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زانیاری بۆ ئهتۆ که تازههاتووی بۆ سوید و یهمتالند یان ههریهدالهن و پێویستت به پێوندی
لهگهڵ نهخۆشخانه یان چاوهدێری ددانه.
www.regionjh.se
063 -14 75 00
له کاتێک هاتوویت بۆ ئێرا وهک داواخوازی مافی پهنابهری یان تازههاتوویت لێکۆڵینهوهیهکی
تهندروستی بهخۆڕایت پێشکهش دهکهن
لێکۆڵینهوهکهی تهندروستی تا دهکرێت به زوترین کات دوای ئهوهی که هاتوویت بۆ سوید دهکرێت .ئهگهر ئهتۆ
مۆڵهتی مانهوهت نیه یان وهک شاراوه دهژیت ئهوه ههروهها مافی لێکۆلینهوهیهکی تهندروستی بهخۆڕایت ههیه.
ل ه لێکۆڵینهوهکهی تهندروستی پزیشکێک یان سستهرێک دهبینیت .ئهتۆ باسی دۆخی تهندروستی خۆت دهکهیت
و ئازمایشی خوێنت پێشکهش دهکهن بۆ ئهوهی ببینن بزانن نهخۆشیگهلی درمت ههیه .لێکۆڵینهوهی تهندروستی
دهکهن بۆ ئهوهی ئهتۆ بتوانیت ئهو چاوهدێری و چارهسهر ه وهرگریت که پێویستته .ئهتۆ ههروهها زانیاری
وهرئهگریت دهربارهی چۆنیهتی کارکردنی چاوهدێری تهندروستی و نهخۆش .لێکۆڵینهوهکهی تهندروستی له
الیهن یهکه بۆ تهندروستی پهنابهران و ئاوارهکان ئهنجام دهدرێت.
ئهتۆ به پۆست داوهتنامهیهک وهرئهگریت به کاتێک بۆ لێکۆڵینهوهی تهندروستی ئهتۆ .ئهتۆ ههروهها دهتوانیت
تهلهفۆن بکهیت بۆ  063-14 23 60بۆ ئهوهی بۆ خۆت کات بگریتهوه ئهگهر هیچ داوهتنامهیهکت وهرنهگرتووه و
پێشتر هیچ لێکۆڵینهوهیهکی تهندروستیت نهکردوه.

مافی وهرگرتنی چاوهدێری نهخۆش و ددان

گهورهسااڵنی داواخوازی مافی پهنابهری ،پیرتر له  18ساڵ ،مافی چاوهدێری نهخۆش و ددان ،چاوهدێری
دایکان ،چاوهدێریزایین،ڕاوێژكارییكهرهستهی پێشگیریی له سكپڕی،لهبار بردن ،چاوهدێری به پێی یاسای
پاراستن دژ پهتا ،و ههروهها چاوهدێری که به ههڵسهنگاندنی پزیشک و سستهر دهکرێتدژایهتی دۆخێکی
نهخۆشیجیددی دهکات ههیه .خهرجی چاوهدێری نهخۆش دهبێت بدهیت به پێی لیستێکی تایبهتی پارهدان ،کهمتر
له خهرجی نهخۆشی ئاسایی.
منداڵی داواخوازی مافی پهنابهری و الوان له ژێر  18ساڵ مافی ههمان چاوهدێری بهخۆڕای نهخۆش و
ددانیان ههیه وهک ههموو ئهوه مندااڵنهی که له سوید دهژین.
ئهگهر ئهتۆ مۆڵهتی مانهوهت وهرگرت ئهوا مافی وهرگرتنی چاوهدێری نهخۆش و ددانت ههیه به ههمان
مهرجگهل وهک ههموو هاوواڵتییهکی سویدی .چاوهدێری به پێ پێویستی ههڵسهنگدراوی چاوهدێری دهدرێت و
بۆ ئهو کهسانهی که ل ه شارهوانی دانراون به خهرجی دیاریکراویئاسایی .بۆ ئهو کهسانهی که له خانووبهرهی
ئیدارهی کۆچ ماونهتهوه ئهو خهرجیه برهوی ههی ه که بۆ داواخوازانی مافی پهنابهری له کاتی نیشاندانی کارتی
ئێل.ئێم.ئا .چاوهدێری نهخۆش پێشکهش دهکرێت به بێ خهرجی تا ئهو کاتهی منداڵهکه تهمهنی  18ساڵ پڕ
دهکاتهوه .چاوهدێری ددان ب ه خۆڕاییه تا سهرهوهی تهمهنی  21ساڵ ،پاشان به پێی نهمزی برهوداری چاوهدێری.
ئهگهر ئهتۆ نهتوانیت بێیت بۆ سهردانێکی گیراوه بۆ وهرگرتنی چاوهدێری نهخۆش یان ددان دهبێت پێشتر
کاتهکه البهیت ،دهنا دهبێت خهرجی بدهیت ،ههرچهن ئهتۆ لهوێ نهبوویت.
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ئهگهر پێویستت به وهرگێڕه
ئهتۆ ههمیشه مافی وهرگرتنی وهرگێڕت ههیه له کاتی پێوهندی لهگهڵ چاوهدێری نهخۆش و ددان .ئهوه گرینگه که ل ه
کاتی دروست بێت بۆ ناوهندی تهندروستی ،نهخۆشخانه یان بۆ چاوهدێری ددان ،لهبهر ئهوهی وهرگێر گیراوهتهوه بۆ
سهردانی ئهتۆ ڕێک له ئهو کاته.

