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 ! Jämtland Härjedalenھھرێمی بھخێرھاتن بۆ 
 

و پێویستت بھوەیھ لھ   Härjedalenیان   Jämtlandزانیاری بۆ تۆ کھ تازە گھیشتوویتھ سوید و 
 پھیوەندیدا بی لھگھڵ چاودێریی تھندروستی یان چاودێری ددان. 

 
کاتێک دەگھیتھ سوید وەک پھناخوازێک یان تازەھاتوویھک، تۆ پشکنینی تھندروستیی 

 بێبھرامبھرت پێشکھش دەکرێت 
ڵھتی مانھوەی ڕەوات  پشکنینی پزیشکی بھ زووترین کات دوای گھیشتنت بھ سوید ئھنجام دەدرێت. ئھگھر تۆ مۆ 

 نییھ یان دەژیت یان خۆت دەشاریتھوە ئھوان ھێشتا تۆ مافی پشکنینی تھندروستی بێبھرامبھرت ھھیھ.
لھکاتی پشکنینی تھندروستیدا تۆ دەچی پزیشک یان پھرستار ببینی. تۆ لھبارەی تھندروستیی خۆت قسھ دەکھیت و  

پشکنینی تھندروستی ئھنجام   نھخۆشییھکی گوازراوەت ھھیھ یان نا.پشکنینێکت بۆ دەکرێت تا بزانی ئاخۆ ھیچ 
دەدرێت بۆ ئھوەی تۆ چاودێری و چارەسھری پێویست وەربگریت تۆ ھھروەھا زانیاری وەردەگریت لھبارەی  

بیت پشکنینھ تھندروستییھکھ  تۆ سھر بھ کام ناوەندە تھندروستییھ .چۆنیھتی کارکردنی چاودێریی تھندروستی
 ھوەوە ئھنجام دەدرێت.لھالیھن ئ

تۆ بھ پۆستھ پێشکھشکردنێکت پێدەگات بۆ کاتی پشکنینی تھندروستیی تۆ. ھھروەھا تۆ دەتوانی تھلھفۆن بۆ  
بکھت بۆ ناونووسین بۆ چاوپێکھوتن ئھگھر تۆ پێشکھشکردنت پێنھگھیشت و پێشتر   ناوەندی تھندروستیی خۆت

 پشکنینی تھندروستیت ئھنجام نھدابێت. 
 
 

 چاودێریی تھندروستی و چاودێریی ددان مافی 
ساڵ، شایستھن بۆ چاودێریی پزیشکیی و ددانی فریاگوزاریی،  ۱۸، کھ گھورەترن لھ پھناخوازە گھورەساڵھکان

چاودێری دایکایھتی، ڕاوێژی دژە سکپڕی، لھباربردن، چاودێری بھپێی یاسای نھخۆشییھ گوازراوەکان، و 
ددانساز وای دانێت کھ ڕووبھڕووی بارودۆخی پزیشکی سھختتری دەکاتھوە. کرێی  چاودێرییھک کھ پزیشک یان 

 چاودێریی پزیشکی بھپێی لیستھیھکی نرخی تایبھت دەدرێت، کھ لھ کرێیھکانی نھخۆشی ئاسایی کھمترە.
  ساڵ مافی ھھمان چاودێریی پزیشکی و چاودێریی ددانیان  ۱۸و کھسانی گھنجی بچووکتر لھ  پھناخوازانی منداڵ

 ھھیھ ھاوشێوەی ھھموو ئھو مندا�نھی لھ سوید دەژین. 
ت پێ پھخشراوە، تۆ مافی چاودێریی پزیشکی و چاودێریی ددانیت ھھیھ بھ ھھمان مۆڵھتی مانھوەئھگھر تۆ  

مھرجھکانی وەک ھھموو ھاو�تیانی سویدی. چاودێری دابین دەکرێت لھسھر بنھمای پێویستی ھھڵسھنگێنراو بۆ  
یشتوانی خۆجێیی بھ تێچوویھکی ستانداندری جێگیرکراو. بۆ ئھو دانیشتوانھی ھێشتا لھ خانھی چاودێری و بۆ دان

