 .7توجـه به صحت
در سویدن

عکسColourbox :

فهرسـت مطالب

صحت چیست؟
الکول ،مواد مخدر و تنباکو
خدمات صحی و طبی در سویدن
ارتباطات با خدمات صحی
به کجا باید مراجعه کنید؟
مراقبت دندان
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صحت چیسـت؟

صحت خوب به معنی سالم بودن و خوب بودن است .بطور مثال صحت
شما از خوردن ،استرس ،خواب ،استفاده از دخانیات ،الکول و مواد مخدر
متأثر میگردد .همچنان صحت شما با آب و هوای که با آن احساس خوب
دارید ،ارتباطات با مردم چهار اطراف و اینکه احساس کنید زندگی دارای
معنی است ارتباط دارد.
اجتماع چهـار اطراف شمـا برای صحت شما بسیـار مهم است .بطـور مثال
چگونگی زندگی ،وظیفه و اینکه خود را جز از جامعه احساس کنید نیز بر
روی صحت شما تأثیر میگذارد.

سیاست

اقتصاد ملی
وضعیت زندگی و کار

امنیت
اجتماعی
محیط کاری

تهیۀ مسکن
زراعت و
دین
مواد غذا
عادت های شیوۀ
بیکاری
محیط فزیکی
مواد
زندگی
خواب
غذایی
اوقات فراغت مقاربت
کار
بزرگسال
آشنایان
الکول
و فرهنگ جنسی
طبیعت
اطفال
و زندگی
نفوذ و
ترافیک
خدمات
فرهنگ
مشترک روابط
تأثیرگذاری تنباکو
اجتماعی
شبکه های مواد تعلیم و
مراقبت صحی ورزش حمایت
تربیه
اجتماعی مخدر
اجتماعی

سن و
سال

محیط
زیست

جنسیت
وراثت

عوامل تعیین کنندۀ صحت ،عاری از Dahlgren & Whitehead

صحـت عامه

صحت عامه صحتمندی تمام مردم مملکت است .حق صحتمندی یک حق
بشـری است .دولت مکلف است تا برای تمـام مردم جامعـه مراقبتهـای
را که ضرورت دارند فراهـم کند .در سـویدن دولت و مقامات مختلف در
راستای صحتمندی مردم کار میکنند.
ادارۀ صحت عامـۀ سـویـدن یک نهاد دولتی است که مسئولیت سرتاسری
امور صحت عامـه را بعهـده دارد .این اداره برای تندرستی تمـام مردم در
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سه نسل

عکسColourbox :

سـویـدن کار میکند .ادارۀ صحت عامه سـویـدن مشخصـاً در یازده عرصۀ
مختلف کار میکند .این یازده عرصه عبارتند از:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•مشارکت و نفوذ در جامعه
•وضعیت اقتصادی و اجتماعی
•وضع صحی در طفولیت و نوجوانی
•صحت در زندگی کاری
•محیط زیست و محصوالت
•خدمات صحی برای ارتقای صحتمندی
•حفاظت در مقابل امراض ساری
•تمایالت جنسی سالم و تولید مثل
•فعالیتهای جسمی
•عادات غذایی و غذا
•الکول ،مواد مخدر ،تخدیر ،تنباکو و قمار بازی

باوجـود این واقعیت که مقـامـات سـویـدن برای بهبود صحت عامـه کار
میکنند سطـح تندرستی گروههای مختلف جامعـه یکسـان نیست .افـراد
دارای تحصیالت و درآمـد پایین نسبت به افـراد دارای تحصیالت عالـی و
درآمد باال از سالمتی پایین برخوردار اند.
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عـادات غذایی خوب

خوردن و نوشیـدن برای صحت و سالمـتی شما بسیـار مهم است .تغـذیـۀ
خـوب و ورزش ،خطر مبتـال شـدن به بسیـاری از امراض مثـل مرض قلبی،
مرض شکر ،سرطان و مشکالت روانی را متیواند کاهش دهد.
بدن به مـواد مختلف ضرورت دارد .برای اطمینان از استفادۀ مـواد مـورد
ضـرورت بدن ،خـوردن غذاهـای مختلف مهـم است .اگر چـای صبـح ،نان
چاشت و شب را در اوقـات منظـم صرف کنید به آسانـی میتوانید مقـدار
مناسب مواد را دریافت کنید.

راهنمایـی در مـورد غذاهای مفید

اداره نظارت بر مواد غذایی مقام دولتی است که در امـور مرتبط به غذا
کار میکند .اداره نظارت بر مواد غذایی چنـد مشـوره راجع به غذا دارد که
برای صحتمندی خوب است ،طور مثال:
•

•
•
•

•بایـد میـوه و سبزیجـات زیاد مصـرف کرد .مـناسب است کـه انـواع
تـوت و سبزیجـاتی ماننـد میـوههای ریشـهای ،کلـم ،گلپـى ،بروکلی،
حبوبات و پیاز روی بیاوریـد .در سبزیجات ،میـوه ،حبوبـات و دیگر
غذاهـای گیاهی فواید بسیاری وجود دارد.
•برای صرف نان ،غله جات ،حبوبات ،مکرونی و برنج محصوالتی را
انتخاب کنید که دارای گندم باشند.
•اکثر اوقات ماهی بخورید ،دو الی سه بار در هفته .انواع مختلفی
ماهی های چرب و کمچرب و با برچسب محیط زیست را انتخاب
کرده کنید.
•روغنهای مفید را در آشپزی انتخاب کنید ،مانند روغن کلزا یا روغن
مایع ساخته شده از روغن کلزا و روغنهای (مسکه) مفید برای
ساندویچ و چرب کردن نان.

