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ለጥገኝነት ጠያቂዎችና ስደተኞች የሚሰጥ መረጃ 
  

 
የበሽተኛ ክፍያዎች 2015-05-01 

 
ለያንዳንዱ ግንኙነት የሚያገለግል መታወቅያ፤ LMA-kort ወይም ግዚኣዊ ምስክር ወረቀት 
ከሚግራሾንስቨርከት ማሳየት ያስፈልጋል። 
የክፍያዎቹ ገለጻ።- 

 50 ክሮኖር፤ በጤና-ማእከል (hälsocentral) ከዶክቶር ጋር ለመገናኘት። 

 0 ክሮኖር፤ ከጤና-ማእከል የዶክቶር አጃቢ ወረቀት ተስጥዎት (remiss)፤ በሆስፒታሉ 
ለመጀመርያ ጊዜ ከዶክቶር ለሚያደርጉት ግኑኝነት፤ ገምዘብ አይከፍሉም። ከዛ ቀጥሎ 
ህክምናዎ እስኪያልቅ ድረስ፤ ለያንዳንዱ ከዶክቶር የሚያደርጉት ጉብኝት 50 ክሮኖር 
ያስከፍሎታል። 

 25 ክሮኖር፤ ከጤና-ማእከሉ ወይም ከሆስፒታሉ የዶክቶር አጃቢ ወረቀት (remiss) 
አግኝተው፤ ለምሳሌ ከነርስ ጋር ከእንቅስቃሴ ነርስ ጋር ለሚያደጉት ግንኙነት 
ያስከፍሎታል። 

ህጻናትና ወጣቶች እድሚያቸው ከ20 ዓመት በታች የሆነ፤ በነጻ ይታከማሉ፣  
 
ዕድሜክ ከ20 ዓመት በላይ ከሆንክ፤ ያለ ዶክተር አጃቢ ወረቀት፤ በሆስፒታል ከዶክተር ጋር 
ለመገናኘት፤ 200 ክሮኖር ያስከፍላል። ለምሳሌ ከነርስ ጋር ወይም ከእንቅስቃሴ ነርስ ጋር 
ለሚያደጉት ግንኙነት 200 ክሮኖር ያስከፍላል፣ 
 

በቀጠሮ ግዜ መቅረት 
ከዶክቶር ጋር ላሎዎት ቀጠሮ ወደ ህክምና ቤቱን ሳይመጡ ቢቀሩ፤ 50 ክሮኖር ይከፍላሉ። ከነርስ 
ጋር ወይም ከእንቅስቃሴ ነርስ ጋር ላልዎት ቀጠሮ ቢቀሩ፤ 25 ኮሮኖር ይከፍላሉ። 
 

የበሽተኞች ማጓጓዣ 
ዝቅተኛ ዋጋ ላለው የበሽተኛ ማጓጓዣ ለመጠቀም፤ ለምሳሌ የግል መኪና ወይም አውቶቢስ ወይም 
ባቡር፤ ድጎማ ይደረጋል።   
በራስህ መኪና።- ህክምና ቤት የመድረሱ ርቀት ቢያንስ 40 ኪ/ሜ መሆን አለበት። ለራስ ክፍያ 
ተብሎ ለተናጥል ጉዞ ብቻ፤ ከሚሰጥዎት ዱጐማ፤ 40 ክሮኖር ይቀነሳል። (ደርሶ-መልስ 80 
ክሮኖር ይሆናል)። የዱገማው የገንዘቡ ብዛት፤ 12 ክሮኖር ለ10 ኪ/ሜ ነው፣  
 
አውቶቢስ ወይም ባቡር።- ቲኬቱን ባማሳየት፤ የቲኬቱ ዋጋ በሙሉ ሰይቀነስ ይከፍልዎታል። 
የቲኬቱ ዋጋ 40 ክሮኖር ወይም በላይ ይሆናል፤ ግን የሚከፈልዎት ገንዘብ የለም። 
ከ20 ዓመት በታች ለሆኑ ልጆች፤ አብሮዋቸው የሚሄድ አጃቢ የማግኘት መብት አላቸው፣  
 
የህዝብ ማጓጓዣ በሌለበት ወይም በህክምና ምክንያት የራስ-መኪና ለመንዳት፤ በባቡር ወይም 
በአውቶቢስ ለመጓጓዝ በማይቻልበት ሁኔታ፤ ታክሲ መጠቀም ይፈቀዳል። ቢያንስ 2 ቀን 

አስቀድሞ፤ በስልክ ቁጥር 020 - 96 00 96 ደውሎ ማዘዝ ይቻላል። ለተናጠል ጉዞ ብቻ 40 
ክርኖር ያስከፍላል።  
የህክምን ቤቱ ሰራተኞች የመመለሱን ጉዳይ አጥንተው ይወስናሉ፤ መጓጓዣ ያዛሉ። 
 

በኖርቦተን የአውቶቢስ ጊዜ ፕሮግራም መረጃዎች ቢፈልጉ፤ ወደ 0771 – 100 110 ይደውላሉ።      
 

 


