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 أھال وسھال بكم في قطاع جمتالند وھارجیدالن! 
 

یدالن وبحاجة إلى التواصل مع جرامتالند أو ھجمعلومات للشخص الوافد حدیثا إلى السوید و
 یة األسنان.اقطاع الرعایة الطبیبة أو رع 

 عندما تحضر إلى ھنا بصفتك طالب للجوء یُعرض علیك عمل فحص صحي مجاني
 

عمل الفحص الصحي في أسرع وقت ممكن بعد وصولك إلى السوید. إذا كنت غیر حاصل على تصریح یتم 
 اإلقامة أو تعیش كشخص مختفي عن أعین السلطات فإنھ یحق لك أیضا الحصول على فحص طبي مجاني. 

خالل الفحص الطبیب ستقابل طبیب أو ممرضة. تتمكن آنذاك من التحدث معھ/معھا عن حالتك الصحیة 
 یُعرض علیك أخذ عینة للفحص منك الكتشاف إذا كانت توجد لدیك أمراض ُمعدیة بشكل خطیر.  و

كما یتم عمل الفحص الطبي لكي تتمكن من الحصول على الرعایة والمعالجة التي یمكن أن تكون بحاجة الیھا 
عمل الفحص  معلومات عن كیف تسیر األمور ضمن قطاع الرعایة الصحیة والطبیة. یتم تحصل أیضا على  

 الطبي في مركز الرعایة الصحیة فوردسنترالن الذي تتبع الیھ.  
ستحصل على عرض عن طریق البرید یتضمن موعدا للفحص الطبي الذي ستقوم بعملھ. بإمكانك أیضا 

لكي تقوم بنفسك بحجز موعد لنفسك إذا لم  ركز الرعایة الصحیة فوردسنترالن الذي تتبع الیھ االتصال ھاتفیا بم
 قد حصلت على عرض وإذا لم تكن قد عملت الفحص الطبي سابقا.  تكن

 
 الحق في الحصول على الرعایة الطبیة ورعایة األسنان

سنة الحصول على الرعایة الطبیة ورعایة األسنان في   18الذین تزید أعمارھم عن یحق لطالبي اللجوء 
واستشارات مواد منع الحمل، اإلجھاض، الرعایة حسب الحاالت الطارئة ورعایة األمومة ورعایة التولید 

نصوص قانون الحمایة من األمراض الُمعدیة وأیضا الرعایة التي یُقیّم الطبیب أو طبیب األسنان أنھا یمكن أن 
توفر الوقایة من حالة مرضیة خطیرة. رسم الرعایة الطبیبة یمكن أن تدفعھ حسب الئحة أسعار خاصة والمبلغ  

 م العادي المفروض على المرضى. أقل من الرس
سنة من العمر الحصول على الرعایة الطبیة مجانا ورعایة  18والشبیبة دون سن  یحق لألطفال طالبي اللجوء

 األسنان كما ھو الحال بالنسبة لجمیع األطفال المقیمین في السوید.
ورعایة األسنان بنفس الشروط فیحق لك الحصول على الرعایة الطبیة  تصریح اإلقامةإذا كنت قد حصلت على 

الساریة على جمیع المواطنین السویدیین. تُقدم الرعایة انطالقا من تقییم الحاجة للرعایة وعلى أساس الرسوم  
العادیة المحددة للذین تم اسكانھم في البلدیة. بالنسبة لألشخاص الباقیین في اإلسكان ضمن مساكن مصلحة  

). یتم  LMA-kortلجوء عند ابراز بطاقة ھویة قانون استقبال الالجئین (الھدرة تسري الرسوم مثل طالبي ال
سنة من العمر. رعایة األسنان مجانیة إلى حد بلوغ  18تقدیم الرعایة الطبیة بدون رسوم حتى یبلغ الطفل سن 

 سنة من العمر، وبعد ذلك حسب رسوم رعایة األسنان الساریة.  23
أن فیجب إذا لم یكن بمقدورك الحضور إلى موعد زیارة محجوز لك لدى الرعایة الطبیة أو رعایة األسنان 

 وإال فسیتوجب علیك أن تدفع رسما في حالة عدم الحضور إلى ھناك. تقوم بإلغاء الموعد قبل ذلك بوقت كاف
 

 إذا كنت بحاجة إلى ترجمان شفوي 
یحق لك دائما الحصول على خدمات ترجمان شفوي عن التواصل مع الرعایة الطبیة ورعایة األسنان. من 

كز الرعایة الصحیة أو المستشفى أو رعایة األسنان ألن الترجمان المھم أن تحضر في الوقت المحدد إلى مر
 الشفوي یكون محجوزا خالل زیارتك في ذلك الوقت بالذات. 

 
 واجب كتمان األسرار 

إن العاملین ضمن قطاع الرعایة الطبیة والترجمان الشفوي ملزمین بواجب كتمان األسرار. إن ھذا یعني أنھم ال  
 فصاح عن معلومات تتعلق بك إلى شخص آخر أو أي سلطة بدون أن توافق على ذلك.  یقومون باإل
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ویة بناء على  د عندما تطلب الحصول على الرعایة الطبیة أو رعایة األسنان أو ستشتري أ
 وصفة طبیة. 