عکسColourbox :
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سوراخ کلید

غذاهای در خوراکه فروشیها وجود دارد که دارای تصویر «سوارخ
کلید» هستند .این غذاها سالم بوده ،چربی ،شیرنی و نمک آنها
کم است و نسبت به غذاهای که عالمت سوراخ کلید ندارند فایبر
زیاد دارد .اداره نظارت بر مواد غذایی به استفاده از مواد غذایی
دارای نشان سوراخ کلید توصیه میکند.

راهنمایی ها برای بزرگسـاالن

اگر بسیاری از بزرگساالن چربیهای اشباع شده کمتر بخورند
صحت شان خوب خواهد بود .چربی اشباع شده از محصوالت حیوانی مثل
شیر چرب و ترش ،مسکه ،پنیر ،گوشت چرب ،قیماق ،آیسکریم و کاکو
بدست میاید .همچنـان چربی اشبـاع شده در روغن های نباتی از قبیـل
روغن ناریال و زیتون پیدا میشود .چربی اشباع شده میتواند خطر ابتـال به
مرض قلبـی و عروقی را افزایش دهد.
چربی اشباع نشده برای بدن مفید است .چربی اشباع نشده خطر ابتال به مرض
قلبی و عروقی را کاهش میدهد .چربی اشبـاع نشده در بسیاری از روغنهای
نباتی ،روغنهای نرم و مایع برای پخت و پز ،ماهی ،جلغوزه و بادام وجود دارد.
در میـوه جات و سـبزیجات عناصر زیـادی مثل ویتامین ها ،منرال ها و
فایبر وجود دارد که بدن به آنها ضرورت دارد .سـبزیجات مثل زردک،
گلپی ،لوبیا و کلم دارای فایبر هستند .مصــرف میــوه جات و سبزیجات
بطــور روزانـه مفید است.
در گوشت ماهی و حلزون صدف دار تعداد زیادی ویتامینها وجود دارد.
همچنـان ماهی دارای چربی اومیگا 3-است که برای قلب ،فشـار خـون و
خون مفید است.
اگر اگر میخواهید وزن سالم داشته باشید باید غذاهای را که دارای شیرینی
و چربی هستند کم بخورید .بنابراین ،شما ترجیحاً از نوشیدن مقدار زیادی
نوشابه و خوردن مثاالً شیرینیها ،چیپس ،کلچهها و شکالت اجتناب کنید

راهنمایی هـا برای اطفال

اطفال در اوقات منظـم به غذاهای مغـذی ضرورت دارند .این امر باعث
رشد و نموی صحیح آنها میگردد.
برای نوزادان شیر مـادر یا خـوراک شیرخوار بهترین غـذا است .در مـرکز
صحی اطفـال ( )BVCمیتوانید معلومات بیشتر در مـورد غذاهای صحـی
برای اطفال دریافت نمایید.

میتـوانیـد در ویب سایت سـازمـان مـواد غذایـی دربارۀ بهترین غذا برای
شیرخوران بیشتر بخوانید.www.slv.se ،
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تندرسـتی و ورزش

انسانها برای رشـد و نمـو بـه ورزش ضرورت دارند .ورزش خطر ابتـال به
بسیاری از امراض مثـل مرض قلبی و عروقی و انـواع مشخص سرطانها را
کاهش میدهد .همچنان ورزش باعث خوشحالی بیشتر شما میگردد .خواب
شمـا بهـتر میشـود ،استرس را بهتر میتوانید تحمـل کنیـد و وزنتان برقـرار
میماند .بزرگساالن باید حداقل  30دقیقـه در روز ورزش کنند .الزم نیست
برای صحتمندی شدیدا ً ورزش کنید .قدم زدن کفایت میکند.
اطفـال نسبت به بزرگسـاالن بیشـتر به ورزش ضرورت دارند .اطفـال باید
بخاطر صحتمندی احداقل  60دقیقه در روز ورزش کنند.

استرس

بسیاری از مردم احسـاس میکنند که دچار استرس هستنـد .استرس لزوماً
خطرناک نیست .استرس انرژی بیشتر برای کنـترول وضعیتهای دشـوار
ایجاد میکند .به هر صورت استرس زیاد میتواند به صحت مضر باشد .اگر
به استرس دچار هستید خوب است که علت آنرا پیدا کنید .در آن صورت
میتوانید وضعیت خود را تغییر بدهید.
یکی از عالئـم استرس بد خوابیـدن و احسـاس غمـگینی است .همچنـان
ممکن است تمرکز فکری نداشته باشید ،حافظۀ ضعیف و مشکالت معده،
سردردی و درد جسمی داشته باشید.
اگر ورزش کنید ،خـوب بخورید و بقدر کافـی بخوابید به بدن خود کمک
خواهید کرد تا استرس را کنترول کند.

