
 

 

 الرعایة الصحیة والرعایة الطبیة لألسنان
 لطالبي اللجوء

 
 الشعور باإلعیاء

اطلب المركز الصحي إذا كنت في حاجة إلى تلقي الرعایة. فاألطباء والممرضون في المركز الطبي یستطیعون التعامل مع جمیع اإلصابات 
إلى الجمعة من الساعة ثنین االواألمراض. ولن یقوموا بإرسالك إلى مستشفى إال في حالة الضرورة. ویفتح المركز الصحي أبوابھ من یوم 

ساعة وفي جمیع أیام  24إذا كنت ترید االستفسار، وھذه الخدمة متوفرة على مدار  1177. وُیرجى االتصال بالرقم 17:00إلى  08:00
األسبوع. ستحصل على المشورة الطبیة من الممرضین الذین سیخبرونك بما یجب علیك فعلھ، ویتكلم ھؤالء الممرضون اللغتین السویدیة 

 واإلنجلیزیة.
 

 خالل اللیل أو في عطلة نھایة األسبوعالشعور باإلعیاء 
). وتقع مراكز jourcentralerبعض المراكز الصحیة تعمل أثناء اللیل وفي عطلة نھایة األسبوع، وُیطلق علیھا مراكز رعایة الطوارئ (

ناء اللیل ومن الساعة أث 22:00إلى  17:00رعایة الطوارئ في إكشو، ویونشوبینغ، وفارنامو. وتفتح ھذه المراكز أبوابھا من الساعة 
 وسیتم تحویلك إلى مركز رعایة الطوارئ إذا لزم األمر. 1177خالل عطلة نھایة األسبوع. اتصل بالرقم  22:00إلى  10:00

 
 الحوادث واألمراض الخطیرة

ام الطوارئ إذا كنت مریًضا بشدة أو تعرضت لحادث خطیر، فُیمكنك الحصول على مساعدة في قسم الطوارئ والحوادث. وتقع أقس
ساعة وفي جمیع أیام األسبوع. اتصل  24والحوادث في مستشفیات إكشو، ویونشوبینغ، وفارنامو. وتفتح ھذه األقسام أبوابھا على مدار 

 لطلب سیارة إسعاف إذا كنت أنت أو شخص آخر في حاجة إلى رعایة طارئة وفوریة. 112بالرقم 
 

 الشعور بألم في األسنان
للحصول على رعایة طارئة لألسنان. والمقصود بكلمة طارئة ھو المعاناة من ألم شدید في األسنان أو عدوى خطیرة  اتصل بطبیب األسنان
 أو التعرض لحادث.

 
 طالبو اللجوء من األطفال أو الشباب

 الرعایة الصحیة
 ستشفى مجاني أیًضا.عاًما على الرعایة الصحیة مجاًنا. كما أن العالج داخل الم 20یحصل األطفال والشباب دون سن 

 وسُیعرض األطفال الذین لم یدخلوا المدرسة بعد على ممرضة أطفال وطبیب أطفال داخل مركز صحة الطفل.
 سُیعرض األطفال الذین دخلوا المدرسة على ممرضة المدرسة أو طبیب داخل المدرسة.

 
 الرعایة الطبیة لألسنان

 ب األسنان مجاًنا.عاًما زیارة طبی 18یحق لألطفال والشباب دون سن 
 

 طالبو اللجوء البالغون
 الرعایة الصحیة
عاًما، یحق لك الحصول فقط على الرعایة الطبیة الطارئة والرعایة الطبیة لألسنان، واألنواع األخرى من الرعایة التي  20بمجرد بلوغ سن 

اإلصابة في حادثة خطیرة. وسُیحدد الشخص الذي تبلغھ بحالتك ال ُیمكنھا االنتظار. وُیقصد بالرعایة الطارئة ھو الشعور باإلعیاء الشدید أو 
 سواء إن كانت ھذه الرعایة ُیمكنھا االنتظار أم ال.

