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Informata për azilkërkues/refugjatë 
kolektiv   

Taksa pacientësh 2015-05-01 

LMA-kartela apo ndonjë vërtetim i përkohshëm të lëshuara nga Enti i 

Migracionit, duhet të jenë valide dhe të tregohen me rastin e çdo vizite. 

Taksat janë: 

 50 korona për vizitë mjekësore në qendrën shëndetësore 

 0 korona për vizitën e parë mjekësore në spital, të udhëzuar nga qendra 

shëndetësore,  

 secila vizitë e mëpastajme mjekësore kushton 50 korona, dhe deri në 

mbarim të trajtimit.  

 25 korona për vizitë te infermierja, fizioterapeuti etj, të udhëzuar nga 

mjeku i qendrës shëndetësore ose mjeku i spitalit.  

Fëmijë dhe të rinj të moshës nën 20 vjeçare nuk paguajnë taksë 

 

Prej moshës 20 vjeçare, për vizitat pa udhëzim mjeku ju paguani 200 korona, 

për secilën vizitë mjekësore në spital, ndërsa për vizitat shëndetësore te 

infermierja, fizioterapeuti etj. ju do të paguani nga 200 korona. 

Mosparaqitje në vizitë mjekësore 

Për mosparaqitje në vizitë të paracaktuar do të faturoheni me 50 korona 

(vizitë te mjeku) ose 25 korona (vizitë te infermierja, fizioterapeuti etj).  

Udhëtimet deri te vendi i vizitës mjekësore 

Ndihmesë për udhëtime deri te vendi i vizitës mjekësore ipet për mënyrën 

më të lirë të udhëtimit, si për udhëtim me makinë, autobus ose tren. 

Makinë private: Distanca e rrugës duhet të jetë së paku 40 km (4 mile 

suedeze) për një drejtim, reduktim i taksës që ju vetë paguani bëhet me 40 

korona, për çdo udhëtim (80 korona gjithsejt për vajtje dhe ardhje). 

Ndihmesa arrin rreth 12 korona për një mile suedeze.  

Autobus/tren: E tërë shuma me të cilën keni paguar biletën do t’u 

kompenzohet nëse tregoni biletën. Ndërkaq shpenzimet rrugore, për një 

drejtim, që nuk arrijnë shumën prej 40 koronave nuk do t’u kompenzohen. 

Fëmijë të moshës nën 20 vjeçare kanë të drejtë në shoqërues. 

 

Në rast mungese të mjeteve publike të transportit, ose për shkaqe 

shëndetësore nuk mund të udhëtoni me makinë, autobus apo tren, atëherë ju 

mund të udhëtoni me taksi. Taksin mund ta porositnin nëpërmjet numrit të 

telefonit 020 - 96 00 96, së paku 2 ditë para vizitës, dhe ai u kushton 40 

korona për udhëtim njëdrejtimësh. 

Personeli mjekësor vendos se si do ktheheni në shtëpi dhe ata vetë u 

rezervojnë udhëtimin.  

 

Për informata mbi orarin e autobusëve në Norrbotten, telefononi 0771 – 

100 110. 
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