خواب

خواب خـوب برای صحتمنـدی مهم است .یک بزرگسال معموالً بین شش
الی نه ساعت خـواب در روز ضرورت دارد .اطفـال و جـوانان به خـواب
بیشتر ضرورت دارند.
مشـکالت خـواب عادی است .این مشـکالت میتـوانـد علتهای مختلفی
داشته باشد از قبیل تنباکو ،الکولُ ،خر زدن در خواب ،مریضی ،نگرانی و
استرس یا دیر غذا خوردن در شب.
اگر اتاق خوابتان تاریک ،آرام و سرد باشد ممکن بتوانید وضعیت خواب
خود را بهبود ببخشید .همچنان اگر از خـوردن غذا ،درست قبل از خـواب
بپرهیزید خواب کردن آسان خواهد بود .اگر خواب کنید و هر روز در عین
وقت بیدار شوید میتوانید به سادگی خوب بخوابید.
اگر مشکالت خواب ادامه داشته باشد ،بهتر است که به داکتر مراجعه کنید.
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سلامت جنسی و باروری

سـالمتـی جنسی به این معناست که شمـا به لحـاظ جسمـی ،عاطفـی،
مغـزی و اجتماعـی احسـاس سالمتی کامل کنید و این کامال با روابـط
جنسی ارتبـاط تنگاتنگی دارد .این موضوع با حق تصمیم گیری بر روی
جسم و روابط جنسی بی آنکه فــرد مــورد خشونت و یا تهدید و تبعیض
قــرار گیرد ،مرتبــط است .فرزندآوری به داشتن اطالعات ،رعایت نکات
بهداشتی و برخی خدمات بستگی دارد .و این حق همـگان است تا بتوانند
برای بچه دار شدن برنامه ریزی کنند .افزون بر این ارائه ی خدمــات
هنگام به دنیا آمــدن طفل و برخــورداری از امکانات الزم و باردار نشــدن
و نیز امکان سقط جنین به صـورت کامـال ایمنی برخوردار شوند .انسانها
حق دارند که در مورد اوالد دار شدن و اینکه چه زمانی میخواهند این
کار را انجام دهند ،تصمیم بگیرند.

الکـول ،مواد مخـدر و تنباکو

کسی که در سـویـدن میخواهـد الکول بخرد باید  20ساله یا باالتر از آن
باشد .الکول در پرچون فروشیهای انحصاری ،شرکت دولتی فروش الکول
( )Systembolagetکه در ملکیت دولت سـویـدن قـرار دارنـد فروختـه
میشود .همچنـان نوشـابههای مثـل بیر و آب سیب که دارای مقـدار کمی
الکول هستند در خوراکه فروشیها فروخته میشوند .برای خرید الکول از
چنین فروشگاهها باید حداقل سن شما ۱۸سال باشد .به همین صورت برای
فرمایش الکول در رستورانت باید  18ساله یا باالتر از آن باشید.
نوشیدن الکول برای زمان طوالنی میتواند به افسردگی ،اضطراب و
مشکالت خـواب منجر شود .اگر مقدار زیاد الکول بنوشید خطـر اعتیـاد به
آن وجـود دارد .همچمان خطر ابتال به امراض ساری و جراحت وجود دارد.

عکس :شرکت دولتی فروش الکول ()Systembolaget
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عکسColourbox :

مواد مخدر

در سـویـدن استفاده از هر نوع مواد مخدر ممنوع است .فروش و خرید
مواد مخدر غیرقانونی است .داشتن مواد مخدر برای استفادۀ شخصی نیز
غیر قـانونـی است .جرایم مرتبط به مواد مخدر (جرم مواد مخدر) دارای
جزاهای شدیدی ،اکثرا ً حبس است.

اگر مواد مخدر استفـاده میکنیـد اکثرا ً ترک آن به تنهـایـی مشـکل است.
بسیـاری از افراد معتـاد برای ترک اعتـیاد به کمک افراد مسلکـی صحـی
ضرورت دارند.
عادی ترین مواد مخدر در سـویـدن عبارتند از تخـم بنگ (حشیش ،ماری
جوانا) ،امفتامـین ،کوکایین و هرویین .یکنوع مواد مخدر که در سـویـدن
رواج پیدا کرده است خط ( )Khatاست .خرید و فروش خـط میتـواند به
حکم حبس طوالنی و جریمههای سنگین بیانجامد.

تنبا کو

سیگرت کشیدن میتواند باعث بسیـاری از امراض و مرگ زودهنـگام افراد
گردد .سرطان ،مرض شش ،مرض قلبی و عروقی و زخـم معـده بعضـی از
امراضیاند که در اثر استعمال سیگرت بوجـود میایند .وقتی در یک اتاق
با شخص که سیگرت میـکشد باشیـد شمـا هم دود سیگرت را استنشـاق
مینمایید .به این سیگرت کشیدن منفعلی گفته میشود و به این معنی که
میتوانید به همان امراض که آن شخص مبتال شده ،دچار شوید .بخاطریکه
سیگرت کشیدن به صحت مضر است باید برای خریدن سیگرت یا تنباکو
سن شما  18یا باالتر از آن باشد.

چلم

کشیدن چلم رطوبت زیادی ایجاد میکند .به این معنی که دودش نسبت
به دود هنگام سیگرت کشیدن بیشتر است .در یک ساعت چلـم کشیدن
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شمـا  100الی  200مرتـبه بیشتر از کشیـدن یک دانه سیـگرت دود مضر
را جـذب میکنیـد .یک مرتبـه چلـم کشیـدن برابر اسـت با  100سیـگرت
بخاطریـکه چلـم کشیـدن نسبت به کشیدن سیگرت وقت زیادی را دربر
میـگیرد .ذغال که در هنـگام کشیدن چلـم استفـاده میشـود کاربن مونو
اکسـاید ،فلـزات و مـادههـای سرطان زا تولیـد میـکند که در سرتاسر بدن
پخش میشود.

نصوار

نصـوار یکنوع تنباکو بوده که در زیر لب گذاشتـه میشـود .نصـوار باعث
جراحتها و امراض دهن میگردد و میتواند به سرطان منجر شود.

