عکسColourbox :

 .۷حفظ تندرسـتی
در سـوئـــد
فهرسـت مطالب

تندرستی چیست؟
مشروبات الکلی ،مواد مخدر و دخانیات
خدمات بهداشتی و درمانی در سوئد
تماس با مراکز بهداشتی و درمانی
به کجا باید تماس بگيريد؟
خدمات دندانپزشکی
اگر رضایت نداشته باشید
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تندرسـتی چیست؟

تندرستی یعنی سالـم بـودن و احسـاس سـالمتـی کردن .آنچــه میخورید،
اِسترس (اضطراب) ،خواب ،سیگار کشیـدن ،مشروبات الکلی و مواد مخـدر
از عواملـی هستند که بر تندرستی شما تاثیر میگذارند .تندرستی شمـا به
رضایت از خود ،خوش بودنتان با اطرافیـان و اینکه احساس کنید زندگیتان
دارای ارزش و مفهوم است ،بستگی دارد.
محیط اطرافتان اهمیت زیادی برای تندرستی شما دارد .چگونگی سکونت،
نوع کار و شغـل و این که احساس کنید ،جزئی از جامعه هستید نیز روی
تندرستی شما تأثیر میگذارد.
اقتصاد جامعه
سیاست
شرایط کار و زندگی
مسکن

اوقات فراغت و
فرهنگ
خدمات
اجتماعی
بهداشت و درمان

محیط کار

عادات

شرایط فیزیکی محیط

فرهنگ

بیمه اجتماعی

کشاورزی و مواد غذایی

مذهب

خواب

بی کاری
غذا
مشروبات الکلی

تماس کودکان با بزرگ تر ها

مسائل جنسی و
همزیستی
روابط
ورزش

محیط زیست

نفوذ

دخانیات

کمک
اجتماعی

روابط اجتماعی

مواد مخدر

سن

جنسیت

کار

طبیعت

ترافیک
آموزش/تحصیالت

ارث

عوامل تعیین تندرستی ،آزاد از دالگرن و وایت هد

تندرسـتی عمومی

تندرستی عمومی به معنی تندرستی تمام مردم یک کشور است و تندرست
بودن یکی از حقـوق هر انسـانی است .دولت موظف است که بهـداشت
و درمان الزم را در اختیار هـمه مردم جامعه قرار دهد .در سوئد دولت و
سایر ادارات برای سالمت مردم کار میکنند.
سازمان بهداشت عمومی یکی از این ادارات است که وظیفه رسیدگی به
امور مربوط به تندرستی عمومی را به عهده دارد .هدف آنان این است
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سه نسل

عکسColourbox :

که همـه مردم در سوئـد سالـم باشند .یازده زمینهی مختلف بخش زیادی
از فعالیتهای سازمـان بهداشت عمومی به خود اختصاص می دهند .این
یازده زمینه عبارتند از:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•مشارکت و تأثیر گذاری در جامعه.
•شرایط مالی و اجتماعی.
•شرایط رشد و نمو کودکان و جوانان
•تندرستی در محیط کاری.
•محیط و محصوالت
•خدمات بهداشتی و درمانی برای ترویج سالمتی.
•محافظت در برابر سرایت بیماریها.
•تمایالت جنسی و تندرستی باروری.
•تحرک جسمی.
•عادات غذایی و مواد غذایی.
•مشروبات الکلی ،مواد مخدر ،دوپینگ ،دخانیات و قمار.

با وجــود تالشهای ادارات سـوئـد برای افزایش بهـداشت عمومـی ،میزان
سـالمتـی مــردم در گروههای مختلــف جـامعـه متفــاوت است .افــراد با
تحصیالت پایین تر و درآمد کمتر از سـالمت کمتری نسبت به برای ترویـج
سالمتی برخوردارند.
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عادات غذایـی مطلوب

آنچـه میخورید و میآشامید اهمیت زیادی برای تندرستی و سالمتی شمـا
دارد .غذای خوب خوردن و تحـرک جسمی میتواند خطر ابتال به بسیـاری
از بیماریها ،مثالً بیماری های قلب و عروق ،مرض قند ،سرطان و ناراحتی
روانی را کاهش دهد.
بدن به مـواد مختلف نیاز دارد .برای رسـاندن کلیه مــوادی که بدن به آن
نیاز دارد باید غذاهای متنوع خورد .اگر سر ساعت معینی صبحانه ،نهار و
شام بخورید ،خوردن مقدار مناسب غذا برایتان آسانتر خواهد بود.

راهنمائی هایـی در مورد غذای سـالم

اداره کل مواد غذایی یک اداره دولـتی است که با امــور مربوط به مـواد
غذایی سروکار دارد .این اداره ،چند راهنمایی در مـورد غذا دارد که برای
تندرستی خوب هستند:
• •میـوه و سبزی جـات زیاد مصرف کنید .ترجیحـن از سبزیجـات مغذی
مانند سـبزیجـات ریشهای ،کلـم برگ ،گل کلـم ،بروکلـی ،لـوبیـا و پیـاز
استفاده کنید .خوردن سبزی جات ،میوه ،گیاهان باقلیایی (باقالئیان) و
غذاهای دیگر گیاهی در حفظ سالمتی بسیار موثرند..
• •هنگام خوردن غذاهایی مانند نان ،برنج و پاستا محصوالت سبوس دار را
انتخاب کنید.

عکسColourbox :
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• • دو تا سـه بار در هفتــه ماهـی و غذاهای دریایی بخـورید .گاهی نـوع
پرچـرب و گاهـی کم چـرب را انتخــاب کنید و از محصـوالتــی که دارای
برچسب محیط زیست هستند استفاده نمایید.
• •از روغنهـای مفید در آشپزی استفـاده کنید ،برای نمونه روغن کلزا و یا
ترکیب روغن های مایع کلزا و کره های مفید صبحانه.

