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خدمات درمان  



کیسچه دربرابر ماسالمت ؟مسئول است

• انه را به مردم برعهده داردت ن . پیشگیر پزشیک الزم را مراقبت هایهمچنیر
ل وانجام داده .یم کندسالمت کودکان و مادران باردار را کنیر

• ن و پیشنهادات مسئتوصیه ها وظیفه پایبندی به بالغن ، هر فرد این حالبا  ولیر
.برعهده داردبهداشتر را

•  ما بر سالمتر و کیفیت 
ی

 مانسبک زندگ
ی

.یم گذاردبسیار تاثیر زندگ

• یس به محتوای مربوط به سالمتر  ه توصی. آسان استآنالین، به صورتدسیر
توسط متخصصان ایجادشدهرسیم دولت و محتوای وب سایت هایازیم شود 

www.heilsuvera.isمانند و www.doktor.is .استفاده شود
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مسئولیت دربرابر -سالمت   ادامه

•  روزمره است، سالمتر بیماری هایدر جوامغ که 
ی

به معنای نبود بیماری یم تواندجدی و فقر بخشی از زندگ
.باشد

• س باشد، بسیاری بر اینهرجا کیل به طور   خوب و که داروسازی و درمان دارویی در دسیر
ی

باورند که یک زندگ
ی است که سالمت را تشکیلرضایت بخش ن .یم دهدهمان چیر

• از تمام حق دارد بیمار ویم کنند مختلف درماین صحبت روش هایدر ایسلند، اغلب بیمار و پزشک در مورد 
.مطلع شودوضعیت پزشیک خود مربوط بهاطالعات 

• ند دیگر مانراه حل هایابتدا گایه اوقات،. نیم شودهنگام مراجعه و مالقات با پزشک، همیشه به افراد نسخه داده 
 برریس 

ی
.یم شوندتغییر سبک زندگ
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خدمات اجتمایع و خدمات درمان  

• در یک کشور دارای تشکیالت رفاه اجتمایع هدف دولت این است که
 سالم تمام شهروندان

ی
 ممکن از جمله یک زندگ

ی
ین زندگ خود، بهیر

.داشته باشندرا

• بدون توجه به وضعیت مایل شهروندان، خدمات موظف استدولت
.ارائه دهدبهداشتر الزم را

• ن اعتبار فعالیت هایاز مالیات حقوق و اقتصادی، ازجمله برای تأمیر
.یم شوددرمان استفادهسیستم بهداشت و

• ن در سهیم هستند و هزینه ویزیت، معاینه و هزینه هاافراد همچنیر
با این حال، برای بازپرداخت ماهیانه هر فرد، .یم پردازندآزمایش را

.شده استسقف قیمت در نظر گرفته
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تعهد رازداری

• ، از که موظف هستند قانوین ظر نتمام افراد در بخش خدمات درماین
ن ای. کامل برخوردار باشندرازداریپزشیک بیماران از در مورد اطالعات

ن و نیست اطالعات بیمار را بدبدان معناست که هیچکس مجاز
.میان بگذارداجازه او با شخص سویم در 

• صصان بنابراین باید مکالمه بیماران با پزشکان، پرستاران و سایر متخ
، .محرمانه بماندخدمات درماین

• جمان در مورد  ن میر را رازداریباید یم کنند که ترجمه مواردیهمچنیر
جمان منطقر محرمانه ماندندرخواست تایید .رعایت کنند از میر

.است
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امید به زندگ

•  برخوردارهسبه طور 
ی

. تندکیل مردم ایسلند از کیفیت باالی زندگ
 باالیی برخوردار به طور کیل مردم

ی
ایسلند، از کیفیت زندگ

.هستند

• ه کودکان و بزرگساالن ب. در رسارس کشور مراکز درماین وجود دارد
ده ایخدمات   یس دارندگسیر .دسیر

• Landspítalinnبیمارستان دانشگاه ، بیمارستاین تخصیص و 
فته است که در آن جراحات و بیماری های خطرناک درمان پیشی

.یم شوند

• ان مرگ ومیر  ن فته و رایگان و میر خدمات برای مادران و نوزادان پیشی
ین مقدار استنوزادان ایسلند در .اروپا کمیر

•  مردان 
ی

ن امید به زندگ .سال است۸۴سال و در زنان ۸۱میانگیر
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• همه شهروندان حق ثبت نام در یک مرکز بهداشتر در منطقه خود را دارند و 
ن به آنها اختصاص داده شده استیک پزشک .عمویم معیر

• آنالین در ثبت نامدر سایت یا ثبت نامو شناسهبا ارائه 
www.sjukra.isسایت "از طریق Réttindagátt –mínar síður پورتال" )

یس پیدا کردبه مراکزیم توان( صفحات من-حقوق  .بهداشتر دسیر

• .پزشک عمویم خود را تغییر دهیدیم توانید شما 

• ن استاندارد دارند اما مقادیر آنها با توجه به سیستم تهزینه هایمراکز درماین  أمیر
.سالمت ایسلند متفاوت استبیمه
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ادامه-مراکز بهداشتی 

ی یا درد را مراکز بهداشتی درمانی همیشه باید اولین ایستگاه برای افرادی باشند که بیمار•
در صورت لزوم پزشک عمومی افراد را به پزشک متخصص ارجاع. تجربه می کنند

. می دهد

.مراکز بهداشتی درمانی خدمات مختلفی را ارائه می دهند•
.خدمات بهداشتی، ویزیت، معاینه، ویزیت تلفنی•

.مشاوره تلفنی با پرستاران•

.مراجعه بدون وقت قبلی برای بیماری های حاد یا جراحات جزئی•

.خدمات درمانی در دوران بارداری•

.خدمات درمانی برای نوزاد و کودک•

.واکسن زدن•
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-مراکز بهداشت  
ادامه

• :پزشیکدرمانگاه هایخدمات-ادامه 

•  گوایه های،نسخه ها 
ن

.نامه هاپزشیک، معرف

• .غربالگری رسطان برای مردان و زنان

• .خدمات روانشناختر 

• .دانش آموزانخدمات درماین برای

• .خدمات درماین برای سالمندان

• مربوط به آموزش هایودوره ها
دیه،  فرزندپروریمهارت هایشیر

ی
و تروی    ج سبک زندگ

.سالم

• نتر  ای بهداشتر بر مراقبت هایبرای مثال، به درگاه اینیر
به ریکیاویکمنطقه بزرگ

www.heilsugaeslan.isسایت .مراجعه شود
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بهداشت  مراکز - وقت گرفت    قبیلوقتبدونمراجعهو

• وری استتوسط یک پزشک عمویم معاینه شدن وقت گرفت   از طریق تلفن و یا .ض 
سایتاز www.heilsuvera.is

• جم  زبان و مطلع کردهرا از این امر که هنگام تعیت   وقت، کارکنانالزم استدر این صورت ،نیازداشتاگر فردی به مت 
جم تعیت   سپس کارمندان مرکز بهداشت. ذکرشودمورد نیاز نت   

.یم کنندزمان آن را با مت 

• .برای معاینه تلفت  با پزشکان وجود داردوقت گرفت   همچنت   امکان 

• ، امکان معاینه در شیفت بعدازظهر را فراهم  .یم کنندبسیاری از مراکز بهداشت  درمان 

• ید، که درتعیت   کنید حضورتانزمان معاینه را در روز یم توانید همچنت    متفات، مختلفدرمانگاه هایو یا شماره بگت 
.است
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هزینه آن چقدر است؟

• .می دهندبهداشتی، خدمات رایگان را به کودکان ارائه درمانگاه های

• دوران بارداری و همچنین درمان نوزادان و کودکان نیز مراقبت های
. استرایگان

• ، اما نمی شوددریافت هزینه ایاز کودکان، افراد معلول و یا افراد مسن 
. باشنددر این هزینه سهیمدیگران نیز باید

