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 معلومات برای پناه جویان
 

۲۰۱۵-۰۵-۰۱خدمات صحی هزینه  

LMA-kortکارت هوویت  یا تصدیق موقت از طرف اداره مهاجرت باید معتبر بوده و هر بار در  

 موقع مراجعه نشان داده شود.

 هزینه ها قرار ذیل هستند:

 ۵۰ کرون برای مراجعه به دکتور در مرکز صحی 

  صفر کرون مراجعه اولی به دوکتور در شفاخانه در صورت در دست داشتن معرفی نامه از

 ۵۰تا زمان که تداوی شما تکمیل گردد  مرکز صحی، بعد از آن هزینه مراجعه به دکتور

 کرون میباشد.

 ۲۵  داشتن معرفی نامه از سوی کرون مراجعه به نرس، فزیوتراپ وغیره، در صورت

 دوکتور در مرکز صحی یا شفاخانه

د.سال مجانی میباش  ۲۰خدمات صحی برای کودکان و نوجوانان زیر سن   

 

بدون معرفی نامه  کرون در صورت مراجعه به دوکتور در شفاخانه ۲۰۰سال  ۲۰افراد باالی سن 

  کرون برای مراجعه به نرس، فزیوتراپ وغیره میپردازند. ۲۰۰و 

 

 حاضر نشدن به وقت تعیین شده

کرون  ۲۵کرون )مراجعه به دکتور( و یا  ۵۰در صورت حاضر نشدن به وقت تعیین شده باید 

 )مراجعه به نرس، فزیوتراپ وغیره( پرداخته شوند.

 

سفر به مؤسسات صحی   sjukresa 

کمک نقدی برای سفر به تاسیسات صحی فقط برای ارزانترین وسیله سفر یعنی موتر شخصی، 

 سرویس یا ریل تادیه میشود. 

 egenavgift میل( باشد، کسر شخصی  ۴کلومیتر ) ۴۰فاصله باید اقال یک طرفه  موتر شخصی:

کرون  ۱۲با کرون( میباشد. کمک نقدی تقری ۸۰کرون برای سفر یک طرفه )دو طرفه  ۴۰معادل 

کلومیتر میباشد.  ۱۰برای هر   

 کلیه مصرف تکت به شرط نشان دادن تکت تادیه میشود. مصرف سفر کمتر از ریل:سرویس / 

کرون پرداخته نمیشود.  ۴۰یک طرفه    

سال( حق یک همسفر را دارند. ۲۰کودکان )زیر سن   

 

میتواند بوسیله موتر اگر ذرایع ترانسپورت عمومی وجود ندارد و یا مریض از علت طبی ن

میتواند بذریعه تکسی سفر نماید. تکسی بوسیله  شخصی، سرویس یا ریل سفر نماید در آن صورت

اقال دو روز قبل از روز سفر سفارش داده میشود و هزینه تکسی  ۰۲۰-۹۶ ۰۰ ۹۶شماره تیلفون 

کرون میباشد. ۴۰یک طرفه   

آن وسیله سفر را سفارش میدهد.پرسونل طبی تصمیم برگشت به خانه را میگیرند و هم  

 

در  ۰۷۷۱-۱۰۰ ۱۱۰برای معلومات در مورد تقسیم اوقات سرویسهای نوربوتین با شماره تیلفون 

 تماس شوید. 

 

 


