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  سوئدقانون معلوليت در كشور 

  مجتبي صدريو  ، فرزانه گلستانيبرگردان سميه جعفري
  )الملل كانون توانا مسوول واحد روابط بين(معصومه آمدي  :ويراستار

  

متن زير به منظور آشنايي و اطالع از قوانين مربوط به افراد داراي معلوليت در كشور 

ل كانون معلولين توانا ترجمه گرديده و اميد است به المل توسط واحد روابط بين سوئد

سازي حقوق افراد داراي  كمك اين قوانين بتوانيم گامي موثر جهت احيا و غني

  .معلوليت در كشور خود برداريم

  

  .منبع مجاز است ذكر با اثر اين از برداري كپي
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  معلوليت در سوئدافراد داراي قوانين مربوط به 

  

  سوئد مسيستمعرفي 

. باشدبرخوردار برابر و حقوق از ارزش  فرداست كه هر  استوار يلواص بر معلوليت سوئدسياست  سنگ بناي
دولت  بر عهده ي مبتال به اختالالت اجتماعي و مالي براي افرادو  بهداشتي  بيمهتامين  اصليمسئوليت 

. را از زندگي مستقل باال مي بردانتظارات هر فرد اين مسئوليت  همچنين .استو محلي اي  منطقهملي، 
  .استاز ميان برداشتن شكاف ميان افراد معلول و سالم اين سياست  از هدف

اجتماعي است، ي  بيمه نيزو عمومي و توزيع ريزي  برنامهدر حالي كه دولت مركزي مسئول قانون گذاري، 
مراقبت  مسئول) راي استانشو(اي  منطقهمسئول خدمات اجتماعي، و دولت ) شهرداري ها(مقامات محلي 

  .هستندبهداشتي 

كه ود ش مي اداره در قالب مقرراتي اه استانشوراي  درمان و بهداشتخدمات و  شهريخدمات اجتماعي 
 د تاده مي فرصت كافي اه استانشهرداري ها و شوراي به اما  ندكن ميرا تعيين  ها فعاليت اهدافچهارچوب و 

  .شكل دهندخود  هايبر اساس دستورالعمل را  ي خوداه فعاليتكنند و  را تفسيرقانون 

افراد  باط تبمسائل مررسيدگي به مسئول  ،از نهادهاي دولتي برخيو بهداشت و رفاه  مليدر سوئد، هيئت 
 يعادمقامات  ،بر اساس آن كهد نوش ميتقسيم  يل خاصواص طبقبر اين مسووليت ها . هستند معلول

مربوط به  امورآموزش و پرورش مسئول ي  حوزه مديرانبنابراين، . هستندمسوول رسيدگي به امور معلوليت 
اختالل يا معلوليت و بازار كار و غيره  بهمربوط  امورمسئول  بازار كار مديرانو  ؛معلوالن يحقوق آموزش

  .هستند

ين چناز حقوق و مزاياي معلوالن بر اساس هماهنگي، پشتيباني و ارتقاي  حمايت موظف به نهادهااين 
 ،سوئدت معلوليت هماهنگي سياسعالوه بر اين، آژانس  .هستند كه با ساير مقامات سر و كار دارند يمسائل

شرايط  با شغلي صرف نظر از تواناييند نمي توادر آن  همهكه  دكن ميايفا جامعه  ترقيي در همنقش م
  .دندر جامعه حضور ياب يكسان
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  سوئد در هاي امروز معلوليت سياست

معلوليـت در  هـاي   سياسـت  اسـاس مـابقي   و پايه، ها انسان ي همه حقوق و ارزش به برابري با توجه لاين اص
 ثبـات  تندرسـتى و  تـامين  اصـلي  شهرستان همراه هـم مسـئوليت   شوراي و ها شهرداري دولت،. سوئد است

 .دارنـد  رعهـده ب را مستقل زندگي و نيز توانمند سازي معلول براي اداره ي يك اجتماعي معلوالن و اقتصادي
تحقق  از نبايد مانع اقتصادي نواسانات .از بين برود بايد دارد وجود افراد ساير و معلوالن بين كه شكاف هايي

 و منـابعش  بـه  آن اعضاي يا دسترسي شهروندان جامعه اصلي وظايف از يكي .شود زندگي شرايط برابر هدف
  .است خواسته شان طبقشكل گيري زندگي آنها امكان 

 در بايـد  معلوليـت  به مربوط مسائل كه بر اساس آن، است قاطع ادعاي مشموليت يك ملي اقدام طرح هدف
 دولت. نشوند پزشكي محدود مراقبت و سالمت به و مانند گذشته، در نظرگرفته شوند جامعههاي  حوزه تمام

  .را برعهده دارند طرح اين اجرايي  ويژه مسئوليت آن، نمايندگي هاي و

  :ست، عبارتند ازا شدهمطرح  طرح عملياتي در كه ملي معلوليتهاي  سياست اهداف

رده  تمـام  در معلوالن شود كهدهي  سازمان بايد طوري جامعه تفاوت هاست و اساس بر اجتماعي همبستگي
  .شوند معلول مردان و زنان پسران، دختران، براي زندگي جامعه با شرايط برابر از تبديل به بخشي هاي سني

   :دارند روياي  ويژه تاكيد معلوليتاي ه سياست

   جامعه معلوالن در كامل مشاركت موانع بردن بين از و شناسايي •

   معلوالن تبعيض با مبارزه و پيشگيري •

  .اتكا به خود و بزرگساالن جهت مستقل شدن و جوانان كودكان، براي فراهم كردن ابزارهايي •

  

 اتكا به خود است و استقالل هدف

 بهتـر در   ود تـا شـ  مـي به افـراد معلـول داده    جامعه در بهتريهاي  فرصتدسترسي پذيري،  شافزاي طريق از
 و قانونگـذاري  .اسـت  يكسان زندگي شرايط هدف به رسيدن براي الزم شرط جامعه مشاركت كنند كه پيش

 اتخـدم  و خدمات، پزشكي و بهداشتي مبناي مراقبت. هدف هستند اين به دستيابي مهم ابزارهاي از نظارت
 پزشكي قانون خدمات اجتماعي، خدمات جمله قانون قوانين از برخي پرورش در و آموزش با همراه اجتماعي،
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داشـتن   را بـراي  افـراد هـاي   فرصـت  جامعه اقدامات. ستا شدهپرورش تصويب  و آموزش قانون و بهداشتي و
  .دده مي را افزايش متكي به خود و مستقل زندگي

 اخـتالالت  به مبتال افراد رساني به خدمات و قانون پشتيباني باال، در شده ذكر ينقوان تكميل براي نتيجه، در
كه توسط اي  اوليهكه در صورت عدم كفايت پشتيباني  است قانون يك اين. ستا شده فراهم خاص عملكردي

  .دده يم شديدهاي  معلوليت داراي افراد را به اوليه اقدامات از حق برخورداري ساير قوانين فراهم شده،

برخـورداري   حق معموال. آنها تاثير دارند اجراي در دهي به اين اقدامات و شكل وريزي  برنامه در نيز معلوالن
  .نيازها و معلوليت وي است اساس بلكه بر چگونگي وقوع معلوليت فرد نيست، اساس از اين اقدامات بر

 

  معلوالنهاي  سازمان مهم نقش

در سـوئد   هاي معلوليت گذاري سياست در آنها مشاركت. سوئد دارند در رنگيپر  جايگاه معلوالنهاي  سازمان
 فـدرال  بودجـه  نيـز هـا   سازمان از بسياري. ستا شده گرفته نظر دموكراسي در روند از مهمي به عنوان بخش

 مسـاوات اجتمـاعي   و كامل مشاركت برايها  سازمان كار اين از حمايت هدف، و خود دارند يها فعاليت براي
  .لوالن استمع

 ند وكن ميرا در سطح گسترده اداره  محلي واي  منطقه نفوذ مركزي، اعمال يها فعاليتها  سازمان اين امروزه،
 در آنهـا . گوناگون توجه كننـد  هاي گزارش پيشنهادي را بازبيني و به ود قوانينش مياز آنها درخواست  اغلب

. نـد ده مـي انجام  مختلف موسسات و مردم ي را برايوسيع اطالعاتي معلوليت، خدمات زندگي با مورد معناي
  .دكن مي فراهم آنها هاي خانواده و معلوالن براي حقوقي مشاوره و اطالعات خدمات، همچنين

. نـد ده مـي انجـام   يـا دولـت   ها شهرداري درخواست به يي راها فعاليتمعلوليت هاي  سازمانموارد  برخي در
 معلـولين  فدراسـيون  اعضـاي هـا   سازمان اين از بسياري. قدامات استا نوع اين از نمونه تسهيالت رفاهي يك

 .هستند سوئد

 

  معلوليت به مربوط مسائل مورد بهداشت و رفاه كشور در ي وزارت وظيفه

 و هـم شـامل   بهداشـت  هـم شـامل   معلوليت به مربوط مسائل مورد در رفاه و بهداشت وزارت ملي مسووليت
نظـارت   ها اجتماعي است و توسط شهرداري خدمات و استان شورايبرعهده ي  ود كهش ميپزشكي  مراقبت

  .وندش مي

تحقيقـات كشـوري، پيگيـري و ارزيـابي اقـدامات در ايـن حـوزه و نيـز          وزارت به منظور انجام اين ماموريت
ي هـا  نسـخه  ي تهيـه همچنين وزارت مسوول تعيين استانداردهاست، يعني . ندك مياصالحات ملي را هدايت 
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بـه عـالوه، وزارت   . مراقبت بهداشت و سالمت و خدمات اجتماعيهمگاني و كتابچه هاي  ي شاورهمكاربردي، 
دفاتر اجرايي شهرستان مسوول نظات بـر خـدمات   . نظارت بر مراقبت بهداشت و سالمت كشور استمسوول 

وراي و شـ هـا   شهراداريو دستورالعمل هاي ها  سياستتوسعه ي انواع شاخص هاي كيفي، . اجتماعي هستند
  .ي ديگري از وظايف كلي وزارت بهداشت و رفاه كشور هستندها نمونهشهرها 

اي كـار اجتمـاعي بـراي    هـ  روشهمه گير شناسي، تحقيقات اقتصادي اجتماعي، آمار كلي و توسعه ي مراكز 
  :ندك ميوزارت با توجه به كار مخصوص امور معلوليت وظايف زير را دنبال . ندا شدهحمايت از اين كار ايجاد 

ود كه در طي زمـان بـا   ش ميمختلف در گزارشات ساالنه طراحي هاي  شهراداريبين ها  فعاليتتنوع  •
 .هم شامل آمار اصلي و هم هزينه هاستها  فعاليتتوجه به اين 

ميليون كرون در سال  170حدود  د كه در كلده ميمعلوليت يارانه اختصاص ي ها سازمانوزارت به  •
 .است در سطح كشورسازمان  50بيش از براي 

براي مثال، مراقبت شخصي، اقـدامات  (اي مخصوص كه با موضوعات مختلفي سر و كار دارند ه پروژه •
 .)روزانه، والديني كه مشكل ذهني دارند و فرزندانشان

وزارت فعاليت نمايندگان شخصـي و مـديريت   . ن ذهني هستندچندين پروژه درگير موقعيت معلوال •
الت رواني و نيز تالش ملي با توجه به اين موضوع را توسعه و ارزيابي كرده موردي افراد داراي اختال

 .است

 تحقيـق روي ايـن موضـوع   دايمـا  موضوع مهم ديگر، شرايط زندگي اين گروه افـراد اسـت و وزارت    •
وزارت در ايـن زمينـه   . دنبال كردن پيشرفت فراهم مـي نمايـد  ند و از اين رو ابزار بهتري براي ك مي

هـايي   اغلب يارانهوزارت در مورد اصالحات . سووليت خاص به نام مسووليت بخشي استداراي يك م
 .دده مياختصاص را براي افزايش پيشرفت و پيگيري و ارزيابي تاثيرات سراسري 

