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بزرگساالن
حمایت اضا�ن برای شما که FaR دریافت کرده اید

ن عادات حرک�ت که مناسب شما باشند از راه گفت و گو، راهنما�ی و دستورالعمل   برای یاف�ت
ید. ، کمک یم گ�ی های آموز�ش

د؟ چگونه این کار صورت یم گ�ی
یوتراپیست کمک دریافت یم کنید. شما انتخاب یم کنید که آیا  ن به مدت 3 تا 6 ماه، از یک ف�ی

وع  ایط شما �ش دیدار حضوری یا دیدار  ویدیو�ی مناسب شماست. ما با گفتگو در مورد �ش
یم کنیم و بر اساس FaR شما، یک برنامه فعالیت یم سازیم. ما در مورد فعالیت روزمره، 

ن صحبت یم کنیم. سپس تمرینات خود را خودتان یا با دستورات  ورزش و �ب حرکت نشس�ت
وع یم کنید. یوتراپیست �ش ن ف�ی

یوتراپیست از  ن سپس طبق برنامه فعالیت خود به تنها�ی فعال یم شوید و از پشتیبا�ن ف�ی
طریق تلفن، دیدار ویدیو�ی یا حضوری در کلینیک FaR برخوردار یم شوید. این پشتیبا�ن با 

 ادامه فعالیت بد�ن شما به پایان یم رسد.
گ

گفتگو در مورد چگون�

 ، ن سطح خو�ب از فعالیت بد�ن  برای یاف�ت
گ

به �پرستان و کودکان و جوانان تا سن 19 سال�
گفتگو و پشتیبا�ن ارائه یم شود.

کودکان زیر 6 سال نیازی به FaR ندارند.

د؟ چگونه این کار صورت یم گ�ی
ید. شما انتخاب یم کنید که آیا دیدار  یوتراپیست کمک یم گ�ی ن به مدت 3 تا 6 ماه، از یک ف�ی

ن مالقات را  حضوری یا دیدار ویدیو�ی مناسب شماست. برای کودکان تا 12 سال، ما اول�ی
فقط برای �پرست توصیه یم کنیم، زیرا ما به دنبال راهکارها�ی هستیم تا بتوانید از کودک 

 حمایت کنید.
گ

ن عادات خوب در زند� خود برای داش�ت
 یم توانند خودشان به کلینیک ما بیایند اما توصیه یم کنیم که �پرست 

گ
بچه ها از 13 سال�

وع یم کنیم و یک برنامه فعالیت بر اساس  ن حضور داشته باشد. ما با گفتگو �ش کودک ن�ی
FaR تهیه یم کنیم. در مورد فعالیت و کم تحر� صحبت یم کنیم و اگر بخواهید وقت برای 

یم. دریافت دستورالعمل های ورز�ش برایتان میگ�ی
 

سپس این فعالیت ها به تنها�ی انجام یم شود و بعد یم توان از طریق تلفن، دیدار ویدیو�ی 
یا حضور در کلینیک FaR کمک و حمایت دریافت کرد. کمک و حمایت با گفتگو در مورد 

 ادامه فعالیت بد�ن شما به پایان یم رسد.
گ

چگون�

کودکان و جوانان
یک حمایت FaR برای کودکان، جوانان و �پرستان



یوتراپیست ز ز مراجعه به ف�ی  به هنگام اول�ی
وع  FaR خود را بیاورید. شما نیازی به تعویض لباس ندارید زیرا که ما با یک گفتگو �ش

یم کنیم. بشما خوش آمد یم گوییم!

ز وقت / پس دادن وقت گرف�ت
ید یا دیداری را لغو کنید؟ آیا یم خواهید برای یک دیدار حضوری وقت بگ�ی

به www.1177.se بروید و ”FaR-mottagning Göteborg” را جستجو کنید.
ن انجام دهید. اطالعات  ن کار را با شماره تلفن: 40 06 346-031  ن�ی ن یم توانید هم�ی همچن�ی

  www.vgregion.se/cffa بیش�ت در وبسایت
انتخاب تمرینات ورز�ش

شما مجبور نیستید در جا�ی که ما را مالقات یم کنید تمرین کنید. شما یم توانید در 
خانه، در یک باشگاه و یا در یک مرکز ورز�ش تمرین کنید.

