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Sığınacaq axtaranlar üçün 
məlumat 

 

 Müalicə tarifləri 2015-05-01 

Etibarli olan LMA-kartı və ya Miqrasiya İdarəsindən müvəqqəti arayış 

müalicə üçün müraciət ediləndə hər dəfə göstərilməlidir.  

Tariflər:  

 Saglamliq mərkəzində həkim qəbulu – 50 kron  

 Saglamliq mərkəzinin göndərişindən sonra xəstəxana həkiminin ilk 

qəbulu pulsuz, ondan sonra sağalana qədər hər qəbulun qiyməti 50 

krondur  

 Saglamliq mərkəzinin və ya xəstəxananın göndərişindən sonra tibb 

bacısı, müalicəvi bədən tərbiyyəsi mütəxəssisi və s. qəbulu – 25 kron.  

20 yaşına catmamış uşaq və yeniyetmələr pulsuz qəbul olunur. 

 

20 yasindan yuxari olan səxslər göndəriş olmadan xəstəxanada həkim 

qəbulu üçün 200 kron, tibb bacısı, müalicəvi bədən tərbiyyəsi mütəxəssisi 

və s. qəbulu üçün isə 200 kron ödəməlidir. 

Xəstə təyin olunan vaxtda qəbula gəlmirsə 

Təyin olunan vaxtda qəbula gəlmədiyi təqdirdə xəstəyə 50 kron (həkim 

qəbulu üçün) və ya 25 kron (tibb bacısı, müalicəvi bədən tərbiyyəsi 

mütəxəssisi və s. qəbulu üçün) məbləğində hesab göndərilir.  

Müalicə məqsədli səfər  
Müalicə məqsədli səfərin xərci ən ucuz nəgliyyat vasitəsiləri (maşın, 

avtobus və ya qatar) istifadə olunduğu təqdirdə geri ödənilir.  

Şəxsi maşın: Bir tərəfli səfər məsafəsi ən az 40 km (4 mil) olmalıdır. Hər 

tərəfə 40 kron (gediş-gəliş cəmi 80 kron) məbləğində xərcin ödənişi 

şəxsin öz üzərinə düşür. Qarşılıqsız yardım məbləği hər mil (10 km) üçün 

təqribən 12 krondur.  

Avtobus/qatar: Bilet təqdim olundugu halda onun qiyməti geri ödənilir. 

Yol xərcinin məbləgi bir tərəfə 40 krondan asagi oldugu halda hec bir 

kompensasiya ödənilmir.  

20 yaşına çatmamış uşaq və yeniyetmələrin müşaiyət edilməyə haqqı var.  

 

Ümumi nəqliyyatın olmadığı halda, səxsin tibbi vəziyyəti maşın idarə 

etmesinə imkan vermədiyi halda, və ya həmin şəxs avtobus ya da qatar 

ilə nəql edilə bilmədiyi halda taksi ilə nəql edilə bilər. Taksi ən azı iki 

gün əvvəl 020 - 96 00 96 telefon nömrəsindən sifariş olunmalıdır. Bir 

tərəfli səfər qiyməti 40 krondur. Səhiyyə işçiləri qayıdış səfərinin necə 

həyata keçirələcəyi haqqında qərar verib özləri sifariş edirlər.  

 

Norrbottendə avtobus saatları haqqında məlumatı 0771 – 100 110 telefon 

nömrəsindən əldə etmək olar. 
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