สํานักงานสาธารณะสุขที่ Torfnes เมือง Ísafjörður
เวลาเปดทําการ 8:00-16:00.
หมายเลขโทรศัพทของสํานักงาน 450-4500.
หมายเลขบริการฉุกเฉิน - 112
หมายเลขโทรศัพทแพทยเวร – 863-8000
หากตองการใชบริการลาม ควรปฏิบัติอยางไร? ทานสามารถติดตอกับแผนกประชาสัมพันธ
ของโรงพยาบาล Fjórðungs ของเมือง Ísafjörður ที่หมายเลขโทรศัพท 450-4500
ทางแผนกจะทําการติดตอแพทย เพื่อจัดหาลามใหทา น ตามความจําเปน

ชื่อสถาบัน
โรงพยาบาล Fjórðungs ของเมือง Ísafjörður
- แผนกเอ็กซเรย
- แผนกคนควาวิจัย
- แผนกอุบัติเหตุ
- แผนกคนไขนอก อายุรศาสตร
ศูนยอนามัย Súðavík
ศูนยอนามัย Suðureyri
ศูนยอนามัย Flateyri
ศูนยอนามัย Ísafjörður
ศูนยอนามัย Þingeyri
สถานพยาบาล Sólborg, Flateyri
สถานพยาบาล Tjörn, Þingeyri

หมายเลขโทรศัพท
450-4500

456-4966*
456-6144*
456-7638
450-4500
456-8122
456-7718
456-8141

* = โทรฯนัดเวลาไดที่หมายเลข 450-4500
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เวลาเปดทําการ
8:00-16:00
8:00-15:0
8:00-16:00
เปดทําการ 24 ชั่วโมง
10-12 วันพุธ และศุกร
วันพุธ 9:00-12:00
วันจันทร 9:00-12:00
8:00-16:00
8:00-16:00
9:00-16:30
เปดทําการ 24 ชั่วโมง
เปดทําการ 24 ชั่วโมง

ฝายบริการ / ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง : (Þjónusta / sérfræðingar)
แผนกอายุรเวท /ศูนยอนามัย : (Lækningasvið / heilsugæsla)
แพทยประจําบาน (Heimilislækningar)
บริการดานจิตศาสตร (Sálfræðiþjónusta)
ศูนยปองกันสุขภาพ (Heilsuvernd)
การปองกันโรค (Forvarnir)
ศูนยดูแลสุขภาพของโรงเรียน (Skólaheilsugæsla)
แผนกเวชระเบียน (Sjúkraskráning)
แผนกพยาบาล / ศูนยอนามัย (Hjúkrunarsvið / heilsugæsla)
บริการดานพยาบาลทั่วไป (Almenn hjúkrunarþjónusta)
การบริการรักษาพยาบาลที่บานพัก (Heimahjúkrun)
ศูนยปองกันสุขภาพ (Heilsuvernd)
การปองกันโรค (Forvarnir)
ศูนยดูแลสุขภาพของโรงเรียน (Skólaheilsugæsla)
แผนกอายุรเวท / โรงพยาบาล (Lækningasvið / sjúkrahús)
แผนกสูติกรรม (Fæðingadeild)
แผนกฉุกเฉิน (Bráðadeild)
แผนกคนไขสูงอายุ (Öldrunarlækningadeild)
แผนกศัลยกรรม (Skurðdeild)
แผนกดมยา (Svæfingar)
แผนกอุบัติเหตุ (Slysadeild)
แผนกคนไขนอก (Göngudeild)
แผนกฟนฟูเพื่อสุขภาพ (Endurhæfingardeild)
แผนกคนควาวิจัย (Rannsóknardeild)
แผนกเอ็กซเรย (Röntgendeild)
แผนกพยาบาล / โรงพยาบาล (Hjúkrunarsvið / sjúkrahús)
แผนกฉุกเฉิน (Bráðadeild)
แผนกสูติกรรม (Fæðingadeild)
แผนกคนไขสูงอายุ (Öldrunarlækningadeild)
แผนกศัลยกรรม (Skurðdeild)
แผนกวางยาสลบ (วิสัญญีแพทย) (Svæfingar)
แผนกพักฟนหลังผาตัด (Uppvöknun)
แผนกอุบัติเหตุ (Slysadeild)
แผนกคนไขนอก (Göngudeild)
หองสมุดพิเศษ (Fagbókasafn)
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แพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Aðrir sérfræðingar)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

