
 

 

ክክንክን ናይ ስንን ሓፈሻዊ ሕክምናን ንሓተትቲ ዑቕባ 
 
እንተድኣ ሓሚምካ 
ክንክን እንተድኣ ደሊኻ ናብ ማእከል ጥዕና ደውል። እቶም ሓካይምን ኣለይቲ ሕሙማትን ኣብቲ ማእከል ጥዕና ዘለው ንመብዛሕትኡ 
መቚሰልትን ሕማማትን ክከታተሉ ይኽእሉ። ኣድላዪ እንተድኣ ኮይኑ ድማ ናብ ሆስፒታል ክትስደድ ኢኻ። እቲ ማእከል ጥዕና ካብ ሰኑይ 
ክሳብ ዓርቢ ካብ ስዓት 08:00 ቅ.ቀ ክሳብ 17:00 ድ.ቀ ክፉት ኢዩ። ምኽሪ እንተድኣ ደሊኻ ድማ ብቁጽሪ 1177 ደውል። እዚ ኣገልግሎት’ዚ 
ን24ስዓታት/7 መዓልታት ቅሩብ ኢዩ። ሕክምናዊ ምኽርታት ካብ ኣለይቲ ሕሙማት እንታይ ክትገብር ከምዘለካ ክንገረካ ኢዩ። እቶም 
ኣለይቲ ሕሙማት ቛንቛታት ኢንግሊዝን ሽወደንን ይዛረቡ። 
 
ኣብ ግዜ ምሸት ወይ ቀዳመ-ሰንበት እንተድኣ ተጸሊኡካ 
ገለ ማእከላት ጥዕና ኣብ ግዜ ምሸትን ቀዳመ-ሰንበትን ክፉታት ኢየን። እዚአን ድማ ናይ ህጹጽ ክንክን ማእከላት (jourcentraler) 
ይበሃላ። እተን ናይ ህጹጽ ክንክን ማእከላት ኣብ Eksjö፣ Jönköpingን Värnamoን ተደኲነን ይርከባ። ዝኸፍቱሉ ስዓታት ድማ ኣብ ግዜ 
ምሸት ካብ 17:00 ድ.ቀ ክሳብ 22:00 ድ.ቀ ኣብ ቀዳመ-ሰንበት ድማ ካብ 10:00 ቅ.ቀ ክሳብ 22:00 ድ.ቀ። ኣድላዪ እንተድኣ ኮይኑ ናብ 1177 
ደውል እሞ ሽዑ ናብ ማእከል ህጹጽ ክንክን ክትቀርብ ትኽእል ኢኻ።   
 
ከቢድ ሓደጋታት ወይ ሕማም 
ብኸቢድ ሓሚምካ እንተድኣ ሃሊኻ ወይ ድማ ብከቢድ ተጎዲእካ እንተድኣ ኮይንካ ኣብ ሓደጋ፣ ኣብ ክፍሊ ሓደጋን ህጹጽን ሓገዝ 
ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ክፍሊ ሓደጋታትን ህጹጽን ኣብ ኩለን ሆስፒታላት ኣብ Eksjö፣ Jönköping ከምኡ’ውን Värnamo ዘለዋ 
ይርከብ። ን24 ስዓታት/7መዓልታት ድማ ክፉት ኢዩ። ብኸቢድ  ሓሚምካ እንተድኣ ሃሊኻ ወይ ድማ ብኸቢድ ኣብ ሓደጋ እንተድኣ 
ተጎዲእካ፣ ኣብ ክፍሊ ሓደጋን ህጹጽን ሓገዝ ምርካብ ይከኣል። ክፍልታት ሓደጋን ህጹጽን ኣብ ሆስፒታላት ኣብ Eksjö, Jönköping 
ከምኡ’ውን Värnamo ክርከብ ይከኣል። ን24 ስዓታት/7መዓልታት ድማ ክፉታት ኢዮም። ንስኻ ወይ ድማ ካልእ ሰብ ብቐጥታ ናይ ህጹጽ 
ክንክን እንተድኣ ኣድልይዎም፣ ናይ ህጹጽ ቁጽሪ 112 ብምድዋል ኣምቡላንስ ምርካብ ይከኣል። 
 
