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Mirë se vini në Rajonin Jämtland 
Härjedalen! 
 

Informacioni vlen për ju që sapo keni mbërritur në Suedi dhe Jämtland 
ose Härjedalen dhe keni nevojë të kontaktoni me kujdesin shëndetësor 
ose kujdesin dentar. 

 
Kur mbërrini në Suedi si azilkërkues ose i sapoardhur, ju ofrohet 
një ekzaminim shëndetësor falas 
Ekzaminimi mjekësor bëhet sa më shpejt që të jetë e mundur pasi të keni mbërritur në 
Suedi. Nëse jeni pa leje qëndrimi të vlefshme ose jetoni të fshehur, keni të drejtë gjithashtu 
edhe për një ekzaminim shëndetësor falas. 
Në ekzaminimin shëndetësor do të shkoni të vizitoheni tek një mjek ose infermiere. Ju 
mund të flisni për shëndetin tuaj dhe ofrohet një test për të parë nëse keni ndonjë sëmundje 
infektive. Ekzaminimi shëndetësor kryhet në mënyrë që të merrni kujdesin dhe 
trajtimin që ju nevojitet. Ju do të merrni gjithashtu informacione se si funksionon 
kujdesi shëndetësor. Ekzaminimi shëndetësor kryhet nga qendra shëndetësore të 
cilës i përkisni. 
Ju do të merrni një ofertë me postë me një kohë për ekzaminimin tuaj shëndetësor. Ju 
gjithashtu mund të telefononi qendrën tuaj shëndetësore për të rezervuar një takim nëse 
nuk keni marrë një ofertë dhe nuk keni pasur më parë një ekzaminim shëndetësor. 
 
 
E drejta për kujdes shëndetësor dhe kujdes dentar 
Të rriturit që kërkojnë azil, më të vjetër se 18 vjeç, kanë të drejtë për kujdes mjekësor 
urgjent dhe dentar, kujdesin e lehonisë, kujdesin e lehonisë, këshillimin kontraceptiv, 
abortin, kujdesin sipas Ligjit për Sëmundjet ngjitëse dhe kujdesin që vlerësojnë mjekët ose 
dentistët për të shmangur gjendje më serioze mjekësore. Tarifa për kujdesin mjekësor do të 
paguhet sipas një liste të veçantë çmimesh, e cila është më e ulët se tarifat normale të 
pacientëve. 
Fëmijët azilkërkues dhe të rinjtë që kërkojnë azil nën moshën 18 vjeç kanë të drejtë për të 
njëjtën kujdes mjekësor falas dhe kujdes dentar si të gjithë fëmijët që jetojnë në Suedi.  
Nëse ju është dhënë një leje qëndrimi, ju keni të drejtë për kujdes mjekësor dhe kujdes 
dentar me të njëjtat kushte si të gjithë shtetasit suedezë. Kujdesi ofrohet bazuar në nevojën 
e vlerësuar për kujdes dhe për banorët e komunës me një tarifë standarde të përcaktuar. Për 
personat rezidentë akoma të akomoduar në strehimin e Bordit Suedez të Migracionit, tarifa 
zbatohet si për azilkërkuesit kur paraqesin një kartë LMA. Kujdesi mjekësor ofrohet falas 
derisa fëmija të mbushë moshën 18 vjeç. Kujdesi dentar është falas deri në moshën 23 vjeç, 
më pas sipas normës aktuale të kujdesit dentar.  
Nëse nuk jeni në gjendje të mbani takimin tuaj në shërbimin shëndetësor ose kujdesin 
dentar, duhet ta anuloni atë paraprakisht, përndryshe do t'ju ngarkohet një tarifë edhe 
nëse nuk keni qenë atje. 
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Nëse keni nevojë për një përkthyes  
Ju gjithmonë keni të drejtë për një përkthyes kur kontaktoni kujdesin shëndetësor dhe 
kujdesin dentar. Është e rëndësishme që ju të arrini në qendrën shëndetësore, spital ose 
kujdes dentar në kohën e duhur, pasi përkthyesi është prenotuar për vizitën tuaj në atë 
kohë.  
 
Mbajtja e konfidencialitetit  
Profesionistët dhe përkthyesit e kujdesit shëndetësor kanë për detyrë të ruajnë 
konfidencialitetin. Do të thotë që ata nuk i kalojnë informacionet tuaja tek asnjë person ose 
autoritet tjetër pa lejen tuaj.  
 
