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Vårdval Halland
تتيح لك  Vårdval Hallandاختيار المركز الصحي الذي ترغب في االلتحاق به عند حاجتك للرعاية الصحية .ويمكنك
أي ً
ضا اختيار بعض العيادات الخارجية التخصصية .مع العلم بأن جميع المراكز الصحية والعيادات الخارجية التخصصية
التي تغطيها خدمة  Vårdval Hallandقد تم التحقق منها واعتمادها من قبل .Region Halland

اختيار المركز الصحي المناسب
يمكنك في هاالند اختيار المركز الصحي الذي ترغب في زيارته عند احتياجك للرعاية .كما يمكنك االختيار من بين
المراكز الصحية سواء كانت مراكز خاصة أو مراكز يديرها  .Region Hallandويجب أن يوفر لك المركز الصحي
الرعاية الصحية والطبية التي تغنيك عن موارد المستشفيات .كما يلتزم أي ً
ضا بإرشادك إلى االخصائي المناسب واخصائي
الرعاية النفسية المناسب.
وينطوي اختيارك على عقد اتفاق ما بينك وبين المركز الصحي الخاص بك .ويجب أن يكون المركز الصحي الذي تختاره
هو خيارك األساسي عند حاجتك للرعاية .ويمكنك تغيير المراكز الصحية في أي وقت.
كما يمكن ألفراد العائلة اآلخرين اختيار مراكز صحية مختلفة .ويمكن للوالدين أو األوصياء اختيار مركز صحي لألطفال
والشباب األقل من  81سنة.
كيفية اختيار مركز صحي


امأل نموذج اختيار وحدة الرعاية وأرسله إلى المركز الصحي الذي ترغب فيه .وسيتصل بك المركز الصحي في
غضون  81يو ًما إلخبارك بموعد قبول انضمامك به.

يمكنك معرفة المزيد حول مواضع تركيز المراكز الصحية المختلفة والخدمات التي تقدمها قبل اتخاذك قرار االلتحاق .هل
ترغب في التسجيل بمركز صحي قريب من منزلك أو مكان عملك؟ وما هي أوقات عملها؟ وما هي التخصصات المتوفرة
لدى هذه المراكز.

اختيار العيادة الخارجية التخصصية
يمكنك في هاالند اختيار الرعاية التخصصية لبعض التشخيصات التي تأتي في إطار رعاية البشرة والعالج النفسي
للبالغين .وسيتم توفير المزيد من التخصصات في المستقبل.
كما نرحب باتصالك بالعيادة التخصصية عند تأكيدها حاجتك للرعاية المتخصصة .وفي أغلب الحاالت ،يقوم بإصدار هذا
التأكيد أحد أطباء المركز الصحي ويحولك إلى العيادة المتخصصة .ويمكنك أي ً
ضا االتصال بالعيادة التخصصية بنفسك إلى
جانب كتابة طلب إحالة ذاتية.
ويمكنك أي ً
ضا االختيار ما بين العيادات المتخصصة الخاصة أو التي يديرها  Region Hallandودفع نفس الرسوم
سواء كانت العيادة عامة أو خاصة.
يضم نظام  Vårdvalالرعاية التخصصية للتشخيصات التالية:
العناية بالبشرة :اإلكزيما والصدفية والحكة وفحص الوحمات
العالج النفسي للبالغين :عالج االكتئاب واالضطراب ثنائي األقطاب واالضطرابات العصبية النفسية مثل اضطراب نقص
االنتباه مع فرط النشاط واضطراب نقص االنتباه.

كيفية اختيار العيادات التخصصية
 ال يمكنك اختيار عيادة إال عند حاجتك إليها .يمكن أن تتم إحالتك من قبل طبيبك الموجود بالمركز الصحي أو
يمكنك االتصال بإحدى عيادات الرعاية التخصصية التي تعد جزء من نظام  Vårdval Hallandبنفسك.
 ينطبق هذا االختيار على فترة مرضك أو حاجتك للعالج .كما يحق لك اختيار عيادة جديدة عند الرغبة في ذلك.
 ستتم مطالبتك بنفس الرسوم سواء كانت العيادة التي اخترتها خاصة أو يديرها .Region Halland
يمكنك الحصول على معلومات بخصوص العيادات التي يمكنك االختيار من بينها على .www.1177.se/vardval

