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 Jämtland هارجیدالن به منطقهء جمتالند
Härjedalen   خوش آمدید 

 

 Jämtland منطقهء جمتالند و یا هارجیدالنبه سویدن  تازهمعلومات برای شما که 
Härjedalen  رسیده اید و نیاز دارید با بخش مراقبت های صحی ویا دندان پزشکی به

 تماس شوید.  
 
زمانیکھ شما بھ عنوان پناھجو ویا یک خارجی بھ سویدن میآیید، معاینھء طبی رایگان برای 

 شما ارائھ می شود 
شما ھمچنان مستحق معاینھء صحی رایگان    شود.  ی انجام م  یدن در اسرع وقت پس از ورود شما بھ سو   طبی   نھیمعا

 .  دیکن ی م  ی زندگ بھ صورت مخفی   میشوید اگر کھ سند معتبیر برای اقامت در این کشور ندارید ویا
خود   صحت در مورد    دیتوان ی شما م جھت انجام این معاینھء صحی، شما با یک نرس و یا داکترراجع میشوید. 

  نھیمعا این .، انجام میشود ریخ ای دی دار ی عفون   یھا یماریب شما  ایآ نکھمعاینھ جھت دانستن ای  ویک نمایید صحبت 
 ان ھمچنشما  نمایید، انجام میشود. افتیخود را در ازی مراقبت و درمان مورد ن دیبتوان صحی جھتی اینکھ شما

کھ   صحی  توسط مرکز نھیمعا این  کرد. دیخواھ افتی در صحی یعملکرد مراقبت ھا  ءدر مورد نحوه یالعاتاط
 .شود ی انجام م دیشما متعلق بھ آن ھست

  افت یدر یشنھادیپ تا ھنوزکرد. اگر دیخواھ افت یخود در ء صحی نھیپست با زمان معا قیاز طر شنھادیپ کی شما
بھ تماس شده وقرار مالقات مرکز صحی خود با   دیتوان ی ، مدیرا انجام نداده ا  ء صحی نھیمعا وقبالً   دینکرده ا
  بگیرید.

 
 

 حق مراقبت ھایی صحی ومراقبت از دندان
 ، مراقبت ھایدندان پزشکی مراقبت    و سال، از مراقبت ھای عاجل صحی    18باالتر از    پناه جویان بزرگسال،

دوران بارداری/ مراقبت ھایی دوران حمل، مشاوره جلوگیری از بارداری، سقط جنین، مراقبت ھای مطابق قانون  
بیماری ھایی جدی تری  شرایط  از    می توانندساس ارزیابی داکتران  ابھ  بیماری ھای ساری ومراقبت ھایی کھ  

خاصی پرداخت می شود کھ کمتر از   ھزینھ طبق لیست    صحی   ھزینھ مراقبت ھای  ، برخوردارند.جلوگیری نمایند
 ھزینھ ھای معمولی بیماران است. 

پزشکی رایگان مانند ھمھ کودکان   و دندان صحی  مراقبت ھای  عین  سال از    18و جوانان زیر    کودکان پناه جو
 برخوردارند.  یدن ساکن در سو 

پزشکی با شرایط مشابھ ھمھ شھروندان   و مراقبت ھای دندان   صحی از حق مراقبت ھای  شما  ،  دارید  سند اقامت  اگر
بر اساس نیاز ارزیابی شده برای مراقبت با ھزینھ    برای ساکنین شھر  صحی   برخوردار ھستید. مراقبت   یدنی سو 

مستقر ھستند، این  یدن  سو   ت اداره مھاجراماکن  کھ ھنوز در  کسانیکھ  تعیین شده ارائھ می شود. برای  و  استاندارد  
ی بھ صورت رایگان ارائھ گسال 18اعمال می شود. مراقبت ھای پزشکی تا سن  LMAارائھ کارت  بعد ازھ ھزین

  نرخ فعلی مراقبت دندان  ھ اساس ب  بوده وبعد از آن سالگی رایگان    23  سن   پزشکی تا  مراقبت ھای دندان   .می شود
 میباشد.  پزشکی 