 
Kur kërkoni kujdes mjekësor, kujdes dentar ose blini ilaçe me 
recetë  
Nëse është e mundur, sillni gjithmonë një kartë ID, dokument identifikimi nga Agjencia 
Suedeze e Taksave, faturë azili, kartë LMA ose pasaportë që vërteton identitetin tuaj.  
Nëse nuk keni një numër personal suedez të identitetit, do të merrni një numër pacienti 
herën e parë që kërkoni kujdes në Rajonin Jämtland Härjedalen. Numri duhet të ruhet dhe 
mbahet me vete kur të kërkoni kujdes herën tjetër. Nëse e keni humbur numrin tuaj të 
pacientit, do t'ju duhet të tregoni përsëri emrin dhe datën e lindjes.  
 
 
Udhëtoni për te dhe nga kujdesi shëndetësor  
Ju jeni përgjegjës për udhëtimin tuaj tek dhe nga kujdesi shëndetësor dhe kujdesi dentar. 
Zgjedhja kryesore e udhëtimit është me autobus, tren ose makinë private kur udhëtoni për 
te dhe nga kujdesi shëndetësor. Ju mund të rimbursoheni për një pjesë të shpenzimeve të 
udhëtimit tuaj më pas. Ruani faturat tuaja dhe kërkoni një udhëtim të kujdesit shëndetësor 
nga ofruesi i kujdesit shëndetësor.  
Lexoni më tepër në http://ltr.se/fardtjanst-sjukresor/sjukresor/ 
Nëse ju për ndonjë arsye shëndetësore e keni të vështirë të shkoni në ose nga shërbimi i 
kujdesit shëndetësor, ndonjëherë mund të keni të drejtë për udhëtim të kujdesit shëndetësor 
me taksi. Personeli shëndetësor vlerëson se kush është aq i sëmurë sa ka nevojë të 
marrë një taksi për te ose nga kujdesi shëndetësor. Një i afërm mund të udhëtojë me ju 
në taksi vetëm nëse personeli shëndetësor ka gjykuar se jeni aq i sëmurë sa keni nevojë për 
ndihmën dhe kujdesin e një të afërmi. Ju i paguani shpenzimet shoferit të taksisë para 
fillimit të udhëtimit.  
Ju jeni përgjegjës për organizimin e udhëtimit për në shtëpinë tuaj me autobus, tren 
ose makinë private, përveç nëse personeli mjekësor thotë ndryshe. Kjo vlen edhe nëse keni 
ardhur në kujdes mjekësor me taksi ose ambulancë.  
 
 
Nëse keni nevojë për këshilla për kujdesin shëndetësor  
Mund të flisni me një infermiere duke telefonuar në numrin e telefonit 1177.  Infermierja 
mund t'i përgjigjet pyetjeve, t'ju japë këshilla, të vlerësojë nëse keni nevojë për kujdes dhe 
në atë rast t'ju ndihmojë më tej. Mund të telefononi 1177 në çdo kohë të ditës.  
 

http://ltr.se/fardtjanst-sjukresor/sjukresor/
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Nëse jeni vetë duke kërkuar informacione për kujdesin 
shëndetësor  
Në www.1177.se ka tekste për sëmundjet, shqetësimet, ekzaminimet dhe trajtimet. Shumë 
nga tekstet janë përkthyer në gjuhë të ndryshme. 
 
 
A jeni i sëmurë apo keni probleme me shëndetin tuaj?  
Nëse keni probleme të cilat nuk kërkojnë kujdes të menjëhershëm në spital, duhet të 
kërkoni ndihmë në qendrën shëndetësore. Qendra shëndetësore është e hapur midis 08:00 
dhe 17:00 çdo ditë jave. Për tu vizituar nga një mjek ose infermiere, duhet të bëni një takim. 
Ka qendra shëndetësore të cilat ofrojnë shërbime të çastit pa nevojën e një takimi në kohë 
të caktuara të javës.  
Informacioni i kontaktit për qendrën tuaj shëndetësore/shërbimin kombëtar të 
shëndetit dentar:  
 
 
 
Nëse sëmureni rëndë ose lëndoheni  
Nëse papritmas vuani nga një sëmundje e rëndë ose jeni lënduar në një aksident, duhet të 
shkoni në qendrën e kujdesit urgjent në Spitalin Östersund. Qendra e kujdesit urgjent është 
e hapur 24 orë në ditë, çdo ditë.  
Numri i telefonit për situata emergjente është 112.  
112 është një numër urgjence dhe mund të përdoret vetëm nëse ekziston një rrezik i 
menjëhershëm për jetën dhe gjymtyrët.  
 
