کبسدسهبًی
آًچَ الصم اعت ثذاًیذ

اًجوي کبسدسهبًگشاى عْئذ
کبسدسهبًی -آًچَ الصم اعت ثذاًیذ -ژّئي 3102
اًجوي کبسدسهبًی عْئذ )(FSA
طشحGelinda Jonasson :
تشجوَ  :هبًذاًب فالح پْس
ػکظColourbox :
چبپTrydells :
www.fsa.se
ISBN: 978-91-87837-03-6
1

چٌیي ًیغت کَ ُوَ افشاد دسهْسد ایٌکَ کبسدسهبًی چیغت ّ کبسدسهبًگش چَ کبسی اًجبم هی دُذ اطالع
داؽتَ ثبؽٌذ .تالػ هب ثش ایي اعت کَ ایي اهش سا تذمك ثخؾین .هب اهیذّاسین کَ ؽوب ،پظ اص هشّس ایي
ففذبت ثَ داًؼ ثیؾتشی دس هْسد ایي دشفَ دعت ثیبثیذ.
ثٌبثشایي هب ثب داعتبًی دسثبسٍ  Sveaؽشّع هیکٌین.
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داستان Svea
 Sveaاخیشا  01عبلَ ؽذٍ کَ ایي اهش ثشای اّ ثغیبس هِن ثْدٍ ّ اّ سا ثَ فکش تؼویش ّ ثبصعبصی دوبم
هٌضلؼ اًذاختَ اعت .ثشای اّ داخل ؽذى ثَ ّاى دوبم ّ خبسج ؽذى اص آى هؾکل ثْد .ثَ ُویي دلیل اّ ثَ
هي ثَ ػٌْاى یک هتخقـ کبس دسهبًی دس یک سّص تبثغتبى توبط تلفٌی گشفت .هي دس هْسد لْاًیي
هشثْط ثَ ایجبد تغییشات دس خبًَ ّ ًمؼ کبسدسهبًی ثشایؼ تْضیخ دادم .هب تقوین گشفتین کَ هي ثبصدیذی
اص هذل صًذگی اّ اًجبم دُن ّعپظ دس ایي خقْؿ ثیؾتش فذجت کٌین .اص آًجبیی کَ اّ ثب ًمؼ
کبسدسهبًگشاى دس کوْى آؽٌبیی ًذاؽت هي فکش کشدم خْة ثْد کَ ثَ ثیٌؾی اص صًذگی سّصهشٍ اّ
هیشعیذم.
دسطی ثبصدیذ هي اص هٌضل اّ  Sveaآپبستوبًؼ سا ثَ هي ًؾبى داد .اّ خْؽذبل ثْد اص ایٌکَ تْاًغتَ
اعت صًذگی سّصهشٍ اػ سا ثب ّجْد عي ثبالیؼ اداسٍ کٌذ .هب ثب ُن ًؾغتین ّ دس هْسد ًیبص اّ ّ ایٌکَ
چطْس ٌُگبم دّػ گشفتي ادغبط اهٌیت ثیؾتشی کٌذ فذجت کشدین .ایي گفتگْ هذت صیبدی ثطْل اًجبهیذ.
دس ًتیجَ گفتگْی هب چٌیي هؾخـ ؽذ کَ اّ سّصُب سا دس خبًَ ثَ عش ثشدٍ ّ صهبًؼ سا دس اًتظبس فشصًذ
یب ّ ًٍْ اػ عپشی هیکٌذ.
اًّغجت ثَ گزؽتَ ادغبط خغتگی ثیؾتشی هیکشد ّ دیگش ًوی تْاًغت ثَ فشّؽگبٍ جِت اًجبم خشیذ
سّصاًَ اػ ثشّد ّ ثٌبثشایي ؽخـ دیگشی ایي کبس سا ثشای اّ اًجبم هی داد Svea .فکش ًویکشد دبال
کَ چٌیي پیش ّ هغي ؽذٍ دیگشلبدس ثَ آؽپضی یب ًبى ّ ؽیشیٌی پضی ثبؽذ .ثٌظش هیشعذ ایي هغئلَ چیضی
ثْد کَ اّ سا هی سًجبًذ .اّ ُویؾَ ثخبطش غزای گْؽت عشر ؽذٍ سّصُبی یکؾٌجَ ّ ًبى ؽیشیٌی ثب هغض
هیٍْ ُب هؼشّف ثْدٍ اعت.
دس تبثغتبى  Sveaثشای دوبم کشدى کوک گشفت .دس ًِبیت ّاى سا اص دوبم ثشدًذ ّ دوبم ثَ
