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)ناحیه مرکزی فنالند(   Keski-Suomiمنطقه رفاهی 

پاسخگوی خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان و همچنین  

 باشد. امداد و نجات می
 

نفر از ساکنین ناحیه فنالند   273000به بعد، مسئولیت خدمات اجتماعی، بهداشت و درمان و امداد و نجات حدوداً  1.1.2023از مورخه  

کردند. اصالحات  ریزی میها این خدمات را برنامهها و انجمن شهرداریاست. قبالً شهرداری  Keski-Suomiمرکزی با منطقه رفاهی 

 هی، یکی از مهمترین اصالحات اداری تاریخ فنالند است.  مربوط به منطقه رفا

 

 یابند. خدمات همانند قبل ادامه می 

دهند و شماره تلفنها نیز تغییر نکرده و همان  ای آشنا در مراکز فعالیت آشنا به شما خدمات ارائه می از آستانه سال نو، افراد حرفه

همان مراکز قبلی اعم از درمانگاه یا مرکز درمانی، اداره سوسیال، دندانپزشکی، مرکز بهداشت  به  های قبلی خواهند بود. کماکان شماره

(neuvola( مرکز مشاوره خانواده یا مرکز فعالیت روزانه سالمندان مراجعه خواهید کرد. همچنین مراقبتهای خانگی ،)kotihoito  ،)

-Keskiدهند. با مراجعه به وب سایت منطقه رفاهی به فعالیت حال حاضر خود ادامه می  چناندیگر نیز همخدمات معلولین و خدمات  

Suomi   :و آدرسwww.hyvaks.fi   توانید اطالعات مربوط به خدمات، اطالعات تماس و مراکز  به بعد می 1.1.2023از تاریخ

یا از  ( و oma kuntaتوانید این اطالعات را از وب سایتهای شهرداری شهرستان خویش )می 2023فعالیت آنها را بیابید. از آغاز سال 

( مربوط به خود دریافت کنید که از آنجا به وب  sote-kuntayhtymä)  هاانجمن شهرداری -وب سایت بهداشت و تأمین اجتماعی

 سایت منطقه رفاهی هدایت خواهید شد. 

 

 شروع به اصالح خدمات خواهیم نمود. هدف ما این است، که  2023در طول سال  

 

 • خدمات ما مردم محور باشد 

 خدمات، در دسترس بودن و قابلیت دسترسی به آنها بهبود یابند • برابری  

 های ساکن ناحیه مرکزی فنالند، کاسته شود • از شکافهای موجود در خدمات رفاه و سالمتی فنالندی 

 • این خدمات مؤثر و مقرون به صرفه باشند 

 تقویت شود • تجربه ساکنین ناحیه مرکزی فنالند از رفاه، سالمتی و امنیت خویش، 

 

 باشد خدمات ما شامل موارد فوری و غیر فوری می

 تماس با درمانگاه خود  -درمان غیرفوری 

اگر به ارزیابی نیاز خود به درمان، دریافت وقت پرستار یا دکتر یا خدمات غیر   .شوندخدمات درمانی اولیه در درمانگاهها ارائه می 

 فوری دیگر درمانگاه نیاز دارید، با درمانگاه خود تماس بگیرید. 

 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hyvaks.fi%2F&data=05%7C01%7Ctero.manninen%40hyvaks.fi%7C4d09b9dc651c47952a4108dadddbaa7d%7Ce1105d2e0bbf40ae8d8e26a848f42161%7C0%7C0%7C638066232782138343%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=h4w3C1p1A3PoajbcE16yXi5j9oyRwD3f86zHB%2FQAAgo%3D&reserved=0
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 درمان فوری 

فت  ها دریادرمان فوری را در روزهای کاری و در اوقات کاری درمانگاه، از بخش پذیرش موارد فوری درمانگاهها و دندانپزشکی

نمایید. همواره ابتدا با شماره خدمات درمانگاه، دندانپزشکی یا بخش کشیک تماس بگیرید تا نیاز شما به دریافت درمان ارزیابی شده و  می

 همچنین دستورالعملهای مطابق با شرایط را دریافت کنید.  

 

 بخش کشیک 

از ابتدای سال، هیچ تغییری در ساعات کاری فعلی بخش کشیک ایجاد نخواهد شد. بعضی از درمانگاهها دارای خدمات کشیک شبانه و  

باشد. قبل از مراجعه به بخش  روز باز میساعت در شبانه 24بطور شبانه روزی، یعنی  Jämsäتعطیالت آخر هفته هستند. بخش کشیک 

ماره خدماتی بخش کشیک تماس بگیرید. در خارج از ساعات کشیک درمانگاه خود یا در شرایطی که خارج  کشیک، با درمانگاه یا با ش

 تماس بگیرید. 117 116بطورعاجل به وقت دندانپزشک نیاز دارید، با شماره تلفن   ،از اوقات کاری دندانپزشکی

 

 تماس بگیرید  117 116 همیشه در ابتدا با شماره  - Novaبخش اورژانس مشترک بیمارستان  

گیرند که که ، یووسکوال( فقط بیمارانی تحت درمان قرار می Hoitajantie 3واقع در ) Novaدر بخش اورژانس مشترک بیمارستان 

ز  توان درمان آنها را به روز بعد موکول کرد.  قبل ابعلت بیماری یا تصادف، باید بالفاصله در همان روز تحت درمان قرار گیرند و نمی