نیشان بدەن.   LMAئھنجومھنی کۆچی سویدی دەمێننھوە، کرێیھکھ پھناخوازەکان دەگرێتھوە کاتێک کارتی 
چاودێریی ددان   ساڵی. ۱۸چاودێریی پزیشکی بھ بێبھرامبھر دابین دەکرێت تاوەکو منداڵھکھ دەگاتھ تھمھنی 

 ساڵی، دوای ئھوە بھپێی نرخی ئێستای چاودێری ددانھ.  ۲۳بێبھرامبھر تاوەکو تھمھنی 
تۆ ئھگھر تۆ ناتوانیت بھ چاوپێکھوتنھکھت ڕابگھی لھگھڵ خزمھتگوزاریی تھندروستی یان چاودێریی ددان،  

رێت تھنانھت ئھگھر لھوێش ، ئھگھرنا تۆ کرێیھکھت لێ وەردەگیپێویست پێشوەخت بھباشی ھھڵیبوەشێنیتھوە
 نھبووبیت. 

 
 

  ئھگھر تۆ پێویستت بھ وەرگێڕ بێت 
تۆ ھھمیشھ مافی وەرگێڕت ھھیھ کاتێک پھیوەندی بھ چاودێریی تھندروستی یان چاودێریی ددان دەکھیت. گرنگھ   

زارەکی لھو کھ تۆ بگھیتھ ناوەندی تھندروستی، نھخۆشخانھ یان چاودێری ددان لھ کاتێکی باشدا، چونکھ وەرگێڕی  
 کاتھدا بۆ سھردانی تۆ گیراوە. 

 
  ی نھێنی بوون یبھرپرسیارێت  
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پسپۆڕانی چاودێریی تھندروستی و وەرگێڕەکان بھرپرسیارێتی نھێنی بوونیان ھھیھ. ئھمھ واتھ ئھوان زانیاری  
 لھبارەی تۆ بۆ ھیچ کھسێکی تر یان بھرپرسێک بھبێ مۆڵھتی تۆ ئاشکرا ناکھن.

 
 
ئھو کاتھی تۆ دەگھڕێیت بھدوای چاودێری پزیشکی، چاودێری ددان یان کڕینی دەرمانی   

   ڕەچھتھدا
کارتێکی ناسنامھ، بھڵگھنامھی پێناس لھ دەزگای باجی سویدی، پسووڵھی پھنابھرێتی،  ھھمیشھئھگھر بکرێت،  

 . بھێنھیان پاسپۆرت بۆ سھلماندنی ناسنامھی خۆت  LMAکارتی 
ئھگھر تۆ ژمارەی پێناسی کھسی سویدیت نھبێت، ئھوا ژمارەی نھخۆش وەردەگریت یھکھمجار کھ داوای  

. ژمارەکھ پێویستھ بپارێزرێت و لھگھڵ خۆت ھھڵی Jämtland Härjedalen ھھرێمی  چاودێری دەکھیت لھ
کردووە، تۆ   بگریت کاتێک جارێکی داھاتوو داوای چاودێری دەکھیت. ئھگھر تۆ ژمارەی نھخۆشی خۆت ون 

 پێویستھ دووبارە ناو و ڕێکھوتی لھدایکبوونت بڵێیت. 
 
 
   چوون و ھاتنھوە لھ چاودێریی تھندروستی 
تۆ بھرپرسی لھ گھشتی خۆت بۆ چاودێریی تھندروستی و چاودێریی ددان و گھشتکردن لھو شوێنانھوە. بژاردەی   

کاتێک گھشت بۆ و لھ چاودێریی تھندروستییھوە  سھرەتایی گھشتکردن بھ پاس، شھمھندەر یان ئۆتۆمبێلی تایبھتھ 
دەکھیت. تۆ دەکرێ بھشێک لھ تێچووی گھشتھکھت بۆ ببژێردرێتھوە دوای ئھوە. پسووڵھکانت بپارێزە و داوای  