 .استمسوول آمار رسمي  و خدمات اجتماعي، وزارت با توجه به مراقبت بهداشت و درمان •

بـراي مثـال، بـا توجـه بـه ايـن مسـائل،        . ندهسـت وزارت هـاي  از اولويت توانبخشي و بازتوانبخشي  •
 .ندك ميند و اقداماتي را در جهت حمايت از پيشرفت كشور اعمال ك مياستانداردسازي 

اين . كند هاي نادر را توصيف مي داراي يك پايگاه داده است كه اختالالت عملكردي بيماريوزارت  •
 مبتال بهكند تا افراد  تيباني و اطالعات فراهم مي، پشاي حرفهپايگاه داده براي انواع مقوالت 

 .اختالالت غير معمول و خويشاوندانشان را پوشش دهد
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  تحقيق معلوليت در سوئد

شوراي زندگي كاري و تحقيق اجتماعي سوئد، شوراي تحقيقات سوئد، شوراي تحقيقات فرماس سوئد و 
ت دولتي هستند كه روي تحقيق معلوليت سوئد نمايندگي دولتي سوئد براي سيستم هاي جديد جزو مقاما

  .ندكن گذاري مي سرمايه

 

  سرمايه گذاري

كمك مالي شوراي .  بود 2006ميليون كرون در سال  37دولتي براي تحقيق در اين زمينه گذاري  سرمايه
ن ميليون كرو 20ميليون كرون، فورماس و ويونا با هم بيش از  17زندگي كاري و تحقيق اجتماعي سوئد 

  .ودش ميدولتي، تحقيق معلوليت توسط انواع بنيادهاي تحقيقاتي پشتيباني گذاري  سرمايهعالوه بر . بود

اساسا از راه تعدادي از مراكز تحقيقاتي كه تاسيس شدند و نيز در موسساتي كه سابقه ) و ارزيابي(تحقيق 
تحقيق و ارزيابي نيز در مراكز توسعه و  .ودش ميها پيش برده  و دانشكدهها  دانشگاهقوي در معلوليت دارند در 

آنها با هدف . ودش ميرد كه توسط شهرداري ها و شوراهاي استاني اداره گي ميصورت اي  منطقهتحقيقات 
ند كه در توسعه ي دراز مدت خدمات اجتماعي و مدارس كن ميافزايش دانش بر مبني علم تحقيقات 

  .وندش مياقدامات عملي پيش برده  اين تحقيقات با همكاري نزديك. مشاركت دارند

برخي از . ودش ميكار و هم از لحاظ عمق كار مشخص ي  حوزهتحقيق معلوليت سوئد هم از لحاظ گستردگي 
تحت پوشش تحقيق اجرايي شوراي زندگي كاري و تحقيق اجتماعي سوئد در ميان ساير هاي  حوزه

ساير بنيانگذارها تحقيق را از لحاظ . سي و عدالتموضوعات عبارتند از ارتباطات، آموزش و پرورش و دموكرا
اساسا تحقيقات صرفا پزشكي توسط . ندكن مياشكال زندگي جايگزين، دسترسي پذيري و غيره حمايت 

  .كمك كردند 2006ميليون كرون در سال  8ود و ش ميشوراي تحقيقات حمايت 

اطع است كه بر اساس دانش برگرفته ي انظباطي متقمطالعات تحقيق معلوليت انظباطي متقاطع يك رشته
اين اصول شامل ابعاد گوناگون . ز پزشكي و فناوري و نيز علوم رفتاري، علوم اجتماعي و بشريت استا شده

  .دكن مياختالالت عملكردي و معلوليت است و جنبه هاي مختلف آن را با هم سازگار و تقويت 

يكي از آنها روي فرد متمركز است و مشكالتي را : ستود كه تحقيق معلوليت شامل دو مجراش مياغلب گفته 
به عنوان مثال، راه هايي را بررسي . وندش ميرد كه افراد به عنوان نكته انحرافي با آن مواجه گي ميدر بر 

د و فرد در جبران نواقص خود در موقعيت هاي كن ميد كه در آن معلوليت در زندگي روزمره نمود پيدا كن مي
در . راه ديگر با روابط بين فرد و محيط اطرافش سر و كار دارد. ود يا شكست مي خوردش ميمختلف موفق 

  .ود كه وابسته به محيطي است كه در آن قرار داردش مياينجا نيز به معلول به عنوان فردي ديده 
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در اين راه شامل تحقيق . شدت معلوليت نيز بر اساس چگونگي تفسير آن و محيط اطرافش تعيين مي گردد
. ها و نقطه نظرات نسبت به معلوليت، سازمان اجتماعي و حقوق انساني و شهروندي است مورد نگرش

اين امر نسبتا به دليل اين واقعيت است كه . همچنين حقوق معلوليت با مسائل اسلوب شناسي سر و كار دارد
  .گروه هايي كه اغلب مطالعه شدند كوچك و ناهمگن است

  

  الت عملكرديطبقه بندي جهاني اختال

سيستم طبقه بندي جهاني جديد، طبقه بندي جهاني عملكردي، معلوليت و بهداشت به مدت دو سال مورد 
اين سيستم از اصطالحات مثبت نظير علكردي، ساختاري، . استفاده بود، اما در سوئد خيلي گسترش نيافت

نه فقط افراد مبتال به اختالالت د و براي تحقيق روي همه ي افراد و كن ميفعاليت و مشاركت استفاده 
  .عملكردي به كار مي رود

  

معيارهاي قانوني مرتبط با پشتيباني و خدمات رساني به افراد مبتال بـه اخـتالالت عملكـردي    

  خاص

قانون مرتبط با پشتيباني و خدمات رساني به افراد مبتال به اختالالت عملكردي خاص، قانوني است كه 
ده تا از معيارهاي پشتيباني و . ردگي ميتالالت عملكردي شديد و دايمي را در بر حقوق افراد مبتال به اخ

  .ودش ميخدمات براي اين گونه افراد با شرايط زندگي خوب فراهم 

قانون پشتيباني و خدمات رساني به افراد مبتال به اختالالت عملكردي خاص مستحق افراد با خدمات و 
ازشان بيش از چيزي باشد كه مي توانند تحت مقررات ديگر كسب پشتيباني خاص هست كه ممكن است ني

قانون پشتيباني و خدمات رساني به افراد مبتال به اختالالت عملكردي خاص مكمل ساير مقررات است . كنند
فردي كه تحت اين قانون واجد شرايط . دكن ميو هيچ يك از حقوق فراهم شده تحت مقررات ديگر را قطع ن

ا از جانب قانون پشتيباني و خدمات رساني به افراد مبتال به اختالالت عملكردي خاص به كمك است، ابتد
ست يا خير؛ در كل به اين امر به نفع فرد ا شدهود تا ببيند آيا اين معيار در قانون قيد ش ميوي رسيدگي 

   .است

 

  د؟ده ميقانون چه افرادي را تحت پوشش قرار 

  :عي سوئد براي افراد زير قابل اجراستشوراي زندگي كاري و تحقيق اجتما
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  ـ افرادي با معلوليت ذهني، اوتيسم يا شرايطي مشابه اوتيسم؛ 1
در بزرگسالي دچار نقص ) به دليل نيروي خارجي يا بيماري جسمي(ـ افرادي كه پس از آسيب مغزي  2

  ند؛ا شده ميذهني شديد و دائ
و دائمي ديگري باشند كه به طور واضح، ناشي از  ـ افرادي كه دچار نقص هاي فيزيكي يا ذهني مزمن 3

اثرات معمول افزايش سن نباشد و نيز منجر به مشكالت عمده اي در زندگي روزانه شده و در نتيجه نياز 
  .شديدي به پشتيباني و خدمات داشته باشند

  

  ود؟ش ميچه اقداماتي فراهم 

  ـ مشاوره و پشتيباني شخصي ديگر 1

رد كه عالوه بر مهارت هاي شغلي شان، از چگونگي گي ميط از كاركناني كمك حقوق متخصص واجد شراي

اين پشتيباني ممكن است . دارنداي  ويژهعملكردي مهم اطالعات ) هاي(زندگي كردن افراد داراي نقص 

مثال از سوي مددكار اجتماعي، روانشناس، متخصص فيزيوتراپي، مشاور پيش دبستاني، كاردرمان يا 

مشاوره و پشتيباني جزو اقدامات تكميلي مثل توانبخشي و بازتوانبخشي و . فراهم شود متخصص تغذيه

  .ودش ميخدمات رفاه اجتماعي است و جايگزين اين اقدامات ن

  

  ـ دستيار شخصي 2

افرادي كه داراي نقص هاي عملكردي مهم اند و به پشتيباني و كمك زيادي در زندگي روزانه شان 

شهرداري مسوول پشتيباني مالي افرادي . ك يا چند دستيار شخصي داشته باشندنيازمندند، حق دارند ي

  . ساعت در هفته به دستيار نياز دارند 20است كه كمتر از 

ساعت در هفته به دستيار نياز داشته باشد، حق دريافت  20فردي كه براي نيازهاي اساسي اش بيش از 

 شوراي زندگي كاري و تحقيق اجتماعي سوئدستمري در قانون مربوط به اين م. مستمري دستيار را دارد

اداره تامين اجتماعي در مورد مستمري دستيار . ستا شدهتنظيم ) 389: 1993(قانون مستمري دستيار (

مزاياي . ساعت اول است 20در اين موارد نيز شهرداري مسوول پشتيباني مالي . دكن ميتصميم گيري 

سالگي اعطاء خواهد شد و ساعت هاي كمك  65دن شخص به سن داشتن دستيار شخصي تا پيش از رسي

  .سالگي فرد افزايش نمي يابد 65پس از تولد 
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  ـ خدمات همراه 3

خدمات . آنهايي كه مستحق داشتن دستيار شخصي نيستند، به جاي آن از خدمات همراه استفاده كنند

ساده تر فرد در زندگي  همراه يك خدمت شخصي است كه مطابق با نيازهاي فردي و براي حضور

  .ستا شدهاجتماعي طراحي 

  

  ـ رابط شخصي 4

تواند فرد را ياري كند تا با كاهش انزواي اجتماعي بتواند زندگي  رابط شخصي، همراهي است كه مي

ي تفريحي شركت كند و در موقعيت هاي روزانه به ها فعاليتمستقلي داشته باشد و به او كمك كند تا در 

  .شود ند كه خانوادة پشتيبان ناميده ميك مياي ارائه  گاهي اين نوع پشتيباني را خانواده. او مشورت دهد

  

  ـ خدمات امداد در خانه 5

اين خدمات به شكل شبانه . ودش ميخدمات امداد به طور منظم و نيز براي موقعيت هاي غيرمنتظره ارائه 

  .روزي است

  

  ـ اقامت كوتاه مدت دور از خانه 6

كند،  تاه مدت دور از خانه عالوه بر اينكه امكان تفريح و تغيير محيط را براي افراد فراهم مياقامت هاي كو

تواند در يك استراحتگاه، يك  اين اقامت كوتاه مدت مي. شود وابستگان فرد مدتي استراحت كنند باعث مي

  .ت باشداي ديگر مثال اقامت در اردوي جوانان يا اردوي تعطيال خانواده ديگر يا به شيوه

  

  سال 12ـ سرپرستي كوتاه مدت كودكان دبستاني بزرگ تر از  7

سال كه ديگر تحت پوشش خدمات عمومي مراقبت از كودكان نيستند،  12كودكان دبستاني بزرگ تر از 

  .پيش و پس از مدرسه و طي تعطيالت مدرسه تحت سرپرستي قرار مي گيرند

  



  

 

١٠ 

  ايي با خدمات ويژه ي كودكان و جوانانه هخاناي خانوادگي يا در ه خانهـ زندگي در  8

ايي ه خانهتوانند با والدينشان زندگي كنند، حق دارند با خانواده ي ديگر يا در  كودكان و جواناني كه نمي