• .پرداخت شودهزینه گواهی پزشکی باید 

• ایسلند براساس قوانین بیمه عمومی سیستم بهداشت و درمانبیمه درمانی
درنظر، سقف پرداختی هرفردبابت پرداخت ماهیانه .می کندفعالیت 
.شده استگرفته 
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www.heilsuvera.is 
• www.heilsuvera.isوب سایت درمانگاه هایمتمرکز برای کلیه وب سایت، یک 

.بهداشتی است

• » الکترونیکی به شناسهبا استفاده از می توانندافراد آن جادر  mínar síðu صفحات )، «
:پیداکنند به منظوردسترسی( من

• .و درخواست داروهای تجویزینسخه هاتجدید 

• .از یک پزشکوقت گرفتن

• .درخواست گواهی پزشکی و آزمایش

• .19-ویدوکنمونه گیریدرخواست 

• .مشاهده نتایج آزمایش

• فرزندپروریروش هایاطالعات زیادی در مورد رشد کودک و وب سایتهمچنین این 
.داردمبتنی بر شواهد

• مراقبت هایهمچنین شامل اطالعات و مشاوره در مورد طیف وسیعی از موضوعات 
.تمامی سنین دارددرمانی برای
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حق برخورداری 
جم از مت 

• ، بیماری که به می کندقوانین مربوط به حقوق بیماران حکم
برای اطالعات مربوط به حق دارد،نمی کندصحبتایسلندیزبان

خدمات آتی ازدرمان هایسالمتی، درمان احتمالی یا
.استفاده کندمترجم

• ، می شودقرار مالقات با پزشک، پرستار یا ماما تعیینهنگامی که
.درخواست شودمترجمباید خدمات استفاده از
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برریس ها • آزمایشاتی مانند آزمایش خون، اشعه ایکس، سونوگرافی 
و مراکز درمانی که در انجام چنین بیمارستان هااسکن، درسی تیو

.می شود، انجامتخصص دارندآزمایشاتی

• پزشک به صورت الکترونیکی درخواست آزمایش کرده و افراد باید 
.آزمایشگاه بروندخودشان به

• .می شودنتایج برای پزشک متقاضی ارسال

• .پرداخت شودهزینه آزمایشات باید
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متخصصان

• متخصصان خصوصی، چندین پزشک عالوه بردر این بیمارستان
.شده اندمتخصص نیز استخدام

• یا ارجاع دهدپزشک، شما را به یک پزشک متخصصممکن است
.وقت بگیردمتخصص برای شمامستقیما از یک پزشک

• چشم پزشکان، متخصص : از پزشکان متخصص موجودنمونه هایی
متخصص زنان و زایمان، متخصصان گوش و حلق و بینی،

.متخصصان گوارش، متخصصان آلرژی وروانپزشکاناطفال،
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Læknavaktin مرکز پزشیک
• تمام روزهای هفته . می کندفراهم ریکیاویکخدمات پزشکی را برای منطقه بزرگ 

.باز است۲۳:۳۰تا۹:۰۰و روزهای آخر هفته از ساعت۲۳:۳۰تا۱۷:۰۰ساعتاز

• پزشکان عمومی را در خدمت خود دارد که خدمات درمانی Læknavaktinمرکز پزشکی 
.می دهندرا ارائه

• هزینه باید توسط .و شماره بگیریدبرگردیدبه راحتیضروری نیست، کافی است وقت گرفتن
.پرداخت شودبیمار

• و استدردسترسدر سراسر کشور ساعته۲۴به صورتمشاوره تلفنی با یک پرستار 
.تماس بگیرید۱۷۷۰شمارهبامی توانید

• Læknavaktinدر  .می شوددرخواست آخرهفته هاویزیت خانگی در عصرها و 

• Læknavaktinواقع در Háaleitisbraut ریکیاویککیلومتری ۶۸.۱۰۳در
.قراردارد www.laeknavaktin.is

• و بهاشتیدرمانگاه هایدر بعدازظهرهادر مناطق روستایی اغلب خدمات پزشکی، 
.می شودبیمارستان آن منطقه ارائه ویژه درمراقبت های
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ویژهمراقبت های

• حاد در بیماری هایویژه برای صدمات و مراقبت هایخدمات 
واقع درLandsspítalinnبیمارستان Fossvogur ی ۱۰۸در ریکیاویککیلومت 

س ساعته در۲۴به صورتویژه مراقبت های. قراردارد دست 
.هستند www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-

thjonusta/bradamottakan-i-fossvogi

• با کارمندان بیمارستان از طریق چت آنالین یم توان. است۵۴۳۲۰۰۰شماره تلفن
.برقرارکردنت   ارتباط

• اینجا بخشی است که افراد با آسیب های جدی ناشی از خشونت دیدن و افرادی که 
.مراجعه کنندباید بیمار هستندبه شدت

• .کودکانی که صدمات شدیدی دارند نیز باید به آنجا منتقل شوند

• ضربه مغزی، شکستگی ها، سوختگی ها، زخم های باز و درد در ناحیه : برای مثال
.قفسه سینه

• ویژه برای مناطق روستایی معموال در بیمارستان همان منطقه انجام مراقبت های
2021.می شود www.landneminn.is 17
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اضطراری برای قربانیانمراقبت های
:سوءاستفاده جنیس

• ویژه درمراقبت هایاضطراری در بخش مراقبت های Landspítalinn  واقع در
 

که هم به زنان و . استفوسووگ
.یم رساندهم مردان خدمات  www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-

thjonusta/neydarmottaka-fyrir-tholendur-kynferdisofbeldis

• عنف، اقدام به تجاوز، نوع تجاوز به)شده انداضطراری، افرادی که قربان  خشونت جنیس مراقبت هایدر بخش 
ندیم توانند ( دیگری از آزار جنیس .کمک بگت 

• ، معاینه پزشیک و درمان یم توانند آن ها .دریافت کنندمشاوره، پشتیبان 

• .یم شودرایگان به قربانیان ارائه به صورتاین خدمات 

• .یم شودکامل حفظ به طور محرمانه بودنو گمنام ماندندر هر مورد  

• س هستند س بودنبا این حال در. مشاور حقوق  و پشتیبان در تشکیل پرونده شکایت در دست  ه خدمات بدست 
 نداردتصمیم قربان  برای طرح شکایت 

 
.بستیک
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ی شدن بست 

• پزشکی، دارویی، اقامت درمان هایدر بیمارستان ها، هزینه تمام
.می شودتوسط دولت پرداختغذاییوعده هایو

• در مورد نیاز شخص به بستری شدنتصمیم گیریتنها پزشکان قادر به
.بیمارستان هستندیا نشدن در

• بزرگترین بیمارستان کشور Landspítalinn است، اما ریکیاویکدر
بزرگ کالن شهرهایدر شهرهای بزرگ خارج ازبیمارستان هاسایر
.می شوندیافت

• و هم در کلینیک های خصوصی بیمارستان هاجزئی هم درجراحی های
خصوصی هزینه کلینیک هایبرای عمل در. می پذیردجراحی انجام

.استکوتاه ترانتظاراما لیستمی شودبیشتری پرداخت
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درمان رسپان  

• یا سایر مراکز )سرپایی در بیمارستان درمان هایبیماران تحت
.نمی مانندقرار می گیرند اما در آنجاتحت درمان( درمانی

• .برمی گردندافراد پس از معالجه یا مشاوره به خانه

• .می شودبرای خدمات سرپایی هزینه پرداخت
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۱۱۲-آمبوالنس

• .و اداره پلیس استآتش نشان  ، آمبوالنس ها شماره اورژانس میل ۱۱۲شماره تلفن

• د تماس ۱۱۲شخیص با شمارههنگایم که ، مهم است که بتواند به طور واضح یم گت 
:بگویدموارد زیر را