 گھشتی چاودێریی تھندروستی لھ دابینکھری چاودێریی تھندروستی بکھ.
 sjukresor/sjukresor/-http://ltr.se/fardtjanstلھبارەی قھرەبووکردنھوە زیاتر بخوێنھوە لھ  

ئھگھر تۆ لھبھر ھھر ھۆکارێک چوون و ھاتنھوە بۆ یان لھ دەزگای چاودێریی تھندروستییھکھ سھخت بوو، تۆ  
کارمھندانی تھندروستی  ھھندێکجار مافی گھشتکردنی چاودێریی تھندروستیت بھ تھکسی ھھبێت.دەکرێ 

ھھڵسھنگاندن دەکھن کھ کێ ئھوەندە نھخۆشھ تا پێویستی بھ گرتنی تھکسی ھھبێت لھ چوون بۆ یان ھاتنھوە لھ  
کارمھندانی تھندروستی   خزمێک تھنھا ئھو کاتھ دەتوانێت لھگھڵت بڕوات بھ تھکسی ئھگھر چاودێریی تھندروستی.

بڕیاریان دابێت کھ تۆ ئھوەندە نھخۆشی کھ پێویستیت بھ یارمھتی و چاودێری خزمێک ھھیھ. تۆ کرێی شوفێری 
 تھکسیھکھ دەدەیت بھر لھوەی گھشتھکھ دەست پێ بکات. 

مھگھر بھ پاس، شھمھندەفھر یان ئۆتۆمبێلی تایبھت  تۆ بھرپرسی لھ ڕێکخستنی گھشتی گھڕانھوەت بۆ ماڵھوە 
ئھوەی ستافی پزیشکی پێچھوانھکھی بڵێن. ئھمھ ھھروەھا جێبھجێ دەبێت ئھگھر تۆ بھ تھکسی یان ئۆتۆمبێلی  

 فریاگوزاری بۆ چاودێریی تھندروستی ھاتبیت. 
 
 
   ئھگھر پێویستیت بھ ئامۆژگاری یان چاودێریی تھندروستی ھھیھ 
پھرستارەکھ و�می   .۱۱۷۷مارە تھلھفۆنی ژدەتوانیت قسھ لھگھڵ پھرستار بکھیت بھ تھلھفۆن کردن بۆ  

پرسیارەکانت دەداتھوە، ئامۆژگاریت پێدەدات، ھھڵسھنگاندت بۆ دەکات ئاخۆ پێویستیت بھ چاودێری ھھیھ و لھم  
 بکھیت لھ ھھرکاتێکی ڕۆژدا.  ۱۱۷۷تۆ دەتوانیت پھیوەندی بھ   حاڵھتھدا یارمھتی زیاترت دەدات.

 
 
   ئھگھر تۆ خۆت بۆ زانیاری چاودێری تھندروستی دەگھڕێیت  
چھندین نووسین لھبارەی نھخۆشیھکان، ناساغییھکان، پشکنین و چارەسھرەکان ھھیھ. زۆر  www.1177.se لھ  

 لھو نووسینانھ بۆ زمانی جیاواز وەرگێڕدراون. 
 
 

   ندروستیت ھھیھ؟ئایا تۆ نھخۆشیت یان کێشھی تھ 
 داوای پێویستھ تۆ  نییھ، نھخۆشخانھ یان  دەستبھجێ  چاودێری بھ پێویستی  کھ  ھھیھ وەھات  کێشھی تۆ  ئھگھر 

 ڕۆژێک ھھموو  ۱۷:۰۰ تاکو  ۸:۰۰ کاتژمێر لھنێوان  تھندروستی  ناوەندی. تھندروستی  ناوەندی لھ بکھیت  یارمھتی 

http://ltr.se/fardtjanst-sjukresor/sjukresor/
http://www.1177.se/
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 کلینیکی  کھ ھھن  تھندروستی  ناوەندی. دابنێیت  چاوپێکھوتن  ھپێویست تۆ  پھرستار، یان  پزیشک بینینی  بۆ . کراوەیھ
 .ھھفتھدا دیاریکراوی  کاتی  لھ دەکھن  پێشکھش ڕاستھوخۆ  چوونھژوورەوەی