سوراخ کلید

روی برخی از مواد غذایی فروشگاهها تصویری شبیه سوراخ کلید
وجود دارد .این گونه مــواد غـذایـی دارای چربی ،شـکر و نمـک
کمتر و الیـاف گیاهـی بیشتری نسبت به مواد غذایی مشابه فاقد
این عالمت هستند .اداره نظارت بر مـواد غذایی به استفـاده از
مــواد غـذایـی دارای نشـان ســوراخ کلیــد توصیه میکند.

راهنمایی برای بزرگسـاالن

بسیاری از بزرگســاالن میتوانند با کاهش مصــرف چربی اشبـاع شــده،
از به سـالمتـی خود بیافزایند .چربی اشباع شــده در مــواد غذایی که از
حیـوانات گرفته شــده وجــود دارد .شیر پر چرب ،کره ،پنیر ،شیــر ترش
شده ( ،)Filتولیـدات گوشتی چرب ،خامه ،بستنی و شکالت از جمله این
فرآوردهها هستنـد .چربی اشبـاع شده در برخی روغنهای گیاهی مانند
روغـن نارگیل و نخل نیز وجــود دارد .چربی اشبـاع شـده خطر ابتـال به
بیماریهای قلبی-عروقی را افزایش میدهد.
چربی اشـباع نشده برای بـدن خـوب است .این چربی میتواند خطر ابتال
به بیمـاریهای قلبی-عروقی را کاهـش دهد .چربی اشباع نشده در اغلب
روغنهای نباتی ،روغنهای آشپزی مایع ،ماهی ،آجیل و بادام وجود دارد.
در میوهها و سبزیجات بسیاری از موادی که بدن به آنها نیاز دارد ،مانند
ویتامینها ،مواد معدنی و الیاف گیاهی غذائی وجود دارند .در سبزیجاتی
مانند هـویج ،بروکلی ،حبوبات و کلم برگ ،الیاف گیـاهـی وجود دارد .هر
روز خوردن میوه و سبزیجات مفید است.
ماهـی و غذاهای دریایی دارای بسیــاری از ویتامیــنها و مـواد معــدنی
هستــند .ماهــی دارای نوعــی چربی بنام ا ُمـگا  ۳نـیز هست .این چربی
برای قلب ،خون و فشار خون مفید است.
اگر میخـواهیــد وزن منـاسب خـود را حفــظ کنید نبایــد زیاد غداهــای
پرچربی و شیرین بخورید .به همین خاطر باید از خوردن شکالت و تنقالت
( ،)Godisچیپس ،شیرینی و کلوچه پرهیز کنید.

راهنمایـی برای کودکان

کودکان نیاز به خوردن مواد غذایی سالم در زمانهای معین دارند .در این
صورت آنها خواهند توانست به گونهای صحیح ُرشد کنند.
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برای نوزادان شیر مــادر و یا شــیر خشک بهترین غــذاست .در درمانگاه
کودکان محــل زندگی خود میتوانید اطـالعــات بیشتری در مــورد غذای
کودکان دریافت کنید.
در سایت اداره کنترل کیفیت مــواد غذایی  www.slv.seمیتوانید در باره
غذای نوزادان بیشتر بخوانید.

تحرک جسـمی و ورزش

انسان برای سالمتــی خود به تحرک جسمـی نیاز دارد .ورزش کردن خطـر
ابتال به بسیــاری از بیماریها ،مانند بیمــاریهای قلبـی-عروقـی و برخی
از سرطانها را کاهـش میدهـد .ورزش باعث خوشحالـی بیشتر شمـا نـیز
میشود .با ورزش کردن خــواب شما بهتر میشود ،اِسترس را بهتر تحمــل
میکنید و وزنتان هم ثابت میماند .بزرگساالن باید روزی  ۳۰دقیقه تحرک
جسمی داشته باشنـد .الزم نیست برای سالمتی خــود ورزش سنگین کنید.
پیاده روی برای سالمتیتان کافی است.

احتیاج کودکان به تحـرک جسمی بیش از بزرگســاالن است .کودکان برای
سالمتی خود به  ۶۰دقیقه تحرک جسمی در روز نیاز دارند.

ِاس ترس یا تـنیدگی

بسیــاری از مــردم احساس میکنند دچــار اِسترس هستنــد .این الزامــاً
خطرناک نیست .اِسترس به بدن نیروی اضافهای میدهــد تا ما از ُعهده
وضعیتهای دشــوار بر آییم .ولی اِسترس زیـاد میتـوانـد برای تندرستی
خطرناک باشد .اگر احساس میکنید اِسترس دارید علت آنرا پیدا کنید .در
این صورت میتوانید وضعیت خود را تغییر دهید.
یکی از عـالئـم اِسترس بد خوابیدن و غمگین بودن است .همچنین ممکن
است تمرکز حواس نیز دشوار و حافظه هم خراب شود و مشکالت معده،
سردرد یا درد جسمانی بروز کند.
اگر تحرک جسمی داشـته باشیـد ،غـذای خوب بخوریـد و به اندازه کافی
بخوابید به جسم خود کمک خواهید کرد که از ُعهده اِسترس برآید.