سـیگرت های برقی

سیگرت برقی یک سیـگرت الکترونیکی بوده که دارای دهنـه ،یک بطـری،
یک تبخیر کننده و دود مایع است .این شیوۀ جدید استنشاق تنباکو است.
سیگرت الکترونیکی دارای مواد متعددی مثل نیکوتین ،پروپایلین گالیکول
و گلیسرین است که میتواند به صحت شما مضر باشد.

کمک /راه حل موجود اسـت

در صـورتی که شمـا در مصـرف مشـروبات الکلـی یا مــواد مخــدر با
مشکالتی روبرو هستید میتوانید کمـک دریافت کنید .بستـگان نزدیک
شما نیز مـیتواننـد کمـک دريافت كنند .افزون بر ارائه ی کمـکهایـی
به افراد معتـاد شامـل خدمات صحـی و یا خـدمــات اجتماعـی ،برخـی
سازمانهای غـیرانتفـاعـی و کلیسـاهـا کمـکهایـی ارائـه مـیدهنـد .شمـا
همچنـین میتـوانید با شمـاره تلفن  1177تماس گرفتـه و مشـاورههـای
خاص درمانی دریافت نمایید .اگر مـیخـواهیـد سیگـرت و یا نصـوار
کشـیدن را تـرک کنیـد ،با مـراکـز مراقبتهای بهداشتی برای دریافت
کمک به ترک عادت بگیرید.

خدمـات صحی و طبی در
سویدن

خدمات صحی و طبی خدماتی است که تمام افراد جامعه مستحق آن
بوده و میتوانند از آن مستفید شوند .در سویدن مکلف نیستید برای
مالقات با داکتر ،عملیات جراحی یا بستری شدن در شفاخانه پول زیادی
پرداخت کنید .دانستن اینکه فعالیت خدمات چگونه است و در هنگام
ضرورت به کجا مراجعه کنید ضروری میباشد.
شهرداری و شورای ایالتی یا منطقه یی مسئول خدمات صحی هستند.
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عکس از :یونر

مراقبـت از خـود – خود درمانی

شمـا به تنهایی خـود میتـوانـید از بسیـاری امراض و جراحتها مراقبت
کنیـد .این امـراض و جراحتها میتـوانـد ریزش ،تب ،التهـاب معـده یا
زخمهای کوچـک باشد .میتوانید راجـع به این موضوع در کتابی به اسم
( Egenvårdsguidenراهنمای مراقبت از خود) به زبان سویـدنـی بیشتر
بخوانید .این کتاب رایگان است و در مراکز خدمات صحی موجود است.
همچنـان برای گرفتن راهنمـایـی میتوانید به خط عاجل خدمـات صحـی
( )Sjukvårdsrådgivningenتلیفـون کنید .نرسهای راجسـتر شـده در
این خط کار میکنند .آنها میتوانند به سواالت مثـل در صورت ضرورت به
خدمات به کجا مراجعه کنید جواب بدهند.
خط عاجل خدمات صحی  24ساعت فعـال است .شمـارۀ آن  1177است.
مرکز مشـاوره خدمـات درمانی مشاورههای درمانی به دو زبان عربی و
سومالی دریافت کنیـد .همچنـان خدمـات مذکور روی اینترنت در ویب
سایت  www.1177.seوجود دارد .معلومات به زبانهای مختلف در آنجا
موجود است.

ادویه

ادویه در دواخانه فروخته میشود .برای بعضی از دواها نسخۀ داکتر الزم
است .به این معنی که داکتر باید توصیه کند کند که شما به آن ضرورت
دارید .در صورتیکه توسط باکتریاهای مثل گلو دردی میکروبی یا سینه و
بغل مبتال شده باشید این موضوع به انتی بیوتیکهای که به آن ضرورت
دارید صدق میکند .در آن صورت داکتر نسخه مینویسد و شما میتوانید
دوا را از دواخانه بخرید.
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افرادیـکه در دواخانهها کار میکنند معلـومـات زیـادی دربارۀ امـراض و
دواهای گوناگون دارند .آنها میتواند به بسیـاری از سوالهای شما جواب
بدهنـد .همچنـان معلـومـات و بروشـورهـا دربارۀ امـراض مختلـف در
دواخانهها موجود است.
اگر سـن شمـا باالی  18سـال است میتـوانیـد ادویه تجویز نشـده مثـل
مسکنها را از خوراکه فروشیها نیز بخرید.
شما میتواند با بخــش اطـالعـات دارویی تماس بگیرید .درصـورتـی که
پرسشهـایی در مــورد داروهای خـود داریـد میتوانیـد با قسمت مربوطـه
پاســخهایی دربــاره ی کیفیت داروها و چگونـگی استفـاده و نگهـداری
آن دریـافـت کنیــد و یا با شمــاره تلفـن بخــش اطـالعـات دارویـی
 0771-467010تماس بگیرید.

ارتباطـات بـا خدمات صحی

هنگام گفتگو با افراد در مرکز خدمات صحی مثل داکترها یا نرسها باید
خـود شما بگویید که به چه ضرورت دارید .شما مشـکل خـود را خوبتر
میفهمید.
تمـام افرادیکه در ادارۀ خـدمـات صحـی کار میکننـد در رازداری متعهـد
هستنـد .به این معنـی که آنها اجـازه ندارند تا در مـورد شمـا و مشکالت
صحی شما به دیگران چیزی بگویند.
اگر زبان مادری شما غیر از زبان سویدنی است ،شما حق دارید تا در ادارۀ
خدمات صحی ترجمان داشته باشید .در هنگام گرفتن قرار مالقات به آنها
بگویید که به ترجمان ضرورت دارید .ترجمان نیز به رازداری متعهد است.