ڕازی پهنهانیی نهدركان
کارمهندی چاوهدێری نهخۆش و وهرگێڕڕازی پهنهانیی نهدرکانیان ههیه .ئهو ه به مانای ئهوهیه ک ه ئهوان زانیاری
دهربارهی ئهتۆ به کهسی دیکه یان دهستگا نادهن به بێ مۆڵهتی ئهتۆ.

له کاتێک داوای چاوهدێری نهخۆش ،چاوهدێری ددان دهکهیت یان دهرمان به ڕهچهت ه دهکڕیت
ئهگهر شیاوه ،ههمیشه کارتی ناسنامه ،ناسنامهی دامی باج ،پسووڵهی داوای مافی پهنابهری ،کارتی ئێل.ئێم.ئا یان
پاسپۆرت لهگهڵ خۆ بێنه که ناسنامهی ئهتۆ بسهلمێنێت.
ئهگهر ئهتۆ ژمارهی کهسی سویدیت نیه ژمارهیهکیجێگر وهرئهگریت یهکهم جار که داوای چاوهدێری دهکهیت له
ناوچهی یهمتالند ههریهدالهن .ئهو ژمار ه دهبێت ههڵگریت و لهگهڵ خۆت بێنیت له کاتێک داوای چاوهدێری دهکهیت
جارێکی دیکه .ئهگهر ژماره جێگرت لێ ون بووه دهبێت ناو و بهرواری لهدایک بوونت ههمتر باس بکهیت.

سهفهری هاتووچۆ بۆ چاوهدێری نهخۆش
ئهتۆ بۆ خۆت بهرپرسی سهفهری هاتووچۆی خۆتی بۆ چاوهدێری نهخۆش و ددان .له کاتێک هاتووچۆی چاوهدێری
نهخۆش دهکهیت دهبێت بۆ یهکهم سهفهر بهئۆتۆبوس،شهمهندهفهر یانئۆتۆمبیلیكهسیی ههڵبژێریت .ئهتۆ دهتوانیت
قهرهبوو وهرگریت بۆ بهشێک له خهرجیهکانی سهفهرت دواتر .پسووڵهکانت ههڵگره و داوای فۆرمێکی سهفهری
نهخۆش بکه الی چاودێریدهرهکه.
دهربارهی قهرهبوو زیاتر بخوێنه له ماڵپهڕی /http://ltr.se/fardtjanst-sjukresor/sjukresor
ئهگهر ئهتۆ به هۆی تهندروستی بۆت زهحمهته هاتووچۆی چاوهدێری نهخۆش بکهیت جاروبار لهوانهیه مافی
سهفهری نهخۆشت ههبێت به تاکسی .کارمهندانی چاوهدێری ههڵسهنگاندنی ئهو ه دهکهن که چ کهسێک ئهوهنده
نهخۆشه که پێویستی به سهفهر کردن به تاکسیه بۆ هاتووچۆی چاوهدێری نهخۆش.خزم و كهسوكار بۆیان ههیه
لهگهڵت سهفهر بکهن تهنیا ئهگهر به ههڵسهنگاندنی کارمهندانی چاوهدێری ئهوهنده نهخۆشیت که پێویستت به یارمهتی
و چـاوهدێری ئهو خزم یان کهسوکارهیه .ئهتۆ پارهی سهفهرهکه ب ه ڕانهندی تاکسیهکه دهدهیت پێش ئهوهی سهفهرهکه
دهست پێبکات.
ئهتۆ بۆ خۆت بهرپرسی جێبهجێی کردنی سهفهری گهڕانهوهیت بۆ مالی خۆت بهئۆتۆبوس،شهمهندهفهر یان
ئۆتۆمبیلیكهسیی ئهگهر کارمهندانی چاوهدێری نهخۆش شتێکی دیکه نهڵێن .ئهوه ههروهها بهو شێوهیه تهنانهت ئهگهر
به تاکسی یان ئامبواڵنس هاتی بۆ چاوهدێری نهخۆش.
ئهگهر پێویستت به ڕێنمایی ه دهربارهی چاوهدێری تهندروستی و نهخۆش
ئهگهر تهلهفۆن بۆ ژماره تهلهفۆنی  1177بکهیت دهتوانیت لهگهڵ سستهرێک قس ه بکهیت .سستهرهکه دهتوانیت واڵمی
پرسیارگهل بداتهوه ،ڕێنمایت بکات ،ههڵسهنگاندنی پێوهیستی ئهتۆ به چاوهدێری بکات و ئهگهر وهها بێت زیاتر
یارمهتیت بدات.
ئهتۆ دهتوانیت تهلهفۆن بۆ ژمارهی  1177بکهیت ل ه ههر کاتێک له ماوهی شهووڕۆژ.