خواب

خوب خوابیـدن برای سالمتی شما اهمیت دارد .یک فرد بزرگسال معمـو ًال
به شش تا نُه ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارد .کودکان و نوجوانان به
خواب بیشتری احتیاج دارند.
مشکل خـواب عادی است .بدخوابی میتواند دالیل مختلفـی داشته باشد
مثل استعمـال دخانیات ،مشروبات الکلیُ ،خر ُخر کردن ،بیماری ،نگرانی و
اِسترس یا شب دیروقت غذا خوردن.
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شایـد بتوانید با تاریک کردن ،ساکت کردن و یا خنک کردن اطاقـی که در
آن میخوابید خواب خود را بهتر کنید .شاید با پرهیز کردن از خوردن عذا
درست پیش از رفتن به رختخــواب هم بتوانید خــواب خود را بهتر کنید.
اگر در زمان معینی به رختخواب بروید و از خواب برخیزید شاید وضعیت
خواب شما بهتر شود.
ولی اگر مشکل مدتی طوالنی ادامه پیدا کرد ،بهتر است با پزشک تماس
بگیرید.

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 .بهداشت باروری مرتبط است با اطالعات و
خدمات پزکشی که همه برای برنامه ریزی بچه دار شدن خـود حـق دارند
دریافت کنند .خدمـات پزشکـی خوب در هنگام زایمان ،دسترسـی به
وسایل پیشگیری از بارداری و امکان انجام کورتاژ ی بی خطر بخشی از این
خدمـات را تشکیل می دهند .همه حق دارند در مورد داشتن و نداشتن
فرزند و همچنین زمان بچه دار شدن خود تصمیم بگیرند.

مشـروبات الکلـی ،مواد مخدر
و دخانیات
کسی که میخواهــد در ســوئــد مشروب الکلی بخرد باید به سن ۲۰
سالگی تمام رسیــده باشد .مشروبات الکلی در فروشــگاههای انحصــاری
مشــروب ( )Systembolagetفروختــه میشونــد که در مـالکیت دولت
ســوئــد است .نوشابههایی که دارای کمی الکل هستنــد ،مانند بعضی
آبجـوهـا و سیدر در فروشگاههای مواد غذایی نیز به فروش میرسند .سن
فرد برای خرید مشروب الکلی از فروشـگاههای مـواد غذایی باید  ۱۸سال
تمـام باشـد .بـرای سفــارش مشروبات الکلی در رستــوران و بار هم باید
سن شمــا باالی  ۱۸سـال باشد.

نوشیدن مشروبات الکلی طی مدتی طـوالنی میتوانــد به افسردگی،
نگرانی و اختالل در خواب منجر شود .اگر زیاد مشروب بنوشید خطر
اعتیاد به آن وجود دارد .همچنین ممکن است دچار بیماری و صدمات
جسمی نیز بشوید.
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عکس :فروشگاه انحصاری نوشابه های الکلی ()Systembolaget

مواد مخدر

در سـوئـد هر نوع مواد مخـدر ممنوع است .خریدو فروش مـواد مخـدر
غیرقانونی ست .داشتن مواد مخدر برای مصرف شخصی نیز ممنوع است.
جرایم مربوط به مواد مخدر مجازاتهای شدیدی ،اغلب زندان دارند.
ترک اعتیاد توسط خـود فـرد دشوار است .اغلب معتادان به مـواد مخـدر
برای ترک اعتیاد به کمک کارکنان خدمات درمانی نیاز دارند.

رایج ترین مـواد مخـدر در سـوئـد حشیش ،آمفتامین ،کوکائین و هروئین
هستند .یک نوع ماده مخدر که در سوئد رو به افزایش است قات
( )Katاست .فروش یا داشتن قات میتواند منجـر به حبسهای طوالنی
مـدت و جریمه نقدی شود.

دخانیـات و تنباکـو

سیگار کشیدن می توانــد باعث بسیـــاری از بیمـاری ها و مرگ زودرس
شـــود .سرطان ،بیماری های ریوی ،بیماری های قلب و عروق و زخم
معده از جمله صدمات ناشـی از اسـتعمال دخانیات هسـتند .اگر در اتاقی
باشـید که کسـی در آن سیگار می کشد شـما هم دود را استنشاق می کنید.
به این ،سـیگار کشـیدن انفعالی گفته می شـود و شما هم ممکن است به
همــان بیمــاری هائی که آن فرد مبتال می شود ،دچار شوید .چون سیگار
کشـیدن برای تندرسـتی ضرر دارد سـن فرد برای خریدن سیگار یا تنباکو
باید  ۱۸سال باشد.

قلیا ن

هنگام قلیان کشیدن رطوبت زیادی ایجـاد میشود .این بدین معنی است
که دود بیشتری در مقایسـه با سیـگار به وجـود میآید .مقــدار دودهای
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عکسColourbox :

خطرناک در طـول یک ساعت قلیان کشیدن  ۱۰۰تا  ۲۰۰برابر دودی ست
که یک سیگار تولید میکند .یک قلیان کشیـدن معادل تقریبا  ۱۰۰سیگار
است ،زیرا مدت استعمال تنباکو در مقایسه با سیگار کشیدن بیشتر است.
ذغالی که هنگام کشیدن قلیان استفاده میشود مونو اکسید کربن ،فلزات
و مواد سرطان زا تولید میکند که در بدن پخش میشود.

انفیه یا Snus

انفیـه تنباکویی ست که زیر لب گذاشته میشود .انفیـه میتواند آسیب و
بیماری در دهان بوجود آورده و باعث سرطان شود.

سـیگار های برقی یا E-cigaretter

سیگارهای برقی از یک دهنی یا چوب سیگار ،یک باتری ،یک بخارساز و مایع
نیکوتینی تشکیل شـده اند .این یک روش جـدیـد برای سیـگار کشیدن است.
سیــگارهای برقی دارای مواد مختلفی از جملـه نیکوتین ،پروپیلن گلیکول و
گلیسیرین هستند که میتوانند سالمتی شما را به خطر بیندازند.

