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 خوش آمدید! Jämtland Härjedalenبه منطقه 
 

یا    Jämtlandاین جزوه حاوی اطالعاتی برای کسانی است که به تازگی به سوئد و 
Härjedalen  های بهداشتی یا دندانپزشکی دارند. اند و نیاز به ارتباط با مراکز مراقبترسیده 

 
شوید، آزمایش سالمت به وارد به سوئد وارد میهنگامی که به عنوان یک پناهجو یا تازه 

 شود صورت رایگان به شما ارائه می
شود. حتی اگر دارای مجوز اقامت این آزمایش پزشکی در اولین فرصت پس از ورود شما به سوئد انجام می

د از این آزمایش سالمت رایگان برخوردار شوید.توانیمعتبر نباشید یا مخفیانه زندگی کنید، همچنان می

توانید در مورد سالمت  در هنگام انجام آزمایش سالمت، با یک پزشک یا پرستار دیدار خواهید کرد. شما می

خود صحبت کنید و یک آزمایش انجام خواهد شد تا مشخص شود که آیا مبتال به هر گونه بیماری عفونی 

شود تا شما بتوانید مراقبت و درمانی را که به آن نیاز دارید،  آزمایش سالمت انجام میاین  هستید یا خیر.

  های بهداشتی دریافت خواهید کرد.همچنین اطالعاتی در مورد نحوه انجام مراقبتشما  دریافت کنید.

آزمایش سالمت توسط مرکز بهداشت منطقه شما انجام خواهد شد.

همراه زمان انجام آن از طریق نامه برای شما ارسال خواهد شد. همچنین   پیشنهاد انجام آزمایش سالمت به 

توانید برای اید، میاید و قبالً آزمایش سالمت را انجام ندادهدر صورتی که چنین پیشنهادی دریافت نکرده

تماس بگیرید.  مرکز بهداشت خودرزرو وقت با 

 
 

 بهداشتی و دندانپزشکی  هایحق برخورداری از مراقبت 
های اورژانسی پزشکی و  سال سن دارند، واجد شرایط استفاده از مراقبت که بیش از  بزرگساالن پناهجو

های ذکر های زایمان، مشاوره در زمینه جلوگیری از بارداری، سقط جنین، مراقبتدندانپزشکی، مراقبت

هایی که بنا به تشخیص پزشکان یا دندانپزشکان برای مقابله با مراقبتهای واگیر و شده در قانون بیماری

های پزشکی طبق یک لیست قیمت ویژه پرداخت باشند. هزینه مراقبتتر الزم هستند، مییک بیماری جدی

های پرداختی توسط بیماران عادی کمتر است.خواهد شد که از هزینه 

کنند،  ال سن دارند، مشابه تمام کودکانی که در سوئد زندگی میس که کمتر از  کودکان و جوانان پناهجو

های پزشکی و دندانپزشکی رایگان هستند.واجد شرایط استفاده از مراقبت

های پزشکی و دندانپزشکی با  توانید از مراقبتبه شما اعطا شده است، می مجوز اقامتدر صورتی که  

ها بر اساس نیاز ارزیابی شده به مراقبت و  ده نمایید. مراقبتشرایطی مشابه با تمام شهروندان سوئدی استفا

های شود. برای کسانی که هنوز در خانهبرای ساکنان حوزه شهرداری با نرخ استاندارد تعیین شده ارائه می

هستند، محاسبه  ها مشابه پناهجویانی که دارای کارت اداره مهاجرت سوئد اقامت دارند، هزینه

های پزشکی به صورت رایگان ارائه  سالگی برسد، مراقبت نگامی که یک کودک به سن شود. تا همی

سالگی رایگان است و پس از آن بر اساس نرخ جاری  های دندانپزشکی تا سن شود. مراقبتمی

شود.های دندانپزشکی ارائه میمراقبت

باید  های دندانپزشکی مراجعه کنید، راقبتتوانید در وقت مشخص شده به مرکز خدمات بهداشتی یا ماگر نمی 

در غیر اینصورت حتی در صورت عدم مراجعه، هزینه از شما دریافت از قبل، وقت خود را لغو کنید، 

خواهد شد. 
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 اگر به مترجم نیاز دارید 
های بهداشتی و دندانپزشکی، از  شما همیشه از این حق برخوردارید که هنگام ارتباط با مراکز مراقبت 

مترجم استفاده کنید.  بسیار مهم است که در زمان مناسب به مراکز بهداشت، بیمارستان یا دندانپزشکی برسید  

زیرا مترجم برای مراجعه شما و در آن زمان رزرو شده است.

