขึน้ เพราะการดแูล
รปูรา่งตวัเองน้ันเป็นส่ิงส�าคญัมาก

แพทย์จะช่วยให้การรกัษาคณุและการให้ยาที่
คณุตอ้งการใช้อยู่เสมอ

หลายตอ่หลายคนมีแพทย์ประจ�าตวัคนเดมิ
มาหลายปี น่ันเป็นเรือ่งที่ดเีพราะแพทย์จะ
รูเ้กี่ยวกับตวัคณุ และครอบครวัคณุอย่างด ี
แพทย์ยังสามารถจ�าอาการเจ็บป่วยตา่งๆใน
นครอบครวัของคณุไดด้อีีกดว้ย

แพทย์ประจ�าตวัของคณุจะรูจ้ักทุกๆอาการ
ป่วยทั่วไป แพทย์จะช�านาญอาการป่วยทั่วไป
อย่างพิเศษ เพราะวา่แพทย์ประจ�าตวัคณุ 
เป็นคนช่วยรกัษาอาการป่วยของคณุและเป็น
คนให้ยาคณุมากที่สุด  บางครัง้แพทย์ประจ�า
ตวัของคณุอาจตอ้งเขียนจดหมาย หรอือ้างอิง
อาการของคณุให้กับแพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ

โรค หรอืโรงพยาบาล และคณุอาจตอ้งไปตรวจ
หรอืรบัยาและการรกัษาที่ โรงพยาบาลใหญ่

ช่ือของแพทย์ ที่อยู่และเบอร์ โทรศัพท์อยู่ที่
บัตรรกัษาสุขภาพของคณุ แพทย์ส่วนมาก
จะเปิดคลินิกระหวา่งเวลา 08:00 และ 16:00 
และเปิดช่วงเย็นอีกหน่ึงครัง้ตอ่สัปดาห์ คณุ
สามารถโทรไปหาแพทย์ประจ�าของคณุได้
ตลอด ระหวา่งเวลา 08:00 และ 09:00 

ทุกครัง้ที่คณุตอ้งไปพบแพทย์ คณุไม่
อาจที่จะออกไปพบแพทย์ ไดท้ันที คณุ
จะตอ้งโทรนัดเวลากับทางคลินิกก่อน 
และคณุตอ้งโทรมาบอกคณุหมอทุก
ครัง้ที่คณุไม่สามารถมาไดต้ามเวลานัด 

เมื่อคณุย้ายถิ่นฐานใหม่ คณุจะได้
แพทย์ประจ�าตวัใหม่และ แน่นอน
วา่ไม่ตอ้งเสียคา่ใช้จ่าย คณุสามารถ
เปลี่ยนแพทย์ ไดเ้ช่นกัน หากคณุ
อยากไดแ้พทย์ ใหม่ แตค่ณุตอ้งจ่าย
เงิน 150 โครนเน่อ ดเูพิ่มเตมิไดท้ี่ 
www.borger.dk.

และการใช้ล่ามน้ันคณุไม่ตอ้งเสียคา่ใช้จ่าย
คนที่จะเป็นล่ามให้กับคณุน้ันเป็นล่ามมือ
อาชีพ พวกเขาจะไม่บอกหรอืพูดตอ่ในเรือ่ง
อาการของคณุ แน่นอนวา่จะเป็นส่ิงไม่ดแีน่ 
ถ้าคณุน�าบุคคลในครอบครวัมาเป็นล่ามให้
กับคณุ เพราะคนในครอบครวัคณุมีความ
ใกล้ชิดสนิทสนมกัน ดงัน้ันพวกเขาอาจจะ
ไม่กล้าบอกความจรงิให้คณุรูห้ากคณุเป็นโรค
อะไรรา้ยแรง และคนในครอบครวัของคณุอาจ
ไม่มีความรูเ้รือ่งช่ือของยา และอาจท�าให้ ไม่
สามารถแปลส่ิงที่แพทย์อธิบายให้คณุเข้าใจได 
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ใบสัง่ยา และยารกัษาโรค
เมื่อคณุตอ้งการยา แพทย์จะเป็นผู้ออกใบส่ัง
ยาให้กับคณุ ยาในใบส่ังยาสามรถซือ้ไดท้ี่รา้น
ขายยาเภสัชกรเท่าน้ัน ส่วนยาแก้ปวดหัวหรอื
ยาชนิดอื่นๆคณุสามารถซือ้ไดท้ี่ซุปเปอรข์าย
ของ ในรา้น Matas หรอืเภสัชกรโดยไม่ตอ้งมี
ใบส่ังยา