خدماتـی که می توانیـد دریافت کنید

در صـورتی که شمـا در مصرف مشروبات الکلی یا مــواد مخـدر با مشکالتی
روبرو هستید میتوانید کمک دریافت کنید .بستگان نزدیک نیز میتوانند به
شما کمک نمایند .افزون بر ارائه ی کمکهایی به افراد معتاد شامل خدمات
پزشکی و یا خـدمــات اجتماعـی ،برخی سازمانهای غیرانتفاعی و کلیسـاهـا
کمکهـایی ارائه میدهنــد .شمـا همچنـین میتـوانیـد با شمـاره تلفن 1177
تماس گرفته و مشاورههای خاص درمانی دریافت نمایید.

درصورتی که تمایل به ترک دخانیات دارید میتوانید با مراجعه به مراکز
درمانی کمکهایی برای ترک سیگار و انفیه دریافت کنید.
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خدمـات بهداشـتی و درمانی
در سوئد

خدمات بهداشت و درمان همگانی خدماتی ست که همــه مردم میتوانند
از آن استفاده کنند و حق برخورداری از آن را دارند .در سوئـد الزم نیست
برای مالقات پزشک ،عمــل جراحـی و یا بستـری شـدن در یک بیمارستـان
پـول زیــادی بپردازید .آشنایی با خدمات بهداشتی و درمانی و مراکزی که
هنگام نیاز به این خدمات باید با آنان تماس بگیرید ،مهم است.
کمونها و شوراهــای استانی یا منـاطـق درمانی در سوئد مسئولیت ارائه
خدمات درمانی را بر عهده دارند.

درمـان کردن خـود – خود درمانی

بسیاری از بیمـاریها و آسیبهای خفیف را میتوانیـد خودتان رفع کنید.
این مـوارد میتواننـد سرمـاخـوردگی ،تب ،آنفلـوآنزای معـده یا زخـمهای
کوچک باشند .برای کسب اطالعات بیشتر در این مورد ،میتوانید کتابچـه
راهنمای خود درمانی ( )Egenvårdsguidenرا بخوانیـد .این کتاب رایگان
بوده و در درمانگاه شما موجود است.
شمـــا همـچنــین مــی تـوانیــد بـــه مــرکــز مشـاوره خــدمـات
درمــانــی ( )sjukvårdsrådgivningenتلفـن کرده و راهنمــائـی

عکس :یو ِن ر
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دریــافــت کنید .پرستارانی که در مرکز مشـــاوره خــدمـات درمانی
کار می کننـد ،می تواننـد درصورت نیاز شـما را به مراکز خدمات درمانی
راهنمائی کنند.
مرکز مشـاوره خدمـات درمانی  ۲۴ساعت شبانـه روز باز است .شمـاره
تلـفـن آنها  ۱۱۷۷است .در مـرکـز مشـاوره خدمـات درمـانی میتوانیـد
مشاورههای درمانی به دو زبـان عربـی و سومالیایی هم دریافت کنیـد .در
اینـترنت نـیز با آدرس  www.1177.seمشـاورههای پزشـکی وجــود دارد.
در آنجا اطالعات به زبانهای مختلف موجود است.

دارو

دارو را بایــد از داروخانـه خـریـداری کرد .بـرای برخــی داروهـا نسخــه
الزم است .این بدین معنی ست که پزشک باید در مـورد احتیـاج شما به
مصـرف دارو تصمیم بگـیرد .برای مثــال میتوان از آنتیبیـوتیـک نـام بـرد
که جهـت درمان برخی عفونتهـای میکروبی مانند عفونت گلو و یا ریه
باید از آن استفاده کرد .در این صـورت پزشک نسخـه را مینویسد و شمـا
میتوانید دارو را از داروخانه خریداری کنید.
کارکنان داروخانهها معلومـات زیادی در مورد داروهـا و بیمـاریها دارند.
آنها میتوانند به بسیاری از پرسشهای شما پاسخ بدهند .در داروخانهها
اطالعات و بروشور در مورد بیماریهای مختلف نیز وجود دارد.
افراد باالی  ۱۸ســال میتوانند داروهـای بدون نسخــه مثـل مسکن را در
فروشگاههای معمولی خریداری کنند.
شما میتوانید با بخـش اطـالعـات دارویی تمـاس بگیریــد .درصـورتی که
پرسشهـایی در مــورد داروهـای خــود داریــد میتوانیـدبا مرکز اطالعات
دارویی ( )Läkemedelsupplysningenتمـاس بگیرید .در آنجـا میتوانید
اطالعاتی در باره نحـوه عمـل داروهـا ،روش استفـاده از آن ها و یا شیـوه
نگاهـداریشان دریافت نمایید .برای تمـاس با مرکز اطـالعــات دارویی به
شماره  0771 - 46 70 10زنگ بزنید.

تمـاس با مراکز بهداشـتی و
درمانی

هنگام تمــاس با مراکز بهداشتـی و درمانی ،مثـال با پزشک یا پرستـار ،باید
خودتان راجع به مشکلتان توضیح بدهید .خود شما بهتر از هر فرد دیگری
از مشکل خود آگاهی دارید.
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عکس :یو ِن ر

تمـام کارکنان مراکـز درمانی وظیفـه رازداری دارنـد و حـق ندارند در باره
بیماریها و مشکالت شما با دیگران صحبت کنند.
در صورتی که به زبانی به جز زبان سوئدی صحبت میکنید ،حق دارید از
مترجم استفـاده کنید .اگر به مترجم احتیاج دارید هنگام گرفـتن وقت این
موضوع را بگویید .مترجم نیز وظیفه حفظ اسرار دارد.

