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ናብ ዞባ Jämtland Härjedalen እንቋዕ 
ብደሓን መጻእኩም! 
 

ነቶም ናብ ሽወደን ን Jämtland ወይ ን Härjedalen ካብ እትመጹ ነዊሕ ዘይገበርካ 
እሞ ምስ ክንክን ጥዕና ወይ ክንክን ስኒ ኽትራኸብ ዜድልየካ ሓበሬታ። 

 
ደላዪ ዕቝባ ወይ ሓድሽ ሰብ ኴንካ ናብ ሽወደን ምስ በጻሕካ፡ ብናጻ ናይ ጥዕና 
መርመራ ይግበረልካ እዩ። 
እቲ መርመራ ሕክምና ናብ ሽወደን ምስ በጻሕካ ብእተኻእለካ መጠን ቀልጢፉ እዩ ዚግበር። ግቡእ 
ናይ መንበሪ ፍቓድ እንተ ዘይብልካ ወይ ተሓቢእካ ትነብር እንተደኣ ዄንካ ብናጻ ናይ ጥዕና 
መርመራ ኽትገብር ትኽእል ኢኻ። 
ናይ ጥዕና መርመራ ኽትገብር ከለኻ ናብ ዶክተር ወይ ነርስ ትረአ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ ጥዕናኻ 
ኽትዘራረብ ትኽእል ኢኻ ተመሓላላፊ ሕማማት እንተ ኣልዩካ ንምፍላጥ ድማ መርመራ 
ይግበረልካ። ዜድልየካ ኽንክንን ሕክምናን ምእንቲ ኽትረክብ መርመራ ጥዕና ይግበር 
እዩ። ንስኻ ክንክን ጥዕና ብኸመይ ከም ዚዓዪ ዚገልጽ ሓበሬታ እውን ክትቕበል ኢኻ. እቲ 
መርመራ ጥዕና በቲ ናትካ ማእከል ጥዕና እዩ ዚግበር። 
ናይ ጥዕና መርመራ እትገብረሉ ግዜ ብጶስጣ ኽትቅበል ኢኻ። ብዘይካዚ ዕድመ እንተ 
ዘይተቐቢልካን ናይ ጥዕና መርመራ እንተ ዘይጌርካን ቈጸራ ምእንቲ ኽትሕዝ  ማእከል ጥዕናኻ 
ክትድውል ትኽእል ኢኻ። 
 
 
መሰል ክንክን ጥዕናን ክንክን ስኒን 
ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ኣሲሉም ዚደልዩ በጽሕታት ህጹጽ ሕክምናን ክንክን 
ስኒ፣ ክንክን ሕርሲ ምኽሪ፣ መከላኸሊ ጥንሲ፣ ምንጻል ጥንሲ፣ ብመሰረት ሕጊ ተላባዕቲ 
ሕማማት፣ ከምኡውን ሓካይም ወይ ሓካይም ስኒ ዚግምግምዎ ኽንክን ነቲ ኸቢድ ሕማም 
ኪጻወርዎ ይኽእሉ እዮም። እቲ ንሕክምና ዚኽፈል ክፍሊት ብመሰረት እቲ ኻብ ንቡር ክፍሊት 
ሕሙማት፡ ዚትሕት ፍሉይ ዝርዝር ዋጋ እዩ ዚኽፈል። 
ዕቁባ ዚደልዩ ቘልዑ  ከምኡውን ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም መንእሰያት ልክዕ ከምቶም ኣብ 
ሽወደን ዚነብሩ ቘልዑ ብናጻ ሕክምናዊ ኽንክንን ክንክን ስኒ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም።  
ናይ መንበሪ ፍቓድ፡ ድሮ ተዋሂቡካ እንተድኣ ዀይኑ ማዕረ ዅሎም ሽወደናዊ ዜጋታት 
ሕክምናዊ ኽንክንን ክንክን ስኒን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ክንክን ዚግበረሉ ምኽንያት ክንክን ከም 
ዜድልዮም ኣብ እተገምገመሉን ተቐማጦ ምምሕዳር ከተማ ኣብ እተኸፍሎም ክፍሊት 
ተመርኲስካ እዩ። ነቶም ክሳዕ ሕጂ ኣብ መንበሪ ቦርድ ስደተኛታት ሽወደን ዚነብሩ ተቐማጦ፡ እቲ 
ኽፍሊት ነቶም ዕቝባ ዚደልዩ ሰባት ካርድ LMA ምስ ዝህልዎም ይግብኦም እዩ። እቲ ቘልዓ ወዲ 
18 ዓመት ክሳዕ ዚኸውን ብናጻ ሕክምና ይግበረሉ እዩ። ክንክን ስኒ ኽሳዕ 23 ዓመት ብናጻ እዩ 
ዚከናኸን ፣ ድሕሪኡ ብመሰረት እዚ ሕጂ ዘሎ መጠን ክንክን ስኒ እዩ።  
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ቈጸራኻ ናብ ኣገልግሎት ጥዕና ወይ ክንክን ስኒ ኽትሕሉ እንተ ዘይክኢልካ  ኣቐዲምካ ኽትስርዞ 