• اسم شما چیست-اسمتان

• جان  که هستید کجاست-مکان 

• چه اتفاق  افتاده است-دلیل تماس تلفت  

• www.112.is با اطالعات و رسویس چت آنالین وب سایتهمچنت   به عنوان یک 
س است در مورد موضوعان  مانند خشونت یم تواناطالعات و مشاوره را .در دست 

 یافت
 

.خانیک

• شخیص که با آمبوالنس منتقل شود هزینه حمل و نقل ثابت، بدون در نظر گرفت   
.یم شودفاکتور پس از آن برای فرد ارسال . یم کندمسافت، پرداخت
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کودکان و خدمات درمان  

• .می شوندزندگی خود بیماراولیهسال های، اغلب در طولمی شودقوی تردرحالی که سیستم ایمنی بدن کودکان

• و معده، تب، سرماخوردگی و عفونت گوشآنفلوانزایبیماری های شایع در نوزادان شامل
.هستندآبله مرغانپنومونی واسترپتوکوکویروسی و باکتریایی مانندعفونت هایهمچنین

• مهم آن هامصرف دوز برایو اطمینان از تکمیلتجویزکردهبرای کودکانآنتی بیوتیکپزشکان بعضی اوقات
.است

• .گوش دارندلوله هایبرخی از کودکان به دلیل عفونت گوش نیاز به

• .محلی خریداری کردداروخانه هایازمی توانبرای کودکان راتب برشیاف یا داروی
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:خوب است بدانید-کودکان 

• ر ، با بسیاری از کودکان دیگر دمی کنندکودکان پیش دبستانی را شروعهنگامی که
منجر به شروع عفونت و می توانداین امر گاهی اوقاتتماس خواهند بود و

.بیماری شود

• آنها هنگام جوراب هایشستن دست کودکان و تعویض
.برای جلوگیری از عفونت استیک روش خوبپیش دبستانیازمدرسهبازگشت

• .و دبستانی استپیش دبستانیمسئله رایجی در بین کودکانشپش و کرمک

• همچنین . برای درمان کرمک ضروری است( یا داروخانه)تهیه دارو از پزشک 
.تمام سطوح ضروری استعفونی کردنو ضدحوله هاوپارچه هاشستن کلیه

• مهم است که موهای . برای درمان شپش سر دارو موجود دارندداروخانه ها
شانه مخصوص شپش شانه بزنید تا تخم شپش از بین کودکان به طور مرتب با

.برود و از شپش گرفتن جلوگیری شود
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کودکان و خدمات 
:ادامه-بهداشت  

• اولین مکانی که هنگام جستجوی خدمات بهداشتی برای 
بهداشتی مراقبت هایکنید، مرکزبه آن مراجعهمی توانیدکودکان

.است

• مالقات با یک پرستار برای گرفتن وقت مالقات با 
.استامکان پذیرپزشک

• .به طور مستقیم از پزشک وقت بگیریدمی توانیدهمچنین

• بعدازظهر در مراکز بهداشتی بیماران بدون شیفت هایبعالوه،
.می پذیرندوقت قبلی را نیز

• پرستاران در مراکز بهداشتی در مدارس ابتدایی خدمات 
رشد کودکان ، نظارت بر کنترلآن هاکار. می دهندارائه

واکسیناسیون و آموزش مسائل مربوط به سالمتی به 
.استکودکان
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متخصصان 
اطفال

• و همچنین بیمارستان هادر می توانمتخصصان اطفال را 
.خصوصی یافتدرمانگاه های

• دارای درمانگاه مخصوص کودکان در Reykjavikبرای مثال، 
Domus Medica واقع در Egilsgata 3 ۱۰۱است که در 

.قرارداردریکیاویککیلومتری

• قرار مالقات  را از قبل برای نوبت بعد از ظهر یا آخر می توانید
-۱۰۰۰/۵۶۳-۵۶۳.شماره تلفن. )هفته کنید

و۱۰۱۰ www.domusmedica.is )

• پزشکان عمومی همچنین کودکان را به متخصصان اطفال ارجاع 
.می دهند

• Barnaspítaliمرکز درمانی پزشکی کودکان  Hringsins در
Landsspítalinnبیمارستان دانشگاه  در آن یک . شده استواقع 
.بخش بستری و یک بخش مراقبت های ویژه کودکان وجود دارد

252021 www.landneminn.is

http://www.domusmedica.is/


• در آنجا، .هنگامی که کودکان دچار مشکلی هستند، مرکز بهداشت محلی، اولین مکانی است که باید به آنجا بروید
.می رسندکارکنان با مشورت والدین در مورد ارجاع کودک به متخصصان به نتیجه 

• مراقبت از متخصص کودکان و بزرگساالن یا سایر متخصصانروانپزشکانمتخصصان اطفال، ممکن استکه 
.کودکان باشند

• )بهداشتی و درمانیمراقبت هایاست که توسط سیستم درمانگاهیمرکز رشدی و رفتاری،  Þönglabakki1 ,
109R اختالالت رفتاری و رشدی در آنجا تشخیص، مشاوره، درمان و آموزش را برای انجام. می شوداداره .( 

.مراجعه ضروری است. می دهندارائه  www.heilsugaeslan.is/serthjonusta/throska-og-
hegdunarstod

• BUGL سالمت مرکز درمان بیماران بستری روانپزشکی برای کودکان و نوجوانانی است که دارای مشکالت
.مراجعه به پزشک متخصص ضروری است. روان هستند www.landspitali.is/sjuklingar-

adstandendur/deildir-og-thjonusta/barna-og-unglingageddeild-bugl
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:و کودکان دارای اختالالت رشدی و رفتاری
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• ن اگر مشکوک به نقص در رشد هستید، باید یک وقت مشاوره از مرکز بهداشت و درما
ید این مرکز، کودک را به مرکز تشخییص و مشاوره سپس. بگت 

Greiningarایالت   og ráðgjafastöð ríkisins (GRR) )
.یم دهدارجاع www.greining.is

• اطمینان از این است که کودکان مبتال به اختالالت GRRنقش 
تشخیص، مشاهده و منابع الزم برای شدید رشدی،ناتوان  هاییااوتیسمطیف
 خود دریافت  کنندفرصت هاافزایش

 
.و بهبود کیفیت زندگ

• طبق قوانیت  که در مورد کودکان دارای معلولیت وجود دارد، کودکان  که معلول 
حق درخواست کمک از شهرداری محل سکونت آن ها، والدینیم شوند تشخیص داده
.خود را دارد

• .یم دهندارائهآن هاخانواده هایخدمان  را به افراد معلول وشهرداری ها
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کودکان دارای معلولیت 
ادامه-و کودکان دارای اختالالت 
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• مربوط به هزینه هایبرای کمک به مراقبت از کودکان معلول و کمک به کاهش
والدین واجد شرایط دریافت کمک مالی از موسسه تامین ممکن است،آن هاازمراقبت

)سایت . باشنداجتماعی Tryggingarstofnun - www.tr.is مشاهده شود(

• )بیمه درمانی ایسلند  Sjúkratryggingar Íslands - www.sjukra.is )
سفرهای درمانی را هزینه ی، آموزش وتوان بخشیپزشکی و تجهیزات،کمک هایهزینه

.می کندپرداخت

• در در نظام اجتماعی ایسلند، افراد دارای معلولیت از امنیت، پشتیبانی، خدمات و مشارکت
.برخوردارهستندجامعه
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ادامه-و کودکان دارای اختالالت 
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ایسلند کنوانسیون سازمان ملل متحد
.تصویب کرد۲۰۱۶حقوق افراد معلول را در سال ه یدربار 