با کجـا باید تمـاس بگیرید؟

اگر شما یا فـرزندتـان بیمـار شوید باید در درجه نخست به درمانگاه محل
زندگی خود بروید .شبها و روزهـای تعطیـل درمـانـگاه بستـه است .اگر
سریعاً به خدمــات درمـانی نیـاز داریــد باید به کلینیک کشیک و یا بخش
اورژانس بیمارستان مراجعـه کنید .از درمانگاه خود در مـورد نزدیک ترین
مرکز کشیک بپرسید ،و یا این که در سایت اینترنتی درمانگاه این اطالعات
را به دست بیاورید.

درمـان اولیه Primärvård

درمـان اولیـه درمانـی است که خــارج از بیمارستان ،مثالً در یک درمانگاه
ارائــه میشود .درمانگاهها( MVC ،درمانـگاه مـادران)( BVC ،درمانگاه
کـودکان) ،فیزیوتراپی ،کاردرمـانی ،روانشناس ،روان درمانگر و کلینیکهـای
جـوانـان بخشهای مختلف مراکز درمان اولیه هستند.
اگر بیمار شوید باید در درجه نخست با درمانگاه تماس بگیرید.
وقتی که تازه به سـوئد آمده اید برای کنترل تندرسـتی خود به یک
درمانگاه می رویــد .در این کنترل تندرستی با شمــا گفتگو می شـــود
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و به سـؤاالتی در مورد سلامتی خود پاسخ می دهید .کارکنان درمانی
آزمایش های مختلفی را از شـما می گیرند.

انتخـاب درمانگاه

والدین (یا سرپرست کودک) برای کودکان زیر  ۱۸سـال درمانـگاه انتخـاب
میکنند .دربرخی استانها و مناطق افراد  ۱۶سال تمام می توانند درمانگاه
خودرا انتخاب کنند.
بسیاری از افراد نزدیکترین درمانگاه به خانه خود را انتخاب میکنند.
خودتان میتوانید بین درمانگاه همـگانی یا خصوصـی یکی را انتخـاب
کنید .اولین بار که به یک درمانگاه میروید در آنجا برای ثبت نام به شما
کمک میشود.
اگر درمانگاه انتخاب نکنید ،در نزدیکترین درمـانـگاه به آدرسی که در آن
ثبت احوال شده اید ،ثبت نام خواهید شد.
هر زمان که مایل باشید ،مثالً وقتی نقل مکان میکنید ،میتوانید درمانگاه
خــود را عــوض کنید .اگر میخـواهـید درمـانـگاه خـود را عـوض کنید به
درمانگاهی رجوع کنید که مایل هستید به آن متعلق باشید.

پرسـنل بهداشـت و درمان

در مراکز بهداشتی و درمانی افـراد با حـرفههای گوناگون کار میکنند .در
اینجا میتوانید کمی در باره مشاغل مختلف در این مراکز بخوانید:

پزشک عمومی

پزشکان درمانگاهها در اغلب مــوارد دکتر عمومی هستند ،یعنی بیمـاران
مبتال به بیماریهای عادی را میپذیرند.

عکس :یو ِن ر
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پزشکان عمومـی در زمینه خـدمــات درمـانی پیشگیرانه نیز کار میکننـد
و میتوانند برای جلوگیری از ابتال به بیمـاریها به مـردم کمک کنند .این
میتواند کمک برای ترک سیگار ،کاهش وزن یا کم کردن مصرف مشروبات
الکلی باشد.
پزشـک عمومی همچنین تشخیص میدهد که آیا شما برای درمان بیمـاری
خود نیاز به دکتر متخصص مثال دکتر چشم و یا متخصص قلب دارید یا نه.
در این صورت دکتر عمومی یک معرفی نامه به یک کلینیک دارای پزشکان
متخصص ارسال میکند.

پرستار

پرستاران در تمـام مراکز خدمات درمانی کار میکنند .بسیاری از پرستاران
دارای تحصیالت بیشتری در یک زمینه بخصوص ،مثالً روانپزشکی هستند.

کمک پرستار

کمک پرستاران به همراه پزشکان و پرستاران کار میکنند .آنها مثالً آزمایش
خون میگیرند و زخم را پانسمان میکنند.

فیزیوتـراپ و کاردرمانگر

فیزیوتراپ به افـرادی که مشکل حرکتی مثالً کمردرد دارند ،کمک میکند.

کاردرمانگر به افراد بیمــار یا آسیب دیده کمـک میکند تا زندگی روزمـره
بهتری داشته باشند.

روانشـناس ،روانپزشک و مددکار

یک روانشناس ،روانپزشک یا مددکار به افرادی که حال روانی شان ،مثالً به
علت افسردگی یا اِسترس خوب نیست ،کمک میکند.

متخصصـان رژیم غذائی Dietister

یک متخصص رژیـم غذایی به افراد در انتخـاب مــواد غذایی و نوشیدنی
کمک میکند تا از تندرستی بهتری برخوردار شوند.

بیماری هـای دارای خطـر جانـی و صدمات

اگر به بیمــاری اضطراری یا آسیبی با خطـر جــانی دچــار شویــد باید به
بخش اورژانس در یک بیمارستان مراجعـه کنید .اگر با اتومبیــل یا تاکسی
نمیتوانید به بیمارستان بروید به آمبوالنس تلفن کنید .برای این منظور به
مرکز امداد و نجات با شماره تلفن  ۱۱۲زنگ بزنید.