عکس از :یونر
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به کجـا باید مراجعـه کنید؟

اگر طفـل شما مریض میشود باید ابتدا به مرکز خدمات صحی محل خود
بروید .مراکز خدمات صحی محلی در هنگام شب و آخر هفتهها مسدود
میباشنـد .اگر به مراقبت عـاجـل ضرورت داریـد بـایـد به کلینیک عاجـل
( )jourmottagningیا بخش عاجل شفاخانهها ( )akutmottagningبروید.
از مرکز خدمات صحی محل خود بپرسید که کدام کلینیک عاجل نزدیکتر به
شما است یا در ویب سایت مرکز خدمات صحی محلی روی اینترنت بخوانید.

خدمـات صحی اولیه

خدمات صحی اولیه خدماتی اسـت که شـما در بیرون از شفاخانه دریافت
میکنید از قبیل مرکز خدمات صحی محلی .خدمات صحــی اولیــه از مراکز
خدمات صحی محلی ،خدمات نسـایی و والدی ،رفاه اطفال ،فزیوتراپی،
کار درمانی ،روانشناسـی ،معالجه روانی و مراکز مشـاوره برای جوانان
تشکیل میگردد.
اگر مریض شوید باید ابتدا با مرکز خدمات صحی محل خود تماس بگیرید.

همچنان اگر شخص تازه وارد هستید برای معاینات صحی به مرکز خدمات
صحی محلی بروید .در معاینات صحـی از شما مصاحبـه گرفته میشـود و
از شما خواسته میشود که به سواالت راجـع به صحت خود جواب بدهید.
پرسونل خدمات صحی ،معاینات مختلفی انجام میدهد.

انتخـاب مرکـز خدمات صحـی محلی

والدین (یا سرپرست) برای اطفال زیر سن  ۱۸سـال مرکز خـدمـات صحـی
را انتخاب میکنند .دربرخـی استانها و مناطق اگر شما  16سال تمام از آن
عمر دارید میتوانید مرکز خـدمـات صحـی را که میخـواهیـد بـه آن بروید
انتخاب کنید.
بسیاری از مردم مرکز خدمـات صحـی را انتخـاب میکنند که به خانه شان
نزدیک باشد .شما نیز میتوانید بین مراکز خدمات صحی دولتی و شخصی
یکی را انتخـاب کنـید .زمانیـکه برای اولیـن بار به مرکز خـدمـات صحـی
میروید ،برای راجستر شدن کمک دریافت خواهید کرد.

اگر نمی خواهید که خـود مرکز خدمـات صحـی را انتخـاب کنید در مرکز
خدمات صحی راجستر خواهید شد که به خانه شما نزدیک باشد.
مثالً اگر نقل مـکان کنید میتوانیـد مرکز خدمـات صحـی را در هر زمانـی
تغییر بدهید .اگر میخواهید مرکز خدمـات صحی را تغییر بدهید به مرکز
خدمات صحی مراجعه نموده و تبدیلی را با آنها مطرح کنید.
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عکس از :یونر

کارمنـدان خدمـات صحی

کارمندان متفاوتی در خدمات صحی وجود دارد .در اینجا میتوانید دربارۀ
عادی ترین وظایف در عرصۀ خدمات صحی در سویدن بخوانید:

داکتران عمومی

اکثرا ً داکتران در مراکز خدمـات صحـی محلـی داکتـران عمـومـی ()GPs
هستند .به این معنـی که آنها مریضهای را که به امراض عمومـی مبتـال
شدهاند معالجه میکنند.

داکتران عمومـی کار وقایوی انجـام میـدهنـد .به این معنـی که از امراض
جلوگیری میکنند .این کار میتواند کمک به مردم برای ترک سیگرت ،باختن
وزن یا کم نوشیدن الکول باشد.
همچنان داکتر عمومــی تشخیص میدهد که آیا در مریضی مشخصــی
به معالجــۀ متخصص مثل داکتر چشـم و قلب ضرورت دارید یا خیر.
در این صورت داکتر یک مکتوب مراجعــه به کلینیــک با تخصص های
دیگرارسال میکند.

نرس ها

نرسها در تمام مراکز خدمـات صحـی کار میـکنند .همچنـان بسیـاری از
نرسها تحصیالت اضافی در مضمون مشخص مثل روانشناسی دارند.

اسستانت نرس

اسستـانت نرس به همـراه داکترها و نرسها کار میکند .آنها بطـور مثـال
تست خون میگیرند و زخمها را پانسمان میکنند.
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فزیوتراپیسـت ها و کار درمانگر هـا

فزیوتراپیست افـرادی را که در حرکت دادن بدن مشـکل دارند مثـل کمر
دردی کمک میکند.
کار درمانگر به افرادی که مریـض هستنـد یا جـراحت برداشتـهاند کمـک
میکند تا زندگی روزمره بهتری داشته باشند.

روان شناسـان ،داکتران صحت روانی و مشـاورین

روان شناس ،داکتر صحت روانی یا مشـاور به افرادی که در اثر مشـکالت
مانند افسردگی و استرس حالت روانی خوب ندارند کمک میکند.

رژیم شناسان

رژیم شناس به اشخـاص در انتخـاب اینـکه چه باید بخـورند و بنوشنـد تا
صحتمند شوند کمک میکند.

