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به ما کمک کنید تا 
مراقبت های بهداشتی 

در وسترنورلند را نجات دهیم



مراقبت های بهداشتی در وسترنورلند از بسیاری جهات مانند صف

های طوالنی تر، ازدحام بیش از حد و کمبود مراقبت های

بیماران بستری نسبت به جمعیت نسبت به سایر شهرستان ها،

.بدترین در سوئد است
این به این دلیل است که مراقبت های بهداشتی و درمانی در منطقه

وسترنورلند برای بیش از ده سال توسط سیاستمدارانی اداره

شده است که با کاهش مراکز مراقبت های درمانی سعی در صرفه

.جویی در هزینه ها داشتند
از آنجایی که تعداد بیماران نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته
است، در عوض منجر به افزایش قابل توجه هزینه ها شده

است، در عین حال افزایش شدید حجم کار باعث فرسودگی کارکنان

.شده است و تعداد بیشتری از آنان منطقه را ترک کرده اند
استرس برای کارکنانی که باقی مانده اند حتی بیشتر شده است - یک

وضعیت بیمارگونه که منجر به یک بحران عمیق با بدتر

.شدن ایمنی، جراحات و مرگ بیماران شده است
ً وضعیت به ویژه در بیمارستان سوندسوال جدی شده است. اخیرا

بیش از هر بیمارستان دیگری در سوئد ازدحام بیش از حد

بیماران بیشتر از مراکز بستری بیماران وجود داشته است. "مراقبت در راهرو-

.ها" به امری عادی تبدیل شده است
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بهداشت و درمان در بحران عمیقی قرار دارد
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زنجیره مراقبت باید تقویت شود
این بحران هم بیمارستان ها و هم مراقبت های اولیه و مراکز درمانی را

فلج می کند. بنابراین، یک سیاست جدید برای کل

زنجیره مراقبت و درمان مورد نیاز است. اینها تا حد زیادی به مسائل

.پرسنلی مربوط می شود
مراکز درمانی مشکالت پرسنلی بسیار زیادی دارند. تنها نیمی از مراکز
.درمانی منطقه دارای پزشک با استخدام دائم هستند
اغلب بیمارستان ها که بطور عادی تحت فشار هستند، مجبور به

.پذیرش بیمارانی که به دنبال مراقبت و درمان هستند می شوند
از آنجایی که زمان انتظار حتی برای برقراری تماس تلفنی نا معقوالنه طوالنی
.است

حزب مراقبت های بهداشتی می تواند آن را از طریق یک سیاست تهاجمی پرسنل

و استخدام با احداث سه بیمارستان اورژانس
در شهرستان و همچنین مراکز بهداشتی و خدماتی شعبه ای به ویژه در مناطق
روستایی، ، تغییراتی در این زمینه بدهد. زمان

رفت و آمد بیماران به مراکز بهداشتی می بایست به نصف و زمان انتظار به.

میزان زیادی کاهش یابد

سرمایه گذاری مناسب در کل زنجیره مراقبت و درمان و همچنین استخدام دائمی

کارکنان بهداشت و درمان برای

ایجاد تعادل در اقتصاد ضروری است. اینها برخی از عناصر کلیدی برنامه عمل ما.:

می باشند

یک مدل جدید مراقبت و درمان با رهبری محلی در اداره و امور مالی.

مکان های مراقبت بیشتری در سه بیمارستان شهرستان

موقعیت شغلی جدید برای پرستاران و ۱۵۰ کمک پرستاران با تجربه و ماهر.

اختصاص زمان جهت آموزش های الزم برای پرستاران و کمک پرستاران که در

بخش مراقبت کار می کنند جهت توسعه های

مرتبط با مراقبت و درمان.

آموزش ها می بایست در مکان انجام شود نه اینکه توسط مقامات و مشاوران از.

