
 

  



 مقدمه

 

مهاجران عموما درسوئد دست رسی کمتری به مراقبت های بهداشتی دارند . دست رسی کمتر به مراقبت های بهداشتی جنسی و 

 باروری در میان مهاجران جوان نیز گزاریش شده است .

 هدف از این مطالعه ارزیابی دست رسی مهاجران جوان به مراقبت های بهداشتی جنسی و باروری درسوئد است 

از طریق ارسال نامه های  2018ساله است این اطالعات در سال  29و  16پاسخ های جوانان مهاجر بین  1739نتایج بر اساس 

 دید از مدارس و مکان های دیگر جمع آوری گردیده است الکترونیکی به منازل از طریق رسانه های اجتماعی و باز 

این مهاجران جوان کسانی هستند که خارج از اتحادیه اروپا ، امریکای شمالی و آسترالیا به سوئد آمده اند بدون توجه به مدت اقامت و 

 دالیل مهاجرت شان .

 نتایج 

% از پاسخ دهنده گان نیاز به 30و باروری وجود دارد. حدود در بین جوانان مهاجر نیاز شدید به مراقبت های بهداشتی جنسی 

 مراقبت های بهداشتی جنسی و باروری دارند. زنان و مردان تقریبا نیاز یکسان به خدمات دارند .

 مهاجران جوان با چالش های بزرگی روبرو هستند.

یی مراقبت های بهداشتی شده اند که اکثریت آنها ، ما % جویا46ازمیان تمام کسانی که احساس میکردند به کمک احتیاج دارند ، فقط 

  نه همه آنها احساس میکنند که کمک های الزم را دریافت کرده اند.

 

 : دسترسی به مراقبت های بهداشتی جنسی و باروری درمیان مهاجران جوان در سوئد1شکل 



بعضی گروه ها بیشتر از گروه های دیگر با چالش های روبرو هستند این گروه ها عبارتند از : مردان ، غیر باینری، متولیدین 

% از پاسخ 33آُسیایی جنوبی ، کسانی که منتظر اجازه اقامت هستند و کسانی که شرایط اقتصادی پایئن دارند . به طور متوسط ، 

% از 23بهداشتی جنسی و باروری نیاز دارند توانسته اند نیاز های شان را برآورده کنند . با این حال ، دهنده گانی که به مراقبت های

% از زنان نیاز های شان را برآورده توانسته اند درصدی از افراد که نیاز های بهداشتی جنسی و باروری 52مردان در مقایسه با 

% 17% برای متولدین جنوب آسیا ، 24% برای افراد غیر باینری ، 24د از : خود را برای سایر گروها برآورده میکنند عبارتن

 % برای کسانی که وضعیت اقتصادی پایین دارند. 28برای کسانی که اجازه اقامت در سوئد را ندارند و 

تند از : کمبود چالش های دست رسی به خدمات. دالیل مشخص عدم مراجعه به مراقبت های بهداشتی در بین مهارجران جوان عبار

 آگاهی در مورد سیستم بهداشتی سوئد و خدمات موجود ، زمانی طوالنی انتظار موانع زبانی و مشکالت مالی گزارش شده است.

 

 

 دالیل جستجو نکردن مراقبت های بهداشتی: ۲شکل 

 

 اقدامات مختلف میتوان انجام دادبرای بهبود دست رسی مهاجران جوان به مراقبت های بهداشتی جنسی و باروری در سوئد ، 

افزایش آگاهی درمورد حقوق و خدامات موجود در بین مهاجران جوان ، به عنوان مثال از طریق معاینه اولیه صحی برای  -1

 تازه واریدان و از طریق مدارس.

 بهبود پاسخ گویی فرهنگی در سرویس های موجود مانند کلینیک های جوانان . -2
 فسیر خدمات .بهبود کیفیت ترجمه و ت -3

 

 این برگه حقایق بر اساس مقاله:

Access of Migrant Youths in Sweden to Sexual and Reproductive Healthcare: A Cross-sectional Survey by Baroudi, M. 

Nkulu-Kalengayi, F. Goicolea, I. Jonzon, R. San Sebastian, M. Hurtig, A. K. 

https://www.ijhpm.com/article_3868_6304688d7d4a0639de6975e2529ae740.pdf  

https://www.ijhpm.com/article_3868_6304688d7d4a0639de6975e2529ae740.pdf