كنند و  اين خدمات بايد هم براي كودكاني كه گاهي با والدينشان زندگي مي. با خدمات ويژه زندگي كنند

  .اي پدري شان باشده خانهوالدينشان زندگي نمي كنند، مكمل هم براي آنها كه اصال با 

  

  سازي شده ـ طرح هاي مسكوني با خدمات ويژه براي بزرگساالن يا ديگر طرح هاي مسكوني مناسب 9

اين طرح ها مي توانند اشكال مختلفي داشته باشند، اما معمول ترين شكل اين طرح ها، منازل گروهي و 

اي مناسب سازي شده ي ويژه بهره مند شوند ه خانهمچنين، افراد حق دارند از ه. اي خدماتي استه خانه

  .دده ميكه شهرداري آنها را ارائه 

  

  ي روزانهها فعاليتـ  10

افرادي كه در سن كار هيچ شغل درآمدزايي ندارند و در دوره ي آموزشي هم شركت ندارند، به شرطي كه 

باشند، حق دارند از  2و  1بخشي از گروه هاي  ،ي سوئدشوراي زندگي كاري و تحقيق اجتماعبر طبق 

  .ي روزانه بهره مند شوندها فعاليت

  

  ي مراقبتي ـ تفريحي ـ فرهنگيها فعاليت

خدمات مراقبتي نيز در اقدامات خدمات آسايشي، سرپرستي كوتاه مدت، اقامت كوتاه مدت دور از خانه و 

خدمات مراقبتي . ودش مياي با خدمات ويژه پوشش داده اي خانوادگي يا در اقامتگاه هه خانهزندگي در 

مستلزم اين است كه پشتيباني و كمكي به شخص ارائه شود كه در زندگي روزانه نياز دارد، طوري كه فرد 

  .احساس امنيت كند

اي با خدمات ويژه براي كودكان، جوانان و ه خانهي تفريحي و فرهنگي نيز در اقدامات مربوط به ها فعاليت

  .ودش ميزرگساالن پوشش داده ب
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  ود؟ش ميهزينه اقدامات چه 

فردي كه حق استفاده از مستمري . در اصل، اقدامات ويژه به افراد، به جز چند مورد استثنا رايگان است

دستيار تامين اجتماعي را دارد، بايد مقدار معادل را در صورتي به شهرداري بپردازد كه مستمري از سوي 

  .شده باشدشهرداري فراهم 

د ممكن است الزم باشد هزينه كن ميكسي كه در قرارگاه هاي اقامتي با خدمات ويژه بزرگساالن زندگي 

اي خانوادگي ه خانهوالدين كودكاني كه در . ي اقامتي، تفريحي و فرهنگي بپردازدها فعاليتمعقولي را براي 

ي تفريحي و ها فعاليتي در هزينه پوشاك، اي با خدمات ويژه اقامت دارند بايد تا حد معقوله خانهيا در 

  .غيره كودكان مشاركت كنند

  

  گيري تاثيرگذاري و مشاركت در تصميم

د، هر فرد تا حد ده ميارائه  شوراي زندگي كاري و تحقيق اجتماعي سوئدبا توجه به حمايت هاي كه 

ود كه ش ميدامات ويژه ارائه فقط وقتي به فرد اق. ند و تاثير مي گذاردك ميگيري مشاركت  ممكن در تصميم

سال و كساني كه آشكارا نتوانند درخواست رسمي خود را  15افراد كوچك تر از . شخصا درخواست كند

، متولي يا وصي آنها )سال و بزرگ تر 17(براي برخورداري از اقدامات ارائه دهند، مشروط به درخواست قيم 

  .را دريافت خواهند كرد

  .ندكن ميهمكاري ها  سازمانندگي افراد داراي اختالالت عملكردي با شهرداري ها نيز به نماي

  

  فرديريزي  برنامه

د حق كن مياقدامات خدماتي دريافت  ،شوراي زندگي كاري و تحقيق اجتماعي سوئدكسي كه بر اساس 

فردي دارد كه در آن اقدامات تصويب و طراحي شده با مشورت با شخص تنظيم ريزي  برنامهدرخواست 

بايد بر اساس خواسته هاي خود شخص و شامل برخي اقدامات خدماتي باشد كه ريزي  برنامه. ودش مي

  .شهرداري مسوول ويژه هماهنگي اقدامات نوشته شده در طرح است. ودش ميتوسط يك يا چند مرجع ارائه 
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  حق استيناف

ه شده در مورد اقدامي فردي كه از تصميم گرفت ،شوراي زندگي كاري و تحقيق اجتماعي سوئدبر اساس 

به اين اقدام اعتراض ) نخست، در دادگاه عالي استاني(تواند در دادگاه استيناف  رضايت نداشته باشد، مي

  .كند

  

  مسؤوليت و نظارت

و شهرداري  "مشاوره و ديگر پشتيباني هاي شخصي"معموالً شوراي شهر مسوول اقدامات مربوط به 

هيات هاي اجرايي شهر  ،ي زندگي كاري و تحقيق اجتماعي سوئدشوراطبق . مسوول ساير اقدامات است

وظيفه نظارت بر شهرها را چه براي اقدامات شهرداري و چه اقدامات فردي بر عهده دارند و مسوول 

هيات هاي اجرايي شهر نيز وظيفه ي ارائه ي اطالعات و مشاوره به افراد و شهرداري . بازررسي آنها هستند

اي ه بخشرا بين شهرداري ها و شورهاي شهر و ديگر ريزي  برنامهآنها بايد همكاري در . ندها را بر عهده دار

  .رسمي ارتقا دهند

را نظارت، پشتيباني و  ها فعاليتوزارت . وزارت بهداشت و رفاه مسوول نظارت مركزي اجراي قانون است

  .ندك ميد و براي تغيير و ارائه ي اطالعات اقدام كن ميارزيابي 

  

  اختالالت و معلوليت ها در سوئد شيوع

اقدامات و ريزي  برنامهبه چند دليل الزم است از تعداد افراد داراي نقص عضو آگاه باشيم؛ براي مثال، هنگام 

معموالً مرجع كاربردي سوئد در اين زمينه متمم آمار سوئد در . اه هزينهو هنگام برآورد  ها فعاليتتوسعه 

هزار  919د كه حدود ده مينشان  2007گزارش منتشر شده در سال . تبررس هاي منظم نيروي كار اس

درصد جمعيت  16اين آمار معادل حدود . سال، داراي نقص عضو هستند 64تا  16نفر در سوئد در سنين 

  :ردگي ميبرآوردها تشخيص يا اختالالت زير را در بر . است 2006در سال 

عضو نيست، بلكه شامل برخي موانع ناتوان كننده نيز  با اين حال، معلوليت فقط به معناي وجود نقص

 556ند كه حدود ك ميبا اين حال، همين گزارش خاطرنشان . بنابراين، اين آمار نسبتاً كلي است. ودش مي
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 2006درصد جمعيت در سال  9/ 5اين مقدار، معادل . هزار نفر دچار كاهش توانايي در كار كردن هستند

  .است

 

  ندا شدهآمار در نظر گرفته نبعضي گروه ها در 

نمونه آماري اين بررسي محدود است؛ بدين معنا كه اصال افراد داراي مشكالت غير عادي و كمتر شناخته 

اختالالت شديد . همين موضوع در مورد افراد چند معلوليتي نيز وجود دارد. وندش ميشده در نظر گرفته ن

روش ديگر . ادي هستند كه اختالالت خيلي زيادي دارنددر گروه يك كه توجه زيادي به آنها نشده، افر

براي فهميدن تعداد افراد معلول، در نظر گرفتن افرادي است كه طبق قانون مستمري دستيار، به آنها 

 20ود كه بيش از ش ميرد و براي كمك فردي به اشخاص داراي نقص عضوي پرداخت گي ميمستمري تعلق 

نفر تعلق  319هزار و  14، اين مستمري به 2006در سال . ران دارندساعت در هفته نياز به كمك ديگ

به هر روي، احتماالً افراد داراي اختالالت شديد ديگري . دده ميگرفت كه تصوري از تعداد افراد گروه ارائه 

براي مثال، ممكن است اختالالت آنها به حدي . نيز وجود داشته باشند كه به داليل مختلف دستيار ندارند

  . مزمن باشد كه نتوانند در خانه زندگي كنند

  

  ند؟كن ميكودكان، جوانان و بزرگساالن داراي اختالالت عملكردي گسترده كجا زندگي 

با اين حال، اقامتگاه هاي . سوئد ديگر هيچ مؤسسه اي براي زندگي افراد دچار اختالالت عملكردي ندارد

مات تنظيم شده در قانون پشتيباني و ارائه خدمات به افراد مسكوني با خدمات ويژه وجود دارند كه جزو اقدا

  .داراي اختالالت عملكردي خاص و نيز قانون خدمات اجتماعي است

  

  كودكان و جوانان

در سوئد امروزي، بيشتر كودكان و جوانان داراي اختالالت عملكردي مزمن در كنار خانواده و 

راي زندگي كودكان و جوانان داراي اختالالت عملكردي هيچ مؤسسه اي ب. وندش ميخويشاوندانشان بزرگ 

آن دسته از كودكان و جواناني كه يا به دليل نيازهاي پزشكي فراوان يا به دليل حضور در . وجود ندارد

اي پدري شان زندگي كنند، بر اساس اقدامات مشهور به ه خانهمدرسه اي در منطقه ديگر، نمي توانند در 
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بخش نهم ماده هشتم (اي با خدمات ويژه براي كودكان و جوانان ه خانهنوادگي يا در اي خاه خانهزندگي در 

اين اقدامات بايد به طور انعطاف . كمك دريافت خواهند كرد) شوراي زندگي كاري و تحقيق اجتماعي سوئد

  .پذير اعمال شوند و متناسب با نيازهاي كودك و خانواده اش باشند

كودك و جوان در  1000اي خانوادگي و بيش از ه خانهدك و جوان در كو 150، حدود 2006در اكتبر 

اقامتگاه هاي مسكوني با خدمات ويژه مانند . ا يا اقامتگاه هاي مسكوني با خدمات ويژه زندگي كردنده خانه

  .ندكن ميخانه معمولي طراحي شده و تا حد ممكن مثل خانه فعاليت 

آپارتمان يا خانه اي با پشيباني شبانه روزي كاركنان زندگي تعداد كمي از كودكان و جوانان با هم در 

بزرگساالن داراي اختالالت عملكردي كه نياز به پشتيباني و كمك دارند، مي توانند از انواع . ندكن مي

يك راه اين است كه مانند اين خدمات بيشتر بزرگساالن در . مختلف اقامتگاه هاي مسكوني استفاده كنند

افرادي كه در زندگي روزانه نياز به پشتيباني و كمك دارند، اين كمك را از . زندگي كننداي خود ه خانه

  .ستا شدهطريق خدمات كمك در خانه دريافت مي كنند كه در قانون خدمات اجتماعي تنظيم 

 ود و شامل اقدامات خدماتي وش ميخدمات كمك در خانه به منظور زندگي راحت تر روزانه براي افراد ارائه 

افرادي كه به پشتيباني و كمك بيشتري نياز دارند، مي توانند درخواست اقدامات . نيز مراقبت فردي است

  ).به برگه جداگانه اطالعات رجوع كنيد(مربوط به دستيار شخصي كنند 

  

  شوراي زندگي كاري و تحقيق اجتماعي سوئداقامتگاه هاي مسكوني با خدمات ويژه تحت 

اي خدماتي هستند و در ه خانها خدمات ويژه به صورت منازل گروهي يا شكل اقامتگاه هاي مسكوني ب

از آنجا كه آپارتمان، منزل خصوصي است، . قرار دارند) يك بلوك آپارتماني يا ويال(مناطق مسكوني معمولي 

كاركنان با توجه به حفظ حريم شخصي حتي با وجود نياز شديد او به كمك، خدمات و پشتيباني ارائه 