راه دور انجام شود

 



شهرداریمنطقه ایمجلس

در روز انتخابات می توانید رای خود را تقسیم کنید. این بدان معناست که
شما می توانید با رای دادن در سه انتخابات مجلس،

منطقه ای و شهرداری به سه حزب مختلف رای دهید. به همین دلیل

است که شما سه برگه رای مختلف، زرد، آبی و سفید می

.گیرید
برای رای دادن در انتخابات منطقه ای، که بیش از همه مراقبت های

بهداشتی و درمانی در کل شهرستان را اداره می کند، باید

.یک برگه رای آبی بگیرید
برای رای دادن به مراقبت های بهداشتی و درمانی بهتر در وسترنورلند -

.برگه آبی حزب بهداشت و درمان را انتخاب کنید
حزب بهداشت و درمان یک حزب محلی در وسترنورلند است که در سال

۱۹۹۴ تاسیس شد. ما دفتر حزبی در استکهلم نداریم
.که سیاست ما را تعیین کنند ولی مسائل اساسی و راه حل آنها برای ما مهم است

سه انتخابات - سه رای

در انتخابات منطقه ای ۱۱ سپتامبر
به حزب بهداشت و درمان رای دهید
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دستمزدهای باالتر بحران را حل می کند

 
اولین و مهمترین شرط برای مراقبت های بهداشتی و درمانی در وستر

نورلند، یک کمپین استخدام بسیار موفق خواهد بود، تا

بلکه بتواند خود را از بحران طوالنی مدت خارج کند. بر این اساس
منطقه باید به پایه گذار حقوق و دستمزد پرستاران و

پرستاران متخصص در سوئد تبدیل شود. حقوق سایر کارکنان

بهداشت و درمان باید رقابت پذیر و باالتر از میانگین حقوق در

.کل کشور باشد
اگر افزایش دستمزد به اندازه کافی باال باشد، نتیجه می دهد. در حال
حاضر منطقه تقریباً ۵۰۰ میلیون کرون برای اجاره

کارکنان و ۲۵۰ میلیون کرون هزینه اضافه کاری در سال پرداخت می

کند - در مجموع حدود ساالنه ۷۵۰ میلیون کرون. در

صورتیکه سرمایه گذاری در استخدام و باال بردن دستمزد ، فقط اضافه
،کاری و هزینه های اجاره را به نصف کاهش می دهد

.لذا افزایش دستمزد منجر به کاهش هزینه ها برای منطقه شده است
پرداخت کمترین دستمزدها در سوئد در حال حاضر به

.این معناست که اجازه دهید بخل عقل را فریب دهد

www.sjukvardspartiet.se کل برنامه انتخاباتی ما را در اینجا بخوانید 



بیمارستان سوندسوال
بزرگترین سرمایه گذاری حزب مراقبت بهداشت و درمان مربوط به

بیمارستان سوندسوال است - هم به دلیل نقش مرکزی

بیمارستان در شهرستان، هم به دلیل حوضه بزرگ از نظرتمرکز

جمعیت و هم به دلیل بحران عمیقی که عملیات را با مشکل

مواجه می کند.

بیمارستان سوندسوال باید مراقبت های اورژانسی و اولیه پزشکی را

برای ساکنان حوضه خود ارائه دهد. بیمارستان شهرستان

باید دارای تخصص های اندیشیده شده و وسیعی باشد ولی وجود همه

آنها در هر سه بیمارستان منطقی نیست.
اما این بیمارستان به دلیل کمبود پرسنل ناشی از تمرکز بیش از حد و

ضعف سیاست پرسنل، در وضعیت فاجعه باری قرار

دارد. ازدحام بیش از حد بیماران در این بیمارستان، بدترین در سوئد - و
"مراقبت در راهروها" در بیمارستان سوندسوال امری

عادی است. از تابستان ۲۰۲۱ وضعیت به حدی حاد بوده است که ایمنی

بیماران قابل حفظ شدن نمی باشد.

برای حل بحران می بایست که یک سیاست جدید و بهتر جهت کارکنان

را شروع کرد. تمرکز باید بر شرایط بهتر و استخدام
موفق پرسنل مراقبت های بهداشتی و درمانی باشد. حزب مراقبت

بهداشت و درمان همچنین می خواهد برای یک سری

پیشنهادات دیگر در بیمارستان سوندسوال نیز کار کند:

مراکز مراقبتی کافی را برای مراقبت از بیماران بدون ازدحام بیش از حد
بیماران دوباره برقرار کند.

بخش اورژانس سالمندان بازگشایی شود.