اگر فرزندتان شـدیـدا بیمـار است یا صدمـه دیده است به بخـش اورژانس
اطفال در بیمارستان مراجعه کنید .اورژانس اطفال کودکان بیمار از نـوزاد
تا  ۱۶ساله را میپذیرد.
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کلینیک هـای تخصصـی

کلینیکهای تخصصـی معمـوالً در بیمارستـان قـرار دارند .در این
کلینیـکها پزشکانی کار میکنند که در مـورد برخـی بیمـاریها ،مثـالً
بیماـریهای روده و معده ،معلـومات بیشتری دارند .در اغلب مـوارد
پزشک شمـا در درمـانگاه معرفی نامهای به کلینیک تخصصی ارسال
میکند .برای مراجعه به کلینیکهای تخصصی ،داشتن معرفی نامه الزامی
نیست ولی با داشتن آن مدت انتظار کمتر خواهد شد .اگر معرفی نامه
داشته باشید هزینه مراجعه نیز کمتر است.
معموال م راجعه به
کلینیک جوانان رایگان
است اما گاهی شاید
الزم باشد مانند
م راجعه به درمانگاه
مبلغی را بپردازید.
کارکنان کلینیک جوانان
وظیفه رازداری دارند.

عکس :کالرا استن استرم ()Klara Stenström

کلینیـک جوانان

کلینیک جـوانان برای دخـتران و پسرانی است که در مـورد امور جنـسی،
تندرستـی و روابـط خــود سـؤاالتـی دارنـد .کلینیکهای جوانان معمـوالً
جـوانان  ۱۳تا  ۲۵سـالـه را میپذیرند .مرز سنی میتواند در کمـونهـای
مختلف تفاوت داشته باشد .مراجعـه به کلینیک جوانان رایگان است .در
معمـوال ماما ،مددکار ،روانشناس ،کمک پرستار ،دکتر
ً
کلینیکهای جوانان
زنان و دکتر عمومی کار میکنند.

بیمارسـتان

یک بیمارستان دارای کلینیکها و بخشهای مختلفی است .در اینجا هم
کلینیک تخصصی وجود دارد و هم بخش اورژانس .بسیاری از بیمارستانها
دارای بخش زایمان نیز هستند.
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چند نمونه از بخشهای مختلف بیمارستان در زیر آمده است:
• •بخش ارتوپدی :برای مشـکالت استخوان بندی یا اندامهای حرکتی ،مثالً
شکستگی استخوان.
• •بخش داخلی :برای بیماریهای داخلی ،مانند ناراحتیهای معده و روده.
• •بخش جراحی :برای بیماریهایی که به عمل جراحی نیاز دارد.
• •بخش زنان :برای بیماریهای زنان ،مانند بارداریهای دشوار.
• •بخش چشم :برای بیماریهای مختلف چشم.
• •بخش گوش و حلق و بینی :برای مشکالت گوش ،بینی و حلق.
• •بخش روانپزشکی :برای مشکالت روانی.

بخش اورژانس

بخش اورژانس در تمام ساعات شبانه روز باز است .در صـورت بروز صدمـه
خطرناک یا بیمـاری اضطـراری یا زمــانی که درمانـگاه تعطیل است به بخش
اورژانس مراجعه کنید .وقتی به اورژانس بیمارستان مراجعه میکنید معموالً
مدت انتظار طـوالنی است .علت این طـوالنی بـودن این است که بیمارستان
اطالع ندارد چنـد بیمـار قرار است مراجعـه کنند .در بخش اورژانس بیماران
با بیمـاریها و صدمههـای جدی تر پیش از بقیه تحت درمان قرار میگیرند.
اگر دچـار بیمـاری یا صدمـه جــدی نیستید بهتر است به درمانگاه و یا مرکز
کشیک مراجعه کنید .در آنجا معمـوال میتوانید وقت بگیرید و یا این که
به صورت  drop-inوارد شوید drop-in .به این معنی ست که بدون وقت
قبلی یک شماره میگیرید و منتظر نوبت خود میمانید.

کـودکان و نوجوانان

در شهرهای بزرگ ،بیمارستان ویژه برای کودکان و نوجوانان وجود دارد .در
شهرهـای کوچکتر بخشهای ویژه کودکان و نوجوانان از نوزاد تا  ۱۶ساله
وجود دارد.

عدم تندرسـتی روانی

همه ممکن است دچار ناسالمتی روانی شوند .گاهی اوقـات تعریف تمـام
مشکالت روانی دشوار است .ناراحتی روانی در بسیـاری از مواقـع خـود را
به صورت بیماری جسمی نشان میدهد .دردهای ماهیچهای ممکن است
بروز کنند و شاید عرق کنیم ،تپش قلبمان بیشتر شود ،درست نخوابیم و یا
دچار سردرد شویم.
اگر فکر میکنید دچـار ناراحتـی روانی هستید با پزشک خود در درمانگاه
صحبت کنیـد .او به شمـا کمک میکند که یـک مـددکار یا روانشنــاس را
مالقات کنید.
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در بیمارستانها بخشهای اورژانس روانپزشکی هـم برای بزرگساالن و
هم کـودکان و نوجوانان وجود دارد (Barn- och ungdomspsykiatri,
 .)BUPبخشهای اورژانس روانپزشکی مانند بخشهای اورژانس عادی
شبانه روزی هستند.