แพทย์ผู้เช่ียวชาญ 
ผู้เช่ียวชาญ เป็นผู้เช่ียวชาญในเรือ่ง เช่น 
โรคผิวหนัง หรอืโรคของผู้หญิง แพทย์จะ
ตรวจรา่งกายคณุและตดัสินใจวา่คณุจ�าเป็น
ตอ้งมีการตรวจรา่งกายใหม่ โดยผู้เช่ียวชาญ 
แพทย์ของคณุจะเขียนข้อมูลให้คณุ เรยีกวา่
เอกสารอ้างอิงไปยังแพทย์ผู้เช่ียวชาญ หลาย
ครัง้ที่แพทย์ประจ�าตวัคณุช่วยให้คณุไดพ้บ
ผู้เช่ียวชาญที่ด ีแตค่ณุสามารถที่จะหาผู้
เช่ียวชาญไดด้ว้ยตนเองเช่นกัน โดยคณุจะ
ตอ้งโทรไปนัดเวลากับผู้เช่ียวชาญดว้ยตนเอง 
แพทย์ตา หู คอ จมูก เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ที่คณุสามารถโทรหานัดเวลาไดต้ลอด โดยไม่
ตอ้งรอใบส่ังจากแพทย์ประจ�าตวัคณุก็ ได ้

บรกิารฉุกเฉินทางการ
แพทย์

หากคณุป่วย และแพทย์ประจ�าตวัของคณุ
ปิดท�าการแล้ว คณุสามารถโทรเรยีกใช้บรกิาร
ฉุกเฉินได ้คณุสามารถโทรไปใช้บรกิาร
ฉุกเฉินไดต้อ่เมื่อคณุป่วยมากๆ และไม่
สามารถรอแพทย์ประจ�าตวัของคณุเปิดท�าการ
ได ้บรกิารฉุกเฉินสามารถออกใบส่ังยาหรอืส่ัง
คณุไปโรงพยาบาลได ้บรกิารฉุกเฉินอาจออก
ความเห็นไดว้า่คณุป่วยไม่มาก ดงัน้ันบรกิาร
ฉุกเฉินอาจบอกให้คณุรอแพทย์ประจ�าตวัของ
คณุเมื่อเปิดท�าการ 

โดยปกตแิล้ว คณุจะตอ้งเป็นคนไปที่บรกิาร
ฉุกเฉินดว้ยตนเอง คณุอาจตอ้งใช้เวลาในการ
รอบรกิารฉุกเฉินสักครู ่เพราะเจ้าหน้าที่คอ่น
ข้างมีงานมาก บรกิารฉุกเฉินทางการแพทย์
เปิดท�าการเวลา 16:00 – 08:00 วนัจันทรถ์ึง
วนัศกุร ์ในวนัหยุดสุดสัปดาห์และวนันขัต
ฤกษ์เปิดท�าการตลอด 24 ช่ัวโมง
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กรณีฉุกเฉิน เรยีก 112

หมายเลข 112 คอืหน่วยให้ความช่วยเหลือ
กรณีฉุกเฉิน คณุจะตอ้งโทรไปที่เบอร 112 
เมื่อคณุตอ้งการรถพยาบาล หากคณุเห็นคน
ประสบอุบัตเิหตคุณุจะตอ้งโทรเบอร ์112 หาก
คนที่ประสบอุบัตเิหตน้ัุนมีอาการเจ็บมากหรอื
หมดสต ิคณุตอ้งโทรเรยีก 112 และเมื่อคณุ
โทร คณุจะตอ้งบอกเสมอวา่ คณุเป็นใคร เกิด
อะไรขึน้ และเกิดขึน้เมื่อไหร ่และคณุโทรจาก
ที่ ไหน 