باید آن را از  ،  حاضر شوید  پزشکی   یا مراقبت ھای دندان   صحی برای خدمات    قرار مالقات خود   بھ  نمیتوانیداگر  
 .  حتی اگر آنجا نبوده ایدھزینھ را پرداخت نمایید  باید در غیر این صورت،  قبل لغو کنید،

 
 

   اگر شما بھ ترجمان ضرورت دارید 
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داشتن یک شما ھر زمانی کھ با بخش مراقبت ھای صحی و مراقبت ھای دندان پزشکی تماس می گیرید، از حق  
پزشکی   یا مراقبت ھای دندان  شفاخانھ، صحی بھ موقع بھ مرکز خودرا مھم است کھ این مترجم برخوردار ھستید. 

 شده است. موظف، زیرا مترجم برای شما در آن زمان انیدبرس
 

  داریوظیفھء راز
 را  شما  اطالعات   آنھا  کھ  معناست   بدان   این .  دارند  رازداری  ءوظیفھ  مترجمان   و   صحی   ھای  مراقبت   متخصصان 

 . کنند نمی  فاش دیگری مرجع  یا شخص ھیچ  بھ شما اجازه بدون 
 
 

پزشکی دندان  میخواھید   ھستید   ھنگامی کھ خواھان مراقبت ھای صحی، مراقبت ھای  یا  و 
   خریداری نمایید نسخھء تجویز شده را 

یا گذرنامھ   LMA، رسید پناھندگی، کارت  ویدن در صورت امکان، کارت شناسایی، سند شناسایی از اداره مالیات س 
 داشتھ باشید.  ھمیشھ با خودای کھ ھویت شما را تأیید می کند، 

شماره منطقھیدنی  ھویت شخصی سو ء  اگر  در  کھ  باری  اولین  یا  ندارید،  و  جمتالند   Jämtland ھارجیدالن ء 
Härjedalen    باید شماره را نگھداشتھ   بیمار را دریافت خواھید کرد.  ء، شمارهاقدام می نمایید  صحی   مراقبت برای

، باید نام و  گم کرده اید  . اگر شماره بیمار خود راببرید  با خود  برای مراقبت صحی میرویدبعد    ءھنگامی کھ دفعھو  
 کنید.تاریخ تولد خود را دوباره ذکر 

 
 

   مراقبت ھای صحی جھت رفت و آمد 
رفت و آمد    اصلی   انتخاب .  ھستید  دندان پزشکی  ھای   مراقبت   و  صحی   ھای  مراقبت   بھ  رفت و آمد خود   مسئول  شما

 از  بخشی   توانید  می   بعداً .  خودتان است   شخصی   یا موتر  قطار  شھری،     بس  جھت مراقبت ھای صحی استفاده از
  درخواست  صحی   خدمات   دھندهء  ارائھ  از  نگھداشتھ و   را  خود  رسیدھای.  خودرا دریافت نماییدھای رفت و آمد    ھزینھ

 نمایید تا فورم رفت و آمد را برایتان بدھد. 
با مراجعھ بھ ویبسایت ذیل بیشتر میتوانید در مورد دریافت ھزینھ ھایی رفت و آمد بخوانید  

sjukresor/sjukresor/-http://ltr.se/fardtjanst 
ممکن است گاھی اوقات    اگر بھ دالیل صحی دسترسی بھ خدمات صحی یا مراجعھ بھ آن برای شما مشکل است،

ارزیابی می کنند کھ چھ کسی    صحیل  ونپرسبرخوردار شوید.    صحی از حق سفر با تاکسی برای مراقبت ھای  
. یکی از بستگان  داردصحی  مراقبت ھای    رفت و آمد بھ  آنقدر بیمار است کھ نیاز بھ سوار شدن بھ تاکسی برای
تشخیص دھند کھ شما آنقدر بیمار    صحی نل  و کھ پرس  نمایدشما تنھا در صورتی می تواند با شما در تاکسی سفر  

تگان خود نیاز دارید. شما ھزینھ را قبل از شروع سفر بھ راننده تاکسی می  ھستید کھ بھ کمک و مراقبت یکی از بس
 پردازید. 