ئهگهر دهتهوێت بۆ خۆت وهدوای زانیاری چاوهدێری نهخۆش و تهندروستی بگهڕێیت

نوووسراوه ههیه دهربارهی نهخۆشیهکان ،ناڕهحهتی ،لێکۆڵینهوهگهل و چارهسهری.

له ماڵپهڕی www.1177.se
زۆربهی نوووسراوهکان وهرگێڕاونهتهوه بۆ زمانی جیاواز.
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ئایا ئهتۆ نهخۆشیت یان کێشهی تهندروستیت ههیه؟
ئهگهر ناڕهحهتیت ههیه که پێویستی به چاوهدێریڕاستهوخۆ نی ه ل ه نهخۆشخان ه ئهو کاته دهبێت داوای یارمهتی ل ه
ناوهندی تهندروستی بکهیت .ناوهندی تهندروستی کراوهتهوه له بهینهیكاتژمێری  08.00تا  17.00ههموو رۆژانی
کار .بۆ ئهوهی بتوانیت پزیشک یان سستهر ببینیت دهبێت کاتێک بگریتهوه .ناوهندی تهندروستی ههیه که سهردانگای
کراوهی پزیشکیان ههیه ههندێک کات له ههفته.
زانیاری پێوهندی بۆ ناوهندی تهندروستیت یان چاوهدێری ددانی گهلی:

ئهگهر به گرانی نهخۆش کهوتیت یان زیانت پێگهیشت
ئهگهر له ناکاو دووچاری نهخۆشیهکی گران بوویت یان زیانت پێ گهیشت له تهسادوفێک دهبێت بڕۆیت بۆبهشی
ئۆرژانس له نهخۆشخانهی ووستهرسوند.بهشی ئۆرژانس کراوهتهوه شهووڕۆژ ،ههموو ڕۆژ.
ژمارهی تهلهفۆن له دۆخیتهنگاویی نالهبار.112 :
 112ژمارهیهکه  بۆ دۆخی نالهبار و تهنیا ئهگهر مهترسی بۆ ژیان ههی ه دهتوانیت بهکاری بهێنیت.
ئهگهر داواخوازی مافی پهنابهریت و له نهخۆشخانهی ووستهرسوند چاوهدێریت بکهن ئهو ه زۆر گرینگه که ئهتۆ
یان کهسێکی دیکه ل ه کارمهندهکان ئهوه به ئیدارهی کۆچ ل ه ووستهرسوند ڕابگهیهنن.
ژمارهی تهلهفۆنی ئیدارهی کۆچ.010-485 54 18 :

ئهگهر ددانهکانت ئێش دهکهن
ئهتۆ که به كوتوپڕ چاوهدێری ددانت پێویسته (ئهگهر تاب یان ژانت ههیه یان زیان به دهمت گهیشتووه) ،دهبێت تهلهفۆن
بۆ ژمارهی کێشکی چاوهدێری گهلی ددان بکهیت  .063-15 33 00بۆ سهردانی پزیشکی ددان یان سستهری ددان
دهبێت کات بگریتهوه.

ئهگهر پێویستت به قسه کردن لهگهڵ کهسێکه
له حاڵهتی ناڕهحهتی هاسانی دهروونی پێوهندی به ناوهندی تهندروستی خۆت یان یهکهی تهندروستی پهنابهران -
داواخوازانی مافی پهنابهری دهکهیت .ئهوه دهکرێت سهبارهت به کێشهی خهوتن ،نیگهرانی یان ههستگهل له کاتی
قهیران و خهم بێت.
ئهگهر ئهتۆ دۆخی دهروونیت زۆر خراپه و پێویستت به یارمهتی کوتوپڕه دهتوانیت پێوهندی بهبهشی ئورژانسی
دهروونناسی له نهخۆشخانهی ووستهرسوند بکهیت به ژماره تهلهفۆنی 063-15 32 50
ئهتۆ ههمیشه دهتوانیت تهلهفۆن بکهیت بۆ  1177که یارمهتیت دهدهن بۆ پێوهندی کردن.