• .تصویب کرد۲۰۱۶حقوق افراد معلول را در سال ه یایسلند کنوانسیون سازمان ملل متحد دربار 

• www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/acrobat-skjol/10062009SamningurUmRettindiFatladsFolks.pdf

• سایرین برخوردار بوده و فرصت هایکه افراد دارای معلولیت باید از همان حقوق و یم دارد و بیان یم کند حقوق بشر استفاده ( قوانت   مربوط به)این کنوانسیون از 
.الزم برای محقق شدن این امر را دریافت کنندحمایت هایباید ( هم چنت   )

• :اصول اصیل کنوانسیون شامل

• ی،  ی، تنوع بشی لت بشی ن ام به مین .افرادهمه یو استقالل خود مختاریاحیر

• .منع انواع اشکال تبعیض علیه هر فرد بر مبنای معلولیت وی

•  شخیص 
ی

 و زندگ
ی

 خانوادگ
ی

(م-برای این افراد)فرصت و حمایت برابر، مانند تحصیالت، اشتغال، زندگ

• یس برای همگان دسیر

• برابری میان زن و مرد

• مشورت با افراد دارای معلولیت

• این کنوانسیونارائه یآموزش و 

• از فرصت برابر برای همگانبهره مندیامکان پذیریتحوالت اجتمایع برای ( ایجاد)
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ک  هزینه ها-نظام پرداخت مشت 

• )سالمت ایسلند ه یبیم Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) تمامی خدمات درمانی و ه یهزینبخشی از( ایسلندیبه زبان 
سالمت ایسلنده یسایت رسمی بیم.می کندپرداخت درمانی دولتی راه یدارویی افراد واجد صالحیت بیم www.sjukra.is

• )سالمت ایسلند ه ینظام پرداخت مشترک بیم SÍ را به صورت ماهانه، برای مقرریه یبیشیننیاز دارد تا افراد مقدار ( 
.خدمات بهداشت و درمان خود تمام و کمال پرداخت کنند

• .، برای افراد دارای معلولیت، شهروندان سالخورده و کودکان کمتر استبیشینهاین مقدار 

• ، گفتار درمانی، روان درمانیخصوصی، مطلب های، بیمارستان هامراکز بهداشت و درمان، ه یوسیلبه ارائه شدهخدمات 
، توسط نظام پرداخت (سال۱۸ایسلند برای افراد زیر ه یبیمه یتوافق نامطبق )روان شناسانمشغول به فعالیت و درمان گران

.می شودپوشش داده  مشترک
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ادامه-هزینه ها

• پایتخت )بزرگ ریکیاویککالن شهره یناحیافرادی که خارج از 
سفر یا هزینه هایجهت تامین می توانند،می کنندزندگی ( ایسلند

برخوردار برای درمان، از کمک مالیریکیاویکاقامت در 
.داده شوداین کمک  مالی باید از قبل به فرد اختصاص . شوند

• پناهندگان نیز از حقوق مربوط به بیمه و حقوق خدمات بهداشت و 
یکسان و مانند سایر افراد برخوردار درمان، به صورت

حمایت افرادی که به تازگی وارد ایسلند شده و از.هستند
انتظار شش ه یبرخوردار هستند، از قانون عمومی دوربین المللی

.هستند( معاف)مستثنادرمانی ماهه برای بیمه

• ایسلندیبه )مهاجرت ه یادار Útlendingastofnun اطالعات ( 
سالمت، به سازمان ه یپناهندگان در نظام بیمثبت نامالزم برای 

)سالمت ایسلند ه یبیم SÍ .می فرستد( 
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• وب سایتبر روی یم توانید حقوق این سازمان را پورتال
)سالمت ایسلند ه یبیم SÍ :مشاهده کنید( www.sjukra.is

• به صفحات شخیص خود با استفاده از یم توانند در این سایت، افراد 
ونییک  شانمشخصات .مراجعه کنندالکت 

• ایسلندیبه )شخیص شاناز طریق صفحات آن ها  Mínar Síður )
سالمت، رسید ه یدر بیمحقوق شانمربوط به اطالعاتیم توانند 

، و وضعیت خود هزینه هایرا در رابطه با خدمات درمان  دریافت 
.دارو و حق ویزیت خدمات پزشیک مشاهده کنند

• ن شخیص برای اطمیناه یصفحاطالعات بانیک صحیح در وارد کردن
ع بیمه قادر به بازپرداخت هرگونه هزینه در مواقاز اینکه سازمان

وری است، حائز اهمیت است .ض 
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داروخانه هادارو وانبار های

• محصوالت دارویی، آرایشی و بهداشتی داروخانه هااز می توانندافراد 
.از محصوالت دیگر را خریداری کنندبسیاریهم چنینو 

• در .داروساز در پرسنل خود دارند( دکتر)نفر یکداروخانه هاهمه ی
و اطالعات مربوط به محصوالت دارویی و توصیه هامی توانید، آن جا

.دریافت کنیدبهداشتی را از یک داروساز

• ، به جز می شوندپزشک فروخته ه یاغلب مواد دارویی تنها با نسخ
، ضدآلرژیمسکن و دارو هاینسخه مانند معین بدوندارو های
.اسید معدهرفلکسالتهاب معده و دارو های
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اوداروخانه ها
دارو، نبار های
ادامه

• پزشک فرستاده ه یوسیلبه صورت الکترونیکی به نسخه ها
.می شوند

• ایسلندیبه )شناسایی خود ه یافراد باید شمار kennitala را ( 
.نسخه، ارائه دهنددارو هایدر داروخانه برای گرفتن

• خود، ه ینسخدارو هایهنگام خرید و گرفتن هم چنینآن ها
.مشخصات معتبر داشته باشند

• ۱۸برای افراد )نسخه از طرف شخص دیگر دارو هایگرفتن 
مجوز رسمی از ه یارائمگر با مجاز نیست،( سال به باال

.شده استشخصی که نسخه به نام او ثبت 

• به صورت الکترونیکی در می تواناین مجوز را 
www.heilsuvera.isسایت .کردارائه
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ک دارو  پرداخت مشت 

• دوازده ه ییک دورفردی طیهزینه هایسالمت برای خرید دارو ، به نسبت افزایش ه یپرداخت مشترک بیم
.یافته استماهه، افزایش 

• دوازده ه یطی دور)، اما سپس این هزینهمی شوندخرید دارو ه یهزینبنابراین افراد در ابتدا متحمل باالترین 
.می یابدکاهش ( ماهه

• ، برای مثال، اگر می شوددوازده ماهه آغازه ی، یک دورمی دهندهنگامی که افراد اولین خرید دارو را انجام 
را شامل ۲۰۲۱آگوست سال ۱۵کند، این دوره تا خریداری۲۰۲۰آگوست ۱۵شخصی اولین داروی خود را در 

شخص مجددا اقدام به خرید اولین ( اوله ییک ساله یپس از اتمام دور)که بعدی نیز از زمانیه یدور.می شود
.می شوددیگر آغاز دارو کند، بار
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هادندان پزشیک

• .رایگان است-بزرگ ساالنو نه -برای کودکاندندان پزشکیخدمات 

• تخفیف برای شهروندان سالخورده و افراد دارای ارزیابی معلولیت یا مستمری 
توان بخشی

• مراجعه دندان پزشکو لثه به دندان هاه یخوب است سالی یک بار برای معین
.از پوسیدگی دندان جلوگیری کندمی تواندمنظم، ه یمعاین.کنیم

• که شروع به دندان لحظه ایکودکان، از ه یروزانمسواک زدنبنابراین، 
.، حائز اهمیت استمی کننددرآوردن

• و مایعات آب میوهبه جای ( بنابراین)، گواراستدر ایسلند، آب شیر تمیز و 
.، باید از آب استفاده شودمی رساننددندان آسیب اسیدی که به
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ها دندان پزشیک
ادامه