ኣሎካ፣ እንተ ዘይኰይኑ ዋላ እውን ኣብኡ እንተ ዘይነበርካ ክፍሊት ክትክፈል ኢኻ። 
 
 
ተርጓሚ ዜድልየካ እንተ ዀይኑ  
ምስ ክንክን ጥዕናን ክንክን ስኒን ክትራኸብ ከለኻ ናይ ተርጓሚ መሰል ኣሎካ። ኣብቲ ግዜ እቲ 
ተርጓሚ ኺበጽሓካ ስለ እተመደበ ናብ ማእከል ጥዕና ሆስፒታል ወይ ክንክን ስኒ ኣብ ግቡእ ግዜኻ 
ኽትበጽሕ ኣሎካ።  
 
ሓላፍነት ምስጢር  
ሰብ ሞያ ኽንክን ጥዕናን ተርጐምትን ምስጢራዉያን ናይ ምዃን ሓላፍነት ኣለዎም። ከምዚ 
ኺበሃል ከሎ ብዘይ ፍቓድካ ብዛዕባኻ ሓበሬታ ንኻልእ ሰብ ወይ ስልጣን ኣይነግሩን እዮም ማለት 
እዩ።  
 
 
ሕክምናዊ ኽንክን፡ ክንክን ስኒ ወይ መድሃኒት ክትዕድግ ከለኻ  
እንተ ተኻሉ፡ ወትሩ መንነትካ፡ መንነትካ ዜረጋግጽ ካርድ ካብ ሽወደናዊ ትካል ቀረጽ፡ ቅብሊት 
ዕቝባ፡ካርድ LMA ወይ መንነትካ ዜረጋግጽ ፓስፖርት ኣቕርብ።  
ናይ ብሕቲ መንነት ሽወደናዊ ቝጽሪ እንተ ዘይብልካ፡ ኣብ ኣውራጃ Jämtland Härjedalen 
ንመጀመርታ ግዜ ኽንክን ክትደሊ ኸለኻ ቝጽሪ ሕሙማት ክትዉሃብ ኢኻ። እቲ ቑጽሪ 
ክምዝገብን ኣብ ዝቕጽል እዋን ክንክን ክትደሊ ኮለኻ ምሳኻ ኺውሰድን ኣለዎ። ቍጽሪ ናይ 
ሕማምካ እንተ ስኢንካዮ፡ ስምካን ዕለት ልደትካን እንደገና ክትዝርዝር ኣሎካ።  
 