اتاق مهماني و خواب، يك جا يا بخشي از (آپارتمان تمام امكانات يك آپارتمان معمولي را داراست . ندده مي

  ).فضا براي آشپزي، مستراح و حمام

در اقامتگاه هاي مسكوني با خدمات ويژه ) اغلب با معلوليت ذهني(هزار نفر  21، تقريباً 2006در اكتبر 

  .ردندك ميزندگي 

در . شامل پنج يا شش آپارتمان متصل به هم در مناطق مسكوني معمولي است حداكثر منازل گروهي

  .ي اشتراكي و كاركنان در حال خدمت وجود داردها فعاليتكنار آپارتمان هر فرد، امكاناتي براي 
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معموالً كاركنان به . ود و بر اساس نيازهاي ساكنين متفاوت استش ميكمك به صورت فردي و جمعي ارائه 

منازل گروهي، عادي ترين جايگزين اقامتگاه زندگي افراد داراي . اعته در دسترس هستندس 24طور 

  .معلوليت ذهني است كه قبال رايج بود

اي خدماتي براي كساني است كه بدون توجه به نيازشان به پشتيباني و كمك بخواهند زندگي ه خانه

مثال (زايي است كه در يك بخش بزرگ تر ا شامل آپارتمان هاي مجه خانهاين . مستقل تري داشته باشند

هم پشتيباني فردي و هم . توزيع شدند و امكانات گروهي نيز گاهي در دسترس است) يك بلوك آپارتماني

  .ساعت در روز در دسترس هستند 24كاركنان به شكل . ودش ميگروهي ارائه 

در خانه، خدمات همراه يا  يك منزل خصوصي مناسب سازي شده، كاركني ندارد اما فرد از خدمات كمك

ا مي توانند حتي به افراد ه خانهبر اساس مطالعات بعدي، همه ي اين . دستيار شخصي كمك دريافت كند

هدف اين است كه هر فرد . داراي اختالالت عملكردي شديد خدمات مراقبتي فراوان و با كيفيت ارائه دهند

اين امر با . ا پشتيباني فردي مناسب زندگي كندسوئدي بتواند به خانه شخصي خود برود و در آنجا ب

  .ذهني و فيزيكي شدني استهاي  معلوليتاي فني براي ه كمكمناسب سازي ها و 

 

  ي روزانه ها فعاليت

بلكه يك  ،انجامد يك شغل نه تنها به در آمد مي. كار يكي از فاكتورهاي مهم شركت در حيات جامعه است

  .كند ميفراهم  هم شخصيرشد  براي فرصتيتماعي و جا فضاي

در مقايسه با متوسط افراد حال با اين . باشند ههمه شغل داشت اين است كه هدف استراتژي بازار كار سوئد

  .عملكردي بيشتر است داراي اختالالتبيكاري افراد  ،در سن كار

 فراهمي روزانه ها فعاليتشغل مناسب يا  ،عملكردي داراي اختالالت بيكار شهرداري ها موظف اند براي افراد

 داراي اختالالتو خدمات افراد  پشتيبانيهم در قانون خدمات اجتماعي و هم در قانون  امراين . نمايند

  . ستا شدهعملكردي خاص پيش بيني 
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  ي اجتماعي تحت قانون خدمات اجتماعي  ها فعاليت

راي كساني كه به داليل ب استاجتماعي در شهرداري موظف  رفاه وزارتتحت قانون خدمات اجتماعي، 

ممكن  .دارند، شغل مناسب فراهم نمايد در زندگي روزانه ي خود مشكالتيجسمي، ذهني يا داليل ديگر 

همكاري متقابل با مجمع تجاري محلي و ي باشد و پشتيباني كلي مانند از نوع حمايت ياقدامات شهرداراست 

  .نمايد فراهم مسئوالن بازار كار

ي چون فعاليت هاي تصميمات بر اساس فردينياز هاي  ارزيابي پس از توانند مي همچنين اين اقدامات

باشد كه افراد در آن تواند به عنوان يك فعاليت باز  شهرداري مي. صورت گيرندشخصي به صورت  روزانه،

  .كنند مي مشاركت

  ي روزانه تحت شوراي زندگي كاري و تحقيق اجتماعي سوئدها فعاليت

 1968مجموعه اقداماتي هستند كه از سال  وراي زندگي كاري و تحقيق اجتماعي سوئد،ش ي تحتها فعاليت

 در ابتدااين اقدامات . ستا شدهها، در نظر  گرفته  معلوليتذهني، در كنار ديگر  داراي معلوليتبراي افراد 

 شركتنند آن در هيچ دوره ي آموزشي و ما وندارند مناسبي يا كار كه شغل  است ردر سن كا يبراي افراد

  .نندك مين

  :ود كهش مياين قانون شامل كساني 

 .يا شرايط مشابه آن باشنداوتيسم ذهني مانند  معلوليتداراي  •

بر اثر عامل بيروني  ضربه مغزيپس از دايمي ا شديد يذهني  معلوليت دارايبه عنوان يك فرد بالغ،  •

 .باشندجسمي يا بيماري 

از  داين نياز نباي. يا خير ا نيازمند استه كمكبه اين  فرد ودص شمشخ تارد گي مييك ارزيابي هم صورت 

  . طريق ديگري برآورده شده باشد

و  نددكر اقدامات درخواست شوراي زندگي كاري و تحقيق اجتماعي سوئد قانون تحتكساني كه 

بهره مند و از حقوق خود  كننددرخواست راي  محاكمه،توانند از طريق دادگاه  مي ،درخواستشان رد شده

اين رقم حدود  1999 در. ي روزانه شركت كردندها فعاليتنفر در  26000 دحدو 2006 در اكتبر. شوند

. داراي معلوليت هستندي روزانه معموال مستمري بگيران ها فعاليتافراد شركت كننده در . نفر بود 20000

  . ودش مي پول نيز به آنها داده اندكيند كن ميگاهي اوقات در روزهايي كه كار 
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  ودش ميي روزانه شامل چه چيزهايي ها فعاليت

اين هدف براي بعضي  نيل به .دست آوردن شغل استه افزايش شانس افراد براي ب ها فعاليتهدف كلي اين 

شغل يك  بنابراين گاهي ممكن است هدف شركت در شديد ممكن نيست،هاي معلوليت  داراياز افراد 

را پوشش  ي بيشترتوليدهم فعاليت هاي و  هم توانبخشياين اقدامات رو،  از اين. باشد ي مناسبروزانه 

  . فردي است خواسته هايبا نيازها و  مطابق را باال مي برد وو رشد شخصي د ده مي

با هم  ،مختلف يشهرداري هاگوناگون هاي افراد و شرايط  هنيازها و خواستميزان با توجه به  ها فعاليتاين 

  .ر محلي صورت پذيردتواند در جاهاي خاص يا در مراكز كا مي ها اليتفعاين . فرق دارند

  

  دستيار شخصي و مستمري  دستيار

. دست آورده ب معلوليت يه يو در اصالح 1994شخصي خدمتي است كه بيشترين توجه را در سال  دستيار

 دستيار همان علوليتم يه يزيرا كه هدف اصالح ،استيه هاين خدمت براي بسياري از مردم نماد كل اصالح

  .است زندگي شرايطو برابري كامل در جامعه  حضورشخصي يعني استقالل، خود تصميم گيري، 

به پشتيباني از خدمات مورد نياز محروم  شديدشخصي اين بود كه افرادي با نياز  دستيارپيش زمينه ي 

 هيچ كنترلي نداشتند و معموال ،دردنك ميكه دريافت  محرمانه اي ع كمكانوااز افراد روي  بسياري. بودند

  . را ارائه مي دادندا ه كمكاين  ردند،ك ميافرادي كه به منزلشان رفت و آمد 

ي را در نحوه ي و كنترل ودرخور فرد باشد ممكن  حدتا  كهاست پشتيباني كردن شخصي  ي دستيارايده 

كمك نقش ناظر را داشته ي نده اين است كه دريافت كن نيل به اين هدف يك راه. پشتيباني بهبود بخشد

  .باشد

به تصويب  پشتيباني و خدمات رساني به افراد داراي اختالالت عنلكردي خاصشخصي در قانون  دستيار

  . رسيد

از  دشدي داراي معلوليت هايبراي افراد  شخصي گماشتن دستيار اين است كهاز مستمري دستيار هدف 

مستمري در قانون مستمري دستيار  .ات دهنده مقدور باشدخدم هم برايخودشان و  هم برايلحاظ مالي 

  .رسد مي به تصويبدستيار 
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  چه كسي واجد شرايط دستيار شخصي است؟ 

و  دريافت پشتيبانيهركسي كه واجد شرايط  ،شوراي زندگي كاري و تحقيق اجتماعي سوئد بر اساس

 دستياريط خاصي براي مستحقين شرا. نيست مستمري دستيار شخصي و دستيارواجد شرايط  ،خدمات است

روزانه مانند نظافت  اساسيهاي برخي نيازكه شخص براي ي هستند شرايط هااين. شخصي وجود دارد

اي ديگري كه نيازمند ه كمكبا ديگران، يا   كردن برقرار، خوردن، ارتباط پوشيدن و درآوردن شخصي، لباس

  .ياز به دستيار شخصي داردن ،عملكردي شخص است در مورد اختالالت مفصلاطالعات 

روزمره مسائل  براي سايردارد،  دستيارساعت در هفته براي اين نيازهاي اوليه نياز به  20بيش از  فردياگر 

  .است دستيار داشتن نيز مستحق ت، سينما رفتن، يا در سفرهاي تعطيالمانند خريد

كه براي اولين بار كمك دريافت  افرادي .داشته باشند دستيارتوانند كمك  كودكان نيز مانند بزرگساالن مي

همين تعداد ساعتي كه توانند  مي ،باشندبزرگ تر  ياساله  65 اگر. سال باشند 65 ند بايد كمتر ازكن مي

كه با افزايش سن به كمك  افرادي. ودش ميولي ساعات اضافه ن داشته باشند، ردند راك ميكمك دريافت 

  .در خانه برخوردار شوندخدمات كمك  اين شكل ازبه توانند  مي دارند، بيشتري نياز

  

  دستيار شخصي چه وظايفي بر عهده دارد؟

عملكردي قادر  اختالل فرد دارايكه  دده ميرا انجام  وريماست كه تمام ا ، فرديشخصي دستيار زمنظور ا

مي را پوشش جس اختاللضعف هاي حركتي، نابينايي، يا  افراد دارايصي خش دستيار. به انجام آنها نيست

دريافت كننده كمك . افراد فراهم شود تعدادي از كمك بايد در شرايط و مكان هاي گوناگون براي. دده مي

  .حق تعيين نوع كمك، زمان و چگونگي آن را دارد

، هنگام خريددر جامعه نيز شخص و  يهدر خان اوليهدر نيازهاي رساندن ياري  دستيار شخصي موظف به

مكاني در كمك بايد . استو غيره  محل كار، هنگام مالقات دوستان و اقوام، در تعطيالت ، دربه سينمارفتن 

  .مددجو آنجاستفراهم شود كه 
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  مسئوليت تقسيم شده براي كمك شخصي 

ود كه در ش ميو دولت مركزي تقسيم ) شهرداري(بين دولت محلي  مزاياي آنشخصي و دستيار مسئوليت 

  . استتامين اجتماعي ي بيمه يمورد بر عهده اين

ي تامين ، بيمهدر هفته نيازمند باشد مراقبتساعت  20ش از يبه ب اشاوليهنيازهاي  رفع اگر شخص براي

نياز داشته يا كمتر  ساعت 20به مراقبت در هفته  فرد اگر. دگيرتصميم مي آن يهزينه يبارهاجتماعي در

  .كندتصميم گيري مي اششهرداري درباره ،باشد

  