تضمیـن درمان Vårdgaranti

در سـوئـد گاهی اوقات افراد باید مدتی طوالنی برای درمان انتظار بکشند.
برای این که بیمــاران احتیـاج نداشتـه باشنـد مـدت زیادی انتظار بکشند
چیزی به نام تضمین درمان وجود دارد .تضمین درمان در قانون مربوط به
تندرستی و درمان قید شده و بدین معنی است که کار درمان شما باید در
یک مدت از پیش معین شده ،آغاز گردد.
درمان اولیه – اگر بخواهید با درمانـگاه تماس بگیرید بایستی همان روز
تماس برقرار شود .تماس به این معنـی است که شما یک وقت مالقــات
در درمانگاه یا وقت مکالمه تلفنی با شخصی در درمانگاه دریافت کنید.
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مثال پرستار ،تشخیص دهد که شما به مالقات پزشک
اگر کارکنان درمانگاهً ،
نیاز دارید نبایستی بیش از هفت روز منتظر مالقات پزشک باشید.
کلینیک تخصصی – اگر برای مــراجعــه به پزشک متخصص معرفی نامــه
دریافت کنید نبایــد بیش از  90روز منتــظر مالقــات با متخصص باشید.
همین مقررات برای مراجعه به بخش درمان تخصصی بدون داشتن معرفی
نامه نیز ِصدق میکند.
درمان – وقتی پزشک شما تصمیــم گرفت شمـا تحت درمان قرار بگیرید،
مثالً برای یک عمل جراحی ،نبایستی بیش از  ۹۰روز منتظر درمان باشید.
تضمین درمـان شامـل بخش اورژانس نمیشود .شخصی که دچـار بیماری
اضطراری است باید در اسرع وقت تحت درمان قرار گیرد.

تأمیـن حداکثـر هزینـه درمانی
Högkostnadsskydd

"تأمین حداکثر هزینه درمانی" افراد را در برابر هزینههای گزاف درمان و
دارو محافظت میکند.

تأمین حداکثر هزینه درمانی یعنی بیمـار فقط  ۱۱۰۰کرون در سـال بابت
درمان پرداخت میکند .وقتی  ۱۱۰۰کرون را پرداخت کردید ،مابقی سال از
درمان رایگان برخوردار شده و یک کارت درمان رایگان ( )frikortدریافت
خواهید کرد .کارت رایگان  12ماه از روزی که اولین بار به خدمات درمانی
مراجعه کرده اید اعتبار خواهد داشت.
تأمین حداکثر هزینه دارو یعنـی این که شمـا فقط  ۲۲۰۰کرون در ســال
هزینه داروی نسخـهای را پرداخت میکنید .وقتی  ۲۲۰۰کرون را پرداخت
کردید ،مابقی سال از داروی نسخـهای رایگان برخوردار خواهید شد .زمان
را از اولین روزی که دارو خریداری کرده اید ،محاسبه کنید.
تمــام کودکان یک خـانواده با هم حســاب میشوند و مخــارج آنان برای
تعیین حداکثر هزینه با هم جمع میشود .هم مخارج دارو و هم معاینات
و معـالجـات شـامـل این قانــون میشود .دارو برای کودکان زیر  18سـال
رایگان است.

قانـون حفاظـت در برابر بیماری های ُم سـری
Smittskyddslagen

در سـوئــد قـانـونـی بنام قانون حفاظت در بـرابـر بیمــاریهـای ُمسری
وجــود دارد .این قـانــون برای جلـوگـیری از شیــوع بیمــاریهای ُمسری
وخطــرنـاک است .نمونههایی از این نوع بیماریها ،اچ.آی.وی ،کالمیدیا ،
سل ،سالمانوال ،یرقان مسری و سفلیس است.
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در قـانــون حفاظت در برابر بیماریهای ُمسـری فهرستی از حــدود ۶۰
بیماری وجود دارد .این بیماریها مشمول وظیفه گزارش دادن هستند.
یعنی اگر فکر میکنید که به یکی از این بیماریها مبتــال شده اید باید با
مراکز خدمات درمانی تمــاس بگیرید (خود را معرفی کنید) .شما در ضمن
باید نام فرد یا افرادی را که ممکن است ،بیمــاری را به شما سرایت داده
باشند نیز بگوئید .برخی از بیماریهای مندرج در قانون حفاظت در برابر
بیماریهای ُمسری از طریق مقاربت جنسی شیوع پیدا میکنند.
اگر مبتال به چنین بیماری هائی باشید ،کلیه معاینات ،درمان و دارو هایتان
رایگان خواهدبود .همچنین به شمـا کمـک میشود تا با افرادی که ممکن
است بیماری از طریق شما به آنها سرایت کرده باشد نیز تماس بگیرید.
سازمان بهداشت عمومــی ( )Folkhälsomyndighetenادارهای است که
در مورد قانون حفاظت در برابر بیماریهای ُمسری و بیماریها اطالعات
الزم را در اختیار دارد .در سایت www.folkhalsomyndigheten.
 seمیتوانید در مورد قانون حفاظت در برابر بیماریهای ُمسری بیشتر
بخوانید.

اهـدای اعضای بدن

در سـوئــد ساالنه حدود  ۷۰۰نفر که مبتال به بیماریهای صعب العــالج
هستند یک یا چنــد عضو از اعضــای بدن مانند کلیه و یا قلب از اهــدا
کنندگان در یافت میکنند.
اما تعداد اعضــای اهدا شده در سوئد کافی نیست .هر ساله تعـدادی از
بیماران در انتظار پیوند اعضــای بدن به دلیل کمبود اهدا کنندگان جان
خود را از دست میدهند.
شما حــق دارید در مــورد اعضـای بدن خود پس از در گذشتتان تصمیم
بگیرید .شما میتوانید یکی از گزینههای زیر را انتخاب کنید:
• •اعضای بدن خود را اهدا نکنید
• •اعضای بدن خود را جهت پیوند اهدا کنید
• •اعضای بدن خود را جهت پیوند و یا اهداف پزشکی دیگر اهدا کنید.
شـما می توانید تصمیم خود را در این مورد از طریق سـایت اداره کل
مسائل مربوط به خدمـــات تأمین اجتمــاعی ،خدمــات بهداشتی -
درمانـی و دارو ( )Socialstyrelsensثبت کنید:
www.socialstyrelsen.se/donationsregistret
اگر راجع به تصمیم خود در مورد اهدای اعضای بدن با خانوادهتان صحبت
نکرده باشید ،آنها میتوانند پس از فوت شما در این باره تصمیم بگیرند.
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خدمات دندانپزشـکی