– มาประจําการประมาณสองเดือนครั้ง
จักษุแพทย (Augnlæknir)
แพทยโสต, ศอและนาสิก (Háls, nef og eyrnasérfræðingur)
– มาประจําการประมาณสองเดือนครั้ง
สูติ-นารีแพทย (Kvensjúkdómalæknir)
– มาประจําการปละสองครั้ง
ศัลยแพทยกระดูก (Bæklunarskurðlæknir)
– มาประจําการปละสองครั้ง
แนะนําอวัยวะเทียม (Stoðtækjafræðingur)
– มาประจําการประมาณสองเดือนครั้ง
กุมารแพทย (Barnalæknir)
– มาประจําการดังเชนสามเดือนครั้ง
ศัลยแพทยหัวใจ (Hjartasérfræðingur)
– มาประจําการประมาณสามเดือนครั้ง
– มาประจําการเดือนละสองครั้ง
จิตแพทย (Sálfræðingur)
แพทยโรคผูสูงอายุ (Öldrunarlæknir)
– มาประจําการเดือนละครั้ง
การตรวจมะเร็ง (Krabbameinsleit)
– มาประจําการปละสองครั้ง

หากตองทราบขอมูลเกี่ยวกับเวลาทําการ ของแพทยผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่โรงพยาบาล
Fjórðungs ของเมือง Ísafjörður กรุณาโทรฯติดตอที่หมายเลข 450-4500
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การตรวจสุขภาพสําหรับการขอใบอนุญาตอยูอาศัย (Læknisskoðun vegna dvalarleyfis.)
สํานักงานสาธารณะสุขเมือง Ísafjörður รับทําหนาที่ในการตรวจสุขภาพ
สําหรับบุคคลที่โยกยายเขามาอาศัยอยูใหม และออกใบรับรองการตรวจสุขภาพให
เพื่อนําไปเปนหลักฐานประกอบใบคํารอง ขออนุญาตทํางาน- และอยูอาศัยในประเทศไอซแลนด
กอนที่จะออกใบรับรองแพทย ทานจะตองไดรับการตรวจสุขภาพ ตามกฏหมายวาดวยการปองกันโรค เลขที่ 19/1997 และกฏหมายเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพเลขที่ 131/1999
โดยไดรับการตรวจตามมาตรฐานดังตอไปนี้:
1. รับการตรวจรางกายทั่วไปจากแพทย
2. ในการตรวจโรคสวนใหญมักจะตรวจ:
• หาเชื้อวัณโรคสําหรับบุคคลที่มีอายุ 35 ปและต่ํากวา
• สําหรับบุคคลที่มีอายุ 35 ปขึ้นไป จะทําการฉายเอ็กซเรยปอด เพื่อดูวาปอดปรกติหรือไม
3. ตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ:
• โรคเอดส /โรคภูมิคุมกันบกพรอง หรือ เอช ไอ วี (Eyðni / alnæmi (HIV))
• โรคตับอักเสบชนิด บี (Lifrarbólga B)
• โรคตับอักเสบชนิด ซี (Lifrarbólga C)
• โรคซิฟลิส (Sárasótt)
4. ในบางกรณี แพทยอาจตองทําการตรวจคนไขเพิ่มเติม ตามประวัติของคนไข อาทิเชน การตรวจ
อุจจาระ สาเหตุมาจากการติดเชื้อในลําไสใหญเปนตน
สําหรับผูที่ไดรับการตรวจหาเชื้อวัณโรค สําคัญอยางยิ่งที่จะตองมาพบแพทยสองครั้ง
(ผลของการตรวจหาเชื้อวัณโรค จะปรากฏภายใน 2 – 3 วัน) หากผลออกมาวาทานติดเชื้อ
ก็จะทําการฉาย เอ็กซเรยปอด เพื่อตรวจหาความผิดปรกติของปอดตอไป
หากตรวจพบวาทานติดเชื้อ เอช ไอ วี-, โรคตับอักเสบ- และ/หรือโรคซิฟลิส
แพทยก็จะนัดทานมาพบ เพื่อรับคําปรึกษาแนะนํา
ถาหากผลการตวรจสุขภาพเปนปรกติ แพทยจะสงใบรับรองไปยัง สํานักงานกองตรวจคนเขาเมือง
การออกใบรับรองแพทย จะใชเวลาประมาณ 2 – 3 อาทิตย
สามารถโทรฯนัดเวลาเพื่อรับการตรวจไดทุกวัน ที่หมายเลข 450 4500 ในเวลา 8:00 - 16:00 น.
อัตราคาใชจายในการตรวจนั้น ราคาจะแตกตางกัน ซึ่งจะขึ้นอยูกับความจําเปนของการตรวจ แต
ถาหากวาไปขอรับการตรวจที่ แผนกคนไขนอก,โรคติดตอ ที่แลนดสปตาลา, โฟสเวยี่
(Landspítalanum við Fossvog) และที่ศูนยอนามัย เรยคยาวิค (Heilsuverndarstöð Reykjavíkur)
แผนกวัณโรคปอด สําหรับเด็กนั้น ตรวจไดที่โรงพยาบาลเด็ก แลนดสปตาลา (Barnaspítali
Hringsins, Landspítali) ทานไมตองเสียคาใชจายแตประการใด