بطاقة الھویة من مصلحة الضرائب أو وصل طلب اللجوء أو بطاقة قانون   اصطحب معك دائماعند اإلمكان 
  أو جواز السفر لكي تثبت ھویتك.   kort  LMA -تقبال الالجئیناس

إذا لم یكن یوجد لدیك رقم شخصي سویدي فستحصل على رقم احتیاطي أول مرة تقوم خاللھا بطلب الحصول  
على الرعایة في قطاع جمتالند ھرجیدالن. یجب أن تحتفظ لھذا الرقم وأن تأخذه معك عندما تطلب الرعایة في  

 القادمة. إذا فقدت رقم االحتیاطي فیجب أن تذكر آنذاك اسمك وتاریخ میالدك من جدید.المرة 
 

 السفر إلى الرعایة الطبیة ومنھا 
تتحمل بنفسك مسؤولیة سفریاتك إلى الرعایة الطبیة ورعایة األسنان ومنھا. عندما تسافر إلى الرعایة الطبیة  

یار السفر بالحافلة أو القطار أو سیارة خصوصیة. یمكن أن باخت في المقام األول  أن تقوم ومنھا یتوجب علیك
تحصل على التعویض عن ذلك الجزء من تكالیف الرحلة بصورة الحقة. احتفظ بوصول الدفع وأطلب الحصول  

 لدى مقدم الرعایة.  sjukreseblankettعلى استمارة سفریة مرضیة 
 .  sjukresor/sjukresor/-http://ltr.se/fardtjanstاقرأ المزید عن التعویض على الرابط 

فیمكن أن یحق لك أحیانا الحصول على  إذا كان یصعب علیك الذھاب إلى أو من الرعایة الطبیة ألسباب صحیة 
یُقیّم مستخدمي الرعایة الصحیة من ھو الشخص المریض إلى درجة أنھ بحاجة إلى  سفرة مرضیة بالتاكسي. 

لتاكسي فقط إذا قیّم مستخدمي یسمح لألقارب السفر معك في ا . السفر بالتاكسي من وإلى الرعایة الطبیة
الرعایة أنك مریض إلى درجة تحتاج فیھا إلى المساعدة والرعایة من قبل القریب. تدفع الرسم مباشرة لسائق  

 التاكسي قبل بدء السفر.
إما بالحافلة أو القطار أو سیارة خصوصیة إال إذا قال   تتحمل بنفسك مسؤولیة تدبیر السفر للعودة إلى منزلك

مون لك شيء آخر. یسري ھذا أیضا حتى لو كنت قد صحت إلى مكان الرعایة بالتاكسي أو بسیارة  المستخد
 اسعاف.

 
 إذا كنت بحاجة إلى االستشارات عن الرعایة الصحیة والطبیة 

فستتمكن من التحدث مع ممرضة. یمكن أن تجیب الممرض على األسئلة   1177برقم الھاتف إذا اتصلت ھاتفیا 
كانك  مبإوتقدم لك االستشارات وتُقیّم إذا كنت بحاجة إلى الرعایة وفي ھذه الحالة تساعدك إلى المكان الالزم. 

 في أي وقت على مدار الساعة.  1177االتصال بالرقم 
 

 یة لنفسكإذا كنت ترید الحصول على الرعایة الصحیة والطب
نصوص عن األمراض والمعاناة والفحوصات والمعالجات؟ تم ترجمة العدید من   se.1177 ستجد على الموقع

 النصوص إلى لغات مختلفة.ھذه 
 

 ؟ ھل أنت مریض أو تعاني من مشكالت في حالتك الصحیة
إذا كانت توجد لدیك معاناة ال تتطلب الرعایة مباشرة في المستشفى فعلیك آنذاك أن تطلب الحصول على  

في  17.00و  08.00مركز الرعایة الصحیة مفتوح  ما بین الساعة المساعدة من مركز الرعایة الصحیة. 
لك. ھناك بعض مراكز لكي تقابل طبیب أو ممرضة فیجب أن تحجز موعدا لذجمیع أیام األسبوع العادیة. 

 األوقات كل أسبوع.  خالل بعض  ةالرعایة الصحیة التي تعرض عیادة مفتوح
 رعایة األسنان الشعبیة:معلومات التواصل مع مركزالرعایة الصحیة/

 
 
 

  

http://ltr.se/fardtjanst-sjukresor/sjukresor/
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 إذا أصبت بمرض شدید أو إصابة 
عیادة الطوارئ في مستشفى  مفاجأة بمرض شدید أو إذا تعرضت إلصابة في حادث علیك أن تذھب إلى إذا أصبت 

   أوسترسوند. عیادة الطوارئ مفتوحة على مدار الساعة في جمیع األیام.
 .112رقم الھاتف في حاالت الطوارئ ھو 

 إال إذا كان األمر یعني خطرا على الحیاة.  112ال یجب استخدام الرقم 
 

ن تقوم بنفسك أو أي واحد من إذا كنت طالب لجوء ویتم إدخالك في مستشفى أوسترسوند فمن المھم جدا أ
 المستخدمین بتبلیغ مصلحة الھجرة عن ذلك. 