در سوئد خدمات دندانپزشکی همگانی و خصوصی وجود دارد.
دندانپزشکی همــگانی توسط شورای استانی و یا ناحیــهای اداره میشود
و دنـدانپزشکی همــگانی ( )Folktandvårdenنام دارد .در سوئد
دندانپزشــکان خصوصــی بسیاری وجود دارند.
مقــررات میزان پرداخت بابت خدمــات دندانپزشکی متفــاوت است.
میـزان هزینــهتان به محــل زندگی شمــا و دندانـپزشــکی که انتخــاب
کــرده ایــد بستگی دارد.

در سوئــد تمـام افراد زیر  ۲۱ســال از خدمــات دندانپزشکی رایـگان نزد
دندانپزشکی همگانی و خصوصـی برخوردارند .حـداکثر سن برای دریافت
خدمــات رایگان دندانپزشکی برای وجــوانــان در مناطــق مختلف کشور
متفاوت است.
همه کودکان و نوجوانان مرتباً برای معاینه ،درمان و خدمات داندانپزشکی
پیشگیرانه به دندانپزشکی خوانـده میشوند .برزگسـاالن باید خودشان با
دندانپزشکی تماس بگیرند.
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کمـک هزینه دندانپزشـکی

همه افرادی که در ســوئــد زندگی میکنند از سالـی که به سن  ۲۳سالگی
تمام میرسند ،حق دریافت کمک هزینه دندانپزشکی را دارند .این حمایت
دندانپزشکی بخشی کمک هزینه (پول) برای پرداخت ویزیت دندانپزشک
و بخشی نیز تأمین حداکثر هزینه است.
مبلغ کمک هزینه برای افراد  ۲۳تا  ۲۹ساله و باالی  ۶۵سال  ۶۰۰کرون در
سال است .این مبلــغ برای افراد  ۳۰تا  ۶۴ساله  ۳۰۰کرون در سـال است.
شما میتوانید کمک هزینــه دندانپزشکی خود را یک سال ذخیره کرده و
سال بعد آن را استفاده کنید.
تأمین حداکثر هزینه به این معنی ست که شما فقط باید بخشی از هزینه
را خودتان پرداخت کنید و صندوق بیمه بقیه آن را میپردازد.
تأمین حداکثر هزینـه دوازده مــاه اعتبــار دارد .این تأمین در صورتی که
هزینه دندانپزشکی شمـا بیش از  ۳۰۰۰کرون شود به شمـا داده میشـود .در
این صورت شمـا نیمی از هزینه را پرداخـت خواهیـد کرد .اگر هزینــه درمـان
شما بیش از  ۱۵۰۰۰کرون باشد شما فقط  ۱۵درصد آن را پرداخت میکنید.

خدمات دندانپزشـکی سـالم Frisktandvård

در دندانپزشکی همگانی میتوان از خدمــات دندانپزشکی با قیمت ثابت
استفاده کرد که به آن خدمــات دندانپزشکی سالم گفته میشود .شما هر
ماه مبلغ ثابتی را میپردازید و سپس بطور رایگان به دندانپزشکی مراجعه
میکنید .برای دریافت خدمـات دندانپزشکی سالم باید قرارداد امضا کنید.
اما پیش از آن بایـد توســط دندانپزشک معــاینــه شویــد تا او تعیین کند
خدمات دندانپزشکی سالم شما چقدر هزینه دارد.

اگر رضایت نداشـته باشـید

اگر از درمان و خدماتی که به شما ارائه شده راضی نیستید با رئیس واحد
درمانی مربوطه تماس بگیرید.
اگر هنوز هم ناراضی هستید با کمیته بیماران ( )patientnämndenتماس
بگیرید .در هر استان یا ناحیـه ،یک کمیته بیماران وجـود دارد .این کمیته
میتواند به شما در حل مشکلتان کمک کند.
شمـا میتوانید با سـازمان بازرسی درمان (Inspektionen för vård och
 )omsorg IVOنیز تمـاس بگیرید .این سـازمــان به شـکایات مربـوط به
خدمـات درمـانـی رسیدگی میکند .برای اطــالع بیشتر به پایـگاه اینترنتی
 www.ivo.seادارهی بازرسی نظارت و خدمات پزشکی مراجعه کنید.
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پرسـش هایی برای بحث،
بخش ۷
چگونه می توانید بر سالمتی خود تاثیر بگذارید؟
چرا عملکرد دولت جهت بهبود سالمتی عمومی مهم است؟
آیا در عادات غذایی شما چیزی هست که برای کسب تندرستی
بیشتر باید تغییر کند؟
چه چیزی به شما استرس می دهد؟ چگونه با استرس برخورد
می کنید؟
برای این که بهتر بخوابید چه می کنید؟
چه تجربیاتی در مورد خدمات بهداشتی و درمانی سوئد دارید؟
چگونه می توان خود را برای مراجعه به مراکز بهداشتی و درمانی
آماده کرد؟
برای داشتن سالمتی روحی چه کاری می توانید بکنید؟
چرا مراجعه به مراکز پزشکی هنگام بروز ناراحتی روانی مهم
است؟
چه تجربه ای از خدمات دندانپزشکی سوئد دارید؟
چرا مهم است که به طور منظم نزد دندانپزشک بروید؟
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