امراض کشـنده یـا جراحت ها

اگر به مریضی شدید یا جراحت کشنده مبتال هستید باید به بخش عاجل
شفاخانه برویـد .اگر نمیتوانیـد توسـط موتر یا تکسـی به شفاخانه بروید
میتوانید به امبـوالنس زنگ بزنید .در آن صـورت بـه مـرکز امـداد رسانـی
( )SOSاز طریق شماره تلیفون  112زنگ بزنید.
اگر طفـل شما بسیـار مریض است یا جراحت برداشته است باید به بخش
عاجل اطفال شفاخانه بروید .بخش عاجل اطفال معموالً اطفال نوزاد تا 16
سالۀ مریض را بستری میکند.

کلینیـک تخصصـی

کلینیـکهای تخصصـی در شفاخانه وجـود دارد .در آنجـا ،داکترانـی کار
میکنند که راجع به امراض مشخص مثل امراض معده بیشتر میدانند .اکثر
اوقات داکتر مرکز خدمات صحی محلی شما را به کلینیک تخصصی راجع
میکند .برای رفتن به کلینیک تخصصی به راجع نمودن داکتر مرکز خدمات
صحـی ضرورت ندارید اما اگر داکتر خـدمـات صحـی شما را راجع کند از
ضیـاع وقت جلوگیری میشود .همچنـان اگر از طرف داکتر مرکز خـدمـات
صحی راجع شوید مصارف آن کمتر است.

مرکز مشـاورۀ جوانان

مراکز مشــاورۀ جوانان برای جوانـانــی است که راجـع به مسـایل
جنســی ،صحت و روابط سواالتی دارند .مراکز مشاورۀ جوانان معموالً
برای جوانان بین سنین  13تا  25سـالــه باز اند .حــد سن و ســال در هر
شهــر متفــاوت است .رفتن به مرکز مشاورۀ جوانان رایگان است .در
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ً
معموال رفتن به مرکز
مشاورۀ جوانان رایگان
است اما بعضی اوقات
باید به اندازۀ مرکز
خدمات صحی پول
پرداخت کنید .کارمندان
مرکز مشاورۀ جوانان به
رازداری بطور مسلکی
متعهد هستند.

عکس از :کالرا استین استرام ()Klara Stenström

معمــوال قابله ها ،مشاورین ،روانشناسان ،اسستانت
ً
مرکز مشـاورۀ جوانان
نرس ،متخصص امــراض زنانه و داکتران وجود دارند.

شـفاخانه ها

شفـاخـانـه دارای کلینیـکها و بخـشهـای مختلف است .کلینـیکهـای
تخصصـی و بخشهـای عـاجـل در شفـاخـانـه وجـود دارد .بسیــاری از
شفاخانهها دارای بخشهای نسایـی و والدی میباشنـد .برای به دنیا آوردن
طفل به آنجا مراجعه کنید.
بعضی از مثالهای بخشهای مختلف شفاخانه:
•
•
•
•
•
•
•

•بخش جراحی اورتوپیدیک :برای مشکالت استخوانی یا اعضای حرکی
مثل شکستگی استخوان پا.
•بخش داخله :برای امراض داخلی مثل مشکالت معده و روده.
•بخش جراحی :برای امراضی که به جراحی ضرورت دارند.
•بخش امراض زنانه :برای امراض زنانه مثل امراض دوران حاملگی.
•بخش چشم :برای امراض مختلف چشم.
•بینی ،گوش و گلو :برای مشکالت گوش ،بینی و گلو.
•بخش صحت روانی :برای مشکالت روانی.

بخـش عاجل

بخش عاجل  24ساعت در روز باز است .اگر زخمـی شـده اید یا مریضـی
حاد دارید یا مرکز خدمات صحی همیشگیتان بسته است ،باید به بخش
عاجل بروید .وقتـی به بخش عـاجـل شفاخانه مراجعـه کنید انتـظار برای
مـدت زمـان زیاد یـک امر عـادی است .علت آن این است که شفـاخـانـه
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نمیتواند بفهمد که در یک وقت چی تعداد مریض خواهد آمد .در بخش
عاجـل ،شخصـیکه دارای مریضی حـاد است اولتر از همه معالجه میشود.
مگر اینکه شما شدیدا ً مریض یا زخمـی باشید لذا مهم است که در چنین
شرایطی به مرکز خدمـات صحی یا کلینیک عاجل بروید .در آنجا میتوانید
قرار مالقات یا نمره بگیرید .نمره گرفتن به این معنی که تکت میگیرید و
منتظر نوبت خود میمانید.

اطفـال و نوجوانان

در شهرهـای بزرگ شفاخانههای مخصـوص برای اطفال و نوجوانان وجـود
دارد .در شهرهای کوچک کلینیکهای مخصوص برای نوجوانان و اطفال از
نوزاد الی 16ساله وجود دارد.

امراض روانی

هرکسی میتـواند مرض روانی داشتـه باشد .بعضـی اوقـات صحبت کردن
راجـع به مشـکالت روانی مشکل است .مرض روانـی اکثرا ً در بدن آشـکار
است .ممکن عضالت درد داشته باشد .یکی ممکن عرق کند ،ممکن ضربان
قلب سریـع شود ،یکی ممکن در خـواب کردن مشکل داشته باشد یا دچار
سردردی شود.

عکسColourbox :
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اگر فکر میکنید که مشکل روانی دارید میتوانید با داکتر خـود در مرکز
خدمات صحی محلی صحبت کنید .او میتواند شما را در رفتن پیش مشاور
یا روانشناس کمک کند.
در شفـاخـانههـا خـدمـات عـاجـل صحت روانـی برای بزرگسـاالن و برای
کودکان و نوجـوانان (روان درمانی کودکان و نوجوانان )BUP ،وجود دارد.
خدمـات عـاجـل روانی درمانـی معموال همه شبها و روزها مانند دیگر
بخشهای عاجل باز اند.