 
 ظ محرمانگی وظیفه حف 
های بهداشتی و مترجمان وظیفه دارند محرمانگی اطالعات را حفظ کنند. این موضوع متخصصان مراقبت 

به این معنی است که آنها اطالعات مربوط به شما را بدون اجازه شما برای هیچ شخص یا نهاد دیگری افشا 

کنند. نمی

 
 

کی یا خرید داروهای نسخه شده های پزشکی، دندانپزشهنگامی که جهت دریافت مراقبت  

 کنید مراجعه می 
یک کارت شناسایی، سند شناسایی از اداره مالیات سوئد، رسید پناهندگی، کارت  همیشهدر صورت امکان،  

.همراه داشته باشیدای که هویت شما را نشان دهد، یا گذرنامه 

رای دریافت مراقبت در منطقه ای که باگر دارای شماره هویت شخصی سوئدی نیستید، اولین دفعه

مراجعه کنید، یک شماره بیمار دریافت خواهید کرد. این شماره را باید در محل  

کنید، به همراه داشته باشید.  مناسب ذخیره کرده و دفعات بعدی که جهت دریافت خدمات مراقبتی مراجعه می

داً نام و تاریخ تولد خود را ارائه کنید.اگر شماره بیمار خود را گم کردید، باید مجد

 
 

 های بهداشتی رفت و برگشت به مرکز مراقبت  
بهداشتی و دندانپزشکی بر عهده شما است. انتخاب اولیه  هایمسئولیت رفت و برگشت به مرکز مراقبت 

های بهداشتی، سفر با اتوبوس، قطار یا خودروی شخصی است. بعداً جهت رفت یا برگشت از مرکز مراقبت

های سفرتان به شما وجود دارد. رسیدهای سفر خود را نگه دارید و از امکان بازپرداخت بخشی از هزینه

ای بهداشتی، فرم سفر را درخواست کنید.هارائه دهنده مراقبت

توانید به جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد بازپرداخت هزینه می 

مراجعه نمایید 

های بهداشتی  در صورتی که به دلیل هر گونه مشکل سالمتی، رفتن یا برگشت از مرکز خدمات مراقبت

پرسنل مرکز بهداشت  برای شما مشکل است، گاهی اوقات ممکن است واجد شرایط سفر با تاکسی باشید.

های بهداشتی  تکنند که چه کسانی آنقدر مریض هستند که برای آمدن یا برگشت از مرکز مراقبارزیابی می

اگر پرسنل مرکز بهداشت به این نتیجه برسند که آنقدر مریض هستید که به کمک و   به تاکسی نیاز دارند.

تواند همراه شما با تاکسی سفر کند. قبل از اینکه سفر خود مراقبت یکی از اقوام نیاز دارید، یکی از اقوام می

اکسی پرداخت کنید. را شروع کنید، باید هزینه تاکسی را به راننده ت

با اتوبوس، قطار یا خودروی شخصی هماهنگ کنید مگر اینکه  شما باید سفر برگشت خود را به خانه 

کارکنان پزشکی طور دیگری تشخیص دهند. این موضوع در صورتی که توسط تاکسی یا آمبوالنس به  

کند. های پزشکی منتقل شده باشید نیز صدق میمرکز مراقبت
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 های بهداشتی دارید ورتی که نیاز به مشاوره در مورد مراقبت در ص 
تواند به سؤاالت با یک پرستار صحبت کنید.  پرستار می شماره تلفن توانید از طریق تماس با می 

شما پاسخ دهد، به شما مشاوره دهد، ارزیابی کند که آیا به مراقبت نیاز دارید و در این صورت بیشتر به شما  

تماس بگیرید. توانید با در هر زمانی از روز می کمک کند.

 
 

 های بهداشتی هستید مراقبت  اگر خودتان به دنبال اطالعات بیشتر در مورد  
ها وجود دارد. بسیاری از  ها، آزمایشات و درمان ها، ناراحتیاطالعاتی در مورد بیماری  در سایت 

اند.های مختلف ترجمه شده این اطالعات به زبان

 
 آیا بیمار هستید یا مشکالت سالمتی دارید؟ 

بگیریدکمکبهداشتمرکزازبایدندارد،بیمارستان درفوریمراقبتبهنیازکهداریدمشکالتیاگر

قبلازبایدپرستاریاپزشکبهمراجعهجهتاستبازتاساعتازروزهربهداشتمرکز

وقترزرو بهنیازبدون رابیماران هفته،ازمشخص ی هایزمان دربهداشتمراکزبرخیبگیریدوقت

کنندمی پذیرشقبلی
اطالعات تماس مرکز بهداشت شما/خدمات ملی بهداشت دندان: 

 
 

 اگر شدیداً بیمار شده یا دچار آسیب شدید  
های اگر ناگهان دچار یک بیماری جدی شده و یا در تصادف دچار آسیب شدید، باید به مرکز مراقبت 

 های اورژانس هر روز به صورت مراجعه کنید. مرکز مراقبت اورژانس در بیمارستان 

ساعته باز است.

است.  های اورژانسی شماره تلفن مربوط به وضعیت 

های بدن در معرض  اضطراری است و باید تنها در مواقعی استفاده شود که یکی از اندامیک شماره   

خطر فوری قرار داشته یا خطر مرگ وجود دارد. 