  تواند دستيار شخصي داشته باشد؟د ساعت در روز فرد ميچن

- ه ميايار فردبه  مشخص زماني يهدر يك محدود مراقبت است كهت اساع تعداددر قالب  مراقبت يهزينه

نيازهاي  نيز پشتيباني از سايرو  اوليهانجام نيازهاي الزم براي با توجه به مقدار زمان  مراقبت يهزينه. شود

  . شوددر نظر گرفته مي فرد

 افراد داراينامحدود باشد، زيرا  تواندميوجود ندارد به عبارت ديگر، مقدار ساعات براي زمان مراقبت سقفي 

به  كه هستند افرادي. نياز داشته باشند دستياردو  بيش از هاي شديد ممكن است همزمان بهمعلوليت

  .زندگي كنند مستقلشديد  معلوليتوجود  با شودسبب مي و ايندارند  نيازساعته  24 مراقبت

  

  شود؟دستياري چگونه سازماندهي مي

-هزينه. كنترل زيادي بر چگونگي كمك فراهم آمده داشته باشند مددجويانقانون به شكلي تنظيم شده كه 

، طوري كه خودشان عملكردي پرداخت شود مبتال به اختالالتممكن است مستقيما به افراد  مراقبت ي

  . استخدام كنند دستياريك يا چند  انندبتو

-يا يك تعاوني كمكتواند خدمات مورد نظر را از شهرداري، شركت عملكردي مي مبتال به اختالالتد فر

كه را استخدام كند كسي تواندنمي كارفرما باشد، ،عملكردي مبتال به اختالالتد فراگر . دريافت كند رساني

شخصي وي  دستيارخواهد شوهرش مي ياگر زن ،براي مثال. كندگي ميبا وي زند است و اشخانواده عضو
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شخصي  دستياركه شوهرش را به عنوان  تعاوني درخواست كندبايد از شهرداري، يك شركت يا يك  ،باشد

  .ننداستخدام كوي 

 

  افراد داراي معلوليت ذهني

-مديريت ميق يك سازمان خاص از طري شوراهاي شهرتوسط  قبال افراد داراي معلوليت ذهني يهافعاليت

پايان  در. داشتندها با شهرداري ينزديك و همكاري شده بودند ي تفكيكو درمان يبهداشتمراقبت كه از شد 

ها ها و فعاليتمسئوليت اين حين،در  گرفتند به عهدهها را فعاليت مسووليت اينها شهرداري 1980ي دهه

  .شد پراكنده

 پشتيباني ،كه براي اين گروه خاص ايجاد شده بود گوناگونيقوانين . دي داشتاين تغيير بزرگ داليل متعد

گذاري به شدت تحت تاثير قانون ،زمان با پيشرفت .ايجاد كردنددر راه اين پيشرفت را  هميشگيقوي و 

 دزمان، سازمان والدين به سرعت در سطح ملي و بين المللي رشد كر ايندر . قرار گرفتسازي عادي ينظريه

را در سطح  افراد داراي معلوليت ذهني يهافعاليتبندي اولويتتبديل شد كه  به يك سازمان تاثيرگذار و

  .ارتقا دادملي و محلي 

موسسات نظارت و سرپرستي  هاي موثربود و فعاليت نظارتي مقاميك نهاد ارشد و  انجمن، اين 1995 تا سال

كمك  افراد داراي معلوليت ذهنيزدايي مراقبت از تمركز در شدت كه به كردرهبري مي را هاو ديگر فعاليت

  .كرد

 يتحقيق پيشرفت،ديگر اين مهم عامل . استاني مسئول اين نظارت ها هستند اجرايي شوراهايدرحال حاضر، 

- مي  ارزيابيدائما  پيشرفتبا تو جه به اين تحقيق، اين . (كه با توجه به مسائل معلوليت صورت گرفتبود 

  .)شود

  

  اند هاي مخصوص از بين رفته بيمارستانا و ه سايشگاهآ

كودك، بزرگسال و جوان در  14000حداكثر حدود . شدندآوري  جمعاين موسسات 1980ي  دههدر 

در جامعه منتقل مختلط اي ه آسايشگاهي آنها به  امروزه همه. ردندك ميسوئد زندگي  ي مختلفاه آسايشگاه
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 يا ده بودندمناحيه اي منتقل شدند كه در آن به دنيا آ بهاين اشخاص  عنيياين  ،در بسياري موارد. ندا شده

  . بودند جايا عالقمند به زندگي در آن سكونت داشتند جاآن شاناقوام

ذهني كه  داراي معلوليتد كه اين امر نه تنها به نفع خود افراد ده مياين مراكز نشان  براندازي هاي ارزيابي

  .وده استبه نفع اطرافيانشان نيز ب

خدمات و  ، قانون پشتيبانيحقوق شهرونديقانون ويژه ذهني با توجه به  داراي معلوليت بيشتر افراد امروزه،

معلول ذهني  36000در سوئد، حدود . وندش مي  رساني به افراد داراي اختالالت عملكردي خاص پشتيباني

  .وندش ميحمايت  اين قانوناساس  درصد جمعيت است بر 4/0كه برابر با 

كه  هستند سال 65بزرگساالن زير نفر  32000حدود هستند و  جواننوكودك و  افراد از اين17000بيش از 

  .ندده ميتشكيل  زنانرا درصد آنها  40بيش از 

  

  ي روزانه و مسكن در جامعه  ها فعاليت

كان حمايت كوداز  معمولي مراقبتمعلوليت ذهني مانند ديگر كودكان از طريق خدمات  دارايكودكان 

يادگيري حاضر معلوليت  در كالس مخصوص به افراد داراي اند هرسيد مدرسهكه به سن  كودكاني. وندش مي

 وبراي امكان استراحت والدين كوتاه اي اقامت ه خانه. ودش مي ادغاماين كالس ها در مدارس عادي . وندش مي

  . وجود داردكودكانشان 

 كارشناسان آشنا با، توانبخشيو باز توانبخشي راكزمتخصص، مكمك  براي كودكان و بزرگساالن نيازمند به

 دارايبزرگسال 19000امروزه حدود . درخود ماندگي و غيره در دسترس هستند ذهني،هاي  معلوليت

شخصي خود زندگي  دستيارمستقل با به طور ، در گروه ها، يا براي مثال خود ايه خانهمعلوليت ذهني در 

  .ندكن مي

يك نوع ديگر آن . وجود دارند ويالييرديفي و به شكل بلوك هاي بزرگ، ساختمان هاي گروهي اي ه خانه

و براي كاركنان آن مجاور  آپارتمانك و ي بلوك هاي بزرگ قرار گرفته است كه در همين  تعدادي آپارتمان

  . ستا شدهبراي ساكنين ساختمان در نظر گرفته مالقات  حلم يك

آنجا  كه فرد كم توان ذهني رندگي مييي صورت از شهرك ها بخشيهرك ها و يا ي روزانه در شها فعاليت

هاي  محل اولي امروزه ب ،دندش مي مراكز روزانه ي خاصي انجامدر  ها فعاليتدر گذشته، اين  .دكن ميزندگي 
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در توليد  خدمات يا درشخصي  پشتيبانيبا  مردم كوچكي از گروه هاي يا افرادبراي مثال . ندا شده ادغامكار 

ند كن ميشركت  ها فعاليتمعلوليت ذهني در اين  دارايمعموال تمام بزرگساالن . ندكن ميركت اشمحل كار م

  . رسد نفر مي 22000كه حدود 

 نادرلت اباشند ولي متاسفانه اين ح زاتوانند داراي شغل درآمد ذهني حتي ميهاي  معلوليت داراي افراد

  . است

 

  راد مبتال به بيماري رواني يا داراي معلوليت ذهني در سوئدمراقبت و پشتيباني از اف

  .در سوئد، شيوع بيماري ها يا اختالالت رواني مشابه با بسياري از ديگر كشورهاي اروپايي است

  

  مراقبت و پشتيباني

دولت (دولت : ندكن ميسياسي، سيستم مراقبت هاي بهداشتي در سوئد را پشتيباني و اداره  مقامسه 
  .ا و شهرداري هاه استان، )مركزي

، حمايت )دانشگاه ها( آموزش عاليول تدوين قوانين سيستم مراقبت هاي بهداشتي، ودولت مركزي مس
كه شامل پرداخت مستمري (و سيستم بيمه سالمت ) مقاله مربوط به پژوهش را ببينيد(مالي از پژوهش 

ا و ه استانعمومي و مستقيم به  هاي و يارانه) ودش ميطوالني مدت  روانيمعلوليت به افراد داراي بيماري 
  .كندمك ك ميبه آنها در انجام اقدامات مختلف خدمات عمو تا استشهرداري ها 

 روانيمعلوليت  داراي ويژه براي افراد موثري مراقبت بهداشتي ها فعاليتول ومس) عدد 21 ،در كل(ا ه استان
 در آنجا  شاغلپزشكي  متخصصاني بهداشتي اوليه و ا و مراقبت هاه بيمارستانكه شامل  هستنديا جسمي 

شامل (وليت خدمات اجتماعي براي سالمندان و معلوالن ومس) تا 290در كل، (شهرداري ها . ودش مي
اين خدمات شامل پشتيباني اجتماعي، اقدامات توانبخشي و تدابير درماني . را بر عهده دارند) معلوالن ذهني

تعيين و تصويب  1982 سال ت ها در سند قانون خدمات اجتماعي مربوط بهوليواين مس. دنوش مي پزشكي
  .ستا شده

بيشتر  ند ومراقبت هاي روانپزشكي بود به دنبالبين دو تا پنج درصد كل جمعيت در دوره زماني يك سال 
سو   بهمبتالجوانان و افراد  اين روند براي در سال هاي اخير، افزايش. هستندمناطق شهري  ساكن افراد اين

  .مصرف مواد مخدر قابل توجه بوده است
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مراقبت هاي روانپزشكي و هم از نمايندگي هاي  سازمانهم از  ،بيماري هاي رواني بلند مدت مبتال بهافراد 
نشان داد كه  1997نتايج يك بررسي در سال . ندكن ميهاي خدمات اجتماعي، خدمات مراقبتي دريافت 

  .در آن گروه هدف قرار مي گرفتند) كل جمعيتدرصد  0/ 5(هزار نفر  43حدود 

  

  اه هزينه

درصد توليد  10است كه تقريبا ) 2005(ميليارد يورو در سال  16/ 7اي مراقبت پزشكي در سوئد ه هزينه
ساالنه ا ه استان درهزينه خالص براي مراقبت روانپزشكي . ردازندپ ميا آن را ه استانناخالص داخلي است و 

موجود هاي مربوط به مراقبت هاي رواني  سفانه، جداسازي هزينهامت. رد يورو در سال استميليا 1/ 6حدود 
با هدف تعيين تمام  1997يك بررسي كه در سال . ا ممكن نيسته هزينهخدمات اجتماعي از ديگر در 

ال برآورد ميليارد يورو در س 5/ 5ا را ه هزينهانجام شد، اين  روانيبراي تمام اختالالت  جامعهاي ه هزينه
  .كرد

  

  توسعه مراقبت و پشتيباني براي بيماران رواني

درآن زمان ظرفيت . ا انتقال يافته استاندولت به دوش اي رواني از ه بيمارستان، مسؤوليت 1967در سال 
وجود داشت و هفتاد درصد اين ظرفيت در ) سكنه 1000/چهار بيمار(هزار بيمار  35حدود براي درمان 

اي رواني از اواخر دهه شصت ميالدي تا اواسط دهه ه بيمارستانبسته شدن . واني واقع بوداي ره بيمارستان
  .نود ادامه داشت

اي روانپزشكي در ه بخشاما . اي در سوئد باقي نمانده است ، هيچ بيمارستان رواني)2007سال (اكنون 
  .را دارند) سكنه 1000/بيمار 0/ 5(بيمار  4800اي عمومي در مجموع ظرفيت پذيرش ه بيمارستان

