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ما الذي ستفعله إذا كنت بحاجة
إلى رعاية صحية أو رعاية األسنان
ARABISKA

المستوصف – إذا لم تكن بحالة مرض شديد أو إصابة

إذا كنت تعاني من أمر ال يتطلب الرعاية الفورية في المستشفى ،فيجب أن تطلب المساعدة
من المستوصف .يبدأ دوام المستوصفات من الساعة  8:00وحتى الساعة  17:00في كافة أيام
األسبوع .ولكي تذهب إليهم يجب عليك أن تتصل بهم وتحجز موعداً.
بيانات االتصال بالمستوصف:

الدليل الصحي  – 7711إذا كنت بحاجة إلى استشارات صحية

عندما تتصل بالرقم  ،1177يمكنك أن تتحدث مع ممرضة عبر الهاتف .وتجيب هذه الممرضة
على األسئلة وتقدم االستشارات الصحية وتقيّم ما إذا كنت بحاجة إلى الرعاية ،وفي هذه الحالة
تُحيلك إلى الجهة المختصة .ويمكنك أن تتصل بالرقم  1177في اي وقت على مدار الساعة .كما
تتوفر لديهم إمكانية التحدث عن طريق مترجم .كما يمكنك الحصول على استشارات عن طريق
اإلنترنت؛ حيث تجد في الموقع  www.1177.seنصوصا ً عن األمراض واآلالم والفحوصات
والعالجات .كما أن بعض هذه النصوص مترجم إلى لغات عديدة.
عيادة الطوارئ – إذا تعرضت لمرض شديد أو إصابة

إذا أُصبت فجأة بمرض شديد أو إصابة ناجمة عن حادث ،فيجب عليك أن تذهب إلى عيادة
الطوارئ في مستشفى أوستِرسوند .تفتح عيادة الطوارئ أبوابها على مدار الساعة في كافة األيام.
إذا تم إدخالك إلى مستشفى أوستِرسوند ،فمن المهم جداً أن تقوم – أنت أو أحد العاملين في
المستشفى – بتبليغ مصلحة الهجرة في أوستِرسوند .رقم هاتف مصلحة الهجرة هو:
.010 – 485 54 18

رعاية األسنان – إذا كان لديك ألم في األسنان

األطفال الذين تقدموا بطلب اللجوء يحق لهم الحصول على رعاية األسنان تماما ً مثل األطفال
اآلخرين في السويد .والطفل هو من لم يكمل سن  18عاماً.
أما طالبي اللجوء من الكبار ،فال يحق لهم سوى عالج األسنان في الحاالت الطارئة ،أي إذا كان
المرء مصابا ً بارتفاع درجة الحرارة أو انتفاخ أو ألم أو إصابة (إذا تعرّض لضربة على فمه).
يجري استدعاء األطفال تلقائيا ً إلى نظام رعاية األسنان الشعبي إلجراء فحوصات في المنطقة التي
يسكنون فيها .وإذا كان الطفل بحاجة إلى رعاية طارئة ،فيمكن االتصال برقم المناوبة لدى نظام
رعاية األسنان الشعبي .063 – 15 33 00

الكبار الذين يحتاجون إلى رعاية طارئة يمكنهم أيضا ً أن يتصلوا برقم المناوبة لدى نظام رعاية
األسنان الشعبي .أي أنه يجب دائما ً االتصال وحجز موعد قبل الذهاب إلى رعاية األسنان الطارئة.
الحقوق ضمن الرعاية الصحية ورعاية األسنان

األطفال الذين تقدموا بطلب اللجوء (دون سن  18عاماً) يحق لهم الحصول على الرعاية الصحية
ورعاية األسنان التي يحتاجون إليها ،وفق نفس الشروط المطبقة على األطفال اآلخرين المقيمين
في السويد.
أما الكبار الذين تقدموا بطلب اللجوء (فوق سن  18عاماً) فيحق لهم الحصول على الرعاية الصحية
الطارئة ،ورعاية األسنان الطارئة ،ورعاية األمومة ،والرعاية أثناء الوالدة ،واالستشارات المتعلقة
بوسائل منع الحمل ،واإلجهاض ،والرعاية وفقا ً لقانون الحماية من األمراض ال ُمع ِدية ،والرعاية
التي ال يمكن االنتظار فيها.
تذكـّر أنه يجب عليك دوما ً أن تبرز إثبات تقديم اللجوء أو بطاقة اللجوء ()LMA-kort
عندما تستخدم الرعاية الصحية ورعاية األسنان وعندما تشتري أدوية من الصيدلية وفق
وصفة طبية.
الفحص الطبي

يحق لجميع طالبي اللجوء أن يحصلوا على فحص طبي مجاني .ومن األفضل أن تستغل هذه
الفرصة.
المترجم