4

ทั่วไปเกี่ยวกับความจําเปนในการใชลามแปลภาษา(Almennt um nauðsyn þess að nota túlk)
ผูโยกยายเขามาอาศัยอยูใหม แลผูลี้ภัยที่อาศัยอยูที่ประเทศไอซแลนด
มีสิทธิเสมอภาคเหมือนชาวไอซแลนด ที่จะไดรับขาวสารขอมูลตางๆ
ซึ่งภาครัฐจะตองรับประกันในสิทธิมนุษยชนของคนทุกชาติทุกภาษาที่อาศัยอยูในประเทศ
ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่ง สําหรับบุคคลที่ไมเขาใจภาษาไอซแลนด จึงมีสิทธิที่จะใชลาม
ในการแปลความหมายของขอมูลตางใหเขาใจ ตามกฏหมายวาดวยการแนะนําขอมูลจากภาครัฐ
วรรคที่ 7 เลขที่ 37/1993
ประเทศไอซแลนดไดทําสัญญาระหวางประเทศกับหลายๆชาติ
ในการรับรองวาบุคคลที่ไมเขาใจภาษาไอซแลนด สามารถใชลามในการขึ้นศาลไดตามกฏหมาย
ในกรณีที่เกี่ยวของกับทางราชการ, คดีความสวนตัว, ปญหาเกี่ยวกับสืบหาบิดาของเด็ก
ตลอดจนการยึดทรัพยหรือการตัดสิทธิ์ในการเปนอิสระเปนตน ซึ่งบุคคลนั้นมีสิทธิใชลามได
โดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด
ตามกฏหมายวรรคที่ 5 เลขที่ 74/1997 วาดวยสิทธิของผูปวย ที่ไมสามารถพูดภาษาไอซแลนด
หรือตองใชภาษามือ มีสิทธิขอบริการใชลามได โดยไมตองเสียคาใชจายแตอยางใด
แตผูปวยจะตองลงทะเบียน อาศัยอยูที่ประเทศไอซแลนด เปนเวลา 6 เดือนหรือมากกวานั้น
และมีประกันสุขภาพ
แมวาบุคคลชาวตางชาติ ที่อาศัยอยูที่ประเทศไอซแลนดนานพอสมควร
และพอที่พูดภาษาไอซแลนดไดบาง ก็ยังสามารถใชลามได ในกรณีของปญหาที่ซับซอน อาทิเชน
ปญหาเกี่ยวกับสุขภาพ- และเขาปรึกษากับสํานักงานบริการสังคม, โรงเรียนอนุบาลและประถมศึกษา, ขึ้นศาล- และคดีความตางๆที่สถานีตํารวจ, หนวยงานของเทศบาล, ภาษีอากร,
ธนาคาร, สํานักงานซื้อขายอสังหาริมทรัพย เปนตน แตถาหากวาชาวตางชาติดังกลาว
ไมตองการลามในวาระนั้นๆ ก็สมควรเคารพในสิทธิสวนบุคคลของชาวตางชาติผูนน
ั้ ดวยเชนกัน
เมื่อใดถึงจําเปนที่จะใชลาม?
เมื่อมีการติดตอพูดคุย ระหวางบุคคลสองคนที่ไมสามารถ ทําการสื่อสารในภาษาเดียวกันได
ดังนั้นจึงสมควรใชลาม
ในหลายๆดาน ภาครัฐยังมีความตองการรับทราบขอมูล และใหขอมูลแกบุคคลตางๆอีกมากมาย
และขอมูลที่ใหนั้น ตองงายตอการทําความเขาใจ และไมมีการเขาใจผิด
ดังนั้นการใชลามจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะจะชวยหลีกเลี่ยงการเขาใจผิด
ทําใหมีความเขาใจตรงกัน ประหยัดเวลาและเศรษฐกิจ
ไมสมควรใหญาติพี่นอง, เพื่อน และผูเกี่ยวของ มาเปนลามแปลภาษาใหกับทาน
และหามใชเด็กมาเปนลาม
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