بلند  روانيبيماري  مبتال بهبراي افراد  ا، به ويژهه استانهاي موجود براي بيماران رواني در بيم كاهش تخت
  .ستا  شدهرفع خدمات اجتماعي ز سوي ا شدهاي جايگزين فراهم ه خانهمدت با افزايش 

ند ا شدهسسات بستري وتر، در م مثل سال هاي پيش 2002تا  1994تقريبا همان تعداد بيمار در سال هاي 
سسات قبلي نگهداري از بيماران رواني راحت وسسات مربوط به خدمات اجتماعي نسبت به مواما معموال م

  .هستندتر 

اين . تحت تأثير برنامه سالمت رواني جامعه در آمريكا، خدمات سرپايي در سراسر سوئد بنيانگذاري شد
در آن زمان، . به سرانجام رسيد 1985سازمان روانپزشكي ـ در سال  "بندي تقسيم" به نامبرنامه نوسازي ـ 

پذيرش سرپايي و نيز خدمات  600اساس حدود  تحت پوشش تقسيم شد كه بر منطقه ي 135سوئد به 
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 عقالني در نتيجه ي. وجود داشتهر ناحيه، يك كلينيك كه مسؤول تمام خدمات سرپايي بود در بستري 
  .كاهش يافته است 100تعداد كلينيك ها به ) 2006(نون ، اكفراوانو تفكر  سازي

بيماري رواني طوالني مدت كه در  مبتال بهشرايط افراد  در مورد نتايج يك بررسي و ارزيابي دولتي خاص
 صورتازه كافي اند هنشان داد كه مراقبت و پشتيباني اجتماعي براي اين افراد ب ،انجام شد 1990اوايل سال 

مراقبت و پشتيباني مناسب  ي اقبت روانپزشكي و خدمات اجتماعي تعهداتشان را براي ارائهمر. ه استگرفتن
 از جملهپيشنهادي ارائه شد كه مستلزم اصالح اقدامات براي گروه هدف . به گروه هدف كامل انجام ندادند

ه با تقويت تغييرات قانون همرا 1995در سال . تغييرات در قانون فعلي و ايجاد چند قانون جديد بود

  .تشكيل داد رااصالحيه ي مراقبت بهداشت رواني جامعه اقتصاديِ گروه هدف 

ا ه آسايشگاهاي رواني و ه بيمارستانهدف اصالحيه اين بود كه افراد جامعه محلي كه مدت طوالني در 
 به خانه بياورد و نمايندگي هاي خدمات اجتماعي و واحدهاي را دندش ميدرمان ) نفر 3000حدود (

  .را براي اين افراد هماهنگ كنند اقدامات خويشروانپزشكي را مجبور كند 

ي روزانه و توانبخشي تمام ها فعاليتاقامتگاه،  ،خدمات اجتماعي مسؤول پشتيبانيپيشنهاد شد همچنين، 
  .باشدافراد داراي بيماري رواني طوالني مدت در جامعه 

زينه ه كمكباز هم دولت تصميم گرفت با تخصيص . بودرضايت بخش ن يهبررسي ها نشان داد فرايند اصالح
، به يك 2004در سال . فرايند را تقويت كند اين به سازمان مراقبت روانپزشكي و خدمات اجتماعي،

اقدامات مربوط به افراد داراي  2006تا  2004هماهنگ كننده خاص وظيفه محول شد طي سال هاي 
، هيأت ملي سالمت و رفاه مسؤول 2010تا  2007سال هاي  از. درا تهييج كنبيماري هاي رواني بلند مدت 

بيماري هاي  مبتل بههاي روانپزشكي مربوط به افراد  خدمات اجتماعي و مراقبت اقداماتپشتيباني از 
  .رواني بلند مدت و نيز ديگر بيماران روانپزشكي است

 

  تصويب قوانين مربوط به بيماران رواني

شامل افراد داراي (ت به افراد داراي معلوليت اارائه پشتيباني و خدم) 1994(ئد هدف قانون معلوليت در سو
قانون، چند شكل خاص از اقداماتي كه معلوالن مي توانند دريافت . است) معلوليت ناشي از اختالالت رواني

و ت تماس شخصي اكنند از جمله، مشاوره و پشتيباني، دستيار شخصي، اقامتگاه با خدمات ويژه، خدم
ايي كه ه كمكد و هيچ يك از كن ميرا كامل  قوانيناين سند قانوني، ديگر . دكن مي را تصريح همراه شخصي

قوانين شهروندي است و  وبه عالوه، اين قانون جز. دكن ميده را قطع نش ميگر به افراد ارائه ديقوانين تحت 
  .كردبنابراين، مي توان تصميمات آن را در محاكم اجرايي فرجام خواهي 
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مراقبت  توسطخدمات اجتماعي يا  مشمول يبه كمك پرستاران در اقامتگاه ها بهداشتيقانون مراقبت 
 درمانبه  مندنياز مسائل مربوط به مراقبت از افراد، روانپزشكي تخصصي در اين اقامتگاه ها يا كلينيك ها

  .دكن ميتنظيم را پزشكي يا روانپزشكي 

ي ها فعاليتخدمات اجتماعي شهرداري است كه  ةد كه اين وظيفنك ميقانون خدمات اجتماعي تصريح 
همچنين، خدمات اجتماعي با همكاري سازمان . افراد داراي معلوليت رواني هدايت كند بينرا  امدادي

اجتماعي، مسؤول طراحي برنامه هاي همياري آنها براي هاي  سازمانمراقبت روانپزشكي و ديگر هيأت ها و 
  .اين افراد است

ي كه اين مسؤوليت شهرداري هاست كه هزينه  داردمي  اظهار) 1995(انون مسؤوليت مالي شهرداري ق
مراقبت از بيماراني را بپردازند كه به نظر مي رسد پس از سه ماه متوالي درمان در بيمارستان توسط 

بايد در  ند اما هنوزا شدهبخش رواني كامال درمان  روانپزشك، از لحاظ پزشكي در سيستم بستريِ
ستان تحت مراقبت باشند؛ زيرا، آنها نمي توانند به زندگي مستقل اجتماعي يا اقامتگاه ها منتقل ربيما

ايجاد شكل هاي جديد اقامتگاه در  محركيكي از اهداف مسؤوليت مالي شهرداري اين است كه . شوند
  .اند هي طوالني بوداجتماع براي افراد داراي معلوليت رواني باشد كه تحت مراقبت بيمارستان

 

  خدمات حمل و نقل و خدمات حمل و نقل بين شهري

 كسانيبراي  باشد ومكمل حمل و نقل عمومي  بايد خدمات حمل و نقل شكلي از حمل و نقل است كه
سفرها مي تواند با . عمومي مشكالت زيادي دارند نقليه ييا سفر با وسايل  شخصياست كه در رفت و آمد 

  .نجام شودا شدهاي مناسب سازي تاكسي يا خودروه

خدمات حمل و نقل بين شهري، شكلي از حمل و نقل است كه اساسا شامل سفر بين شهرهاي مختلف 
معموال سفر با خدمات حمل و نقل بين شهري با شكل هاي معمول حمل و نقل مثل هواپيما يا . ودش مي

خودروهاي مناسب سازي  بال سفر با تاكسي يا در بعضي موارد، ك. ردگي ميبا يا بدون همراه انجام  اتوبوس
 اختالالت داراياضافه اي كه افراد  ايه هزينهخدمات حمل و نقل بين شهري بايد . ودش مينجام ا شده

  .را بازپرداخت كند اند هپرداخت كرد مزمنعملكردي 

خدمات حمل و  كه فرد در فهرست اهالي آن قرار دارد، مجوز سفر با خدمات حمل و نقل يا ايشهرداري 
همچنين، شهرداري مي تواند اين وظيفه را به مقام مسؤول در استان . دكن مينقل بين شهري را صادر 

  .محول كند
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براي اينكه امتياز خدمات حمل و نقل به فرد داده . دكن ميمأمور اجرايي، نيازهاي فرد مورد نظر را بررسي 
 اختالل خاطراده از وسايل حمل و نقل عمومي به شود، بايد مشكالت حركتي قابل توجه يا مشكل استف

  .موقت داشته باشدغيرعملكردي 

سال باشد، بررسي بايد شامل مقايسه با كودكان هم سني شود كه نقص  18كمتر از  اضيتقماگر سن 
خدمات حمل و نقل در سفرهايش نياز به همراه داشته باشد، مجوز بايد  اضيتقماگر . عملكردي ندارند

  .اه نيز باشدشامل همر

سفر با وسايل حمل و نقل عمومي  يند بايد كرايه ي معمولكن ميكه از خدمات حمل و نقل استفاده  افرادي
  .را بپردازند

 

  اي فنيه كمكتوانبخشي، بازتوانبخشي و 

هدف از توانبخشي و بازتوانبخشي اين است كه افراد مبتال به اختالالت عملكردي بتوانند به تنهايي تعيين 
معموال . ننده ي زندگي خويش باشند و تا حد ممكن، مانند ساير افراد زندگي مستقلي داشته باشندك

توانبخشي و بازتوانبخشي به عنوان شرايط حمايتي تمام اقدامات پزشكي، روانشناسي، اجتماعي، فني، 
د تا به آنها كمك رگي ميآموزشي و مربوط به كار مي رود كه براي حمايت از افراد بيمار يا مجروح صورت 

كند تا حد ممكن توانايي هاي عملكردي خود را افزايش دهند و بهبود بخشند و از اين رو شرايط الزم براي 
  . يك زندگي خوب را ايجاد مي نمايند

 

  اه پيشگيريخدمات 

بر اساس قانون سوئد و با توجه به مراقبت پزشكي، توانبخشي، بازتوانبخشي و امدادهاي فني بخشي از 
. مسووليتي است كه شوراهاي استاني و شهرداري ها در بخش مراقبت پزشكي و بهداشتي بر عهده دارند

ا به مناطق مختلف واجد شرايط و نيز اقدامات مختلف ه پيشگيرياين مسووليت شامل ارائه ي خدمات 
يي، اجتماعي، فرايند توانبخشي و بازتوانبخشي شامل معاينات و درمان دارو. براي افراد نيازمند است

اين اقدامات شامل بررسي عملكردها و آموزش كاربردي خواهد بود ولي . روانشناسي و آموزشي است
احتماال براي كمك به افراد در يادگيري فنون جديد و دريافت امدادهاي فني و آموزش نحوه ي استفاده از 

  .اين فنون نيز پشتيباني خواهد كرد

داخل و هاي  سازمانفرما در پشتيباني از خويشاوندان و همكاري با ساير اجتماعي و كاري  بيمهنمايندگي 
  .اي مهم عمليات هستنده بخشپزشكي مانند مدارس جزو ي  حوزهخارج از 
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  اي رشتههمكاري ميان 

ند تا بر كن ميو متخصص با همكاري هم روي نيازهاي افراد داراي معلوليت تمركز  اي حرفهچندين فرد 
به عبارت ديگر، اين يك همكاري منظم است كه . پشتيباني كاملي فراهم نمايند اساس ديدگاه كلي

چند نمونه . ندكن ميهمكاران با تخصص هاي مختلف براي يك هدف و با يك ارزيابي و پيگيري با هم كار 
 مشغول در اين كار عبارتند از متخصص كاردرمان، مامور خدمات اجتماعي، گفتاردرمان، اي حرفهاز افراد 

  . پزشك، روانشناس، روانپزشك، پرستار و مربي اصالحي

پيگيري ها و ارزيابي ها بايد منظم صورت . كار بايد با همكاري نزديك با افراد داراي معلوليت انجام شود
  .آينده باشندريزي  برنامهگيرند و مبنايي براي 

 

 

  يك بررسي كامل

براي اين كه اين امدادها مفيد واقع شوند، . دارند امدادهاي فني نقش مهمي در توانبخشي و بازتوانبخشي 
الزم است كه بررسي كامل و كافي از تمام زندگي افراد داراي معلوليت صورت گيرد و نيز مهم است كه نياز 