• ، (م-واحد پول ایسلند)کرونایی۲۵۰۰ه یساالنبه استثنای حق ویزیت 
کودکان را دندان پزشکیخدمات ه یهزینایسلند، سالمته یسازمان بیم

جراحی اصلی در صورت انجام عمل).می پردازدبه طور کامل 
.(عمل را برعهده بگیرنده یهزین، والدین باید بخشی از (مهم)

• سازمان بیمه، آن وسیلۀبه ( دندان پزشکیهزینۀ)شرط پرداخت مشترک 
از طریق صفحات شخصی  در )یک فرد، خانودۀدندان پزشکیاست که 

سازمان بیمه سالمتوب سایت Réttindagátt - Mínar síður" 
(www.sjukra.is کرده قبال ثبت نامدندان پزشکیامور اداره ییا 

(.باشد

• از پوسیدگی و )خدمات پیشگیری ه یارائخانواده دندان پزشکنقش 
مثالً گرفتن . )ضروری دهان و دندان استو خدمات( م-آسیب دندان
(.کودکاندندان هایمرتب ه یمعاینتماس برای 

• دندان پزشکی، دیگر از خدمات رسیده اندسال ۱۸افرادی که به سن 
.نخواهند شدبرخوردار 
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ها دندان پزشیک
ادامه

• خدمات ارتودنسی را ه یهزینسالمت ایسلند بخشی از ه یبیم
.می کندپرداخت 

• در ارتودنسی، باید این خدمات را ( فرد خبره)یک کارشناس 
.ارائه دهد

• یا شرایطی کام شکافتهافرادی که ه یهزین٪۹۵ایسلند ه یبیم
.می کندمشابه آن را دارند، پرداخت

• .آشنایی با شرایط و ضوابط در این زمینه، حائز اهمیت است
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دوران بارداری و زایمانمراقبت های

• .برای انجام آزمایش بارداری اقدام کنندمی توانندباردار خانم های

• الزم را انجام پیگیری هایاگر کسی آزمایش بارداری ندهد، مرکز بهداشت و درمان 
.می دهدبرای خدمات مراقبتی از نوزاد را به شخص مورد نیازآگاهی هایو می دهد

• بارداری رایگان بوده و در سک مرکز بهداشت و درمان و یا یک آزمایش های
.می شودبیمارستان انجام 

• دوران بارداری، کمک به سالمت مادر و نوزاد از طریق مراقبت هایهدف از 
، و آن هاو مشاوره، با تحلیل عوامل خطر و واکنش به خدمات پشتیبانیه یارائ

.بارداری و زایمان استه یدادن آگاهی و اطالعات عمومی دربارهم چنین

• دوران بارداری نظارت داشته باشند و در صورت لزوم، مراقبت هایباید بر ماما ها
و متخصص زنان و زایمان در مراکز بهداشت و درمان مشورت با پزشکان عمومی

کنند

• www.heilsugaeslan.is/thjonusta-stodvanna/maedravernd /
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دورامراقبت های
ن بارداری و 
زایمان، ادامه

• با یک ماما از می شودپس از تایید آزمایش بارداری، توصیه 
برای ترتیب  مالقاتی جهت انجام معاینه و مرکز بهداشت و درمان

.گرفته شوداولیه تماس ه یمشاوره یارائ

• دوازدهم بارداری ه یبه طور کلی، اولین مالقات پیش از هفت
.می شودانجام 

• مراقبت هایه یجلس۱۰تا ۷هر کس به طور میانگین، باید 
.این دوره بگذرانددوران بارداری را در طول

• در طول مدت بین هر آزمایش و معاینه، ماما برای 
.استتلفنی در دسترسه یمشاوره یارائ
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دوران بارداری و مراقبت های
زایمان، ادامه

• و می شودویزیت، سالمت عمومی و بهداشت مادر باردار بررسی ه یجلسدر هر 
.می شودالزم نیز ارائه آموزش هایو مشاوره

• .می شودانجام پروتئین هاو آزمایش ادرار برای بررسی می شوداندازه گیریفشار خون 

• .می شودام به بعد بررسی ۱۶ه یضربان قلب جنین از هفت

• و وی.آی.اچ، هپاتیت بی و سی ، کم خونیانجام آزمایش برای تشخیص 
.استامکان پذیرسرخجه

• ام و ۱۲ه یک بارداری نرمال، دو مرتبه انجام سونوگرافی، یکی در هفتیبرای
تشخیص جنینی بیمارستان ه یمعاینام بارداری، در بخش  ۲۰ه یهفتدیگری

Landsspítalinnدانشگاه .می شودتوصیه 
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دوران بارداری و زایمان، ادامهمراقبت های

• بیمارستان هامربوط به زایمان در خدماته یهزینو نیازی به پرداخت می شوندبیشتر کودکان در ایسلند، در بیمارستان متولد 
.نیست

• .، هرچند یک ماما نیز در آن هنگام در خانه حاضر استمی گیردزایمان در خانه نیز صورت 

• روز یا روز بعد مرخص مشکلی روی دهد و مادر و نوزاد هر دو سالم باشند، معموالً همانهیچ گونهچنانچه زایمان بدون 
.می شوند

• و سالمت مادر و نوزاد کمک، به مادر برای شیردهی بهمی کندپس از بازگشت به خانه، ماما نوزاد را ویزیت کرده و وزن 
.می کندنوزاد را بررسی 

• به صورت می تواندباشد، ماما جلسه است، و اگر مشکلی بین این جلسات وجود داشته۷تا ۶تعداد جلسات ویزیت مجموعا 
.تلفنی با مادر ارتباط داشته باشد

• شنوایی نیز ه یمعاینیک .برده شود، نوزاد برای معاینه باید به نزد متخصص اطفالروزگیپس از رسیدن به پنج تا هفت 
انجام بزرگریکیاویکه یناحیواقع در هرینگسینزبارناسپیتالینوزادان در بیمارستان اطفاله یمعاین. می گیردصورت 
.می شود
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.خدمات درمان  برای نوزاد و کودک

• در مراکز شیرخوارگانو نوزدانخدمات بهداشتی درمانی برای 
.می شودبهداشت و درمان انجام

• .والدین در دسترس بوده و رایگان استه یاین خدمات برای هم

• . پزشکی قرار بگیردهایمعاینکودک پس از شش هفتگی، باید مورد 
.می شودکودک آغاز ماهگیاز سه انجام واکسیناسیون ،

• .کودک و نوزاد هستندمراقبت های( پیگیر)پرستاران و پزشکان ناظر 

• هدف از این مراقبت، کنترل سالمتی و رشد کودکان از بدو تولد تا 
الزم به والدین مشاوره هایآموزش و ه یارائو رسیدن به سن مدرسه،

.است

• اطالعات ارزشمندی www.heilsuvera.isوب سایت
.سالمت کودکان داردمراقبت از کودک، رشد وه یدربار
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.واکسن زدن

• واکسن زدن امری حیاتی و مهم است و جان افراد را 
.می دهدنجات

• طبق برآوردهای سازمان بهداشت جهانی، زدن واکسن ساالنه جان 
.می دهدرا نجاتمیلیون نفر۳-۲حدود 

• از طریق بیماری هادر ایسلند برخی
، سیاه سرفهچونبیماری هاییوشده اندریشه کنواکسیناسیون

این امر، مرهون . می شودسرخجه و سرخک نیز به ندرت دیده
.واکسیناسیون استبرنامه هایگسترده درمشارکت

• کودکان در ایسلند واکسیناسیون هایازلیستیلینک زیر،
:است https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store 93/

meti38563j_rifte_anrab_ragnintesulob_rannemlA/
C%na3% BAar %202020fdp.{4
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سقط جنت   