ናይ ስኒ ቓንዛ እንተድኣ ኣጋጢሙካ 
ንህጹጽ ናይ ስኒ ክንክን ንሓኪም ስኒ ደውለሉ። ህጹጽ ማለት ሓደ ሰብ ጽዑቕ ቓንዛ ስኒ፣ ጽኑዕ ረኽሲ ወይ ድማ ሓደጋ እንተድኣ 
ኣጋጢሙካ እዩ። 
 
ህጻናት ወይ መንእሰያት ሓተትቲ ዑቕባ 
ክንክን ጥዕና 
ክንክን ጥዕና ንህጻናትን ንመንእሰያት ትሕቲ 20 ዓመትን ብነጻ ኢዩ። ብተወሳኺ ናይ ሆስፒታል ክንክን’ውን ብነጻ ኢዩ። ህጻናት ጌና 
ትምህርቲ ዘይጀመሩ ኣብቲ ማእከል ክንክን ጥዕና ህጻናት ምስ ሓኪም ህጻናት ክራኸቡ ኢዮም። ትምህርቲ ዝጀመሩ ህጻናት ግን ኣብ ቤት 
ትምህርቲ ምስ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሓኪም ወይ ኣላዪት ሕሙማት ክራኸቡ ኢዮም። 
 
ክንክን ስኒ 
ህጻናት መንእሰያት ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦምን ናብ ናይ ስኒ ሕክምና ብነጻ ክጥቐሙ ይፍቐደሎም። 
 
ዓበይቲ ሓተትቲ ዑቕባ 
ክንክን ጥዕና 
ካብታ መበል 20 ዓመት ዝኾንካላ መዓልቲ፣ ንናይ ህጹጽ ሓፈሻውን ናይ ስንን ክንክን ጥራሕ ኢዩ ዝምልከተካ፣ ከምኡ’ውን ክጸንሕ 
ዘይክእል ክንክንን። ናይ ህጹጽ ክንክን ማለት ብጽዑቕ ምስ ዘሕምካ ወይ ድማ ከቢድ መጉዳእቲ ኣብ ሓደጋ ምስ ዘጋጥመካ ማለት ኢዩ። 
ነቲ ጥዕናኻ ክከናኸነካ እትሓቶ ሰብ ብዛዕባ ናትካ ክንክን ዝጸንሕ ድዩ ወይስ ኣይኮነን ንሱ ኢዩ ዝውስን። ናብ ሓኪም ምኻድ ዋግኡ SEK 
50 ኢዩ። ናብ ካልእ ናይ ሕክምና በዓል ሞያ ምኻድ ድማ SEK 25 ኢዩ። ናይ ሆስፒታል ክንክን ብነጻ ኢዩ። 
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ክክንክን ስኒ 
ኣብ ናይ ስኒ ሕክምና፣ ካብ ወዲ 18 ንላዕሊ ምስ ዓበይቲ ኢኻ ትቑጸር። ዓበይቲ ድማ ንናይ ህጹጽ ክንክን ናይ ስኒ ሕክምና ጥራሕ ኢዩ 
ዝፍቐደሎም። እቲ ዋጋ ድማ SEK 50 ኢዩ። 
 
ናይ ደቒ-ኣንስትዮ ክንክን ጥዕና 
ጥኑሳት ደቒ-ኣንስትዮ ንምኽሪን ሓገዝን ዝምልከት ንኣገልግሎት ጥዕና ደቒ-ኣንስትዮ ክረኽበኦም ይግባእ። እዚ ኣገልግሎት’ዚ ብነጻ ኢዩ። 
 
መሰል ንኣስተርጓሚ 
ቛንቛ ሽወደን እንተድኣ ዘይርድኣካ ኮይኑ፣ ናብ መሳለጥያታት ክንክን ጥዕና ወይ ናይ ስኒ-ሕክምና ክትከይድ ከለኻ ናይ ኣስተርጓሚ ሓገዝ 
ንኽትረክብ ይፍቐደልካ ኢዩ። እዚ ኣገልግሎት ብነጻ ኢዩ። ብኽብረትካ ቕድሚ ናብኡ ምብጻሕካ ኣቐዲምካ ኣስተርጓሚ ከምዘድልየካ 
ሓብር። እቲ ኣስተርጓሚ ናትካ ኩነታት ብስቱርነት ኢዩ ዝሕዞ። 
 
