
ن   جدید   به   مهاجرا�ن      قوان�ی

  که   بدون   مدرک   هستند 

 حق   استفاده   از   خدمات 

بهداش�ت   را می   دهد.
از روز اول ماه جوالی 2013 این قوانین جدید به اجرا 

گذاشته می شوند. این قوانین به مهاجران بدون مدرک 

حق قانونی برای استفاده از برخی از خدمات بهداشتی را 

ارایه میدهد. 

Farsi



 حق   استفاده   از   خدمات   بهداش�ت 

بزرگساالن
شام از هامن حقوقی بهداشتی که پناه جویان بزرگسال 

استفاده می کنند برخوردار هستید؛ به این معنی که 

خدمات بهداشتی شام منی توانند به تعویق بیافتند. این 

خدمات عبارتند از: خدمات دندانپزشکی، خدمات بارداری 

)آزمایش حاملگی( توصیه های مربوط به تنظیم خانواده، 

خدمات بهداشتی مربوط به سقط جنین و آزمایش های 

پزشکی. عالوه بر این، این بخش هامن خدماتی را که به 

دیگر ساکنان ارایه می دهد را به شام نیز ارایه می کند. 

کارمندان خدمات بهداشتی نیازهای بهداشتی فوری شام 

را مورد توجه قرار میدهند.

کودکان
متامی کودکان ساکن سوئد از هامن خدمات بهداشتی 

بهره مند خواهند شد که دیگر ساکنان و کودکان پناه 

جویان استفاده می کنند. این شامل خدمات با سوبسید و 

خدمات دندانپزشکی می شود.

 هزینه   ها 
قسمت عمده ی هزینه های مربوط به خدمات بهداشتی 

توسط دولت پرداخت می شود. بخشی که شام باید 
بپردازید را “هزینه ی بیامر” می گویند.

 موارد   مهم 

شماره ی رزرو: به هنگام متاس گرفنت با مرکز خدمات 
بهداشتی، شام یک شامره ی رزرواسیون دریافت خواهید 
کرد. این شامره رصفا به عنوان شناسه در مراکز خدمات 

بهداشتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. لطفا به 
هنگام مراجعه به مراکز خدمات بهداشتی این شامره را 
به همراه داشنت باشید. در هرکدام از مالقات ها سعی 
کنید فقط از هامن شامره استفاده کنید. اگر شامره ی 

رزرواسیون خود را منی دانید، قبل از اینکه شامره ی 
جدیدی را درخواست کنید با ما متاس بکیرید.

هزینه ی بیامر در بخش های مختلف متفاوت   -
است.

ویزیت دکرت در مرکز خدمات بهداشتی و فوریت   -
های پزشکی محلی: 50 کرون

دارو: 50 کرون  -
- آزمایشات پزشکی که با حامیت قانون بیامری های 

عفونی انجام می شود رایگان است.



  در   صورت   بروز   بیماریvهای   حاد، 

ین   مرکز   اورژانس   مراجعه کنید   به   نزدیک�ت

شماره تلفن های مهم: 
 آمبوالنس: 

 112
 توصیه های پزشکی: 

1177
 توصیه های پزشکی به زبان سومالیایی: 

0771 – 11 77 91
 توصیه های پزشکی به زبان عربی: 

0771 – 11 77 90

برای پاسخ گویی به سواالت یا کسب اطالعات بیشرت با 
آژانس بهداشتی صلیب رسخ متاس بگیرید. 

استوکهلم:
 تلفن: 00 10 21 – ٬020 

دوشنبه تا پنج شنبه 9:30 تا 11:30 
papperslos@redcross.se :ایمیل

گ: گوتن�ب
 تلفن: 70 66 06 – ٬0704 

دوشنبه تا جمعه: 9:00 تا 12:00

کارت شناسایی: درصورت مراجعه به مراکز بهداشتی، 
بهرت است یک کارت شناسایی با خود داشته باشید )کارت 
شناسایی، کارت LMA قدیمی، گذرنامه یا هرگونه برگه ی 

هویت( اگر کارت شناسایی نداشته باشید، همچنان حق 
استفاده از خدمات بهداشتی را خواهید داشت.

اطالعات تماس: در گاهی موارد، مراکز بهداشتی ممکن 
است با شام متاس بگیرند، بنا براین از شام آدرس یا شامره 

تلفن خواهند خواست. اگر آدرس دارید، حتام آن را در 
اختیار مراکز بهداشتی قرار دهید. اگر آدرس ندارید، فقط 
شامره ی تلفن خود را ارایه دهید. اگر منی توانید سوئدی 

صحبت کنید، بهرت است شامره ی تلفن کسی را بدهید که 
بتواند سوئدی صحبت کند. 

اطالحات خصوصی و محرمانه: كتاممی کارکنان 
مراکز بهداشتی به طور حرفه ای موظف به حفظ حریم 

خصوصی افراد هستند و بنا بر این از خدمات پلیس و 
مهاجرت مستقل هستند. 

داروخانه: نسخه های الکرتونیکی باید در داروخانه 
های خاصی استفاده شوند. برای استفاده از نسخه های 
الکرتونیکی معموال باید کارت شناسایی به همراه داشته 

 باشید. بنا براین، استفاده از نسخه های کاغذی راحت 
تر است.



 حق   استفاده   از   خدمات   بهداش�ت   

تحت   پوشش   قانون

فاز روز اول ماه جوالی سال 2013 این قوانین جدید به 
اجرا گذاشته می شوند. )تغییرات مربوط به 2013:407( 

در قوانین بهداشتی )1982:763( )1985:125(� 
)2004:168( و)2008:344( به مهاجران بدون مدرک 

حق استفاده از خدمات بهداشتی را به هامن اندازه ی 
پناهجویان بزرگسال می دهد. 

 اطالعات 

این اطالعات به زبان انگلیسی نیز موجود است.
این اطالعات به زبان عربی نیز موجود است.
این اطالعات به زبان مغولی نیز موجود است.
این اطالعات به زبان فارسی نیز موجود است.
این اطالعات به زبان روسی نیز موجود است.

این اطالعات به زبان اسپانیایی نیز موجود است.
این اطالعات به زبان صربستانی نیز موجود است.
این اطالعات به زبان آلبانیایی نیز موجود است.