แผนกฉุกเฉิน

ที่แผนกฉุกเฉินน้ันเป็นแผนกส�าหรบัคน
ที่ประสบอุบัตเิหต ุหรอืคนที่เกิดป่วยแบบ
กะทันหัน และแพทย์ประจ�าตวัไม่สามารถ
ให้การรกัษาได ้คณุจะมาที่แผนกฉุกเฉินก็ตอ่
เมื่อคณุไดร้บับาดเจ็บ เช่น น้ิวหัก ฯลฯ คณุ
จะตอ้งมาที่แผนกฉุกเฉินก่อน 24 ช่ัวโมงนับ
ตัง้แตค่ณุประสบอุบัตเิหต ุที่แผนกฉุกเฉิน
น้ันมีงานยุ่งมากตลอดเวลา และคนที่ป่วย
มากที่สุดจะไดเ้ข้าพบแพทย์ก่อน ดงัน้ันการ
น่ังรอในห้องพักรอพบแพทย์สักครูน้ั่นจึง
เป็นเรือ่งปกตธิรรมดามาก บางครัง้คณุอาจ
จะตอ้งรอถึง 2-3 ช่ัวโมง ทุกโรงพยาบาลจะมี
ห้องฉุกเฉิน ดงัน้ันบางครัง้คณุสามารถโทรมา
ก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาลได

แผนกจิตเวชฉุกเฉิน 
ที่แผนกจิตเวชฉุกเฉินน้ันส�าหรบัคนที่มี
ปัญหาทางจิต คนที่มีความคดิรา้ย หรอืคนที่มี
อาการเศรา้มากๆเป็นเวลานานๆ คณุสามารถ
โทรมาหรอืมาแผนกจิตเวชฉุกเฉินไดเ้ลย 
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แพทย์จะถามคณุเกี่ยวกับสามีของคณุ เกี่ยว
กับคณุสูบบุหรีห่รอืไม่ และเกี่ยวกับครอบครวั
คณุมีการป่วยหรอืไม

แพทย์ผดุงครรภ์
แพทย์จะบอกแพทย์ผดงุครรภ์ของคณุวา่คณุ
ตัง้ครรภ์ แพทย์ผดงุครรภ์จะส่งจดหมายให้
คณุวา่ เมื่อไหรแ่ละที่ ไหนที่คณุจะตอ้งมารบั
การตรวจในครัง้แรก คณุจะตอ้งตรวจปัสวะ
กับแพทย์ผดงุครรภ์ของคณุเสมอ คณุจะตอ้ง
น�ากระดาษที่หมอออกให้มาดว้ยเสมอ พูด
คยุกับผดงุครรภ์กับคณุเกี่ยวกับวา่คณุรูสึ้ก
อย่างไร แพทย์ผดงุครรภ์จะตรวจปัสสาวะ 
และกระเพาะอาหารของคณุและเธอฟังการ
เตน้ของหัวใจของเด็ก 

การคลอดบุตร
คณุตกลงกับแพทย์ประจ�าตวัของคณุวา่คณุ
จะคลอดบุตรที่ ไหน โรงพยาบาลอะไรที่เหมาะ
กับคณุ นอกจากน้ีคณุสามารถเลือกคลอดที่
บ้านได้ โดย จะมีแพทย์ผดงุครรภ์มาที่บ้าน
คณุ

การแท้งบุตร
ในเดนมารก์ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ์ท�าแท้งไดท้ี่
โรงพยาบาล แตจ่ะตอ้งท�าก่อนครรภ์มีอายุ
ครบ 12 สัปดาห์ ผู้หญิงมีสิทธ์เลือกที่จะ
ท�าแท้งหรอืไม่ท�าไดด้ว้ยตนเอง และหากคณุ
อยากที่จะท�าแท้ง คณุสามารถคยุกับแพทย์
ประจ�าตวัของคณุได ้และแพทย์ของคณุจะ
เขียนเอกสารอ้างอิงให้คณุไปที่ โรงพยาบาล
 