 زانیاریی پھیوەندیکردن بۆ ناوەندی تھندروستی/خزمھتگوزاریی تھندروستی نیشتمانیی ددان:  
 
 
 
   ئھگھر تۆ بھسھختی نھخۆش یان زامداریت  
ئھگھر تۆ لھناکاو تووشی نھخۆشییھکی سھخت بوویت یان لھ ڕووداوێک بریندار بوویت، تۆ پێویستھ بچیت بۆ   

کاژمێر ڕۆژانھ،  ۲٤. ناوەندی چاودێریی کتوپڕ بۆ ماوەی Östersundناوەندی چاودێری کتوپڕ لھ نھخۆشخانھی 
 ھھموو ڕۆژێک، کراوەیھ.

 . ۱۱۲ژمارە تھلھفۆنی بارودۆخھ کتوپڕەکان بریتییھ لھ  
ژمارەی فریاگوزارییھ و دەکرێ تھنھا ئھو کاتھ بھکار بھێنرێت کھ مھترسی دەستبھجێی بۆ ژیان و جھستھ  ۱۱۲ 

 ھھبێت.
 
، گرنگھ کھ تۆ یان یھکێک لھ ستافھکھ  Östersundئھگھر تۆ پھناخوازیت و ڕێت پێدراوە بۆ نھخۆشخانھی  

 ئھنجومھنی کۆچی سویدی ئاگادار بکاتھوە. 

 

   ئھگھر تۆ ئازاری ددانت ھھبێت  
ر دەمت  ئھگھر پێویستیت بھ چاودێری کتوپڕی ددان ھھبوو (ئھگھر تۆ تا، ھھ�وسان، ئازارت ھھبوو یان لێدان بھ 

کھوتووە)، تۆ پێویستھ پھیوەندی بھ ھێڵی یارمھتی خزمھتگوزاریی نیشتمانی تھندروستیی ددانھوە بکھیت 
 . بۆ بینینی پزیشک یان پھرستاری ددان، تۆ پێویستھ چاوپێکھوتن دابنێیت. ۰٦۳۱٥۳۳۰۰

 
 
   ئھگھر پێویستیت بھ قسھکردن لھگھڵ کھسێک بێت  
بۆ کێشھی دەروونی سووک، تۆ دەتوانی پھیوەندی بھ ناوەندی تھندروستییھوە بکھیت. ئھمانھ دەکرێت کێشھی  

 وەک بھزەحمھت خھوتن، نیگھرانی یان کاردانھوە بۆ تھنگژە و خھم بن. 
ھھیھ  یارمھتی دەستبھجێئھگھر تۆ ھھست دەکھیت بھتوندی لھڕووی دەروونیھوە نھخۆشیت و پێویستیت بھ  

. ژمارەی Östersundنی پھیوەندی بھ بھشی فریاگوزاریی پزیشکیی دەروونییھوە بکھیت لھ نھخۆشخانھی دەتوا
 ۰٦۳۱٥۳۲٥۰تھلھفۆن: 

 بکھیت تا یارمھتیت بدەت لھ پھیوەندیدا بیت.  ۱۱۷۷تۆ ھھمیشھ دەتوانیت پھیوەندی بھ   
 
 
   ئھگھر تۆ سکپڕیت یان سکپڕ دەبیت  
پشکنینھکانی سپکپڕی دەکرێت لھ دەرمانخانھکان و زۆرێک لھ دوکانھکان بکڕدرێن. پھیوەندی بھ ناوەندی   

تھندروستیی خۆتھوە بکھ ھھر کھ زانیت سکپڕیت. لھ ناوەندی تھندروستی چاودێری تھندروستی  
ک ھھیھ. ئھگھر پێویست  دایکایھتی/کلینیکی مامانی بوونی ھھیھ. تۆ مافی پشکینینی گشتیی بھردەوامت الی مامانێ

بێت، تۆ ڕەوانھی پزیشکێک دەکرێیت. تۆ زانیاری بھر لھ منداڵبوون، چاودێری لھکاتی منداڵبوون و پشکنینی  
گشتیی بۆ خۆت و منداڵھکھت دوای منداڵبوون وەردەگریت. تۆ ھھروەھا ئامۆژگاری لھبارەی دژە سکپڕی 

