
نحوه پیدا کردن ما
بر روی برگه فراخوان نام محیل که باید به آنجا مراجعه کنید ذکر 

شده است! اطالعات ذکر شده بر روی فراخوان مهم است زیرا 
ن نمونه آزمایش در بسیاری  مطب ها، بخش های ما و محل های گرف�ت

از نقاط گوناگون استکهلم قرار گرفته اند. 

ن در karolinska.se,.هم  آدرس ها و اطالعات تماس همچن�ی
وجود دارد بعالوه نقشه ها و اطالعات در مورد امکان پارک کردن 
 Eniro.se خودروها. اگر از خدمات نقشه یا�ب استفاده می کنید از

یا Hitta.se استفاده می شود. دقت نمایید که در داخل بیمارستان 
هودینگه از نام ها�ی برای کریدورها استفاده می شود که در 

 Barngatan :خدمات نقشه ها یافت نمی شود، بعنوان نمونه 
 .Kirurggatan و

هم در هودینگه و هم در سولنا کماکان پروژ های ساختما�ن در 
یس و پارک خودرو را  جریان است و این امر ممکن است امکان دس�ت

تحت تاث�ی قرار دهد. پیشنهاد ما این است که هنگامی که به ما 
مراجعه می کنید در زما�ن کا�ن قبل از وقت رزرو شده بیائید. 

اگر وقت رزرو شده مناسب نیست
اگر وقت رزرو شده مناسب نیست با مطب یا بخش مربوطه در 
ید. اطالعات تماس بر روی برگه فراخوان  ارسع وقت تماس بگ�ی
ونییک مطب در وبسایت karolinska.se ذکر شده  و صفحه الک�ت

است. اگر در وقت رزرو شده حا�ن نشوید یا در فرص�ت کم�ت از 
ی  24 ساعت قبل از زمان مراجعه )و 72 ساعت پیش از بس�ت

شدن جهت عمل جراحی( وقت خود را لغو نمایید یک فاکتور 
400 کرو�ن برای شما ارسال خواهد شد. این امر ح�ت زما�ن که 

کارت خدمات رایگان )frikort( درما�ن داشته و یا وقت مربوط به 
افراد زیر 18 سال می باشد، صدق می کند. شما تا دو نوبت 

می توانید وقت خود را تغی�ی دهید و پس از آن ما در مورد نیاز 
یم. شما به خدمات درما�ن نزد خود تصمیم جدیدی می گ�ی

 

از بخش بازی درمانی بازدید نمایید
به بخش بازی درما�ن و مرکز فعالیت های نوجوانان بیمارستان خوش 

ن  آمدید! در اینجا بازی ها و فعالیت های خالقانه برای همه سن�ی
ارائه می گردد. مراجعه به بخش بازی درما�ن در هنگام مراجعه به 
بیمارستان در بیش�ت مواقع تجربه  ای مثبت خواهد بود. نیازی به 

اعالم از قبل نیست.

ن یک باصطالح »بیمارستان بازی« هم  در بخش بازی درما�ن همچن�ی
وجود دارد. در آنجا می توان نگرا�ن خود را با بازی کردن و با استفاده 

از عروسک ها و وسایل بیمارستا�ن که فرد آنها را بازمی شناسد، 
برطرف نمود. برای نوجوانان گزینه  ای بسیار دیگری هم وجود دارد. 

با کارکنان صحبت کنید تا به شما کمک کنند. 

 در سولنا بخش بازی درما�ن در اینجا قرار دارد:
Eugeniavägen 3, plan 4, F4:76. در هودینگه برای مراجعه به 
بخش سالم�ت نوجوانان به طبقه سوم, C3:34 مراجعه نمایید و 

.K57 :بخش بازی درما�ن در هودینگه اینجا وجود دارد

ما ترجیح می دهیم برخی نمونه های 
آزمایش را ذخیره نماییم

در بع�ن موارد ما نمونه های آزمایش خون و بافت را برای 
ن برای پژوهش  ه می کنیم و اینکار همچن�ی خدمات درما�ن آ�ت ذخ�ی

د. نمونه های  و توسعه روش های درما�ن جدید انجام می گ�ی
ه می شود و براساس  آزمایش در یک باصطالح بانک زیس�ت ذخ�ی

 .)biobankslagen( قانون بانک زیس�ت از آنها محافظت می شود

د کادر درما�ن از  اگر قرار باشد این امر در مورد شما انجام گ�ی
شما نحوه انجام آن را پرسش خواهند نمود. اطالعات بیش�ت در 

مورد بانک زیس�ت در se.1177 موجود است.