การตัง้ครรภ์

หญิงตัง้ครรภ์สามารถเข้ารบัการตรวจกับ
แพทย์ของตนเอง และแพทย์ผดงุครรภ์ ได้
หลายครัง้ในขณะเขาตัง้ครรภ์ ในการตรวจที่
โรงพยาบาลแบ่งออกไดห้ลายแบบ เช่น ตรวจ
แบบอุลตรา้ซาวด ์ฯลฯ ในการตรวจที่ โรง
พยาบาลแพทย์จะตรวจรา่งกายวา่ แม่และเด็ก
ปลอดภัยด ีถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึน้ แพทย์ก็
จะไดค้น้พบไดเ้รว็เท่าที่เป็นไปได ้และคณุ
สามารถให้สามีของคณุ หรอื คนสนิทเข้ามา
ในห้องตรวจไดอ้ีกดว้ย 

แพทย์ประจ�าตัว
ในการตรวจครัง้แรกจะตรวจโดยแพทย์ประจ�า
ตวัของคณุ คณุจะตอ้งนัดเวลากับแพทย์
ของคณุเมื่อคณุพบวา่คณุตัง้ครรภ์ แพทย์
จะท�าการตรวจคณุ และเขียนในกระดาษให้
คณุเพื่อน�ามาทุกครัง้ที่ตอ้งท�าการตรวจอีก ใน
กระดาษแพทย์และแพทย์ผดงุครรภ์จะเขียน
วา่ บุตรในครรภ์ของคณุโตขึน้แค่ไหน และ
คณุมีการตรวจแล้วในครัง้ใดบ้าง 

ป่วยมีสิทธิไดร้บั หากคณุพูดภาษาเดนมารก์
ได้ ไม่ดพีอ คณุสามารถขอใช้ล่ามได ้ที่ โรง
พยาบาลคณุสามารถพูดคยุกับผู้ ให้ค�าปรกึษา
ของผู้ป่วย ผู้ ให้ค�าปรกึษาของผู้ป่วยจะเป็น
คนที่สามารถช่วยคณุไดห้ลายอย่าง เช่น การ
รกัษา หรอืความเป็นไปไดท้ี่คณุจะไดร้บัไปยัง
โรงพยาบาลอื่น นอกจากน้ีคณุยังสามารถพูด
คยุกับผู้ ให้ค�าปรกึษาของผู้ป่วยได ้ถ้ามีอะไรที่
คณุไม่เข้าใจหรอื ถ้าคณุตอ้งการที่จะอุทธรณ์ 
ผู้ ให้ค�าปรกึษาของผู้ป่วยสามารถรบัฟังและมี
จรรยาบรรณในวชิาชีพ 

โรงพยาบาล

แพทย์ประจ�าตวัของคณุ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
โรคหรอื บรกิารฉุกเฉินเท่าน้ันที่สามารถส่งค�า
แนะน�าให้คณุเพื่อมาโรงพยาบาล คณุจะได้
รบัจดหมายจากโรงพยาบาลวา่ ที่ ไหนและเมื่อ
ไหรท่ี่คณุจะตอ้งไปโรงพยาบาล ในจดหมาย
จะเขียนวา่คณุอาจตอ้งท�าบางอย่างก่อนที่จะ
มาโรงพยาบาล เช่น คณุตอ้งกินข้าวหรอืดืม่
น� ้าก่อนมาโรงพยาบาล เป็นตน้ หากคณุป่วย
โดยกะทันหัน คณุจะไดร้บัการรกัษาได้ โดย
ทันที โรงพยาบาลส่วนมากจะมีข้อมูลและมี
ภาษาตา่งๆให้ ที่น่ีคณุสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยว
กับกฎระเบียบของโรงพยาบาลและส่ิงที่ผู้



การตรวจสอบการป้องกันมะเรง็ปาก
มดลูกและมะเรง็เต้านม 
ผู้หญิงทุกคนระหวา่ง 23 และ 59 ปีจะได้
รบัค�าเชิญทุกๆ 3 ปี เพื่อการตรวจหามะเรง็
ปากมดลูก การตรวจกับแพทย์ของคณุ ใน
การตรวจแพทย์สามารถตรวจพบโรคมะเรง็ 
หากแพทย์ตรวจพบไดเ้รว็ก็มีความเป็นไป
ไดท้ี่คณุจะหายขาด 