 كرونا سویدیة. 25كرونا سویدیة. وتبلغ تكلفة زیارة أي عامل آخر في الرعایة الصحیة  50وتبلغ تكلفة زیارة الطبیب 
 وتحصل على العالج داخل المستشفى مجاًنا.
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 رعایة الطبیة لألسنانال
عاًما. ویحق للبالغین وحدھم الحصول على رعایة طارئة لألسنان. وتبلغ تكلفة ھذه الرعایة  18سن البلوغ بالنسبة لطبیب األسنان ھو 

 كرونا سویدیة. 50الطارئة 
 

 الرعایة الصحیة للمرأة
 على المساعدة واالستشارة.االتصال بخدمات الرعایة الصحیة للمرأة للحصول  الحوامل ینبغي للسیدات

 وھذه الخدمة مجانیة.
 

 حق الحصول على مترجم
إذا كنت ال تتكلم اللغة السویدیة، فیحق لك الحصول على خدمات مترجم عند زیارة مرفق للرعایة الصحیة أو طبیب األسنان. وھذه الخدمة 

 المترجم على سریة حالتك الصحیة.مجانیة. ُیرجى إبالغنا قبل الزیارة إذا كنت تحتاج إلى مترجم. وسیحافظ 
 

 السفر إلى مرفق للرعایة الصحیة
إذا كنت تقطن بعیًدا عن مركز صحي أو مستشفى، فینبغي لك ركوب قطار أو حافلة أو اطلب من شخص أن یصطحبك في سیارتھ إلى 

مساعدة في السفر إلى مرفق للرعایة الصحیة ھناك. إذا كانت حالتك الصحیة ال تسمح لك بالسفر بھذه الُطرق، فُیمكنك الحصول على 
ى والعودة منھ. وسیحدد مقدم الرعایة ما إذا كنت مستحًقا للحصول على المساعدة أم ال. ُیرجى االتصال بمقدم الرعایة إذا كنت في حاجة إل

 المساعدة.
 رئة.عند الشعور باإلعیاء الشدید أو التعرض إلصابة وتحتاج إلى رعایة طا 112اتصل بالرقم 

 
 الفحص الطبي فور الوصول إلى السوید

وھذه الخدمة مجانیة. سیقابلك طبیب أو ممرض لتحدید حالتك الصحیة. ویجب على  یجب علیك الخضوع لفحص طبي فور وصولك إلى السوید.
 كٍل من البالغین واألطفال الخضوع للفحص الطبي.

 فسیخبرك أنت فقط. ولن یبلغ الطبیب أو الممرض أحًدا غیرك عن حالتك الصحیة،
 

 LMAبطاقة 
 أو إیصال اللجوء عند زیارة مرفق للرعایة الصحیة أو طبیب أسنان. LMAینبغي إبراز بطاقة طالبي اللجوء 

وُتعد ھذه البطاقة أو اإلیصال ھویتك الشخصیة التي یجب علیك استخدامھا طوال فترة انتظار الحصول على تصریح إقامة. في حالة 
 لحین التسجیل في مصلحة الھجرة. LMAح إقامة، احتفظ ببطاقة الحصول على تصری

 
 www.1177.seمزید من المعلومات على الموقع اإللكتروني 

 الحصول على رعایة في السوید لطالبي اللجوء المختبئین أو غیر المسجلین• 
 نصائح للرعایة الذاتیة لألطفال، متوفرة بلغات أخرى• 
 

 أرقام الھاتف والعناوین
 وي الصفحة التالیة على قائمة بالعناوین وأرقام الھاتف الخاصة بخدمة الرعایة الصحیة التي تحتاج إلیھا.تحت
 

 خط مساعدة األطفال الذین یعیشون بمفردھم
 0200-778820اتصل بالرقم • 
 18:00إلى  15:00في جمیع أیام األسبوع من  متوفر• 
 والعربیةاللغات المتوفرة: اإلنجلیزیة، والداریة، • 
 المكالمة مجانیة.• 
 ُیمكنك عدم اإلفصاح عن ھویتك.• 

 