  .امدادهاي فني با اقدامات توانبخشي مرتبط باشد

 

  لزوم هماهنگي

افراد داراي معلوليت طراحي خواهند شد و  توانبخشي، بازتوانبخشي و كاربرد امدادهاي فني با همكاري
  .وندش ميو تصميمات به كارگيري آنها گرفته شدند، در طرح خاصي مستند ريزي  برنامهوقتي اقدامات 

  .هدف نيز هماهنگ كردن توانبخشي، بازتوانبخشي و اقدامات امدادي گوناگون با فرد نيازمند است

  

  بر پشتيباني هزينه

الزم نيست فرد بيش (زينه براي اقدامات مراقبت پزشكي و بهداشتي وجود دارد يك سيستم پشتيباني پره
امدادهاي فني شامل . ، كه شامل توانبخشي و بازتوانبخشي است)از مبلغ خاص در سال مبلغي بپردازد

  .اي فرد به شوراي شهري بستگي دارد كه فرد متعلق به آن استه هزينهوند و ش ميپشتيباني هزينه بر ن
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  ت بين توانبخشي و بازتوانبخشيتفاو

د كه از بدو ده ميتفاوت بين توانبخشي و بازتوانبخشي اين است كه توانبخشي افرادي را تحت پوشش قرار 
هدف از توانبخشي اين . تولد دچار اختالالت عملكردي شدند يا از همان ابتدا صدمه ديدند يا بيمار گشتند

  .لوليت را تا باالترين حد ممكن افزايش دهداست كه توانايي عملكردي افراد داراي مع

د تا كن ميبه عبارت ديگر، هدف از بازتوانبخشي اين است كه به طور كلي به افراد داراي معلوليت كمك 
وند، بهترين توانايي عملكردي و ش ميزماني كه بر اثر بيماري يا جراحت، دچار نقص يا اختالل عملكردي 

هدف از توانبخشي و بازتوانبخشي جلوگيري و كاهش . ا بازيابندنيز سالمت روحي و جسمي خويش ر
  .مشكالتي است كه ممكن است بر اثر اختالالت عملكردي ايجاد شوند

  ي خدمات به افراد داراي معلوليت هزينه

خدمات اجتماعي و قانون خدمات پزشكي و بهداشتي، افراد مبتال به اختالالت ي  بيمهتحت قانون 
اين قوانين ابتدا براي اقدامات كمك در منزل . ستنده كمكي درازمدت مستحق دريافت عملكردي يا بيمار

افراد مبتال به اختالالت عملكردي عمده يا دائمي نيز تحت قانون پشتيباني . ودش مييا منازل خاص ارائه 
دامات خاص و قانون خدمات رساني به افراد مبتال به اختالالت عملكردي خاص مستحق برخورداري از اق

  .ويژه هستند

هدف از اين كار، ساده تر كردن زندگي افراد داراي اختالالت مزمن عملكردي و افزايش مشاركت كامل آنها 
خدمات اجتماعي، قانون خدمات پزشكي و بهداشتي و ي  بيمهبر اساس قانون . در زندگي اجتماعي است

ص، شهرداري ها مسوول بيشتر اين اقدامات قانون خدمات رساني به افراد مبتال به اختالالت عملكردي خا
  .ا را بر عهده دارده هزينهدولت مركزي تحت قانون مزاياي دستيار، مسووليت اصلي . هستند

ميليارد  36.1براي افراد داراي معلوليت تقبل كرد  2006اي عملياتي كل كه شهرداري در سال ه هزينه
خدمات رساني به افراد مبتال به اختالالت عملكردي تحت قانون . بود) ميليارد ريال 52,407.67(كرون 

درصد آن، هزينه ي  80اي مزاياي دستيار، بيشتر اين مبلغ يعني ه هزينهها در  خاص و مشاركت شهرداري
اي مراقبت از معلوالن براي اقدامات فراهم شده تحت قانون ه هزينهدرصد  20. اقدامات پيشگيري بود

اي شهري ه هزينهخارج از خدمات اجتماعي، . پزشكي و بهداشتي هستند خدمات اجتماعي و قانون خدمات
دولت مركزي . ميليون كرون شد 350تقريبا  2006و خدمات حمل و نقل سراسري وجود دارند كه در سال 

  .اي قانون مزاياي دستيار را هم دارده هزينهاي باال، ه هزينهعالوه بر 

ليت شهرداري است كه به سرعت رو به رشد است و منابع رساني به افراد داراي معلوليت فعا خدمات
 8.9با تغيير قرن، خدمات افراد داراي معلوليت سهمش از منابع شهرداري را از . دكن ميبيشتري را مصرف 
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از نقطه نظر كشوري، خدمات افراد . افزايش داده است 2006درصد در سال  11به  2000درصد در سال 
  .تقريبا ثابت بوده است 2003اين عدد از سال . ز توليد داخلي ناخالص استدرصد ا 1.6داراي معلوليت 

 

 سوئد امروزي معلوليت درهاي  سياست يتوسعه

خورده  پيوند رفاه اجتماعيهاي  سياستبا  معلوليت در سوئدهاي  سياست يگذشته، توسعه سال 50طي 
 براي .ندا شده نيز مرتبط توزيعهاي  سياست با معلوليت در سوئدهاي  سياست ارتباط، اين نتيجه ي در. است

همگاني و به حق شهروندي مربوط  مراقبت پزشكي و بهداشتي، و اجتماعي تاميني  بيمه كه آنجا مثال، از
 مهم جنبه ي. بنابراين خطر محروميت مردم از سيستم هاي تامين اجتماعي كاهش يافته است هستند،

 .درآمد نه است، نياز اساس بر پشتيباني ت كهاين اس معلوليت افراد داراي براي ديگر

مثال براي يك فرد ويلچري فراهم  كه امدادرساني بر اساس نيازهاست به اين معناست كه واقعيت ها اين
  .ود كه نياز دارد كه يعني امدادرساني مي تواند كامال پيشرفته باشدش مي

  

   ودش ميمهم  توانبخشي

 و فني توسعه ي. ماند باقي سالم توليدي اش صنعت شركت نكرد، دوم جهاني جنگ در سوئد كه آنجا از
 مثال، براي. كرد هموار داراي معلوليت افراد براي امكانات جديد را راه همگاني، هاي تالش با پزشكي همراه

 كار بازار در اشتغالزايي براي و يافت توسعه فني پيشرفت كرد، چرا كه امدادهاي توانبخشي سال 50طي 
ي  دههكار ملي و پيش رونده تا هاي  سياست ايجاد پيشرفت عمده در .گرفت صورت تالش هايي زعادي ني

  .بود ماليهاي  سياست با كاريهاي  سياست اين پيشرفت، ارتباط مهم داليل از يكي. رخ نداد 1960

 داراي معلوليت افراد كار و بازار مهم پويايي ابزارهاي ،اي حرفه و فني آموزش و كارهاي  سياست نتيجه، در
  .داشتند اهميت معلوليت نيزهاي  سازماناوليه با  در همكاري كار بازار مسائل. شدند

 

  زيست محيط با ي معلوليت رابطه

 وضعيت به اين ترتيب با و دهش مينگريسته  پزشكي از ديدگاه ذهني معلوليت افراد داراي وضعيت قبال به
قرار گرفت كه رو به رشد  معلوليت جديد ديدگاه تاثير تحت سوئد. است ارتباط بوده در افراد اين جسمي

 محيط بر اهميت پيشرفت كرد و اين تعريف زيست محيط بر مبتني محدوديت مفهوم ،70ي  دههدر . بود
 .تاكيد داشت معلوليت بروز پيراموني
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 داليل به رادمشكالتي را در نظر مي گرفت كه اف نبود بلكه مرتبط افراد به ديگر صرفا اصطالح محدوديت
به  است آن افراد ممكن ديگر، عبارت به. دندش مي شان با آنها روبرو روزمره زندگي روحي در يا جسمي

 زيست محيط به "محدوديت" اصطالح ترتيب، اين به .شوند دچار محدوديت زيست محيط مشكالت دليل
 محدوديت وقوع از واندت مي جامعه شكل مورد در سياسي تصميمات زيرا ود،ش مي ها مربوط سياست و

  .در حال محو شدن و جايگزيني با اصطالح معلوليت است اصطالح محدوديت امروزه،. كند جلوگيري

 

  موسسات ي تخليه

 اصلي اهداف تبديل به ادغام و سازي و عادي ماهيت موسسات كم كم زير سوال رفت ،60دهه ي طي
 بيماري هاي يا ذهني معلوليت داراي صوص افرادبه خ شديد،هاي  معلوليت داراي افراد از بسياري. شدند
 معلوليت داراي افراد مكان براي 14000 تقريبا 1960ي  دههدر . ردندك مي زندگي اين موسسات در رواني
  .داشت وجود رواني بيماري هاي به مبتال افراد براي سرپوشيده مراكز محل در 36000 حدود و ذهني

 در نقطه 5000 فقط حدود و دكن مين زندگي اين موسسات اي در نيذه معلوليت هيچ فرد داراي امروزه،
  .دارد وجود رواني بيماري هاي به مبتال افراد براي سرپوشيده مراكز

داده شده، در حالي كه تا كنون پذيرش كلي  اولويت فردي اقدامات سوئد به توسعه ي درمان محدوديت در
و  فردي هستيم اقدامات درباره ي بشر اي قانون حقوقما دار امروزه،. جامعه خيلي برجسته نبوده است

  .عملياتي ملي صورت گرفته است طرح عمده اي از راه  تالش اقدامات معمولي، اخيرا با توجه به

 

  مقدماتي مقررات

 اختالالت به مبتال به افراد اي مردميه كمك مندي از بهره به مربوط قوانين شامل قانون اين 1 بخش
  ).دستيار مستمري(ي تامين هزينه ي دستيار شخصي است خاص برا عملكردي

  .سر و كار دارد نمايندگي تامين اجتماعي سوئد دستيار با مستمري به مربوط مسائل 2 بخش

 مستمري به با توجه قانون است و پوشش اين مقرراتي در رابطه با افراد تحت تامين اجتماعي شامل قانون
 .غيره مقرراتي دارد اني ورس اطالع و كشور از خارج در اقامت

 

  دستيار مستمري

عملكردي  به اختالالت مبتال افراد خدمات رساني به و به پشتيباني مربوط1 بخش قانون پوشش افراد تحت
 در صورت نياز قانون اين موجب به هستند تا 3 بخش ، مستحق4 بخش موارد اشاره شده در جز خاص به
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 روزمره ي خويش در زندگي در اساسي نيازهاي راي تامينب كمك دستيار شخصي ساعت 20 از بيش به
  .دريافت كند زينهه كمكهفته، 

  :شد كه خواهد فراهم سالگي  65مستحق به  رسيدن فرد از پس دوره يك دستيار در صورتي براي مستمري

  واگذار شده باشد يا سالگي 65 از رسيدن او به سن قبل مستمري. 1

  .سالگي درخواست را دريافت كرده باشد و سپس اعطا كند 65 تولد بل ازتامين اجتماعي ق نمايندگي. 2

 قانون اين در شخصي دستيار. ودش ميدستياري بيشتر ن سالگي، ساعات 65 رسيدن فرد مستحق به از بعد
 عملكردي اختالالت داراي افراد رساني به خدمات و به پشتيباني مربوط 9 بخش قوانين همان معني به

  .خاص است

  :ودش ميعملكردي ارائه ن اختالالت به مبتال در شرايط زير به فرد 4 مري دستيار بخشمست

 .باشد استان شوراي يا شهرداري مركزي، دولت متعلق به كه نگهداري شود موسسه يك در

استان سرمايه  شوراي يا شهرداري مركزي، دولت مالي ايه كمك با نگهداري شود كه موسسه يك در
 .ودش ميگزاري 