เมื่อคณุไดร้บัจดหมายแล้ว คณุตอ้งโทรไป
หาแพทย์ของคณุและนัดเวลา

บางแห่งในเดนมารก์ จะเชิญผู้หญิงอายุ
ระหวา่ง 50 และ 69 ปี เพื่อเอ็กซเรย์ทรวง
อกทุกๆสองปี การตรวจน้ีเรยีกวา่การฉาย
แสงเอกซเรย์มะเรง็ที่เตา้นม ผู้หญิงจะได้
รบัจดหมายที่ระบุ วนั เวลาและสถานท 

การตรวจภายใน - ปัญหาเก่ียวกับ
ช่องท้อง 
หากคณุมีปัญหาใด ๆ กับช่องท้อง 
คณุควรรบัการตรวจกับแพทย์
ประจ�าตวัของคณุ การตรวจน้ีเรยีก
วา่ การตรวจภายใน

หากคณุมีปัญหาพิเศษในช่องท้อง 
คณุสามารถไดร้บัการเอกสารถือไปยัง
สูตนิรแีพทย์ 
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การตรวจเด็ก

พยาบาลตามบ้าน
พยาบาลตามบ้าน เป็นผู้เช่ียวชาญใน
โรคของเด็ก พวกพยาบาลจะสังเกตเห็น
เช่นกันวา่ ครอบครวัมีสุขภาพที่ดหีรอืไม่ 
พยาบาลจะมาพบคณุที่บ้านหลังจากคณุ
คลอดแล้ว เธอจะตรวจรา่งกายเด็กและ
ตอบค�าถามตา่งๆของคณุ เช่น เกี่ยว
กับยาคมุ และการให้น� ้านม เธอจะมา
ตรวจเยี่ยมคณุที่บ้านหลายครัง้จนกวา่
บุตรของคณุจะอายุครอบ 2 ปี เธอจะ
เห็นการเจรญิเตบิโตของเด็ก โดยการ

การตรวจรา่งการเด็กและการฉีดวคัซีนคุ้ม
กันกับแพทย์ 
เด็กทุกคนสามารถรบัการตรวจวคัซีนไดฟ้รี
กับแพทย์ ปกตเิด็กควรไดร้บัวคัซีนเมื่ออายุ
ครบ 5 สัปดาห์ เด็กจะไดร้บัการตรวจและวดั
อุณหภูมิและการเจรญิเตบิโต เด็กๆจะไดร้บั
วคัซีนครัง้แรกเมื่ออายุครบ 3 เดอืน การให้
วคัซีนป้องกันโรคหมายความวา่ บุตรของคณุ
จะไม่ไดร้บัโรครา้ยแรงใดๆ

คณุจะตอ้งไม่ลืมที่จะโทรนัดเวลากับแพทย์
เพื่อรบัวคัซีนเด็ก พยาบาลจะให้สมุดเล่มเล็ก
กับคณุ วา่เมื่อไหรเ่ด็กควรไดร้บัวคัซีน 

วดัและช่ังน� ้าหนักทารก เธอตอ้งการให้เด็ก
และครอบครวัอยู่ดมีีสุข พยาบาลตามบ้าน
สามารถสรา้งกลุ่มสตรขีึน้หลังจากการคลอด 
ที่เรยีกวา่กลุ่มมารดาหรอืกลุ่มแม่บ้าน ในกลุ่ม
คณุสามารถพบปะกับมารดาที่อยู่อาศัยใกล้ๆ
บ้านของคณุได ้คณุจะสามารถพูดคยุกับเหล่า
มารดาเกี่ยวกับลูกของคณุ วา่ลูกของคณุเป็น
อย่างไรนครอบครวั