 هزینه
کمک ها و حمایت های ما هیچ هزینه ای ندارد. اما در صورت انتخاب نویع تمرین 
ورز�ش با هزینه، ممکن است مجبور به پرداخت هزینه آن شوید. بر�ن از امکانات 

دارای تخفیف FaR هستند. در اینجا حفاظت در برابر هزینه های باال یا
  ”Högkostnadsskydd” اعمال نیم شود. 

 برای چه کیس؟
کمک و پشتیبا�ن ما برای همه است، رصف نظر از سطح فعالیت بد�ن افراد . اما کار ما 
 کارکنان ما دارای پروانه برای انجام این کارند 

گ
برر� جراحات یا بیماری ها نیست. هم�

 و ما آنچه که میکنیم را در ژورنال پزش� شما ثبت یم کنیم. 

�  دس�ت
برای تماس با ما اطالعات مورد نیاز را در این نشا�ن پیدا یم کنید: 

ن یم توانید با این شماره تلفن   www.vgregion.se/hitta-far-mottagning . همچن�ی
ید: 40 06 346-031 . شما باید بتوانید خودتان یا با کمک یک همراه تمرین  تماس بگ�ی

کنید.

مهم است که بدانید



ن یم توانند همراه آنان باشند. به آنان خوش آمد  �پرستان کودکان 3 تا 19 ساله ن�ی
کت کنند. اما خوب است   جوانان یم توانند خود در برنامه های ما �ش

گ
میگوییم. از 13 سال�

ک  ی در جلسه های ما حارصن باشند. مهم است که یک رویکرد مش�ت که بزرگساالن بیش�ت
برای غذا داشته باشیم.

ما به کودکان و نوجوانان دارای اضافه وزن که پیش از این با متخصص تغذیه در جاهای 
دیگر تماس نداشته اند کمک و از آنان حمایت یم کنیم. ما با کودکان / نوجوانان مبتال به 
چا�ت یا fetma یا سایر مشکالت غذا�ی روبرو نیم شویم. تفاوت اضافه وزن و چا�ت را یم 

توانید در se.1177 بخوانید.

آیا FaR الزم است؟ برای مراجعه به متخصص تغذیه نیازی به FaR ندارید.

ز وقت / پس دادن وقت گرف�ت
َاپ Mitt vårdmöte را دانلود کنید و ”FaR-mottagning Göteborg” را جستجو 

کنید و یک متخصص تغذیه انتخاب کنید.
ن  ن یا پس دادن وقت را با شماره تلفن: 40 06 346-031 ن�ی ن یم توانید گرف�ت همچن�ی

 www.vgregion.se/far-dietist : انجام دهید. اطالعات بیش�ت در وبسایت

جم شفایه دارید؟ نیاز به م�ت
جم شفایه تنها یم توان با کمک تلفن: 40 06 346-031 وقت گرفت یا وقت  برای م�ت

را پس داد.

هزینه؟
کمک و حمایت ما هزینه ای ندارد.

د؟  چگونه این کار صورت میگ�ی
شما به ما یم گویید عادات غذا�ی تان در یک روز معمویل چگونه 

ن یم کند  است و ما بر پایه آن صحبت یم کنیم. نیازهای شما تعی�ی
که در باره چه بیش�ت صحبت کنیم و در دیدارهای احتمایل دوباره، 

ی کنیم. ی را پیگ�ی ن چه چ�ی

دیدار تصویری با متخصص تغذیه
övervikt برای کودکان و نوجوانان مبتال به اضافه وزن یا

شما یم توانید با متخصص تغذیه در مورد عادات غذا�ی خوب بر اساس نیاز خود صحبت 
ی یم تواند به�ت شود. ن ی خوب است و چه چ�ی ن کنید، چه چ�ی

مهم است که بدانید
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