تضمیـن تداوی

در سـویدن بعضی اوقات مردم باید به مدت طوالنی منتظر تداوی باشـند.
برای جلــوگیری از انتظار طوالنــی چـیزی وجـود دارد که آنرا تضمین
تـداوی میگوینـد .طبق قانون صحت و خدمات صحی تضمین تداوی باید
به همه فراهم گردد و به این معنی که شـما حق دارید در یک مدت
معین تدوای شوید.

خدمات صحی اولیه – اگر میخواهـید با مرکز خدمـات صحـی خود تمـاس
بگیرید باید در همـان روز تمـاس بگیرید .تمـاس گرفتن به این معنـی که
در مرکز خدمات صحـی قرارمالقات میگیرید یا میتوانید با کسی از طریق
تلیفون صحبت کنید .اگر کارمندان خدمات صحی اولیه مثل نرس تشخیص
بدهد که به داکتر ضرورت دارید نباید بیش از هفت روز برای قرارمالقات
با داکتر منتظر بمانید.
کلینیک تخصصی – اگر به متخصص راجع شوید نباید برای دیدن متخصص
بیش از  90روز منتظر بمانید .در صـورتیـکه بدون راجـع شـدن ،بـه داکتر
متخصص مراجعه کرده باشید همان قانون قابل اجرا میباشد.
تداوی – هرگاه داکتر شما تصمیم بگیرد که باید تداوی شوید مثل عملیات
جراحی ،نباید بیش از  90روز منتظر تداوی بمانید.
تضمین تداوی شامل تداوی عاجل نمیشود .شخص که مریضی حاد دارد
باید هر چه زودتر تداوی شود.

قانـون جلوگیـری از مصارف باال

قانون جلوگیری از مصارف باال ،محافظت در مقابل مصارف باالی خدمات
صحی و تداوی است.
قانـون جلوگیـری از مصارف باال در خدمات صحی به این معنــی که
شمــا منحیث مریض باید برای خـدمــات صحــی سـاالنـه  ۱۱۰۰کرون
سـویــدنی پرداخت کنید .یکبار که  ۱۱۰۰کرون سـویــدنی پرداخت
نمودید در جریان سـال خدمات صحی رایگان دریافت میکنید .به شـما
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کارت رایگان ( )frikortداده میشـود .کارت رایگان بعد از اولین مالقات
شـما با داکتر برای  12ماه مدار اعتبار اسـت.
قانون جلوگیری از مصارف باال برای ادویه به این معنـی که شمـا سـاالنه
فقط  ۲۲۰۰کرون سـویـدنی برای دوای تجویز شده پرداخت میکنید .یکبار
که  ۲۲۰۰کرون سویدنی پرداخت نمودید در جریان سال ادویه تجویز شده
رایگان دریافت میکنید .تاریخ آن از زمانیکه اولین بار دوا خریداری میکنید
حساب میشود.
تمام اطفـال در فامیـل شامل قانون جلوگیری از مصارف باال میشوند .این
مورد به قانون جلوگیری از مصارف باال در خـدمـات صحی و ادویه صدق
میکند .دوا برای اطفال زیر  18سال رایگان است.

قانون امراض سـاری

در سویـدن قانونی وجـود دارد که به آن قانون امراض سـاری میـگویند.
این قانون بخاطر جلوگیری از سرایت امراض ساری وخیـم وجـود دارد.
این نوع بیماریها ،اچ.آی.وی ،کالمیدیا  ،سل ،سالمانوال ،زردى مسری و
سفلیس است.
در قانون امراض ساری لیست  ۶۰مرض وجود دارد .در صورت آشکار شدن
این امراض باید به مقامات راپور داده شود.

به این معنـی که اگر فکر میکنید به چنین مرضـی مبتـال شـده اید باید با
خدمات صحـی تماس بگیرید (خودتان راپور بدهید) .همچنان باید اسـم
(اسامی) شخص (اشخاص) را که این مریضیها از آنها به شما سرایت کرده
ذکر کنید .بعضی از امراض درج شده در قانون امراض ساری توسط ارتباط
جنسی سرایت میکنند.
اگر به چنـین مرضـی مبتـال هستید تمـام معـاینـات و تداوی شما رایـگان
صورت میگیرد .همچنان در تماس گیری با اشخاصیکه این امراض از شما به
آنها سرایت کرده کمک دریافت میکنید.
ادارۀ صحت عامه سـویـدن مقامـی است که دربارۀ قانون امراض ساری و
امراض معلـومـات فراهم میـکند .میتوانید دربارۀ قانون امراض ساری در
ویب سایت  www.folkhalsomyndigheten.seبیشتر بخوانید.

اهدای عضو

در سـویـدن سـاالنه تقریباً  700نفر که مریضـی حاد دارند یک یا چندین
عضو بدن مثل گردهها یا قلب دریافت میکنند و این اعضا توسط عملیات
پیوند عضو از اهدا کننده جابجا میگردند.
در عین حال این اهداها در سویدن کفایت نمیکند .ساالنه مردم در انتظار
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پیوند عضو جان خود را از دست میدهند چـون اعضـای کافـی برای پیوند
دهی وجود ندارد.
شما حق دارید که بعد از مرگ تصمیم بگیرید که با اعضای بدن شما چی
صورت بگیرد:
• •اعضای بدن خود را اهدا نكردن
• •اعضای بدن خود را برای پیوند عضو يا
• •اعضای بدن خود را برای پیوند عضو و مقاصد طبی اهدا کنید.
شمـا میتـوانیـد درخـواست ثبت نام خـود را برای اهـدای عضـو در ویب
سایت دفتر ملی صحت و رفاه تسلیم کنیدwww.socialstyrelsen.se/ :
donationsregistret
اگر نزدیکان خود را از اهدای عضو بدن بعد از مرگ خبر نکرده اید ،آنها
خود میتوانند تصمیم بگیرند.