ئهگهر ئهتۆ دووگیانیت یان دووگیان بووی
ئازمایشی دووگیانیی ههی ه بۆ کڕین ل ه دهرمانخان ه و زۆر دووکان .پێوهندی ب ه ناوهندی تهندروستیت بک ه ب ه زووترین
ن ههیه .ئهتۆ مافی
کات ک ه دهزانیت دووگیانیت .ل ه ناوهندی تهندروستی چاوهدێری تهندروستی دایکان یان پێشوازیماما 
چاودێریی بهردهوامت ههی ه الی مامانێک .ئهگهر پێویست بێت سهردانی پزیشکت بۆ جێبهجێ دهکهن .ئهتۆ زانیاری
وهرئهگریت پێشزایین ،چاوهدێری ل ه ماوهی زایین و چاوهدێری ئهتۆ و منداڵهک ه دوای لهدایکبوونی .ئهتۆ ههروهها
دهتوانیت ڕێنمای وهرگریت دهربارهی كهرهستهی پێشگیریی ل ه سكپڕی .بۆ ئهم چاوهدێری ه پێویست ناکات هیچ پاره بدهیت.
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لهبار بردن
به پێی یاسایی سویدی ژنهکه بۆ خۆی بڕیار دهدات ئهگهر دهیهوێت منداڵهک ه لهبار بهرێت یان نه .ئهتۆ دهتوانیت
پێوهندی به ناوهندی تهندروستی بکهیت یان تهلهفۆن بۆ  1177که دهتوانن زیاتر یارمهتیت بدهن.
ئـهو ژنانـهی که ڕێنمایان دهوێت دهربارهی لـهباربردن دهتوانن کات بگرنـهوه له پێشوازیی لـهباربـردن له
نـهخۆشخانـهی ووستهرسوند .کاتهکه الی ڕاوێژکـاری کۆمـهاڵـیهتی الی کلینیکی ژنـان دهگریتـهوه ،ژمارهی تهلهفۆن
 063-15 39 30يان .063-15 35 93

ناوهندی چاوهدێری منداڵ
له ناوهندی چاوهدێری منداڵی ناوهندی تهندروستی بی.ڤی.سی منداڵ له بهینی تهمهنی  0تا  5ساڵ به بهردهوامی
سهردانیسفارش دراویان پێشکهش دهکهن به لێکۆڵینهوهگهل و کوتان .لهوێی گهشهپێدان و تهندروستی منداڵهکه
بهردهوامی دهکرێت .ئهتۆ وهک دایک یان باوک پشتگیری و ڕێنامیت پێشکهش دهکهن .چوون بۆ ناوهندی چاوهدێری
منداڵ ( )BVCبهخۆڕای و دڵخوازانهیه .ههموو منداڵ که دهڕۆن بۆ ناوهندی چاوهدێری منداڵ ( )BVCله تهمهنی
تایبهتی سهردانی سفارش دراویان پێدهدهن .ئهگهر ئهتۆ وهک دایک یان باوک پرسیارگهلت ههیه دهربارهی منداڵهکهت
یان دهربارهی دایک و باوکیهتی دهتوانیت بۆ خۆت پێوهندی به ناوهندی چاوهدێری منداڵ ( )BVCبکهیت ههر کاتێک
بتهوێت.

دهرمان
ئهو دهرمانهی که ئهتۆ وهک داواخوازی مافی پهنابهری بهڕهچهته وهریهگریت دهتوانیت له دهرمانخانه بیگڕیت به
نرخێکی کهمتر .ههموو دهرمانه بێ ڕهچهتهکانی دیک ه و شتومهکهکان بهنرخی تهواو دهیانکڕیت.

پارێزهی خهرجی بهرز
بۆ ئهتۆ که مۆڵهتی مانهوهت ههیه پارێزهی خهرجی بهرز ههیه ههم بۆ سهفهری نهخۆش و ههم خهرجی چاوهدێری
نهخۆش و دهرمان.
داواخوازانی مافی پهنابهری دهتوانن داوای پارهی کۆمهکی تایبهتی بکهن الی ئیدارهی کۆچ ئهو خهرجیانهی که
ناتوانیت قهرهبوو وهرگریت له شوێنێکی دیکه .ههموو ئهو پسوواڵنهی که وهریانهگریت ههڵیانگره له کاتێک سهردانی
چاوهدێری نهخۆش یان چاوهدێری دهرمان دهکهیت ،دهرمان دهکریت به ڕچهت ه یان سهفهری نهخۆش دهکهیت .ئیدارهی
کۆچ دهتوانێت زانیاری زیاترت پێبدات.
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