คณุสามารถขอใช้ล่ามไดเ้มื่อพยาบาลมาพบ
คณุที่บ้าน 
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พยาบาลท่ีช่วยคนชราตามบ้าน
คนชราสามารถขอความช่วยเหลือในการใช้
ยาได ้คณุสามารถขอความช่วยเหลือตัง้แต่
ตอนคณุตืน่นอน เขาจะช่วยพยุงคณุลุกขึน้
จนกระทั่งอาบน� ้าและใส่เสือ้ผ้า หากคณุป่วย
คณุสามารถขอไดเ้ช่นเดยีวกัน จะมีแพทย์
เป็นผู้ตดัสินวา่คณุจะไดร้บัการช่วยเหลือหรอื
ไม่ บางครัง้เมื่อคณุไปโรงพยาบาลแล้ว แตก็่
ยังไม่หายดแีละยังมีอาการป่วยนิดหน่อยเมื่อ
กลับมาบ้าน คณุสามารถขอความช่วยเหลือได ้
และโรงพยาบาลจะเป็นคนบอกเทศบาลของ
คณุวา่คณุตอ้งการความช่วยเหลือ หากไดร้บั
ความช่วยเหลือก็อาจจะมีคนช่วยหรอืพยาบาล
มาเยี่ยมบ้านคณุ 

ทันต์แพทย์ของเด็ก 
เด็กๆทุกคนที่เดนมารก์สามารถรบัการรกัษา
ฟันไดฟ้รกีับหมอฟันจนกวา่เด็กจะอายุครบ 
18 ปี เมื่อบุตรของคณุอายุครบ 2 ขวบ จะ
ตอ้งไปพบหมอฟันเป็นครัง้แรก คณุจะไดร้บั
จดหมายเชิญ หากบุตรของคณุมีปัญหากับ
ฟันก่อนอายุครบสองขวบ คณุจะตอ้งพาบุตร
ของคณุไปพบทันตแ์พทย์ส�าหรบัเด็ก คณุ
สามารถสอบถามพยาบาลได้

เมื่อบุตรของคณุเริม่เข้าโรงเรยีน จะไดร้บัการ
รกัษาแบบอัตโนมัตจากหมอฟันของโรงเรยีน

การตรวจเด็กท่ีโรงเรยีน 
เมื่อลูกของคณุเริม่เข้าเรยีน เทศบาลและ
พยาบาลจะเข้ามาตรวจ แพทย์จะท�าการตรวจ
บุตรของคณุวา่เด็กเจรญิเตบิโตแบบปกตหิรอื
ไม่ แพทย์จะมาตรวจเด็กตัง้แตเ่ด็กเริม่เรยีน
อนุบาลและชัน้ตอ่ไป พยาบาลที่ โรงเรยีนจะ
ท�าการตรวจลูกของคณุหลายครัง้ จะตรวจที่ 
ตา หู และจะวดัน� ้าหนักของเด็ก

หากบุตรของคณุมีปัญหาที่ โรงเรยีน ผู้
ปกครองจะตอ้งคยุกับครอูนุบาลของเด็ก 

ในประเทศเดนมารก์ เจ้าหน้าที่ ในเขต
เทศบาลเมืองจะเป็นผู้ดแูลคนชรา คนชรา
จะไดร้บัการดแูลหลายอย่างถ้าเขาอยู่บ้านของ
ตนเอง ที่เดนมารก์ลูกๆไม่สามารถช่วยเหลือ
พ่อแม่เมื่อแก่ชราไดต้ลอดเวลา ดงัน้ันคนชรา
ที่น่ีมักไดร้บัการดแูลจากเทศบาลของแตล่ะ
เมือง

ความช่วยเหลือในบ้านคนชรา
คนชราสามารถขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการ
ท�าความสะอาดบ้านและการซือ้ของได ้และ
สามารถขอการช่วยเหลือในการซักผ้าและล้าง
จานได ้หากคณุป่วย คณุก็สามารถขอไดเ้ช่น
กัน วธิีการขอน้ันคณุจะตอ้งถามที่เทศบาล
เมืองของคณุเพื่อขอความช่วยเหลือ

การช่วยเหลือจากอ�าเภอท้องถิ่นและการดแูลบ้าน 
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