መጓዓዝያ ናብ ክንክን ጥዕና መሳለጥያ 
ካብቲ ማእከል ጥዕና ወይ ሆስፒታል ርሕቕ ኢልካ ትቕመጥ እንተድኣ ኮይንካ፣ ብመጀመርታ ህዝባዊ መጓዓዝያ ባቡር ወይ ኣውቶቡስ 
ፈትን ወይ’ውን ዝማልኡኻ ሰባት ሕተት። እቲ ናትካ ናይ ሕክምና ኩነታት ብናትካ መንገዲ ክትጓዓዝ ከምዘይትኽእል ሓበሬታ ሂቡ፣ ናይ 
መጓዓዝያ ደገፍ ካብን  ናብን ክንክን ጥዕና መሳለጥያ ክትረክብ ትኽእል። እቲ ክንክን ዘካይድ ኣካል ኢዩ ዝውስን ሓገዝ ናይ መጓዓዝያ 
ንኽግበረልካን ንኸይግበረልካን። ድጋፍ ዘድልየካ እንተድኣ ኮይኑ ነቲ ክንክን ዘካይድ ኣካል ምውካስ ይከኣል። እንተድኣ ብጽኑዕ ሓሚምካ 
ሃሊኻ ወይ ድማ ከቢድ መጉዳእቲ እንተድኣ ሃልዩካ ናይ ህጹጽ ክንክን ዘድልየካ እንተድኣ ኮይኑ ብቁጽሪ 112 ደውል። 
 
ናይ ሓፈሻዊ ሕክምና መርመራ ኣብ ሽወደን ብጽሕ ምስበልካ 
ሕጂ እንተድኣ ናብ ሽወደን በጺሕካ ናይ ሕክምና መረምራ ናይ ግድን ክህልወካ ኣለዎ። እዚ ኣገልግሎት ብነጻ ኢዩ። ንኩነታት ጥዕናኻ 
ዝምርምር ሓኪም ወይ ድማ ኣላዪት ሕሙማት ክትረኽቦም ኢኻ። ኩሎም ህጻናትን ዓበይትን ናይ ሕክምና መርመራ ከካይዱ ኣለዎም። 
እቲ ሓኪም ወይ ኣላዪ ሕሙማት ነቲ ውጽኢት ኩነታት ጥዕናኻ ብዜካኻ ንወላሓደ ሰብ ኣይሕብሩን ኢዮም። 
 
LMA ካርድ 
ናብ መሳለጥያ ክንክን ጥዕና ወይ ናይ ስኒ-ሕክምና ክትከይድ ከለኻ ኩሉ ግዜ LMA ካርድኻ ወይ ናይ ዑቕባ ቕብሊት ወረቐት ከተርኢ 
ኣለካ። እታ ካርድ ወይ ቕብሊት ወረቐት ናትካ መንነት መለልዪ ወረቐት ክሳብ ናይ መንበሪ ፍቓድ ዝወሃበካ እተገልግል ኢያ። እንተድኣ 
መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቡካ፣ ምስቶም ወኪል ስደተኛታት ተመዝጊብካሉ ዘለኻ ግዜ ነታ LMA ካርድ ክትዕቕባ ከድልየካ ኢዩ። 
 
ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ www.1177.se ተወከሱ 
• ክንክን ኣብ ሽወደን ሓታቲ ዑቕባ እንተድኣ ኮይንካ፣ ተሓቢእካ ወይ ብዘይወረቐት እንተድኣ ሃሊኻ 
• ንህጻናት ዝወሃብ ምኽሪ፣ ካልኦት ቛንቛታት 
 
ቁጽሪ ስልክታትን ኣድራሻታትን 
ኣብ ዝቕጽል ገጽ ኣድራሻን ቁጽሪ ስልክን ናይቲ እትደልዮ ኣገልግሎት ክንክን ጥዕና ክትረክብ ኢኻ። 
 
ናይ ሓገዝ መስመር ንህጻናት በይኖም ዘለዉ 
• ብቁጽሪ 0200-77 88 20 ደውል 
• ክፉት ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት ካብ 15:00 ክሳብ 18:00 
• ቛንቛታት፥ ኢንግሊዝ፣ ዳሪ፣ ዓረብ 
• መደወሊ ብነጻ ኢዩ። 
• ብስመ-ስውር ምድዋል ይከኣል ኢዩ። 

 