باشد، تماس بگیرید که  می 117 116مراجعه به اورژانس مشترک، همیشه در ابتدا با شماره تلفن رایگان بخش کشیک که عبارت از 

 شود. ضمن آن در باره شرایط شما ارزیابی نیاز به درمان انجام می 

 

 بخش کشیک اجتماعی و موارد بحرانی

برای مثال در مواقعی که شرایط به ارزیابی فوری مددکار اجتماعی یا انجام اقدامات فوری دارد، با شماره بخش کشیک اجتماعی و  

تواند وجود نگرانی در باره کودک، شرایط  باشد، تماس بگیرید. از جمله این موارد می می 0149 266 014موارد بحرانی که عبارت از  

آن در داخل خانواده   مربوط به اره وضعیت یک سالمند یا شخص معلول در خانه یا وجود یک خشونت حاد یا تهدیدخانواده، نگرانی در ب

باشد. بخش کشیک اجتماعی و موارد بحرانی، کمکهای مربوط به موارد بحرانی حاد را در شرایط بحرانی پس از سانحه نیز ارائه  

 دهد. می

 تماس بگیرید.  112با شماره  در شرایطی که با خطر جانی روبرو هستید

 

 خدماتی که مسئولیت آنها با منطقه رفاهی است، عبارتند از:

 • خدمات درمانگاهها و مراکز درمانی 

 • خدمات امور اجتماعی

 ها • خدمات کودکان، نوجوانان و خانواده 

 آموزان و دانشجویان• خدمات مراقبت از دانش 

 روانی و خدمات مربوط به سوء مصرف مواد تخدیر کننده • خدمات مربوط به سالمت روحی و 

 • خدمات کلینیکهای دندانپزشکی

 • خدمات سالمندان 
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 • خدمات معلولین

 Nova• خدمات مراقبتهای درمانی تخصصی، خدمات بیمارستان 

 • خدمات امداد و نجات و پیراپزشکی 

 

 خدمات باکیفیت برای تمام سنین 

ریزی خدمات اجتماعی، درمانی و همچنین خدمات امداد و نجات با کیفیت یکسان و برابر برای تمامی ساکنین وظیفه ما تدارک و برنامه 

باشد. ارائه خدمات یکپارچه و یکسان خواهد شد.  ضوابط و اساس پذیرفتن خدمات مراقبت خانگی و سکونت  ناحیه مرکزی فنالند می

خدمات سالمت روحی و روانی و خدمات مربوط به سوء مصرف مواد تخدیر کننده،   سالمندان، کمک هزینه مراقبت از بستگان در منزل،

، تصمیمات  1.1.2023یکسان خواهد شد. از آغاز مورخه  2023های دارای فرزند و خدمات معلولین، در سال خدمات خانگی خانواده 

شوند. خدمات،  اتخاذ می  Keski-Suomiطقه رفاهی رجوع جدید، مطابق با معیارهای پذیرش خدمات من مربوط به ارائه خدمات به ارباب 

ریزی های های کنونی، مطابق با برنامهرجوعرجوع  و درمان در خصوص ارباب تصمیمات مربوط به ارائه خدمات و روابط ارباب 

خواهد کرد، تماس گرفته خواهد   رجوع هایی که خدمات آنها تغییر یابند. با کلیه ارباب انجام شده، به منطقه رفاهی انتقال یافته و ادامه می 

 شد.

( و مراقبت از خانواده  omaishoitoشیوه پرداخت و تاریخ پرداخت حقوق و دستمزد مربوط به مراقبت از بستگان نزدیک )

(perhehoito یکسان خواهد شد، بدین صورت که تاریخ پرداخت دستمزد مربوط به مراقبت از بستگان نزدیک )،    آخرین روز ماه و

های مربوط به  ( ماه خواهد بود. همچنین در خصوص پرداخت هزینه15پرداخت دستمزد مراقبت از خانواده در روز پانزدهم )تاریخ 

 ، ادامه خواهیم داد. 2023ابطه با کمکهای شخصی، با صدور تصمیمات مثبت در سال ر مراقبت از خانواده و حقوق و دستمزد در 

 یکسان و برابر خواهند بود. رجوع منطقه رفاهی های ارباب هزینه

در منطقه رفاهی ناحیه مرکزی فنالند، تمرکز بخش مراقبتهای اجتماعی و درمانی بر روی خدمات اولیه و اساسی، بموقع و فعاالنه است،  

کان آسان و  االمرجوع، حتیرجوع مداخله نمود. خواهان این امر هستیم که ارباب تا بتوان در مراحل اولیه در موضوع و شرایط ارباب 

 سریع به درمان و خدمات دسترسی داشته باشند.  

 

 

 Keski-Suomiبزرگترین کارفرمای 

هایی  ای داریم. ما فرصتپرسنل حرفه 500 11بزرگترین کارفرمای ناحیه فنالند مرکزی است، ما حدود   Keski-Suomiمنطقه رفاهی 

دهیم. باز بودن و شفافیت، مدیریت بر محور ارائه خدمات، پیشرفت ای و مسیرهای شغلی متنوع ارائه می را در جهت ارتقای حرفه

ترکیب خانواده و کار، از جمله عوامل جذب کننده منطقه رفاهی ما  با در نظر گرفتن ای و ارائه انعطاف و نرمش در زندگی کاری حرفه

 هستند.
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