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  م دولت مقدّ  ۀپروژ     اختيار انتخاب 

 "هانکاسالمی"، Jyväskylä "اختيار انتخاب در "يوَوسکوالَ 
Hankasalmi  اورايِنن"و" Uurainen    

در  (jyte)کل خدمات بهداری و درمانی "يوَوسکوَال"  ۀادار
"تحول خدمات امور اختيار انتخاب، که به  ۀآزمايش پروژ

   د.، شرکت دار مربوط می شود (sote)اجتماعی و بهداری" 
 ميالدی طول می کشد.  2018اين آزمايش تا پايان سال 

  اختيار انتخاب شامل حال چه اشخاصی می شود؟
آزمايش شامل حال ساکنين حوزه های بهداری "هوهتا سوئو" 

Huhtasuo "مرکزی، "کوئوّکاال ،Kuokkala "کوّلون" ،
Kyllö "واياکوسکی" ،Vaajakoski "پالوّکا" ،Palokka ،

 "هانکاسالمی" و "اورايِنن" می شود. 

آزمايش اختيار انتخاب شامل حال آن دسته از ساکنين اين 
مرتب از خدماتی سکونت دارند، يا نواحی، که در مساکن 

  ند، نمی شود. ر خدمات خانگی برخوردا ۀحوزخدمات 
 



 

 

 

 
 

  آزمايش اختيار انتخاب چيست؟ فهومم
در طول مّدت اين آزمايش می توان هر يک از خدمات يعنی اينکه 

عبارت ديگر بهداری بخش عمومی يا خصوصی را انتخاب نمود. به 
برای دريافت خدمات پزشگ و يا پرستار، می توان به درمانگاه  ،کهاين

  درمانگاه خصوصی مراجعه کرد.  يک بهداری يا به ۀادار

  ورت يکی می باشد. ر دو صخدمات دريافتی در ه ۀهزين
  ارسال می شود.  "يوَوسکوَال"فرمانداری  صورتحساب هزينه ها توسط

  توجه:
  د، کر ختلفی انتخاب برای هر مراجعه به پزشگ، نمی توان درمانگاه م

 درمانگاه انتخاب همان مّدت شش ماه از خدماتتمام بايد برای بلکه 
  د. نمو استفاده  شده

پس از پايان اين مّدت، در صورت تمايل، می توان درمانگاه ديگری 
  را انتخاب کرد. 

   ؟می شود چه خدماتیشامل حق انتخاب 
   :آزمايشی ارائه می شوند به شرح زير است ۀخدماتی که در دور

  
 مراجعه به پزشگ عمومی و پرستار  •
 آزمايشات تشخيص پزشگی مربوط به درمان  •
 راديوگرافيهای مربوط به درمان  •
  

در صورت نياز می توان از رهنمون و مشاورت امور اجتماعی نيز 
که در  می شود،برخوردار شد. رهنمون اجتماعی شامل حال افرادی 

  و اشتغال دچار مشکالتی می باشند.  ارتباط با امرار معاش، سکونت

نزد مشاور امور اجتماعی تعيين تکليف نمی کند، بلکه مراجع را به 
 راهنمائی می نمايد.  مقامات مسئول

 
 



 

 

 

شامل خدماتی، از جمله حق ويزيت پزشگان  آزمايش اختيار انتخاب
  متخصص و فيزيوتراپی نمی شود. 

 رجوع می تواند از خدمات عمومی بهداریاين چنين خدمات را ارباب 
  از بخش خصوصی تهيه کند.  شخود ۀدريافت دارد، يا به هزين

  
  انجام انتخاب؟ ۀنحو

اين  خود را می توان از طريقمورد نظر درمانگاه خدمات بهداری 
   www.palse.fi/jyvaskylaانتخاب نمود:  آدرس

اينترنت، می توان از رمز بانکی يا  ۀبرای شناسائی خود در شبک
متقاضی را  ،شبکه ۀبرنامخود سپس، تأييد تلفن موبايل استفاده کرد. 

 برای شناسائی مراحل مختلف راهنمائی می کند. 

مام درمانگاهها و ت صفحات اينترنت ارگانهای خدماتی مختلف، يعنی
  مؤسسات خدمات پزشگی را برای انتخاب متقاضی نشان می دهد. 

هفت شبانه روز پس از انجام انتخاب، متقاضی می تواند برای دريافت 
  خدمات مورد نياز به ارگان مربوطه مراجعه نمايد. 

برای انجام انتخاب، متقاضی می تواند به درمانگاه خود يا بعالوه، 
مورد نظر مراجعه يا تلفن کند. به اين ترتيب نيز، خدماتی  ۀمؤسس

محل انتخاب شده پس از هفت شبانه روز آماده ارائه خدمات الزمه 
  خواهد بود. 

  هر انتخابی برای مّدت شش ماه معتبر خواهد بود. 
پس از پايان اين مّدت نيز می توان به عنوان مراجع همان ارگان از 

  نمی باشد.  ه تمديد مّدتب خدمات آن استفاده نمود، و نيازی
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خصوصی ديگری  ۀچنانچه مراجع بخواهد از خدمات درمانی موسس
استفاده کند، يا دوباره به خدمات درمانی بخش عمومی باز گردد؛ بايد 

  انتخاب مجدد خود را به مقامات مسئول اطالع دهد. 

 آيا انجام انتخاب اجباری است؟ 
  انتخاب نمی باشد.  شرکت در آزمايش اختيارهيچ اجباری برای 

از همان درمانگاه  خدمات بهداری مانند گذشته ۀاين صورت، ارائدر 
  . دامه خواهد يافتبه ارباب رجوع ا پيشين

  کسب اطالع بيشتر:
آزمايش اختيار انتخاب، می توان با شماره  ۀبرای اطالع بيشتر در بار

  تماس گرفت.  014  266 0133تلفن 
صبح الی  8اوقات تماس در روزهای دوشنبه الی پنجشنبه، از ساعت 

 16صبح الی  9بعد از ظهر، و در روزهای جمعه از ساعت  16
  بعد از ظهر می باشد. 

دستور العملهای دقيقتر و ويدئوهای راهنمای مربوط به آزمايش اختيار 
رس ، به آد"يوَوسکوَال"اينترنت فرمانداری  ۀدر صفحات شبک ،انتخاب

 زبر يافت می شوند: 
www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus/valinta 