• یک خانم حق . می دهندام بارداری را۲۲ه یسقط جنین تا پایان هفته یاجازدر ایسلند، قوانینی وجود دارند که 
.دارد در صورتی که مایل باشد، سقط جنین انجام دهد

•  ً .شودبارداری انجامه یامین هفت۱۲پیش از سقط جنین باید همواره در اسرع وقت، ترجیحا

• زنان در بیمارستان بیماری هایپزشکی، معموالً در بخش نهاد هایسقط جنین در 
Landsspítalinnدانشگاه .می گیردصورت 

• مصرف دارو یا عمل جراحی: می شودسقط جنین به دو صورت انجام 
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ادامه-سقط جنت   

• :چنانچه شخص یا زوجی قصد سقط جنین داشته باشند، روال کار به صورت زیر است

• تایید بارداری از طریق انجام آزمایش بارداری

• و گذاشتن پیغامی که حاوی اطالعات زیر ۵۴۳۳۶۰۰تلفن ه یتماس با بخش زنان به شمار
تلفنه یشناسایی، شماره یشمارنام،:باشد

• ساعت بخش زنان با شما تماس خواهد گرفت۴۸ظرف 

• با مرکز بهداشت و درمان تماس و جهت درخواست انجام سقط جنین از این مرکز می توانهم چنین
.گرفتکمک

• زنان بیمارستان اجتماعی در بخشمددکاران. نیستامکان پذیربرای انجام سقط جنین به سهولت تصمیم گیری
Landsspítalinnدانشگاه تصمیم آن هااما از طرف )می کنندکمکزوج هایا خانم هابه تصمیم گیریدر فرایند 

(.نمی گیرند

• .مشاوره رایگان استو اینمی شودکه خواهان گرفتن مشاوره از یک مددکار اجتماعی باشد، استقبال هرکساز 

• www.landspitali.is/sjuklingar-adstandendur/deildir-og-thjonusta/kvenlaekningadeild-
bradamottaka-og-gongudeild
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ی از بارداری پیشگت 

• وسایل جلوگیری از بارداری موجود در ایسلند به سه دسته تقسیم 
:می شوند

• یک قرص ضد بارداری ، حلقه پیشگیری از )داروهای هورمونی 
زیر پوست روی بازو قرار )بارداری ، ایمپلنت ضد بارداری

( .وصله ، تزریق و دستگاه داخل رحمی،((می گیرد

• (مسی، دیافراگمآی یو دیکاندوم، )هورمون هابدون استفاده از 

• لوله بستنروش های

• و متخصصان زنان ماماهاپزشکان عمومی، پرستاران، 
 های الزم را ارائه ه یبارداری مشاورجلوگیری ازروش هایه یدربار

.می شودمحرمانه و خصوصی انجاممشاوره هااین . می دهند

• الزم برای این کار هایاجازکه )ماماهاپزشکان، پرستاران و 
.بارداری را بنویسندوسایل جلوگیری ازهاینسخمی توانند(دارند
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قرص اضطراری 
ی از  جلوگت 
بارداری

• ی مورد استفاده قرار نگرفته  باشد یا در  اگر وسایل جلوگت 
قرص هایاز یم توانآمده باشد، مشکیل پیشآن ها ه یاستفاد

ی از بارداری  برای ( «بعدصبح روز»به نام )اضطراری جلوگت 
ی از  یا رسیدن تخمک به درون رحم استفادهتخمک گذاریجلوگت 

.کرد

• ی از بارداری باید ظرف  ساعت پس ۷۲از قرص اضطراری جلوگت 
(.هرچه زودتر بهت  )استفاده کرداز دخول جنیس

• .تهیه کردبدون نسخه داروخانه ها از یم تواناین قرص را 

• .این قرص، قرص خورایک است
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شهروندان سالخورده

• دمی کننشهروندان سالخورده از دولت ایسلند حقوق بازنشستگی دریافت 
مقدار .می گیردصورت پرداخت هایشانصندوق بازنشستگی و غالبا از

در ایسلند و درآمدهای آن هازندگی این مبلغ، به مدت زمان
.بستگی داردپیشین شان

• در ( یا تمام عمر)افراد سالمند در ایسلند اکثرا تا مدتی که  بتوانند 
.می کنندزندگیخانه هایشان

• برای )سالمندان شهرداری ه یویژاز خدمات حمایتی آن هابسیاری از 
غذایی، مقدار مصرف دارو و وعده هایآماده کردنتمیزکردن خانه،

فراغتی مخصوص فعالیت هاییا ازمی کننداستفاده ..( استحمام و
.می شوندبهره مندشهروندان سالخورده 

• .می کنندرا نیز خود این افراد پرداخت هزینه هابرخی از این 
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شهروندان سالخورده، ادامه

• . نیستندخانه هایشانسالمندان برای افرادی است که قادر به زندگی در ه یخان
.سالمندان سهم دارده یاقامت در خانه یهزینسالمند در پرداخت شخص

• سالمندان از ه یخان. می کندساعته ارائه ۲۴سالمندان خدمات مراقبتی ه یخان
.می کندبیمارستانی، پرستاران و پزشکان استفاده خدمه

• :، مانندمی آوردسن، مسائل و مشکالت خاصی به همراه باال رفتن

• اضطراب و افسردگی به دلیل افت سطح سالمتی یا انزوا و تنهایی

• کاهش اشتها سوء تغذیه و تضعیف سیستم ایمنی نیز به تبع دو مورد باال

• .اشکال گوناگون نقصان حافظه و زوال عقل نیز میان سالمندان شایع است
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معمویلرسماخوردگ

• سرماخوردگی معمولی یک بیماری واگیردار شایع در فصل زمستان در 
.ایسلند است

• .بینی، تب و گلودرد همراه استآب ریزشاین بیماری با عالئمی چون 

• آنتی بیوتیکیک سرماخوردگی معمولی، ه یدر ایسلند، برای عالئم اولی
.نمی شودتجویز 

• افراد در خانه بمانند، استراحت بسیار کنند و در صورت می شودتوصیه 
می توانکه بدون نسخه )ضدسرفهلزوم، از داروهای مسکن و

.، استفاده کنند(تهیه کردازدارو خانه ها

• که این بیماری ظرف یکی ورا؛ ترسیداز سرماخوردگی معمولی نباید 
.می شوددرمان دوهفته

• البته اگر سرماخوردگی معمولی یا هر بیماری دیگری طی مدت کوتاهی 
.مراکز درمانی اطراف خود مراجعه کننددرمان نشود، افراد باید به
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سالمت روان

•  ممکن اسو ر بیماری های
 

ت ان  یا مشکالت عاطف  برای هر کس در زندگ
ایط وبیماری ها این . اتفاق بیفتد مشکالت ممکن است ما را در رسر

 مانسخت  در ارتباط با دیگران یا در 
 

.قرار دهندزندگ

• س  و حت  )موجب اضطراب یم تواند و احساس ناامت  بیش از حد است 
س پس از ضایع شده و ممکن است باعث بروز ( روان  ه یاختالل است 

تجسم و )دیگری چون بیماری، صدمه و مرگ و یاآسیب هایضایعه و 
ایط خطرناک در ه یتجارب مربوط به دور ( یادآوری جنگ و یا فرار از رسر

.بشودرسزمت   فرد

• سال که اوج ماه هایتاریک ترینبسیاری از مردم ایسلند، در طول 
 فصیل زمستان است، دچار اختالل عاطف  یا

 
.یم شوندافشدگ

• از این نوع با یکدیگر همدل بیماری هان  در ایسلند، مردم نسبت به 
، امری آن ها پزشیک و درمان برای کمکجست وجو هستند و وهمراه

.بدییه است
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سالمت روان، ادامه