یک ربات جراحی برای افزایش دقت و افزایش ظرفیت جراحی تهیه

شود.
در بیمارستان تهیه شود. PET/DT برای تشخیص تومورها و آلزایمر و

نظارت بر اثرات درمان، یک عکس اشعه ایکس



بیمارستان اورن شولد سویک
سه بیمارستان اورژانسی الزمه مراقبت های بهداشتی و درمانی برابر،

عادالنه و در دسترس در وستر نورلند هستند. اما

بیمارستان اورن شولد سویک به علت کمبود کارکنان که این ناشی از

اداره مرکزی بیش از حد و ضعف سیاست های پرسنل
.است، در تهدید جدی قرار دارد
حزب مراقبت بهداشت و درمان معتقد است که مراقب ها می

بایست در نزدیکی به شهروندان باشد. برای دریافت مراقبت های

اولیه پزشکی یا مراقبت های اورژانسی، بیماران نباید مجبور به
سفرهای طوالنی شوند. به عنوان مثال، کاهش مراقبت های

بیماران بستری در بخش روانپزشکی به طور جدی دسترسی افراد مبتال

به بیماری روانی شدید را که مجبور به سفرهای
. طوالنی و مکرر به سوندسوال شده اند، به کلی کاهش داده است
در سال های اخیر، مراقبت های نوزادان در بیمارستان، که دارای
اهمیت است با تهدید تعطیلی مواجه شده است. این همچنین

.یک تهدید برای بخش زنان و زایمان در اورن شولد سویک است
بر این اساس حزب مراقبت سالمت و بهداشت می خواهد در زمینه
:های زیر کار کند
بیمارستان اورن شولد سویک طیف وسیعی از ارتوپدی، جراحی،

پزشکی، مراقبت های بهداشتی کودکان و زنان و همچنین

زایمان، مراقبت های نوزادان و زنان و زایمان را همچنان حفظ خواهد

.کرد
بازگشایی هفت مکان برای مراقبت های بیماران بستری در بخش

روانپزشکی به عنوان مکمل مراقبت های فراگیر با به

اصطالح تیم SPOT .خواهد بود

.گسترش اماکن مراقبت از سالمندان
این که بیمارستان مکان های مراقبت بیشتری را باز می کند تا مراقبت

در راهروها و ازدحام بیش از حد بیماران فقط در موارد
.استثنایی شدید رخ دهد



.فقط در موارد استثنایی شدید رخ دهد

بیمارستان سولفتئو
سه بیمارستان اورژانسی پیش نیاز مراقبت های بهداشتی و درمانی

برابر، عادالنه و در دسترس در وسترنورلند هستند.
بیمارستان سولفتئو در منطقه وسیع داخلی با جاده های خراب به

.معنای واقعی کلمه حیاتی است
اما این بیمارستان هم به دلیل ضعف سیاست پرسنل و هم از طریق

درخواست احزاب مختلف برای اداره مرکزی بیشتر و

فعالیت در مقیاس بزرگ تهدید به تعطیلی می شود. این در حالی

است که نیروهای مسلح سوئد چندین سال است که عملیات خود

.را در سولفتئو از سر گرفته اند
حزب مراقبت بهداشت و درمان معتقد است که مامایی و زایمان

بخشی طبیعی در یک بیمارستان اورژانس است و باید در هر

سه بیمارستان شهرستان در دسترس باشد. همچنین باید جراحی
.اورژانسی وجود داشته باشد تا قادر به انجام سزارین باشد
.زایمان ایمن و مطمئن حائز اهمیت در رابطه با مسائل برابری است
از این سو حزب مراقبت بهداشت و درمان در زمینه های زیر فعالیت
:دارد
بیمارستان سولفتئو ارتوپدی اورژانس، جراحی اورژانس، مراقبت های

.بهداشتی زنان و زایمان و کودک را بازگشایی می کند
.که درمان سیتواستاتیک باید بار دیگر در بیمارستان در دسترس باشد
بیمارستان سولفتئو باید به مراکز آموزشی منطقه برای پزشکان تبدیل

.شود
این که بیمارستان مکان های مراقبت بیشتری برای بیماران را باز می

کند تا مراقبت در راهروها و ازدحام بیش از حد بیماران



مراقبت اجتماعی در هارنوساند
حزب مراقبت بهداشت و درمان می خواهد چشم انداز مراقبت های