يحق لك دائما ً أن تستعين بمترجم عندما تتواصل مع جهات الرعاية الصحية ورعاية األسنان .وإذا
كان لديك موعد مع المستوصف أو المستشفى أو عيادة األسنان ،فمن المهم أن تحضر في الموعد
المحدد ،ألن المترجم يكون محجوزاً من أجلك أنت.
تكاليف الزيارات إلى الرعاية الصحية ورعاية األسنان

األطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن  20عاما ً يتلقون الرعاية مجاناً.
األشخاص الذين أكملوا سن  20عاما ً يدفعون:
• 25كرونة لقاء زيارة ممرضة المنطقة في أحد المستوصفات
• 50كرونة لقاء زيارة الطبيب في أحد المستوصفات

• 50كرونة لقاء زيارة عيادة الطوارئ في المستشفى ،إذا قام المرء بزيارة المستوصف أوالً
وحصل على إحالة منهم .وإذا لم تكن معه إحالة فتكلف زيارة عيادة الطوارئ  300كرونة.
األطفال والشباب الذين يطلبون اللجوء يمكن أن يحصلوا على معالجة أسنانهم مجاناً .ويسري ذلك
حتى يكمل المرء سن  18عاماً .أما الكبار الذين أكملوا سن  18عاما ً وتقدموا بطلب اللجوء ،فيمكن
أن يحصلوا على عالج األسنان في الحاالت الطارئة ،إذا كان المرء مصابا ً بارتفاع درجة الحرارة
أو انتفاخ أو ألم أو إصابة (إذا تعرّض لضربة على فمه) .وتكلف الزيارة  50كرونة.

ت حامال ً
في حال أصبح ِ

اتصلي بالمستوصف بمجرد أن تعرفي أنك حامل؛ حيث يحق لك الحصول على فحوصات منتظمة
لدى القابلة .وإذا لزم األمر فيمكنك زيارة الطبيب .كما تحصلين أيضا ً على معلومات قبل الوالدة،
وعلى رعاية أثناء الوالدة ،وعلى فحوصات لك وللطفل بعد الوالدة .ويمكنك أيضا ً أن تحصلي على
استشارات حول وسائل منع الحمل .وال تحتاجين لدفع أي رسوم عن هذه الرعاية.
اإلجهاض

حسب القانون السويدي ،فإن المرأة هي التي تقرر بنفسها ما إذا كانت تريد إجراء اإلجهاض أم ال.
والنساء اللواتي يردن الحصول على استشارة بشأن اإلجهاض يجب عليهن أن يحجزن موعداً لدى
عيادة اإلجهاض في مستشفى أوستِرسوند .ويوجد لديهم رقمان للهاتف:
يمكنك االتصال بالرقم  063 – 15 39 30يوم االثنين والثالثاء واألربعاء ،بين الساعة
 8:00والساعة .9:00
يمكنك االتصال بالرقم  063 – 15 35 93يوم الخميس والجمعة ،بين الساعة  8:00والساعة .9:00
التنقل

أنت تتحمل نفقات التنقل من وإلى جهة الرعاية الصحية ورعاية األسنان .وإذا كان كادر الرعاية
يرى أنك مريض لدرجة أنك تحتاج إلى سيارة أجرة (تكسي) بدالً من الباص ،فإنهم سيكتبون لك
شهادة بذلك ويطلبون لك سيارة أجرة .تبلغ تكلفة السفرة الواحدة  40كرونة .وتدفع الرسم إلى سائق
السيارة قبل بدء الرحلة.
األدوية

إذا كنت بحاجة إلى أدوية ،فيجب عليك أن تشتريها من الصيدلية التي يحددها الطبيب .وإذا حصلت
على وصفة طبية باألدوية وقمت بإبراز بطاقة اللجوء ( )LMA-kortعند جلب األدوية ،فلن تدفع
أكثر من  50كرونة .أما عند شراء أدوية ال تحتاج إلى وصفة طبية ،فإنك تدفع ثمن الدواء حسب
ثمنه االعتيادي.
الحق في الحصول على تعويض
ّ

احتفظ بكافة اإليصاالت التي تحصل عليها عندما تقوم بزيارة جهات الرعاية الصحية أو رعاية
األسنان أو عندما تشتري أدوية بموجب وصفة طبية وعندما تتنقل ألسباب صحية .فإذا دفعت أكثر
من  400كرونة خالل فترة  6أشهر ،فيمكنك أن تتقدم بطلب الحصول على معونة خاصة لدى
مصلحة الهجرة .يمكن أن تحصل على تعويض عن التكاليف التي تتجاوز  400كرونة .أي أنك
ستحصل على تعويض بقيمة  200كرونة ،إذا كنت قد دفعت  600كرونة مثالً.