• . می شوندخاصیروان شناختی، به علت تغییرات، دچار فرایند می کنندبیشتر افرادی که به کشور دیگری مهاجرت 
مدتی، دچار اما پس از. می کنندجدید، احساس رهایی و راحتی شرایطبوده و به دلیلمثبت نگرابتدا آن ها

و به حالت احساسی می رودتدریج از بین بخ، این حالت آن هابرای بسیاری از . می شوندافسردگی و افکار منفی 
.می رسندمتعادل 

• سردرد، بدنی و فیزیکی چوننشانه هایگاهی اوقات، نگرانی و اضطراب روانی ممکن است خود را به شکل 
.می شوندبی خوابیو معده درد

• .درد و کسالت، باید نگاهی از باال به مسائل داشته باشیمریشه ایعلللجست وجویهنگام 

• رمان بهداشت و دفرد دیگری سخن بگوید و از مراکزه یتجرببا دیگران از احساس و نی پروا چه خوب است اگر کیس 
علل احتمایل درد و کسالت آن فرده یدربار درمان گرانو 
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ادامه-سالمت روان 

• هنگام ابتال به هرگونه مشکالت مربوط به سالمت روان، مرکز بهداشت و درمان 
یک پزشک عمومی، پس از درخواست از .ویزیت فرد استنخستین مکان برای

ه کنندافسردگی، ضد اضطراب و تثبیتضددارو هایمی تواند، روان پزشکیک 
بهداشت و درمان در نیز در سازمانروان شناسان. خلق برای فرد تجویز کندی

.دسترس افراد هستند

• درمان سالمت روان هم در مراکز بهداشت و درمان و هم مراکز خدماتی تیم های
گوناگونی از طرق مختلف به افراد ارائه کمک هایآن ها. هستندخاص، در دسترس

.می کنند

• ویژه بیمارستان دانشگاهمراقبت هایبخش  Landsspítalinn برای بیماران 
این بخش در . قرار داردهرینگبراوتدر روان پزشکیاول بخشه یروانی در طبق

از ساعت آخر هفته هاروزهای تعطیل و و در۱۹تا ۱۲روزهای کاری از ساعت 
.باز است۱۷تا ۱۳

• روانیمارانیبه یویژمراقبت هایبه بخش می توانهم چنین Landsspítalinn  ،
.مراجعه کردفوسوگوره یمنطق
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انواع اعتیاد

• .قابل پیشگیری استبیماری هایسرطان و سایر ه یتنباکو عامل اولی

• در طوالنی مدت دخانیات شکل مصرف تنباکو است و بیش از نیمی از افرادی کهخطرناک تریناستعمال دخانیات 
.می میرند، به همین علت می کننداستعمال 

• .استزیان آوراستعمال کنندهتنباکو نیز برای سالمتی انفیه زدنجویدن و 

• دارویی برای افراد فراهم مشاوره، دوره و محصوالته یارائکمک به ترک مصرف تنباکو و دخانیات، از جمله 
به سایتمی توانیددر این زمینه، . است www.reyklaus.is داروخانه هامراجعه کنید و از محصوالت موجود در 

.آگاهی پیدا کنید( نیکوتینه یمثل آدامس، چسب و افشان)

• .خرید یا مصرف تنباکو را ندارنده یاجازسال ۱۸افراد زیر 
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ادامه-انواع اعتیاد 

• خود را پنهان کنند مصرف الکلمی کنندافراد اغلب سعی .خود یک مشکل باشدمی تواندالکل بیش از حدمصرف 
.پیش رودارنددشواری هاییخود، ترک کنند، اما برای این کار ه یو آن را به میل و خواست

• .اعتیاد به الکل یک بیماری قابل پیشگیری است

• انجمن سالمت ه یوسیل، که بهوگوررفع مسمومیت و درمان اعتیاد به الکل و مواد مخدر، در مرکز ترک اعتیاد 
)ایسلند  SÁÁ :سایت این انجمنادرس. می شود، انجام می شوداداره  www.saa.is

• .می شودبرای زنان و مردان انجام دراز مدتدرمان هایپس از اقامت در این مرکز، 

• AAانجمن  بکشند و دیگر به به بسیاری از مردم کمک کند تا از اعتیاد به الکل و مواد مخدر دستتوانسته است)
(.سمت آن نروند www.aa.is

• .است۲۰الکلی نوشیدنی هایحداقل سن برای خرید 
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ادامه-انواع اعتیاد 

• الکل و مواد مخدر موجب ایجاد انواع مشکالت و بیش از حدمصرف 
متوجه خود شخص ناراحتی هااین مشکالت و. می شودناراحتی ها

دوستان ه یمتوجالکل و مواد مخدر و بیش از او، حتی ه یمصرف کنند
.خانواده اش می شودو

• زندگی خانوادگی اغلب با اضطراب، ترس، انزوا، مشاجرات و خشونت 
.همراه است

• پر از داد و فریاد و درگیری به علت خانه ایزندگی کودکان در فضای 
یا سرپرست آن ها، فروگذاری در حق این والدینه یوسیلمصرف الکل به 

.کودکان محسوب می شود

• د و در ایسلند فعال هستند و بر حمایت از معتادان برای بهبو انجمن ها سایر 
این افراد در رابطه با خانواده هایحمایت از هم چنت   ، و سالمت  شانحفظ 

 هم وابست، قمار بازیاز قبیل اعتیاد به غذا، اعتیاد به)برخ  مشکالت 
 

، یک
.متمرکز هستند( خویشاوندان نزدیک فرد الکیل
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انه ارتقا سالمت و اقدامات پیشگت 

• روغن جگر )افراد مصرف ویتامین دیه یاز این رو، به هم.نمی بیندکشور ایسلند چندان نور افتاب به خود 
مورد توصیه، به سن افراد بستگی ه یروزانمقدار مصرف . می شودتوصیه ( ماهی یا قرص و کپسول ویتامین دی

.دارد

• مربوط به ماهیچه درد هایآن ها. خصوصی، حاضر هستنددرمانگاه هایوهم بیمارستان هاهم در فیزیوتراپیست ها
( ارجاع)فیزیوتراپیست معرفی از یک پزشک عمومی، برای یکمی توانید. می کنندرا درمان استخوان هاو 

.خواهد گرفترا برعهده هزینه هاپزشکی و درمانی مبلغ قابل توجهی ازه یبگیرید و سپس، بیم

• خصوصی پیدا درمانگاه هایدر مراکز تناسب اندام و می توانرا ( بهداشت)و مربیان سالمت ماساژ تراپیست ها
.کرد

• تیم هایبخشی از به صورت مستقل، یا به عنوانآن ها. در نقاط مختلف ایسلند فعال هستندکوهنوردیگروه های
کوهنوردیانجمن هایورزشی یا  www.utivist.is و www.ferdafelagid.is .می شونداداره 
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ارتقا سالمت و 
اقدامات 
انه  -پیشگت 
ادامه

• وسواسی و اختالل هایبرای درمان کمک گرفتنافراد برای 
آسیب هایبا ضایعات و کنار آمدنهم چنیناضطراب، و 

.می روند( روان پزشک)روان شناسبه نزد روحی شان

• ازدواج و ه ینیز مشاورروان شناسیدرمان کلینیک های
.می کنندخانواده به افراد ارائهه یمشاور

• به روانشناسی کهدرمان هایه یهزینسالمت ایسلند ه یبیم
را شده باشدانجام ( بخش خصوصییا در)صورت خصوصی

خدمات با این سازمان یامی توانبا این وجود، . نمی پردازد
اجتماعی شهری تماس گرفت و درخواست کمک در این زمینه 

.کرد

• بیمارستان هانیز در مراکز بهداشت و درمان و روان شناسان
.حضور دارند

592021 www.landneminn.is



انه  ادامه-ارتقا سالمت و اقدامات پیشگت 

• امکان دسترسی به آن ها.مراکز تناسب اندام بسیاری در ایسلند وجود دارند
.می دهندمتعدد تناسب اندام را به افرادکالس هایهم چنینتجهیزات ورزشی و

