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Sığınmacı Sağlığı Hemşireleri (Refugee Health 
Nurses)         
Toplum Üyeleri için Bilgi (Information for Community Members) 
NSW Sığınmacı Sağlık Servisi’ne hoşgeldiniz. Sağlığınızın gözetilmesi önemlidir. Sağlıklı iseniz 
yeni bir ülkede yeni bir yaşantıyı başlatmak daha kolay olacaktır.  
Burada NSW eyaletindeki sağlık sistemi ile ilk temasınız bir Sığınmacı Sağlığı Hemşiresi ile olabilir. Bunlar, gerekli sağlık 
bakımı almanıza yardımcı olabilecek özel olarak eğitilmiş hemşirelerdir. 
Siz ve aileniz, Avustralya’ya gelmeden önce veya geldikten sonra sağlık kontrolleri yaptırmış olabilirsiniz. Ancak, göçmenlik 
görevlileri sadece belirli hastalıklar için test yaptırırlar. 
Sığınmacı Sağlığı Hemşiresi size ücretsiz bir sağlık kontrolü sunacaktır. Sağlık 
kontrolleri siz Avustralya’ya geldikten sonra sağlığınızı iyileştirebilir ve farkında 
olmadığınız sağlık sorunlarını ortaya çıkarabilir. 
Sağlık kontrolü bir saat veya daha uzun sürebilir ve şunları kapsar  : 
• bedensel ve duygusal sağlığınızla ilgili sorular 
• tansiyon ölçümü ve diğer kontroller 
• bir kan tahlili ayarlanması 
• ihtiyaç varsa aşıların düzenlenmesi 

Hemşireyi görmeye gelirken getirmeniz gerekenler şunlardır: 
• kullanmakta olduğunuz tüm ilaçlar 
• elinizde olan tüm aşı kayıtları 
• sizin ve ailenizin sağlığı ile ilgili elinizde olan tüm belgeler 
• (varsa) Medicare kartınız veya numaranız 
• (varsa) Sağlık Kartınız (Health Care Card). 

Size en iyi sağlık bakımının sağlanması için Sığınmacı Sağlığı Hemşiresi bir 
profesyonel tercüman ayarlayabilir. 
Tüm bilgiler gizli tutulacaktır. Hemşireye anlattıklarınız Avustralya’daki ikamet 
durumunuzu etkilemeyecektir. 
Sığınmacı Sağlığı Hemşiresini birkaç kere görmeniz gerekebilir. Sosyal görevliler 
randevulara gitmenize yardımcı olabilir. 
Sağlık kontrolünüzden sonra, Sığınmacı Sağlığı Hemşiresi evinize yakın bir aile 
doktoru (Pratisyen Doktor veya GP) bulmanıza yardım edecektir. Bu hemşire sizi ve 
ailenizi, diş kliniği, kadın sağlığı merkezi veya çocuk sağlığı servisleri gibi diğer sağlık 
servislerine havale edebilir. 

Sığınmacı Sağlığı Hemşiresi ile randevu veya daha fazla bilgi için bizi arayın. Bizimle konuşmak için bir tercümana 
ihtiyacınız varsa 13 14 50’den Yazılı ve Sözlü Tercümanlık Servisini (Translation and Interpreting Service) 
arayabilirsiniz. 

Sığınmacı Sağlığı Hemşiresi’nin 
sunduğu hizmetlerle ilgili daha 

fazla bilgi için lütfen : 

NSW Sığınmacı 
Sağlığı Servisi’ni 

(NSW Refugee Health 
Service) 

 (02) 8778 0770 
numaralı telefondan arayın 

Elektronik posta: 
refugeehealth@sswahs.nsw.gov.au 