 
ናብ ካብ ክንክን ጥዕናን ዚግበር ጕዕዞ  
ናብ ክንክን ጥዕናን ክንክን ስኒን እትገብሮ ጕዕዞ ብሓላፍነት እዩ። ብቐዳምነት ናብ ክንክን ጥዕና 
ኽትከይድን ክትምለስን ከለኻ ብኣውቶቡስ ብባቡር ወይ ብናይ ብሕቲ ማኪና ኽትጐዓዝ ትኽእል 
ኢኻ። ንእተወሰነ ኽፋል እቲ ንጕዕዞ ዜውጽኦ ወጻኢታት ክትከፍሎ ትኽእል ኢኻ። ነቲ ቕብሊትካ 
ኣዋህልሎ እሞ ናብ ወሃቢ ክንክን ጥዕና ከይድካ ናይ ጉዑዞኻ ናይ ክንክን ጥዕና ፎርምሕተቶ።  
ብዛዕባ እቲ ዚኽፈሎ ገንዘብ ዝያዳ ኣንብብ ኣብhttp://ltr.se/fardtjanst-sjukresor/sjukresor/ 
ናብ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ወይ ካብ ኣገልግሎት ጥዕና ምኻድ ብዝኾነ ናይ ጥዕና ጉዳይ 
ዜጸግመካ እንተ ዀይኑ ሓደሓደ ግዜ ብታክሲ ኽትጐዓዝ ትኽእል ኢኻ። ሰራሕተኛታት ጥዕና 
መን ኣዝዩ ዝሓመመ ናብ ክንክን ጥዕና ወይ ካብ ክንክን ጥዕና ብታክሲ ኺወስዱ ኸም 
ዜድልዮም ይግምቱ። ዘመድካ ብታክሲ ምሳኻ ኺጐዓዝ ዚኽእል ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣመና ስለ 
ዝሓመምካ ሓገዝን ክንክንን ዘመድካ ኸም ዜድልየካ እንተ ፈሪዶም ጥራይ እዩ። እቲ ጕዕዞ ቕድሚ 
ምጅማሩ ነቲ መራሕ ማኪና ታክሲ ትኸፍሎ ኢኻ።  
ሰራሕተኛታት ሕክምና ኸምኡ እንተ ዘይገይሮም ብኣውቶቡስ ብባቡር ወይ ብናይ ብሕቲ 
ማኪና ናብ ቤትካ  ክትምለስ ሓላፍነት ኣሎካ። ብታክሲ ወይ ብኣምቡላንስ ናብ ሕክምና እንተ 
መጺእካ እውን እዚ ይዓዪ እዩ።  
 

http://ltr.se/fardtjanst-sjukresor/sjukresor/
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ብዛዕባ ኽንክን ጥዕና ምኽሪ ዜድልየካ እንተ ዀይኑ  
ነታ ተሌፎን ቍጽሪ 1177. ብምድዋል ምስ ኣላዪት ሕሙማት ክትዘራረብ ትኽእል ኢኻ  እታ 
ኣላዪት ሕሙማት ንሕቶታት ክትምልስ፡ ምኽሪ ኽትህበካ፡ ክንክን ዜድልየካ እንተ ዀይኑ 
ኽትግምግም ኣብቲ ግዜ እቲ ኸኣ ብዝያዳ ኽትሕግዘካ ትኽእል እያ። ኣብ ዝዀነ ይኹን እዋን 
1177 ክትድውል ትኽእል ኢኻ።  
 
 
ባዕልኻ ሓበሬታ ኽንክን ጥዕና ትደሊ እንተ ኣሊኻ  
At www.1177.se ብዛዕባ ሕማምን፡ መርመራታትን ሕክምናን ዚገልጽ ጽሑፋት ኣሎ። 
መብዛሕትኡ ጽሑፋት ናብ እተፈላለየ ቛንቋታት ተተርጒሙ እዩ። 
 
 
ትሓምም ዲኻ ወይስ ጥዕና የብልካን፧  
ኣብ ሆስፒታል ብኡንብኡ ኽንክን ዘድልየካ ጸገማት እንተ ዘይሃልዩካ፡ ካብ ማእከል ጥዕና ሓገዝ 
ክትሓትት ኣሎካ። እቲ ማእከል ጥዕና ኣብ ሰሙናዊ ካብ 08፡00 ክሳዕ 17፡00 ክፉት እዩ። ናብ ሓኪም 
ወይ ኣላዪት ሕሙማት ንምኻድ ቈጸራ ኽትገብር ኣሎካ። ኣብ ሰሰሙን ኣብ እተወሰነ እዋናት 
ኣገልጉሎት ክሊኒካታት ዚህባ ማእከላት ጥዕና ኣለዋ።  
ንማእከል ጥዕናኻ/ንሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ስኒ ዚኸውን ሓበሬታ ኣድራሻ፦  
 
 
 