• .می روندورزشیباشگاه هایدر ایسلند معموال زنان و مردان هر دو به

• در ایسلند، شنا بخش مهمی از فرهنگ این کشور برای همگان یعنی زنان، مردان 
، آن جاو درمی روندبسیاری از مردم ایسلند هر روز به استخر.و کودکان است

.  می کنندگفت وگوآن هاآب داغ، باوان هایآشنایان خود را مالقات کرده و در
و می روندایسلندشنا دراستخر هایبه-از جمله زنان-بسیاری از مهاجران 

!می برندلذتآن جااز

• هوازی آبی در بسیاری از استخرهای ایسلند وجود دارد و ورزش هایامکان انجام
.به ویژه میان شهروندان سالخورده متداول استورزش هاانجام این نوع

• .بخار هستندحمام هایاستخرهای شنا دارای امکانات وان آب داغ، وان ماساژ و

• شنا یک فعالیت مهم برای سالمتی است، اما استراحت بیرون از استخر و در آب 
.دلپذیر باشدمی تواندگرم نیز
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انه  ادامه-ارتقا سالمت و اقدامات پیشگت 

• .وجود داردرحم و سرطان سینهه یبرای تشخیص سرطان دهانسازمان یافتهدر ایسلند امکان انجام غربالگری 

• . می شودانجام رحم در زنان در مراکز بهداشت و درمان سراسر کشوره یغربالگری برای تشخیص سرطان دهان
.می کنندنمونه برداریماماهاپرستاران و 

• می شودتوصیه. مراجعه کنندازمایشساله هر سه سال یک مرتبه برای انجام۲۹تا ۲۳زنان می شودتوصیه 
ساله هر پنج سال یک مرتبه برای انجام غربالگری مراجعه کنند۶۵تا ۳۰زنان 

• Landsspítalinnبیمارستان سرطان ازمایشآزمایش هایانجام اکوریریبا همکاری و هماهنگی با بیمارستان 
.سینه را بر عهده و تحت نظارت خود دارد

• .فراهم استیک بارهر دو سال ۷۴تا۴۰سرطان سینه برای زنان سنین ازمایشامکان انجام
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انه  ادامه-ارتقا سالمت و اقدامات پیشگت 

• الکترونیکی در سایت به صورتهم چنینو می شودانجام غربالگری به صورت پستی فرستاده ه یدعوت نام
www.island.isسالمت ایسلند )"شخصی ه یصفحدر  mínar síður .مشاهده استقابل"( 

• هایوبسایتدرمی توانند به صورت الکترونیکیغربالگرینتایج www.island.is )"mínar síður"(
www.heilsuvera.isو غربالگری تشخیص داده دلیلی برای انجام( از سوی پزشک)چنانچه . در دسترس است

.خواهدشدبه طور مستقیم در این خصوص تماس حاصلخانم هاشود، با 

• نرمال باشند، چه ، چه این نتایجآن هاو نتایج انجام شدهغربالگری آزمایش هایانجام غربالگری، ه یدعوت نام
شخصی در ه یصفحبیشتر را نشان دهند، همه بر روی آزمایش هایدلیلی بر انجام 

www.heilsuvera.isوب سایت .قابل مشاهده هستند,

• به بعد، ۵۰سن نیز شایع است و از( در مردان)بزرگ در مردان و زنان، و سرطان پروستات ه یسرطان رود
.الزم استسرطان هاانجام غربالگری برای تشخیص این نوع 
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انه  ادامه-ارتقا سالمت و اقدامات پیشگت 

• کمربندهای ایمنی تا کنون جان بسیاری. استالزامیاستفاده از کمربند ایمنی در ایسلند
.داده اندافراد را طی سوانح رانندگی نجاتاز

• مخصوص کودک در ماشین که صندلی هایطبق قانون، کودکان  باید همواره در
.است، بنشینندوزن شانبا سن ومتناسب

• .دوچرخه بر سر داشته باشندکاسکتباید کالهدوچرخه سواریهنگامهم چنینآن ها

• در فصل زمستان، کودکان و بزرگساالن هر دو باید بر 
.داشته باشند( رفلکتر)بازتاب گرکیف هایشانوژاکت هاروی
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کمک به بهداشت روان

• وب سایتو 112: اضطراریه یشمار www.112.is آنالینگفت وگویبرای 

• تماس 1717با . صلیب سرخ همواره باز، محرمانه و رایگان استکمک هایخط 
ربگیرید و د www.1717.is .آنالین داشته باشیدگفت وگوی

• پیتاسازمان  www.pieta.is و خود کشیکمک به پیشگیری از ه یدر زمین
تلفن پاسخگوی .می کندو خویشاوندان نزدیک فعالیت خودزنی، و حمایت از اقوام

۵۵۲۲۲۱۸: همیشگی

• سالمت روان ایسلند، آدرس ه یاتحادی
:)"سایت Geðhjálp )"، www.gedhjalp.is در .۵۷۰۱۷۰۰و تلفن 

روانی و بیماری هایسالمت روان ایسلند، مشاوران مجرب به افراد دارای ه یاتحادی
مشاوره هااین . می دهندنزدیک  شان، به صورت رایگان خدمات ارائه خویشاوندان

.باید کامال محرمانه باشند

• Hugarafl یک سازمان غیردولتی متشکل از افرادی که یک بحران شخصی را . 
کارهای گروهی . هستندبهبود یافتنحال پشت سر گذاشته و در

.متنوع www.hugarafl.is ۴۱۴۱۵۵۰: تلفن
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اعتیاد
راهنما

• )انجمن سالمت ایسلند  SÁÁ نوجوانان خدمات درمان وابستگی به الکل و مواد مخدر برای مردان، زنان و(
برای کودکان افراد الکلیروان شناسی www.saa.is ۵۳۰۷۶۰۰: تلفن

• )AA(www.aa.iswww.aa.is انجمن مردان و زنان در حال ترک اعتیاد به الکل

• ۴۰۱۲-۸۴۹بزرگریکیاویکه یناحیبرای ۱۰۵۰-۸۹۵:ایتلفن تماس ضروری با انجمن ای 
.می شودبرگزار در سراسر ایسلندایجلسات انجمن ای ریکیانز۵۵۰۴-۷۷۷اکوریری

• خانواده هاو کودکان.مراجعه کنید۳در این مورد، به فصل حمایت هادر رابطه با خشونت خانگی و 
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سالمتی، به »پرستاری ه یمجل
«طال می ارزده یانداز

:بهداشت جسمی و روحی دارده یمطالبی دربار•
خوب خوابیدندربارها ی•

خوب خوردن و مواد مغذی •

ورزش و تقویت بدن•

بیرون رفتن برای پیاده روی روزانه، حتی در زمستان و•
تالش برای استفاده از روشنایی روز 

ی مراقبت از خود در برابر استرس و ایجاد تعادل در زندگ•

مثبت اندیشی•

برقراری یک ارتباط سالم با دوستان و خانواده•

انجام کاری که به شما احساس رضایت می دهد•

روحه یتغذی•

سیگار نکشیدن•

دوری از مصرف الکل•



سایت ها

www.112si.

www.1717si.

www.aa.is

www.doktor.is

www.domusmedica.is

www.ferdafelagid.is

www.gedhjalp.is

www.greining.is

www.heilsugaeslan.is

www.heilsuvera.is
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www.heilsuvera.is

www.island.is

www.laeknavaktin.is

www.landspitali.is

www.mcc.is

www.pieta.is

www.reyklaus.is

www.saa.is

www.sjukra.is

www.stjornarradid.is

www.tr.is

www.utivist.is
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