اجتماعی توسعه یافته را در بیمارستان هارنوساند با مرکز

بهداشتی، مراقبت های اولیه، کلینیک های تخصصی و مراقبت های

.عمومی دندان پزشکی زیر یک سقف را محقق کند
هنگامی که بیمارستان هرنوساند بسته شد، مراقبت های محلی وعده

داده شد که مراقبت ایمن و نزدیک را برای ساکنین
هارنوساند فراهم می کرد. از ۹ تخصصی که وعده داده شده بود، امروز

تقریباً چیزی در عمل باقی نمانده است. حتی ساختمان
بیمارستان در هارنوساند را علیرغم مخالفت ها از جمله از طرف حزب

.مراقبت بهداشت و درمان فروخته شد
سیستم مراقبت های بهداشتی تقویت شده در هرنوساند دسترسی

.بیشتری را برای جمعیت شهرداری هارنوساند فراهم می کند
همچنین باعث کاهش فشار روی بیمارستان ساندسوال و کاهش

.سفرهای بیماران می شود
بنابراین، حزب مراقبت بهداشت و درمان می خواهد برای نکات زیر

:فعالیت کند
پذیرش تخصصی را با تخصص هایی که مردم بیشترین نیاز را دارند، پر

.کنند
ایجاد اورژانس مراقبت های اولیه که در شب ها و آخر هفته ها باز

.باشد
تقویت و توسعه مراکز بهداشتی روزانه برای فراهم کردن نزدیکی و

.دسترسی مورد نیاز جمعیت
قرار دادن دوربین MR .بر روی اشعه ایکس در هارنوسند
.SPOT برای گسترش پذیرش روانپزشکی با یک تیم سیار برای مراقبت

در خانه بیماران با به اصطالح تیم
.برای بازگشایی توانبخشی پزشکی



رابرت زمانی که پدرش در سن 54 سالگی بر اثر سرطان درگذشت،

وارد مراقبت های بهداشتی و درمانی شد. رابرت و
پدرش کاستی های عمده ای را در مراقبت های بهداشتی مشاهده

نمودند. پرسنل بی نظیر بودند اما سیستمی که در آن کار می

.کردند، کار نمی کرد
رابرت یک دانشمند علوم سیاسی است و به عنوان محقق در مدیریت

دولتی کار می کند. از سال 2018 ، او به عنوان رهبر

گروه در شورای منطقه در حزب مراقبت بهداشت و درمان انتخاب
.شده است
پدرم ابتدا تن به معالجه نداد، اما سپس به درون دستگاه مراقبت -

فرستاده شد ولی جدی گرفته نشد. رابرت می گوید که بیمار

.دور از مرکز توجه بود، اما بیشتر به عنوان یک مشکل دیده می شد
ما به مراقبت و درمانی نیاز داریم که کار کند. و برای آن، یک اکثریت -
سیاسی جدید در منطقه مورد نیاز است، به رهبری

حزب مراقبت بهداشت و درمان، با رهبریتی که مراقبت های بهداشت و درمان را

.در اولویت قرار می دهد

درباره رابرت تونفورش



برای بیماران در حدود ۴۰ سال مبارزه IVA پیا به عنوان یک پرستار

متخصص و به عنوان رئیس مراقبت های اورژانس و

کرده است. شرایط بد فزاینده ای که توسط اکثریت های مختلف
.سیاسی ایجاد شده بود، او را به دخالت سیاسی واداشت
از سال ۲۰۱۸ پیا به عنوان عضو حزب مراقبت بهداشت و درمان و
شورای اپوزیسیون در منطقه وسترنورلند انتخاب شده

.است
پیا می گوید: من مبارزه با بسته شدن بسیاری از بخش ها و اماکن
مراقبتی را آغاز کرده ام. ما به یک سیاست جدید در منطقه

نیاز داریم. ما باید به کارکنان منابع دارایی مورد نیاز و ایمان به آینده
مورد نیازشان را بدهیم تا بتوانند و قادر باشند در مواقعی
.که به مراقبت نیاز دارید به شما به عنوان یک بیمار کمک کنند
باید به نگهداری در راهروها و حمل و نقل طوالنی پایان داده شود. آنها به قیمت -

.جان هستند

درباره پیا لوندین



ما هستیم که مراقبت را می شناسیم