 اودێرییھ بدەیت. وەردەگریت. تۆ پێویست ناکات ھیچ تێچوویھک بۆ ئھم چ
 
 
  لھباربردن 
بھپێی یاسای سویدی، ئافرەت بڕیار دەدات ئاخۆ دەیھوێت لھباربردنی ھھبێت یان نا. تۆ دەتوانیت پھیوەندی بھ   

 بکھیت و کھسێک زیاتر یارمھتیت دەدات.  ۱۱۷۷ناوەندی تھندروستیھوە بکھیت یان تھلھفۆن بۆ  



4 )4 ( 

و بۆ چاوپێکھوتن بنووسن لھ ئھو ئافرەتانھی کھ داوای ئامۆژگاری دەکھن لھبارەی لھباربردنھوە دەتوانن نا  
. چاوپێکھوتنھکھ لھ کلینیکی نھخۆشی ژنان تۆمار دەکرێت، Östersundکلینیکی لھباربردن لھ نھخۆشخانھ لھ 

 . ۰٦۳۱٥۳٥۹۳یان   ۰٦۳۱٥۳۹۳۰ژمارە تھلھفۆنھکھ ئھمھیھ 
 
 
 
 
  ناوەندی تھندروستیی منداڵ  
ساڵ بێت سھردانی بھردەوامی   ٥ - ۰لھ ناوەندی چاودێریی منداڵی ناوەندی تھندروستی، ئھو مندا�نھی تھمھنیان  

تۆمارکراویان پێشکھش دەکرێت بۆ پشکنین و کوتان. گھشھ و تھندروستی منداڵھکان چاودێری دەکرێت. تۆ وەک 
ناوەندی تھندروستیی منداڵ ئارەزوومھندانھیھ    دایک یان باوک پاڵپشتی و ئامۆژگاری وەردەگریت. سھردانھکان بۆ 

و بێبھرامبھرە. ھھموو ئھو مندا�نھی سھردانی ناوەندی تھندروستیی منداڵ دەکھن سھردانی تۆمارکراو وەردەگرن  
لھ تھمھنی تایبھتدا. تۆ خۆت دەتوانی پھیوەندی بھ ناوەندی تھندروستیی منداڵھوە بکھیت ھھرکاتێک بتھوێت ئھگھر 

یک و باوک پێویست بکات پرسیار لھبارەی منداڵھکھت یان پرسیارت لھبارەی بوون بھ دایک و باوک تۆ وەک دا 
 ھھبێت. 

 
 
  دەرمان 
ئھو دەرمانھی وەک پھناخواز بۆت نووسراوە دەکرێت لھ دەرمانخانھ بھ نرخی کھمتر بکڕدرێت. تۆ نرخی تھواو   

 بۆ ھھموو دەرمان و بھرھھمھ بێ ڕەچھتھکان دەدەیت. 
 
 
   استنی تێچووی زۆرپار 
بۆ ئھو کھسانھتان کھ مۆڵھتی نیشتھجێبوونیان ھھیھ، پاراستنی تێچووی بھرز بۆ ھھر یھکھ لھ تێچووە   

 پزیشکییھکان، چاودێریی تھندروستی و تێچووەکانی دەرمانخانھ ھھیھ.
ۆ ئھو پھناخوازان دەتوانن داواکاریی پێشکھش بکھن بۆ بھخششی تایبھت لھ ئھنجومھنی کۆچی سویدی ب 

تێچووانھی کھ تۆ ناتوانیت لھ ھھر شوێنێک قھرەبوو وەربگریتھوە. ھھموو ئھو پسوو�نھی وەری دەگریت  
بیانپارێزە کاتێک سھردانی چاودێریی تھندروستی یان چاودێریی ددان دەکھیت، دەرمانی ڕەچھتھ دەکڕیت یان  

 یاری زیاترت پێ بدات. کاتی گھشتی چاودێریی تھندروستی. ئھنجامی کۆچی سویدی دەتوانێت زان
 