 مگر   ھستید  موتر شخصی خود  یا  قطار  با بس شھری،  بعد از مراقبت صحی  خانھ  تنظیم رفتن تان بھ   مسئول  شما
 صحی  ھای  مراقبت   بھ  آمبوالنس  یا  تاکسی  با  کھ  صورتی   در  امر  این .  بگویند  را  آن   خالف  کارمندان صحی   اینکھ

 .کند می  صدق نیز اید کرده مراجعھ
 
 

  در صورت نیاز بھ مشاوره در زمینھ ءمراقبت ھای  صحی
با یک پرستار صحبت کنید. پرستار می تواند بھ سواالت پاسخ    1177شمارهء تلیفون ذیل  می توانید با دایل نمودن  

دھد، بھ شما مشاوره بدھد، ارزیابی کند کھ آیا بھ مراقبت نیاز دارید یا خیر و در این صورت بھ شما کمک بیشتری 
 . تماس بگیرید 1177 شمارهء می توانید در ھر زمان از روز بامی کند. 

 

 
  اطالعات مراقبت ھای صحی ھستید اگر خودتان بھ دنبال 

http://ltr.se/fardtjanst-sjukresor/sjukresor/
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و درمان وجود دارد. بسیاری   ات ، بیماریھا، معاینامراضمربوط بھ  معلومات    www.1177.se ویبسایت ذیل   در
 .بھ زبانھای مختلف ترجمھ شده است معلومات از 

 
 

  آیا بیمار ھستید یا با سالمتی خود مشکل دارید؟
 مرکز   این .  بگیرید  کمک  صحی   مرکز  از  باید  ندارند،  شفاخانھ  در  عاجل  مراقبت   بھ  نیازی  کھ  دارید  مشکالتی   اگر

مالقات    وقت   باید  پرستار،  یاداکتر  بھ  مراجعھ  برای.  است   باز  17:00  تا  08:00  ساعت   بین  ھفتھ  روز  ھر  صحی 
 خدمات صحی ارایھ میدارند.  مشخصی   ساعات   در  بدون گرفتن قرار مالقات   کھند  دار  وجودصحیی    مراکز.  بگیرید

 : شما پزشکی دندان ملی خدمات/ بھداشت مرکز با تماس اطالعات
 
 
 

   ه اید اگرشدیداً بیمار و یا مجروح شد 
   ، باید بھ مرکز مراقبت ھای عاجل درشفاخانھء  حادثھ زخمی میشویداگر ناگھان از بیماری جدی رنج می برید یا در  

Östersund  ساعت و ھمھ روزه باز است.  24 عاجل بھ صورت مراجعھ کنید. مرکز مراقبت ھای 

 است. 112شماره تلفن در مواقع اضطراری 
مورد استفاده قرار می  زنده گی  برای جان و    عاجل است و فقط در صورت وجود خطر    عاجلیک شماره    112
 گیرد. 

 

 بھ  کارکنان   از  یکی   یا  شما  کھ  است   مھم  بسیار  ھستید،  بستریÖstersund   شفاخانھءدر  و   ھستید  پناھجو   شما  اگر
 .دھید  اطالع یدن سو  مھاجرت  اداره

 
  اگر دندان درد ھستید 

  ،)دھان  بھ ضربھ یا درد ، تورم ، تب  صورت  در ( پزشکی  دندان  عاجل در بخش  ھای مراقبت  بھ نیاز صورت  در
  اکتر دندان د بھ مراجعھ برای.  00 33 15-063 بگیرید تماس کشور پزشکی  دندان  ملی  خدمات  شمارهء با باید

 . بگیرید مالقات  وقت  باید ،دندان پرستار  یا
 
 

  اگر نیاز دارید با کسی صحبت کنید 
مشکل در خواب، اضطراب یا واکنش بھ بحران و اندوه می توانید با مرکز   ھمچون   برای مشکالت خفیف روانی،

 خود تماس بگیرید.  صحی 
عاجل روان نیاز دارید می توانید با بخش    عاجلکمک  احساس می کنید و بھ    اً خودرامریضاگر از نظر روانی شدید

 50 32 15-063تماس بگیرید. شماره تلفن: Östersund درمانی شفاخانھء 
کمک   در بخش مورد ضرورت   تماس بگیرید تا بھ شما در برقراری ارتباط  1177  شمارهء  ھمیشھ می توانید با   شما

 نماید.  
 