مراقبت دندان

در سـویـدن کلینیکهای دندان دولتی و شخصی وجود دارد .کلینیکهای
دولتی توسط شوراهای ایالتی یا منطقه یی پیش برده میشوند .کلینیکهای
دندان دولتی را در زبان سویدنی " "Folktandvårdenمیگویند .در سویدن
داکترهای دندان شخصی زیادی وجود دارد.

قوانین راجـع به مقـدار پول قابل پرداخت متفـاوت است .مبلـغ پرداخت
وابسته به محل سکونت شما و انتخاب داکتر دندان است.
در سویدن همه اشخاص که زیر سن  ۲۱سال قرار دارند خدمات مراقبت
دندان را از داکتران دولتی ( )Folktandvårdenیا شخصـی بطـور رایگان
دریافت میکنند .در نقـاط مختلف کشور برای دریافت خـدـمات دنـدان
بصورت رایگان محدودههای سنی مختلف وجود دارد.
تمـام اطفال و نوجوانان مرتبـاً برای معاینات ،تداوی و مراقبت های
وقایوی نزد داکتر دندان خواسـته میشـوند .بزرگساالن باید خودشان با
داکتـر دندان تماس بگیرند.

حمایـت بـرای مراقبت دندان

تمام افراد که در سـویـدن زندگی میکنند و به  ۲۳سالگی میرسند مستحق
حمایت برای مراقبت دندان هستـند .حمـایت برای مراقبت دنـدان بعضاً
اهدا (پول) است که به داکتر دندان پرداخت میشـود و بعضاً جلوگیری از
مصارف باال است.
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پول کمکی مراقبت دندان برای اشخاص بین سنین  ۲۳تا  ۲۹یا باالتر از ۶۵
سال  ۶۰۰کرون سویدنـی در سال است .برای اشخاص بین سنین  ۳۰تا ۶۴
پول کمکی  ۳۰۰کرون سویدنی در سال است .میتوانید پول کمکی مراقبت
دندان خود را برای استفاده در سال آینده ذخیره کنید.
جلوگیری از مصارف باال به این معنـی که شمـا فقط بخشـی از مصارف را
پرداخت میکنید .باقیمانده را ادارۀ بیمه اجتماعی سویدن پرداخت میکند.
جلوگیری از مصـارف باال برای  12مـاه مـدار اعتبـار است .این حمـایـت،
درصورتیـکه شمـا باید بیشتر از  ۳۰۰۰کرون سویـدنـی پرداخت کنید برای
شما تخفیف میدهد .در این صـورت شما نیم مصـارف را پرداخت میکنید.
اگر تداوی شما بیشتر از  ۱۵۰۰۰کرون سویدنی تمام میشود شما فقط 15
فیصد مصارف را پرداخت میکنید .ا
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مراقبـت وقایوی دندان

میتوانید ذریعۀ ادارۀ خدمات مراقبت دندان سویدن ()Folktandvården
به قیمت ثابت دندان خود را تداوی کنید .که این را مراقبت وقایوی دندان
میگویند .شما ماهانه مبلغ ثابتی را پرداخت میکنید .در این صورت بطور
رایگان نزد داکتر دنـدان میروید .برای دریافت مراقبت وقایوی دندان باید
قرارداد امضـا کنید .همچنـان باید معـاینـات انجـام دهیـد تا داکتر دندان
بتواند مصارف مراقبت وقایوی دندان شما را تعیین کنید.

اگـر از خدمات راضی نیسـتید
اگر از مراقبت و خدمـات دریافت شده راضـی نیستید باید با مدیر بخش
مراقبت تماس بگیرید.

اگر هنوز هم راضـی نیستیـد میتوانید با هیئت مشورتـی مریضـان تمـاس
بگیرید .در هر شورای ایالتی و منطقه یی هئیت مشورتـی مریضان وجود
دارد .هیئت مذکور میتواند در حل مشکالت شما را کمک کند.
همچنان میتوانید با ادارۀ تفتیش مراقبت صحی و اجتماعی ( )IVOکه به
شکایتهای خدمـات صحـی رسیـدگی میکند تماس بگیرید .برای اطــالع
بیشتر به سایت اینترنتی  www.ivo.seادارهی تفتیش و خـدمـات صحـی
مراجعه کنید.
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سـواالت مورد بحث ،فصل 7
به چی طریقه های میتوانید باالی صحت خود تأثیر بگذارید؟
چرا این موضوع که دولت برای صحتمندی مردم کار کند مهم است؟
آیا چیزی در رژیم غذایی شما وجود دارد که بخاطر
صحتمندی تان باید آنرا تغییر دهید یا بتوانید تغییر دهید؟
چی شما را در معرض استرس قرار میدهد؟ چگونه استرس را
کنترول میکنید؟
چگونه میتوانید خوب بخوابید؟
تجربۀ شما از مراقبت صحی در سویدن چیست؟
چگونه میتوانید برای مالقات با ادارۀ خدمات صحی
آمادگی بگیرید؟
برای داشتن صحت روانی بهتر چی میتوانید انجام دهید؟
چرا مراجعه به مراقبت های صحی در صورت مریضی
روانى مهم است؟
تجربۀ شما از مراقبت دندان در سویدن چیست؟
چرا مراجعۀ مرتب به داکتر دندان الزم است؟
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