اید، بسیار مهم است که شما یا یکی از پذیرش شده اگر پناهجو هستید و در بیمارستان  

اطالع دهد. کارکنان، موضوع را به اداره مهاجرت سوئد 

 

 اگر دچار درد دندان شدید  
ای  های اورژانسی دندانپزشکی نیاز پیدا کردید )اگر دچار تب، تورم یا درد هستید و یا ضربهاگر به مراقبت 

تماس   به قسمت دهان شما وارد شده است(، باید با تلفن خدمات ملی بهداشت دندان به شماره 

ندانپزشک یا پرستار دندانپزشکی باید از قبل وقت بگیرید. بگیرید. جهت مراجعه به د

 
 

 اگر نیاز دارید با کسی صحبت کنید  
توانند مواردی توانید با مرکز بهداشت خود تماس بگیرید. این مشکالت میبرای مشکالت روحی خفیف، می 

از قبیل مشکالت خواب، اضطراب و واکنش به بحران یا اندوه از دست دادن نزدیکان باشد. 

توانید با  دارید، می کمک فوریکنید دچار مشکالت روحی روانی شدید هستید و نیاز به اگر احساس می 

تماس بگیرید. شماره تلفن:  بخش اورژانس روانپزشکی در بیمارستان 

تماس بگیرید.  توانید جهت دریافت کمک در زمینه برقراری ارتباط، با همیشه می
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 اگر باردار هستید یا باردار شدید 
ها قابل خریداری است. به محض اینکه و بسیاری از فروشگاه هاهای آزمایش بارداری از داروخانهکیت

متوجه شدید باردار هستید، با مرکز بهداشت خود تماس بگیرید. در مرکز بهداشت، یک کلینیک  

های بهداشتی بارداری وجود دارد. شما از این حق برخوردارید که به طور منظم نزد یک  مامایی/مراقبت

ورت لزوم، به پزشک ارجاع داده خواهید شد. قبل از تولد کودک اطالعاتی در ماما چکاپ انجام دهید. در ص

اختیار شما قرار خواهد گرفت، در طول زایمان از شما مراقبت خواهد شد و پس از زایمان، شما و کودک  

های جلوگیری از بارداری  توانید در مورد روشمورد بررسی و چکاپ قرار خواهید گرفت. همچنین می

ای پرداخت کنید. گونه هزینهها نیاز نیست هیچدریافت کنید. برای این مراقبت مشاوره

 سقط جنین  
خواهد جنین خود را سقط کند یا خیر. برای دریافت گیرد که میبر اساس قانون سوئد، زن تصمیم می 

تماس بگیرید. توانید با مرکز بهداشت یا شماره های بیشتر، میکمک

توانند در کلینیک سقط جنین بیمارستان دنبال مشاوره در مورد سقط جنین هستند، می زنانی که به 

یا  وقت رزرو کنند. این وقت در کلینیک زنان و زایمان و از طریق شماره  

قابل رزرو است. 

 
 
 
 

 مرکز بهداشت کودکان 
سال وقت  5تا  0شت، به طور منظم جهت مراجعه کودکان سنین های کودکان مرکز بهدادر مرکز مراقبت 

شود. بر رشد و سالمت کودکان نظارت رزرو شده و واکسیناسیون و آزمایشات این کودکان انجام می

شود. برای شما به عنوان والدین، پشتیبانی و مشاوره ارائه خواهد شد. مراجعه به مرکز بهداشت کودکان  می

های کنند، وقتاست. برای تمام کودکانی که به مرکز بهداشت کودکان مراجعه می داوطلبانه و رایگان

مشخصی جهت مراجعه در سنین خاص تعیین خواهد شد. در صورتی که به عنوان والدین سؤالی در مورد  

توانید هر زمان که خواستید با مرکز بهداشت کودک خود و یا سؤالی در مورد امور والدینی دارید، می

ان تماس بگیرید. کودک

 
 

 دارو 
شود، از داروخانه با قیمتی کمتر از قیمت معمول داروهایی که برای شما به عنوان یک پناهجو نسخه می 

قابل خریداری است. برای تمام داروها و محصوالت بدون نسخه دیگر، باید قیمت کامل آن را پرداخت کنید. 

 
 

 محافظت در برابر هزینه باال  
های مجوز اقامت هستند، محافظت در برابر هزینه باال برای هزینهبرای آن دسته افرادی از شما که دارای  

های دارویی وجود دارد. های بهداشتی و هزینهپزشکی، مراقبت

توانند به هایی که امکان بازپرداخت آن از طریق دیگری به آنها وجود ندارد، میپناهجویان برای هزینه 

ئه کنند. تمام رسیدهایی را که در هنگام مراجعه به هزینه ویژه ارااداره مهاجرت سوئد درخواست کمک

کنید، های بهداشتی یا دندانپزشکی، خرید داروهای نسخه شده یا سفرهای درمانی دریافت میمراکز مراقبت

تواند اطالعات بیشتری در اختیار شما قرار دهد. نگهداری کنید. اداره مهاجرت سوئد می
 


