
ي   حالة   الأمراض   المزمنة:   اذهب   إىل 
  �ن

  أقرب   غرفة   طوارئ!

أرقام هواتف هامة: 
 اإلسعاف: 

 112
 المشورة الطبية: 

1177
 استشارة الرعاية الصحية باللغة الصومالية: 

0771 – 11 77 91
 استشارة الرعاية الصحية باللغة العربية: 

0771 – 11 77 90

إذا كان لديكم أي أسئلة أو ترغبون يف معرفة املزيد اتصلوا 
بوكالة الصحة بالصليب األحمر: 

ستوكهولم:
 هاتف رقم: 00 10 21 – ٬020 

االثنني - الخميس 9:30 إىل 11:30
papperslos@redcross.se :بريد إليكتروني

غ جوتن�ب
 هاتف رقم: 70 66 06 – ٬0704 
االثنني - الجمعة 9:00 إىل 12:00

الرقم التعريفي: من الجيد أن تحرض وثيقة الهوية 
التعريفية معك عند تواصلك مع خدمات الرعية الصحية 

)رقم الهوية، بطاقة LMA القدمية، جواز السفر أو نسخة 
من بطاقة الهوية(. إذا مل يكن لديك بطاقة هوية عند 

اتصالك بخدمات الرعاية الصحية ال يزال لديك الحق يف 
الرعاية لصحية.

معلومات االتصال: أحيانا تحتاج خدمة الرعاية الصحية 
االتصال بكم ولذلك غلبا ما يسألون عن عنوانكم ورقم 

هاتفكم. إذا كان لديكم عنوان فمن املهم أن تقدموا لنا 
االسم املكتوب عىل الباب. إذا مل يكن لديكم عنوان ميكنكم 

ترك رقم هاتفكم فقط. إذا مل يكن يف إمكانكم تحدث 
اللغة السويدية فمن الجيد إعطاءنا رقم هاتف شخص 

يتحدث السويدية. 
السرية: كافة فريق عمل الرعاية الصحية يلتزمون بالرسية 
  

  
الصيدلية: الوصفات الدوائية اإلليكرتونية يجب أن تحدد 

بصيدلية معينة، عادة ما تتطلب الوصفات الدوائية 
اإلليكرتونية منك التعريف بنفسك لذلك يفضل الحصول 

دامئا عىل ووصفة دوائية ورقية.

 يف مهنتهم. كما أن الرعاية الصحية ال ختاطب
السلطات احلكومية مثل إدارة اهلجرة أو الشرطة
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ي   الرعاية   الصحية 
 الحق   �ن

ن البالغ�ي
يحق لكم الحصول عىل نفس الرعاية الصحية التي يبحث 

عنها الالجئني السياسيني مام يعني الرعاية الصحية التي 

ال ميكن تأجيلها مبا فيها األسنان واألمومة. )فحوصات 

الحمل(، نصائح ملنع لحمل لرعاية الصحية املتعلقة 

باإلجهاض والفحص الطبي. باإلضافة إىل أن الدولة لديها 

القدرة لتوفري الرعاية الصحية، بنفس ملستوى التي يحصل 

عليها السكان. يقوم فريق الرعاية الصحية بتقييم حالتك 

إذا ما كنت يف حاجة إىل رعاية صحية ال ميكن تأخريها.

لأطفال
كافة األطفال الذين يعيشون يف السويد سيحصلون عل 

نفس، مبعنى رعاية صحية شاملة مدعومة مبا يف ذلك رعاية 

األسنان الدورية.

 لتكاليف 
إجاميل التكلفة تدفعها لدولة. أما الجزء الذي تدفعه فهو 

ما يسمى برسوم املرىض:

ي   لعتبار 
 أشياء   يجب   أخذها   �ن

رقم محجوز: حني تتصلون بالرعاية الصحية ستحصلون 
عىل رقم يتم االحتفاظ به ويكون مبثابة رقم تعريفي خاص 
بالرعاية الصحية. رجاء أحرضوا الرقم املحجوز الخاص بكم 

عند زيارة الرعاية الصحية. حاول استخدام نفس الرقم 
املحجوز يف كل زيارة ملقرات الرعاية. إذا مل تكن تعرف 

رقمك الخاص يرجى تفقد إذا كان لديك رقم مسبق قبل 
الحصول عىل رقم جديد. 

تختلف رسوم املرىض من مدينة ألخرى  -
- زيارات األطباء يف مركز الرعاية لصحية أو وحدة 

kr 50 :الطوارئ املحلية
kr 50 :االنسحاب الدوايئ -

- الفحص والرعاية الصحية التي تتم يف ظل دعم 
قانون األمراض املعدية يجب أن تكون مجانية.
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 اعتبارا من ٢٠١٣ حيصل املهاجرون غري
 املوثقون على احلق يف الرعاية الصحية

املدعومة بناء على القانون ٢٠١٣:٤٠٧