 عملكردي اختالالت داراي افراد رساني به خدمات و به پشتيباني مربوط قانون 10بند 9 بخش موجب به
شركت  روزانه يها فعاليتيا  كودكستان، مدرسه نفري زندگي نمايد يا در 4ي گروهي يا  خانه خاص، در

  .كند

 بتال به اختاللم فرد تا ودش ميتامين  دوره يك مستمري دستيار براي خاص، وجود داليل در صورت
ي مربوط به بند اول ها فعاليتدر  باشد يا تحت مراقبت بيمارستان يك مدت كوتاهي در براي عملكردي

  .بخش فرعي شركت كند

   .ودش مين ارائه پرستاري اقدامات بهداشتي، مستمري دستيار براي پزشكي و خدمات قانون بنا بر

  

  همربوط مسائل و گيري تصميم كاربردي، هاي برنامه

 .تامين اجتماعي ارايه شود نمايندگي به كتبي صورت به مستمري دستيار بايد درخواست 5 بخش

مالي كرده باشد و واجد شرايط  حمايت يا شخصي دستيار كمك براي درخواست شهرداري از كسي اگر
 لكرديعم اختالالت به مبتال افراد خدمات رساني به و قانون پشتيباني موجب به مستمري دستيار باشد،

 .كند تامين اجتماعي اعالن نمايندگي بايد به شهرداري خاص،
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 درخواست بدون مستمري دستيار حتي به موضوع تامين اجتماعي بايد نمايندگي حالتي، چنين در
درخواست يا اعالن به فرد تعلق  از قبل ماه مستمري دستيار براي مدت بيش از يك. رسيدگي كند

 .ردگي مين

 هر چند ود،ش ميطوالني تر پرداخت  دوره ي يا ماه هفته، در ساعات معيني ار برايمستمري دستي 6 بخش
 )پرستاري تاييد شده ساعات( داشته باشد شخصي دستيار به خود، نياز روزمره فرد در زندگي كه در صورتي
  .ودش ميماه مستمري پرداخت  شش حداكثر تا

  .مستمري دستيار دارند محاسبه مورد در ريديگ مقررات دولت ز سويا شده تعيين مسووالن يا دولت

از   سال دو گذشت از بعد بايد دكن مي دريافت كسي كه آن را حق دريافت مستمري دستيار براي 7 بخش
   .شود موضوع حق مستمري كه اخيرا لحاظ شده و در صورت تغيير زياد شرايط بررسي

 اساسي تغيير صورت در تنها رسيده، لگيسا 65 سن به د وكن مي فردي كه مستمري دستيار دريافت براي
 شرايط اساسي صورت تغيير مستمري دستيار در در تغيير. ردگي مي صورت نظر احوالش تجديد و در اوضاع

  .ودش مي اعمال ماه وقوع تغيير آغاز از

واجد شرايط دريافت مستمري دستيار  فردي معين كرد آيا توجهي قابل تاخير بدون نتوان اگر 8 بخش
 دكن مي تامين اجتماعي معين نمايندگي، يا خير، ولي زمينه هاي احتمالي چنين حقي وجود دارداست 

 عملكردي اختالل به مبتال فرد براي حياتي اهميت كه شود در صورتي پرداخت مستمري از مبلغ معقولي
ن مبلغ تا پس فرد مستحق دريافت مستمري دستيار باشد، ولي اي اين امر در صورتي كاربرد دارد كه .دارد

 .شرايط خاص اين گونه مستمري تعيين خواهد شد. ودش مياز يك تاخير قابل توجه معين ن

فرد مستحق  گردد، اعطا بايد كمتري مبلغ يا مستمري دستيار نبايد پرداخت شود كه معلوم گردد بعدا اگر
  .ندارد 16 بخش اشاره شده در موارد مبلغ جز در دريافت مستمري مسئوليتي براي بازپرداخت

مستمري اش  حق تغيير كند كه طوري د،كن مي مستمري دستيار دريافت كه شرايط كسي چنانچه 9 بخش
  .دهد تامين اجتماعي خبر نمايندگي تغيير را به اين فوري بايد قرار دهد، تاثير را تحت

دارد، آن  ونيقان كننده ي مستمري دستيار به موجب كد والديني اش نماينده فرد دريافت در صورتي كه
 .است رساني اطالع مسئول نماينده

 

  پرداخت وجه

شده ي پرستاري  تاييد ساعات تعداد با ماهانه به مبلغي برابر صورت به مستمري دستيار بايد 10 بخش
  .شود تعيين دولت توسط هر ساعت هر سال بر اساس شود و بايد پرداخت
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فرد  دكن مي معين ويژه، داليل وجود صورتدر  تامين اجتماعي پس از درخواست مستمري نمايندگي
 از بيش مبلغ نبايد اين حال، اين با. دريافت كند مستمري دولت ي شده مقدار تعيين مستحق بيش از

  .باشد شده تعيين مقدار درصد از دوازده

  گرفته شوند، نظر در شخصي دستيار ي هزينه عنوان به فرد نبايد شخصي پرداخت هاي

 يا دكن مي زندگي مشترك خانه يك در او با كه كسي هر به

ي  شده اشاره زمان از بيش د وده ميانجام  كاري ساعات طول در كاري كه بابت شخصي دستيار يك به
  .نباشد 4-2 بخش ساعات كاري در

 عمده اختالفات تسويه ي .است ماه تخميني پرستاري آن ساعات مستمري دستيار بر اساس تعداد پرداخت
  .ردگي ميصورت  اوليه پرداخت از پس دوم ماه در

در  اجرا ود، بهش مي ي زماني كه مستمري دستيار پرداخت دوره هر پايان از پس ماه دو نهايي تسويه ي
  . آيد مي

تامين اجتماعي  نمايندگي شخصي به فرد مستحق كمك كند، به وسيله ي دستيار شهرداري اگر 11 بخش
  . ردگي ميمسووليت شهرداري براي پرستار در نظر  مبلغ پرداختي به شهرداري را برابر با

 مواد از طوالني استفاده، مرگ، سن بر اثر ضعف مستحق دريافت مستمري به خاطر فرد اگر 12 بخش
 تامين اجتماعي تصميم نمايندگي، قادر نباشد از مستمري استفاده كند ديگر، مشابه داليل يا مخدر

 فرد دستيار شخصي هزينه ي شود كه پرداخت ديگري شخص يا مسوولين شهرداري مستمري به ردگي مي
  .ردك ميرا تامين  مستحق

 

  مربوطه موارد عادي و

  تامين اجتماعي  نمايندگي تامين اجتماعي در كميته وسيله به 8- 6 بخش در اشاره شده مسايل 13 بخش

 در مامور براي يك 8 شبخ موجب به د تاكن ميواگذار  اختيارات را كميته حال، اين با. ودش مي تعيين
  .تامين اجتماعي تصميم بگيرد نمايندگي

  

د، در صورت كن مي دريافت شخص مقيم در آنجا مستمري دستيار درخواست يا كه شهرداري 14 بخش
  .دكن ميلزوم پيرو اين قانون در اين باره بررسي 
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 مستمري دستيار و به طمربو تصميم از بايد دكن مي زندگي آن فرد مورد نظر در كه شهرداري 15 بخش
  .شود مطلع 12 و 11اي ه بخش به مربوط

 

  بازپرداخت

يا نماينده اش اطالعات نادرستي ارائه داده يا  كرده مستمري دستيار دريافت كه چنانچه فردي 16 بخش
ايي موجب شده مستمري به اشتباه ه روشدر تعهدش براي بازپرداخت يا اطالع رساني كوتاهي كرده يا به 

 مستمري دستيار تصميم بازپرداخت تامين اجتماعي در مورد ش از حد مجاز فراهم شود، نمايندگييا بي
اگر مستمري به داليل ديگري به اشتباه يا بيش از حد مجاز ارايه شده و فرد مستمري بگير يا  .ردگي مي

ت وجود داليل در صور. دكن مي، همين امر صدق پيدا اند هنماينده اش به شكلي معقول آن را نقد كرد
  .دكن مي چشم پوشي جزيي يا بازپرداخت مستمري به طور كامل تامين اجتماعي در مورد خاص، نمايندگي

تامين  نمايندگي بازپرداخت كند، بايد مستمري را اول بند موجب وقتي بعدا فردي مساعده بگيرد كه به
  .اجتماعي مبلغ معقولي را به عنوان كسر مازاد برمي گرداند

 طرح مورد تامين اجتماعي در نمايندگي با پول را بازگرداند اول، بند به توجه با است ردي كه قرارف اگر
پرداخت كرده، سود به مبلغ مورد نظر  مساعده توافق كرده يا با توجه به پول بدهي مبلغ اضافه پرداخت

  .دولتي است وام نرخ از ترباال درصد دو ود كه هميشهش ميمحاسبه  بهره نرخ به توجه با سود. ودش مياضافه 

ود ش ميصورت گرفته يا از زمان واريز مازاد محاسبه  مساعده پرداخت طرح مورد روزي كه توافق در سود از
  .ودش ميمحاسبه ن پول بازپرداخت از قبل و براي

 اضافه مبلغ مذكور به سود جريمه نشود، بازپرداخت به موقع شده، اصالح اول بند به توجه با مبلغي كه اگر
 .ودش مي گرفته كار به بهره قانون به مربوط ايه بخشدر خصوص درخواست سود جريمه، . ودش مي

 يا نسبتا از كامال چهارم و سوم بندهاي به توجه تامين اجتماعي با نمايندگي ويژه، شرايط وجود در صورت
  .دكن مي نظر سودش صرف ادعاي

 

 

  مربوط مسائل و نظر تجديد

تامين  نمايندگي تصميم تغيير و نظر تجديد به ملي بيمه قانون ،13-10 بخش ،20 صلف مقررات 17 بخش
بايد در  تامين اجتماعي توجه دارد و دادگاه تصميم نمايندگي در نظر تجديد درخواست نيز اجتماعي و

  .مستمري دستيار فعاليت كند به مربوط مسائل مورد
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 ديگري در تصميم گيري امر اينكه به صورت گيرد مگر فوري مستمري دستيار بايد مورد در گيري تصميم
  .شود اشاره

  

  مقررات ساير

 خواهد ملي اعمال بيمه قانون در مندرج مقررات بعدي مستمري، به توجه قانون با اين موجب به 18 بخش
 به 5 بخش ،20 فصل مستمري، كاهش يا كناره گيري مورد در سوم بند ،3 بخش ،20 فصل يعني شد،

 و سوم بندهاي اول تا ،8 بخش ،20 فصل انتقال، و پيوست منع به ،6 بخش ،20 فصل مان،ز محدوديت
 .تحقيقي توجه دارند به اقدامات چهارم بند ،8 بخش ،20 فصل، مسئوليت بازپس گيري به 9 بخش

مستحق مستمري  فرد كه شهرداري، شخصي داشته قانون، دستيار اين تحت كه كسي هر براي 19 بخش
  .پرداخت خواهد كرد هفته در ساعت اول پرستاري را 20 ايه هزينه است، نساك آن در

تامين اجتماعي به  نمايندگي به فردي مستمري دستيار داده شود، وقتي 6 بخش بر اساس 20 بخش
. دكن ميمستمري و مبلغ پرداختي از سوي شهرداري را اعالم  مستحق محل سكونت فرد شهرداري

يرات صورت گرفته در تصميم مطلع شو و اينها از ويژگي تعهد شهرداري جهت شهرداري نيز بايد از تغي
  .پرداخت مبلغ هستند

 بيانيه به است مجاز شهرداري .تامين اجتماعي بپردازد نمايندگي به معيني مبلغ ماه هر بايد شهرداري
مستمري  حد از بيش شهرداري اگر. ستا شده ايجاد 10 بخش به توجه با دسترسي داشته باشد كه پاياني

 .ودش ميتامين اجتماعي بازپرداخت  نمايندگي به باشد، مبلغ اضافي پرداخته

  