ثِتشیي ؽکل ثب طشدی اص پیؼ عبختَ ثبصعبصی ّ ثشای آپبستوبى هتٌبعت ؽذ .اهب هي فکش هی کٌن Svea
ثَ یبد داؽتَ ثبؽذ کَ هب ثب ُن تب فشّؽگبٍ پیبدٍ سفتین ثشای آًکَ ساٍ ُبی جذیذی ثشای ایٌکَ اّ دّثبسٍ
ثتْاًذ خْدػ ثَ تٌِبیی خشیذ کٌذ پیذا کٌین Svea .ادتوبال ثیبد هی آّسد کَ هب ُوچٌیي ّػذٍ ُبی غزایی
عبدٍ کَ اّ دس ّالغ هی تْاًذ ثپضد سا ثب ُن ثشًبهَ سیضی کشدینُ ّ .وچٌیي ثشًبهَ ای سیختین ثشای
سّصی کَ اّ ًٍْ ُبیؼ سا ثب پختي ًبى ؽیشیٌی ثب هغض هیٍْ هْسد ػاللَ اؽبى ؽگفت صدٍ کٌذ!
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کار درمانی چیست؟
ُوَ هشدم ًیبص داسًذ کَ ادغبط کٌٌذ کَ صًذگی هؼٌی داسی داسًذً ،یبص ثَ ایٌکَ دظ کٌٌذ دس صًذگی
سّصهشٍ خْد هؾبسکت هی کٌٌذ ّ ًمؾی سا دس جبهؼَ ثبصی کٌٌذُ .ذف ّ توشکض کبسدسهبًگشاى ثشایي
اعت کَ ایي اهش سا ثشای افشاد اهکبًپزیش ًوْدٍ ّ آى سا تذمك ثجخؾٌذ – ایٌکَ افشاد ثتْاًٌذ فؼبلیت ُبی
صًذگی سّصهشٍ اؽبى سا اداسٍ کٌٌذ .فشدی کَ ثذلیل هقذّهیت ،ثیوبسی یب ًبتْاًی لبدس ثَ اداسٍ ثشای
هثبل اهْس هشالجت ؽخقی ،اهْس خبًَ ،هذسعَ ،کبس ،یب اّلبت فشالت ًوی ثبؽذ هی تْاًذ اص دوبیت
کبسدسهبًگش ثشخْسداس ثبؽذ.
ُذف کبسدسهبًی ثش ایي اعت کَ فشد ثش اعبط هٌبثغ خْد ثتْاًذ ثَ ثیؾتشیي عطخ اعتمالل هوکي دس
فؼبلیت ُبی سّصهشٍ ای کَ ثَ آًِب ًیبص داسد یب هی خْاُذ اًجبم دُذ دعت یبثذ.
کبسدسهبًی ثَ ػجبست دیگش ثبػث تذمك ثخؾیذى ّ ثَ جشیبى افتبدى صًذگی سّصهشٍ هی ؽْد!
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آیا کاردرمانی فایده و نتیجو ای دارد؟
تذمیمبت ًؾبى دادٍ اعت کَ الذاهبت کبسدسهبًی ثَ دفع یب استمبئ تْاًبیی افشاد دس اًجبم فؼبلیت ُبی
سّصهشٍ اؽبى کوک هی کٌذ.
کبسدسهبًی ّاثغتگی ثَ هشالجت ُبی ثِذاؽتی ّ دوبیت اص خذهبت اجتوبػی سا کبُؼ هی دُذ .اص
ایي طشیك دتی اص فؾبسثش ثغتگبى کبعتَ هی ؽْد.
الذاهبت کبسدسهبًی ُوچٌیي اغلت دس کبُؼ ُضیٌَ ُبی دّلتی هشکضی ّ هذلیً 1مؼ داسد .کبُؼ
ُضیٌَ ُبی هشالجت ُبی ثِذاؽتی ّ هشخقی اعتؼالجی دتی لضّم عشهبیَ گزاسی ثیؾتش دس کبس دسهبًی
سا خبطش ًؾبى هی کٌذ.
ایي کَ کبسدسهبًی چَ هؼٌبیی ثَ صًذگی فشد اص لذبظ کیفیت صًذگی ،اعتمالل ّ آصادی هی ثخؾذ
ُیچگبٍ لبثل تشجوَ ّ عٌجؼ ثب پْل ًوی ثبؽذ.