 
 إذا أصبت بوجع األسنان 

بة للشخص الذي یحتاج إلى رعایة األسنان في الحاالت الطارئة (إذا أصب بُحّمى، ورم، وجع أو تعرضت  سبالن
. لكي تقابل  00 33 15-063لضربة على الفم) علیك االتصال ھاتفیا برقم الطوارئ لرعایة األسنان الشعبیة 

 طبیب األسنان أو الممرضة علیك أن تقوم بحجز موعد أوال.  
 

 للتحدث مع شخص آخر إذا كنت بحاجة
یمكن  في حاالت المشكالت النفسیة ذات الطابع البسیط علیك التواصل مع مركز الرعایة الصحیة الذي تتبع لھ. 

 أو ردود فعل في حاالت األزمات والحزن. أن یتعلق األمر بمشكالت مثل صعوبة النوم
بإمكانك أن تتواصل مع عیادة  مباشرةمساعدة إذا كنت تشعر بسوء الحال نفسیا بصورة شدیدة وبحاجة إلى 

 .50 32 15-063في مستشفى أوسترسوند. رقم الھاتف األمراض النفسیة 
 الذي یساعدك في الحصول على التواصل مع الطرف المناسب. 1177بإمكانك دائما االتصال بالرقم 

 
 المرأة الحامل 

تواصلي مع مركز  یوجد فحص لحاالت الحمل یمكن شراءه في الصیدلیة وفي العدید من المحالت التجاریة. 
الرعایة الصحیة الذي تتبعین لھ في أسرع وقت عرفت فیھ أنك حامل. یوجد في مركز الرعایة الصحیة رعایة  

الحصول على زیارات مراقبة منتظمة لدى القابلة. إذا تطلب األمرفستتاح لك  األمومة / عیادة القابلة. یحق لك 
ستحصلني على معلومات قبیل الوضع والرعایة خالل عملیة الوضع وزیارات الفرصة للتواصل مع الطبیب. 

كما یمكن أن تحصلین على االستشارات عن مواد منع الحمل. ھذه الرعایة  مراقبة لك وللطفل بعد الوضع. 
 نیة وال یلزم دفع أي رسوم عنھا.مجا

 
 االجھاض 

بإمكانك التواصل  حسب نصوص القانون السویدي فإن المرأة تقرر بنفسھا إذا كانت ترید عمل إجھاض أم ال. 
لمساعدتك في الوصول إلى الطرف المناسب.   1177مع مركز الرعایة الصحیة أو االتصال ھاتفیا بالرقم 

ل على االستشاراة عن اإلجھاض فبإمكانھا حجز موعد في عیادة اإلجھاض في بالنسبة للمرأة التي ترید الحصو
 .93 35 15-063أو  30 39 15-063الموعد في عیادة النساء، رقم الھاتف  حجزمستشفى أوسترسوند. یتم 

 
 مركز رعایة الطفولة 

یُعرض على األطفال الذین تتراوح أعمارھم ما بین     BVCفي مركز الرعایة الصحیة مركز رعایة الطفولة  
سنوات زیارات محجوزة بشكل منتظم وُمطعّمات. یتم ھناك متابعة تطور الطفل وحالتھ الصحیة. بالنسبة  0-5

مجاني واختیاري.   BVCلطفولة لك كولي أمر فتحصلین على الدعم والنصائح. إن الذھاب إلى مركز رعایة ا
یحصل جمیع األطفال الذین یذھبون إلى مركز رعایة الطفولة زیارات محجوزة في ا‘مار معینة. إذا كان یوجد 
لدیك بصفتك ولي األمر أسئلة تتعلق بطفلك أو عن دور األمومة واألبوة فبإمكانك أن تتواصل بنفسك مع مركز  

 رعایة الطفولة في أي وقت تشاء.
 

 دویة األ
بإمكانك شراء األدویة التي تم وصفھا لك بصفتك طالب للجوء من الصیدلیة بسعر ُمخفّض. بالنسبة لجمیع 

 األدویة األخرى التي یمكن شراءھا بدون وصفات طبیة فإنك تدفع ثمنھا الكامل.
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 سقف الحمایة من ارتفاع التكالیف 

لكل من سفریات  بالنسبة للشخص الذي حصل على تصریح اإلقامة ھناك سقف للحمایة من ارتفاع التكالیف 
 المرض وتكالیف الرعایة الطبیة واألدویة.

عن التكالیف التي ال یمكن أن یطلب طالب اللحوء الحصول على معونة مادیة خاصة لدى مصلحة الھجرة 
ر  و احتفظ بجمیع الوصوالت التي تحصل علیھا عندما تز ف آخر. یمكن أن تحصل على تعویض عنھا من أي طر

 یمكن أن تقدم مصلحة الھجرة المزید من المعلومات لك بھذا الشأن.الرعایة الطبیة أو رعایة األسنان. 
 
 
 
 