ከቢድ ሕማም እንተ ሓሚምካ ወይ እንተ ተጐዲእካ  
ብሃንደበት ከቢድ ሕማም እንተ ሓሚምካ ወይ ብሓደጋ ገዛእ ርእስኻ እንተ ጐዲእካ ናብቲ ኣብ 
ሆስፒታል Östersund ዚርከብ ህጹጽ ክንክን ዚግበረሉ ማእከል ክትከይድ ኣሎካ። እቲ ማእከል 
ህጹጽ ክንክን ኣብ መዓልቲ 24 ሰዓት፡ መዓልታዊ ክፉት እዩ።  
ንህጹጽ ኵነታት ዝኸውን ቍጽሪ ተሌፎን 112 ኢዩ።  
112 ቍጽሪ ህጹጽ ኵነታት ስለ ዝዀነ ብኡንብኡ ንህይወትን መሓውርን ሓደገኛ እንተ 
ዀይኑ ጥራይ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ።  
 
ዕቝባ ሓታታይ እንተ ዄንካ እሞ ናብ ሆስፒታል Östersund እንተ ኣቲኻ፡ ንስኻ ወይ ሓደ 
ኻብቶም ሰራሕተኛታት ንቦርድ ስደተኛታት ሽወደን ክትሕብሮ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።  

 
ቓንዛ ስኒ እንተ ኣልዩካ  
ህጹጽ ክንክን ስኒ ዘድልየካ እንተ ዀይኑ (ረስኒ፡ ሕብጥታት፡ ቃንዛ፡ ወይ ኣፍካ መውቃዕቲ እንተ 
ኣጋጢሙካ) ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ስኒ 063-15 33 00 ክትጽውዕ ኣሎካ። ሓኪም ስኒ ወይ ነርስ 
ስኒ ንምርካብ ቈጸራ ኽትገብር ኣሎካ።  
 
 

http://www.1177.se/
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ምስ ሓደ ሰብ ክትዘራረብ እንተ ደሊኻ  
ፈኲስ ኣእምሮኣዊ ጸገማት እንተ ኣልዩካ ምስ ማእከል ጥዕናኻ ኽትራኸብ ትኽእል ኢኻ። እዚ 
ጸገማት እዚ ከም ድቃስ ምስኣን፡ጭንቀት ወይ ቅልውላውን ሓዘንን ዝኣመሰለ ጸገማት ኪኸውን 
ይኽእል እዩ።  
ከቢድ ኣእምሮኣዊ ሕማም እንተድኣ ተሰሚዑካ እሞ ድሮ  ቅልጡፍ ሓገዝ   እንተድኣ ኣድልዩካ 
ምስቲ ኣብ ሆስፒታል Östersund ዝርከብ ክፍሊ ህጹጽ ኵነታት ስነ-ኣእምሮ ክትራኸብ ትኽእል 
ኢኻ። ቍጽሪ ተሌፎን ፦ 063-15 32 50  
ሓገዝ ንኽትራኸብ ምእንቲ ኺሕግዘካ ወትሩ 1177 ክትድውል ትኽእል ኢኻ።  
 
 
እንተ ዄንካ ወይ እንተ ጠኒስኪ  
ናይ ጥንሲ መመርመሪታት ኣብ ፋርማሲታትን ኣብ ሓያሎ ድኳናትን ክዕደግ ይከኣል ኢዩ። ጥንስቲ 
ምዃንካ ምስ ፈለጥካ ቀልጢፍካ ምስ ማእከል ጥዕናኻ ተራኸብ። ኣብ ማእከል ጥዕና ክንክን 
ጥዕና ንኣደነት/ን መሕረስቲ ዚምልከት ክሊኒክ ኣሎ። ምስ ሓንቲ መሕረስቲ ስሩዕ መርመራ 
ኽትገብር መሰል ኣሎካ። ኣድላዪ እንተ ዀይኑ ናብ ሓኪም ክትውከስ ክትላኣኽ ኢኻ። ቅድሚ 
ሕርሲ ሓበሬታ ኽትረክብ ኢኻ፡ ኣብ እዋን ሕርሲ ክንክን ከምኡ ዉን ንዓኻትኩምን ነቲ ሕጻንን 
ድሕሪ ሕርሲ ምርመራታት ክትረኽቡ ኢኹም። ብዛዕባ መከላኸሊ ጥንሲ እውን ምኽሪ ክትረኽቡ 
ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ኽንክን እዚ ዝዀነ ይኹን ክፍሊት ክትከፍል ኣየድልየካን እዩ።  
 