Nëse jeni azilkërkues dhe pranoheni në Spitalin Östersund, është shumë e rëndësishme 
që ju ose një nga stafi të njoftoni Bordin Suedez të Migracionit.  

 
Nëse keni dhimbje dhëmbi  
Nëse keni nevojë për kujdes urgjent dentar (nëse keni ethe, ënjtje, dhimbje ose keni një 
fryrje në gojë), duhet të telefononi në linjën e ndihmës të shërbimit kombëtar të shëndetit 
dentar 063-15 33 00. Për tu vizituar nga një dentist ose infermiere dentare, duhet të bëni një 
takim.  
 
 
Nëse keni nevojë të flisni me dikë  
Për probleme të lehta mendore, mund të kontaktoni qendrën tuaj shëndetësore. Këto 
mund të jenë probleme të tilla si vështirësi në gjumë, ankth ose reagime ndaj krizës dhe 
pikëllimit.  
Nëse ndiheni të sëmurë rëndë mendërisht dhe keni nevojë për ndihmë të menjëhershme, 
mund të kontaktoni departamentin e urgjencës psikiatrike në Spitalin Östersund. Numri i 
telefonit: 063-15 32 50  
Gjithmonë mund të telefononi 1177 për t'ju ndihmuar të kontaktoni.  
 

http://www.1177.se/


4(4)  

 
Nëse jeni ose mbeteni shtatzënë  
Testet e shtatzënisë mund të blihen në barnatore dhe në shumë dyqane. Kontaktoni 
qendrën tuaj shëndetësore sapo të mësoni se jeni shtatzënë. Në qendrën shëndetësore 
ekziston klinika e kujdesit shëndetësor të mamave/mamisë. Ju keni të drejtë të bëni 
kontrolle të rregullta me një mami. Nëse është e nevojshme, ju do të referoheni tek një 
mjek. Ju do të merrni informacion para lindjes, kujdes gjatë lindjes dhe kontrollime për ju 
dhe foshnjën pas lindjes. Ju gjithashtu mund të merrni këshilla për kontracepsionin. Ju nuk 
keni pse të paguani asnjë tarifë për këtë kujdes.  
 
 

Aborti  
Sipas ligjit suedez, gruaja vendos nëse dëshiron të abortojë apo jo. Mund të kontaktoni 
qendrën shëndetësore ose të telefononi 1177 dhe dikush do t'ju ndihmojë më tej.  
Gratë që kërkojnë këshilla për abortin mund të rezervojnë një takim në klinikën e abortit në 
spitalin në Östersund. Takimi është i rezervuar në klinikën Gjinekologjike, numrin e 
telefonit 063-15 39 30 ose 063-15 35 93.  
 
 
 
 
Qendra e shëndetit të fëmijëve  
Në qendrën e kujdesit për fëmijët e qendrës shëndetësore, fëmijëve të moshës 0–5 vjeç u 
ofrohen vizita të rregullta të rezervuara me ekzaminime dhe vaksina. Zhvillimi dhe shëndeti 
i fëmijëve monitorohen. Ju si prindër do të merrni mbështetje dhe këshilla. Vizitat në 
qendrën shëndetësore të fëmijëve janë vullnetare dhe pa pagesë. Të gjithë fëmijët që 
vizitojnë qendrën shëndetësore të fëmijëve do të marrin vizita të rezervuara në mosha të 
veçanta. Ju mund të kontaktoni vetë qendrën shëndetësore të fëmijëve kur të dëshironi nëse 
duhet që si prind të keni pyetje në lidhje me fëmijën tuaj ose pyetje në lidhje me të qenit 
prind.  
 
 
Mjekimet  
Ilaçi që juve si azilkërkues ju është përshkruar mund të blihet në farmaci me një çmim më 
të ulët. Ju paguani çmimin e plotë për të gjitha ilaçet dhe produktet e tjera pa recetë.  
 
 
Mbrojtja me kosto të lartë  
Për ata prej jush që kanë leje qëndrimi, ekziston një mbrojtje me kosto të lartë si për 
shpenzimet mjekësore, kujdesin shëndetësor dhe shpenzimet farmaceutike.  
Azilkërkuesit mund të aplikojnë për një grant të veçantë nga Bordi Suedez i Migracionit për 
shpenzimet për të cilat nuk mund të merrni rimbursim diku tjetër. Ruani të gjitha faturat që 
merrni kur vizitoni kujdesin shëndetësor ose kujdesin dentar, blini ilaçe me recetë ose 
udhëtime të kujdesit shëndetësor. Bordi Suedez i Migracionit mund t'ju japë më tepër 
informacion.  
 