 

  اگر باردار ھستید و یا باردارمیشوید 
توانید از   واخانھد  از  آزمایش ھای بارداری را می  مغازه ھا خریداری کنید. بھ محض اطالع  از  بسیاری  ھا و 

وجود    قابلگی مادر/  صحی کلینیک مراقبت ھای    ،  صحی در مرکز    بھ تماس شوید.  خود  صحی بارداری با مرکز  
می شوید.    داکتر معرفی   معاینھ شوید. در صورت لزوم، بھ  قابلھ  توسط یکدارد. شما این حق را دارید کھ مرتباً  

از زایمان دریافت خواھید    شما اطالعاتی را قبل از زایمان، مراقبت ھای ھنگام زایمان و معاینات خود و نوزاد بعد

http://www.1177.se/
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مورد در  توانید  می  ھمچنین  پرداخت    جلوگیری  کرد.  بھ  نیازی  مراقبت  این  برای  بگیرید.  مشاوره  بارداری  از 
 ھیچگونھ ھزینھ ای ندارید. 

 
 

   سقط جنین
شمارهء   با  یا  صحی و  مرکز  با  توانید  می شما  .  نھ  یا  کند   سقط  خواھد  می   کھ  گیرد  می   تصمیم  زن   ،یدن سو   قوانین   طبق
 بگیرید تا بھ شما در زمینھ کمک شود. تماس 1177ذیل 

 Östersund  شفاخانھء  در  جنین   سقط  کلینیک  در  توانند  می   ھستند  جنین   سقط  مورد  در  مشاوره  دنبال  بھ  کھ  زنانی 
 15 – 063  یا    30 39 15-063ھای تلیفون ذیل    شماره  و یا    زنان،  کلینیک  یرند. میتوانید از طریقبگ  مالقات   قرار

 قرار مالقات بگیرید.   93 35
 
 
 
 

   مرکز صحی کودک
. رشد و  میشوند   سال بھ طور منظم معاینھ و واکسین   5تا    0در بخش مراقبت از کودکان مرکز صحی، کودکان  

سالمت کودکان کنترل می شود. شما بھ عنوان والدین پشتیبانی و مشاوره دریافت خواھید کرد. مراجعھ بھ مرکز  
کودکان مراجعھ می کنند، در سنین خاص    صحی کودک داوطلبانھ و رایگان است. ھمھ کودکانی کھ بھ مرکز    صحی 

الی  و الی در مورد فرزند خود یا سو عنوان والدین سبرخوردار خواھند شد. اگر بھ    قرار مالقات ھای صحی ویژهاز
 کودک تماس بگیرید. صحی در مورد والدین بودن دارید ، می توانید ھر زمان کھ مایل بودید خودتان با مرکز 

 
 

  دوا
خانھ با قیمت کمتر خریداری کنید.  دواکھ برای شما بھ عنوان یک پناھجو تجویز شده است را می توانید در وایی د

 و محصوالت بدون نسخھ را می پردازید. وا ھا سایر د ءشما تمام ھزینھ
 
 

   باالء از ھزینھ جلوگیری
  گرفتھ  نظر  در  دوا  و صحی    ھای  مراقبت   ،تداوی برای  باالیی   ھای  ھزینھ  دارید،  اقامت   سند  کھ  شما  از  کسانی   برای
 .است  شده

نمایند،    کھ  ھایی   ھزینھ   برای  توانند  می   پناھجویان   اداره   ازنمیتوانند باز پرداخت اش را درجایی دیگر دریافت 
  یا صحی    ھای  مراقبت   بھ  مراجعھ  ھنگام  کھ  را  رسیدھایی   ھمھند.  کن  دریافت   ویژه  ھزینھ  کمک  یدن سو   مھاجرت 
  می  دریافت   صحی   ھای  مراقبت   ھزینھء رفت و آمد برای  یا  تجویزی   ھایوا  د  خرید  پزشکی،  دندان   ھای  مراقبت 

 .دھد قرار شما اختیار در را بیشتری اطالعات  تواند  می  یدن سو  مھاجرت اداره. ، را نگھداریدکنید


