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 معلومات لطالبي اللجوء

 
  1/5/2015 ،رسوم المريض 

 

أو اثبات مؤقت من إدارة الهجرة في كل زيارة ، على أن  LMA -kortينبغي اظهار هوية الالجئ 

 يكون ساري المفعول 

 إن رسوم المريض هي كالتالي :

 عند زيارة الطبيب في المركز الصحي .  كرونة سويدية 50ـ 

عند أول زيارة للطبيب في المستشفى وفقاً إلحالة من المركز الصحي ، بعدها  كرونة سويدية 0ـ 

 حتى ينتهي العالج .  كرونة سويدية 50تكلف كل زيارة للطبيب 

هم ، وفقاً إلحالة من الطبيب عند زيارة الممرضة ، و المعالج الفيزيائي و غير كرونة سويدية 25ـ 

 في المركز الصحي أو في المستشفى . 

 عاماً أية رسوم عند الزيارة .  20ال يدفع األطفال و الشباب تحت سن 

 

عاماً ، فتكلف زيارة الطبيب في المشفى من دون إحالة  20أما بالنسبة للذين يزيد عمرهم عن 

 200، أما زيارة الممرضة أو المعالج الفيزيائي و ما الى ذلك فتكلف كرونة سويدية 200مرضية 

 . كرونة سويدية

 

 التخلف عن الزيارة في الرعاية الصحية                                

 25) موعد لدى الطبيب ( أو  كرونة سويدية 50سيكلفك التخلف عن المواعيد في الرعاية الصحية 

 ى الممرضة و المعالج الفيزيائي و غيرهم ( ) موعد لد كرونة سويدية

 

 السفرة المرضية                                                

يتم دفع مساعدة مالية من أجل السفر أثناء المرض من و الى الرعاية الصحية ، و يكون التعويض 

 مساوياً لتكاليف أرخص وسيلة للتنقل ، أي السيارة الخاصة أو الحافلة أو القطار . 

أميال سويدية ( للمسار الواحد و يتم خصم  4كم )  40: يجب أن ال تقل المسافة عن  السيارة الخاصة

( . تبلغ  كرونة سويدية 80لكل مسار ) ذهاباً و اياباً أي  كرونة سويدية 40التكلفة الذاتية بمقدار 

 لكل ميل سويدي.  كرونة سويدية 12المساعدة المالية حوالي 

علماً بأنه لن يجري أي ، كرونة سويدية أو أكثر 40البطاقة يجب أن تكون كلفة الحافلة / القطار : 

 . الحماية من التكاليف الباهظةاقتطاع فيما يخص 

 عاماً أن يصطحبهم مرافق . 20يحق لألطفال دون سن 

وسائل النقل العام متوفرة أو اذا كان المرء ال يقدر على ركوب السيارات الخاصة ألسباب   اذا لم تكن

رة طبية ، أو الحافلة أو القطار ، يمكن في هذه الحالة ركوب سيارة أجرة . يجب أن يتم طلب سيا

يومين على األقل قبل الزيارة في الرعاية الصحية و تكون  020ـ  9600 96األجرة على هاتف 

 . كرونة سويدية 40تكلفة المسار الواحد 

 يقرر الموظفون في الرعاية  الصحية كيفية العودة الى المنزل و يقومون بحجز الرحلة . 
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