چو وقت کاردرمانی الزم است؟
کبسدسهبًی دس ّالغ پیًْذ استجبطی ثیي ًبتْاًی ّ صًذگی فؼبل سّصهشٍ اعت .دس فْست آعیت یب ثیوبسی
کبسدسهبًی فشد سا لبدس هی عبصد کَ ثتْاًذ ثَ کبس یب هذسعَ ّ صًذگی سّصهشٍ کَ ؽجیَ ثَ آًچَ کَ لجل اص
اثتال ثَ ثیوبسی داؽتَ اعت ثبصگشدد .کبسدسهبًی ُوچٌیي عجت پیؾگیشی هی ؽْد.
ٌُگبهی کَ کْدکی ثب ًبتْاًی هتْلذ هی ؽْد کبسدسهبًی ُوپٌیي عجت تغِیل سؽذ ّ ثِجْد هِبست
ُبی دشکتی ،ؽٌبختی ّ اجتوبػی دس کْدک هی ؽْد.
کبسدسهبًی ُوپٌیي هی تْاًذ عجت کبُؼ هؾکالت ًبؽی اص عبلوٌذی دس فشد هی ؽْد .اص ایي سّ
ثشػبدات صًذگی ّ ػالئك پیؾیي فشد توشکض ؽذٍ ّ افشاد ثَ تمْیت هِبستِبیی کَ آًِب سا لجال هؼٌب داس یبفتَ
اًذ تؾْیك هی ؽًْذُ .وچٌیي سّؽِبی جذیذی ثَ هٌظْس اًجبم فؼبلیت ُبی سّصهشٍ صًذگی هوکي اعت
ًیبص ثَ تْعؼَ داؽتَ ثبؽذ.
ُشچمذس کبسدسهبًی عشیؼتش دس سًّذ تْاًجخؾی آغبص ؽْد ،اهکبى ثبصگؾت عشیؼتش فشد ثَ یک
صًذگی فؼبل ثیؾتش اعت.

Stat, kommuner och landsting
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کاردرمانگر چو می کند؟
کبسکبسدسهبًگشاى ثغتَ ثَ تْاًبیی ُب ّ ًیبصُبی فشد هتفبّت ثَ ًظش هی سعذ .کبسدسهبًگش ثَ فشد ثب توبم
خقْفیبت ّ کلیتؼ ّ ثش اعبط ایٌکَ کذام فؼبلیت ُبی سّصهشٍ سا هی خْاُذ یب ًیبص داسد کَ اًجبم دُذ
توشکض هی کٌذ .ایي الذاهبت هی تْاًذ دس هْسد ثکبسگیشی ّ استمبئ هِبست ُبی فیضیکی ،ؽٌبختی ّ
اجتوبػی ّ ،یب ثشای اًطجبق ثب هذیط صًذگی دس خبًَ ،دس هذل کبس ّ یب دس هذسعَ ثبؽذ .ثخؾی اص ایي
تؼشیف ؽبهل اسصیبثی ّ تطجیك ّ تجْیض ّعبئل ّ تجِیضات کوکی هی ثبؽذ.
کبسدسهبًگش ثب افشاد ثَ فْست اًفشادی ّ یب گشُّی کبس هی کٌذ .کبس اغلت ثقْست تیوی ثب
عبیش گشٍّ ُبی دشفَ ای ًظیش فیضیْتشاپِب ،سّاًؾٌبعبى ،پشعتبساى ،گفتبسدسهبًگشاى ،هتخققبى
تغزیَ ّ پضؽکبى اًجبم هی ؽْد.
یکی دیگش اص ّظبیف کبسدسهبًگش ػجبست اعت اص ساٌُوبیی ّ دوبیت پشعٌل اسائَ خذهبت هشالجتی
ّ ًیض ثغتگبى هشاجؼیي هی ثبؽذ.
اص دیگش ّظبئف یک کبسدسهبًگش ًْؽتي گْاُی ثش اعبط تقویوبت هغئْلیي دسهبًی هی ثبؽذ.
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کاردرمانگران کجا مشغول بو کار ىستند؟
 کوْى ُب ( افشاد عبلوٌذ ّافشاد ثب ًبتْاًی)
 ثیوبسعتبى ( هشالجتِبی اّسژاًظ ّ تْاًجخؾی جغوبًی ّ سّاًی)
 دسهبًگبٍ

2

 خذهبت ؽغلی
 هذسعَ
 فٌذّق ثیوَ

3

 ؽشکت ُبیی کَ ثب في آّسی ّعبیل کوکی کبسهی کٌٌذ
 هشکض اسائَ خذهبت ّعبیل ّ تجِیضات کوکی