 

ምንጻል ጥንሲ  
ብመሰረት ሕጊ ሽወደን፡ እታ ሰበይቲ ምንጻል ጥንሲ ኽትፍጽም ትደሊ እንተ ዀይና ወይ እንተ 
ዘይኰይና ትውስን እያ። ምስ ማእከል ጥዕና ኽትራኸብ ወይ 1177 ክትድውል ትኽእል ኢኻ ከምኡ 
ዉን ሓደ ሰብ ድማ ብዝያዳ ኺሕግዘካ እዩ።  
ብዛዕባ ምንጻል ጥንሲ ምኽሪ ዚደልያ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ኣብ Östersund ዚርከብ ሆስፒታል 
ቈጸራ ኺግበረለን ይኽእላ እየን። እቲ ቘጸራ ኣብ ክሊኒክ ጋይኖኮሎጂካል እዩ ዝትሓዝ፡ ቍጽሪ 
ተሌፎን 063-15 39 30 ወይ 063-15 35 93።  
 
 
 
 
ማእከል ጥዕና ቘልዓ  
ኣብቲ ኣብ ማእከል ክንክን ሕጻናት ዝርከብ ማእከል፡ ቈልዑ ካብ 0 ክሳዕ 5 ዝዕድሚኦም ቈልዑ 
መርመራታትን ክትክዩ ንዝግበር ስሩዕ ምብጻሕ ይወሃቦም ኢዩ። ዕቤትን ጥዕናን እቶም ቈልዑ 
ይቈጻጸር ኢዩ። ከም ወላዲ መጠን ደገፍን ምኽርን ክትረክብ ኢኻ። ናብ ማእከል ጥዕና ሕጻናት 
ዚግበር ምብጻሕ ብፍታውን ብናጻን እዩ ዚግበር። ኵሎም እቶም ናብ ማእከል ጥዕና ሕጻናት 
ዚኸዱ ቘልዑ ኣብ ፍሉይ ዕድመ ምብጻሕ ይግበረሎም እዩ። ከም ወላዲ መጠን ብዛዕባ ውሉድካ 
ሕቶታት ወይ ብዛዕባ ወላዲ ምዃን ዚለዓል ሕቶታት ኪህልወካ እንተ ዀይኑ ኣብ ዝደለኻዮ ግዜ 
ምስቲ ማእከል ጥዕና ውሉድ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ።  
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መድሃኒት  
ኸም ዕቝባ ደላዩ፡ዝኣዘዝካዮ መድሃኒት ብዝተሓተ ዋጋ ኣብፋርማሲ ክዕደግ ይከኣል ኢዩ። ንዅሉ 
እቲ ብ ሓኪም ዘይተኣዘዘ መድሃኒታትን ፍርያትን ምሉእ ዋጋ ኢኻ እትኸፍል።  
 
 
ዕቝባ ልዑል ዋጋ ንዘለዎ   
ነቶም ናይ መንበሪ ፍቓድ ዘለዎም፡ ንሕክምናዊ ወጻኢታት፡ ንኽንክን ጥዕናን፡ ንፋርማሲያዊ 
ወጻኢታትን ዕቝባ ልዑል ዋጋ ኣለዎ።  
ደለይቲ ዕቑባ ፍሉይ ረድኤት ንምርካብ ናብ ሽወደናዊ ቦርድ ስደተኛታት ንወጻኢታትካ ካብ ካልእ 
ቦታ ኽትከፍል ንዘይክእል ኬመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ናብ ክንክን ጥዕና ወይ ክንክን ስኒ 
ኽትከይድ ከለኻ ዚወሃበካ ዅሉ ቕብሊት ሓዞ፡ ንእተኣዘዘልካ መድሃኒት ወይ ጕዕዞ ኽንክን ጥዕና 
ዓድግ። ቦርድ ስደተኛታት ሽወደን ዝያዳ ሓበሬታ ኺህበካ ይኽእል እዩ።  
 