4

5

 تْاًجخؾی (کْدکبىًْ ،جْاًبى ّثضسگغبالى)
 داًؾگبٍ
 هشکض چؾن
 ثؼٌْاى ؽشکت خقْفی

2

Vårdcentral
Försäkringskassan
4
Tekniska hjälpmedel
5
Hjälpmedelcenteral
3
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نیاز بو کاردرمانگران بیشتر!
اًجوي کبسدسهبًگشاى عْئذ 6اًتظبس داسد کَ دس دساصهذت تمبضب ثشای تذقیل ّ آهْصػ
کبسدسهبًگشاى ًغجت ثَ ظشفیت هکبى ُبی آهْصؽی ثشای تذقیل دس کبسدسهبًی افضایؼ یبثذ.
عبالًَ ًضدیک ثَ  011کبسدسهبًگش آهْصػ هی ثیٌٌذ ّ دذّدا  00111کبسدسهبًگش داسای هجْص
سعوی کبس دس کؾْس عْئذ هی ثبؽٌذ.
دس دبل دبضش تؼذاد کبسدسهبًگشاى دس ثشخی ًمبط کؾْس هذذّد اعتّ ،لی اص ًظش هکبى ُبی
آهْصؽی ثشای تذقیل دس کبسدسهبًی هذذّدیتی ّجْد ًذاؽتَ ّ تؼذاد ایي هشاکض صیبد هی ثبؽٌذ.
ثب دسک سّ ثَ سؽذ جبهؼَ اصهضایبی تْاًجخؾی ّ پیؾگیشی ّ استمبی عالهت چٌیي اًتظبس هی سّد
کَ ًیبص ثَ کبسدسهبًگشاى دس عبل ُبی آتی افضایؼ یبثذ.

)Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA
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چگونو شما می توانید کاردرمان شوید؟
تذقیل دس دّسٍ کبسدسهبًی هغتلضم گزساًذى یک دّسٍ آهْصؽی عَ عبلَ دس داًؾگبٍ اعت .ثذیي هٌظْس
هی تْاى دس یکی اص ایي ُؾت هشکض آهْصؽی هتفبّت کَ ًبم آًِب دس ریل دسج ؽذٍ اعت دس داًؾگبٍ
تذقیل ًوْد:
Hälsohögskolan, Jönköping



Karolinska Institutet, Stockholm



)Linköpings universitet (Norrköping



Luleå tekniska universitet



Lunds universitet



Göteborgs universitet



Umeå universitet



Örebro universitet



دّسٍ آهْصؽی ثقْست دسّط تئْسی ّ ػولی ثْدٍ ّ ؽبهل کبسدسهبًی ،ػلْم پضؽکی ّ ػلْم
اجتوبػی ّ سفتبسی هی ثبؽذ .هطبلؼبت دس ایي دّسٍ دس هْسد دسک ّ فِن تْاًبیی افشاد دس اًجبم فؼبلیت
ُب دس هذیطِبی هختلف ّ ایٌکَ چگًَْ ثب عالهت ّ هؾبسکت دس فؼبلیت ُبی صًذگی هشتجط اعت هی
ثبؽذ.
پظ اص گزساًذى ایي دّسٍ آهْصؽی کبسؽٌبعی عَ عبلَ فشد هی تْاًذ اص Socialstyrelsen
دسخْاعت هجْص سعویً 7وْدٍ ّ ًیض ثشای اداهَ تذقیل دس دّسٍ کبسؽٌبعی اسؽذ ّ عپظ دکتشی الذام
ًوبیذ .فشد ثالفبفلَ پظ اص دسیبفت هجْص خْد هی تْاًذ ثؼٌْاى هتخقـ کبسدسهبًی یب کبسدسهبًگش
آغبص ثَ کبس ًوبیذ.

Legitimation
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آیا نیازمند مالقات یک کاردرمانگر می باشید؟
ثشای هاللبت ثب یک کبسدسهبًگش ًیبصی ثَ ًغخَ اسجبع ًذاسیذ .کبفی اعت کَ ثب دسهبًگبٍ یب هشکض
ثِذاؽت ّ 8یب کوْى 9هذل صًذگیتبى توبط ثگیشیذ ّ یب اص اص طشیك توبط ثب ؽوبسٍ تلفي  ّ 0011یب توبط
ایٌتشًتی ثب  www.1177.seدسخْاعت هؾبّسٍ ثِذاؽت ّ دسهبى
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کٌیذ.
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Vård- eller hälsocentral
Kommun
10
Sjukvårdsrådsrådgivningen
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