پرونده پزشکی - ایمنی و رازداری
ین خدمات درما�ن ممکن را ارائه نماییم  ما برای آنکه بتوانیم به�ت

از سیستم یکپارچه ثبت پرونده ها برای بیماران ساکن استان 
استکهلم استفاده می کنیم. بدین ترتیب اطالعات مهم در مورد 

بیماران را می توان با سایر ارائه دهندگان خدمات درما�ن به 
اک گذاشت. هدف آن است که تصویر جامع تری از  اش�ت

تشخیص های داده شده، نتایج آزمایش ها، مراقبت ها و درمان و 
سایر موارد مشابه بدست آید. هنگامی که شما به ارائه دهنده 

خدمات درما�ن جدیدی مراجعه می کنید نباید نیاز به تکرار سابقه 
درما�ن خود داشته باشید. اطالعات موجود با استناد به قانون 

د. محافظت از اطالعات بیماران مورد محافظت قرار می گ�ی

اگر بیماران مایل نباشند که سایر ارائه کنندگان خدمات درما�ن 
اطالعات موجود در پرونده پزشیک آنها را مشاهده نمایند، 

می توانند آنها را مسدود نمایند. این امر برای بیماران زیر 18 سال 
 فردی آنها صدق می کند. رسپست 

گ
هم با توجه به سن و پختیک

اجازه ندارد پرونده پزشیک فرزند خود را مسدود نماید. اطالعات 
امون پرونده های پزشیک را در karolinska.se و یا در  بیش�ت پ�ی

اینجا می یابید: se.1177 قانون حفاظت از اطالعات بیماران را  
)Patientdatalagen( می توان )به سوئدی( در وبسایت هیئت 
ن اجتماعی socialstyrelsen.se مطالعه نمود. برای  مدیره تام�ی
مشاهده چکیده ای از قانون حمایت از بیماران به انگلییس به 

 اینجا مراجعه نمایید:
.https://www.imy.se/other-lang/in-english/the-patient-data-act/ 

هنگامی که یک برگه ارجاع از منطقه درما�ن دیگری غ�ی از 
ح درمان/یادداشت خاتمه درمان،  استکهلم وصول شود، یک رسش

به بیان دیگر چکیده ای از خدمات درما�ن انجام شده برای 
مرجعی که شما را به کارولینسکا ارجاع داده، ارسال خواهد شد. 

 

بیمارستانی عاری از دود سیگار و عطر
سیگار کشیدن در محدوده بیمارستان مجاز نیست. ما از شما 

ن از عطر یا محصوالت  درخواست می کنیم که همچن�ی
معطرکننده هم استفاده نکنید. 

به بیمارستان 
کودکان آسترید 

لیندگرن خوش آمدید
ید لیندگرن بخیسش از بیمارستان دانشگاهی کارولینسکا می باشد که در چندین نقطه در استکهلم فعالیت دارد. بر روی برگه فراخوان  بیمارستان کودکان آس�ت

نام محیل که باید به آنجا مراجعه کنید ذکر شده است! در این برگه اطالع رسا�ن مطال�ب را جمع آوری نموده ایم که آگاهی از آنها پیش از مراجعه به ما 

1177.se :ن در این وبسایت موجود است ن در وبسایت بیمارستان کارولینسکا: karolinska.se و همچن�ی می تواند مناسب باشد. این اطالعات همچن�ی

Danish Saroee :صورة
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سیستم ثبت کیفیت و پژوهش
 ، ن از کیفیت خدمات درما�ن برای توسعه و اطمینان یاف�ت

اطالعات مربوط به بیماران در برخی موارد در سیستم های 
گوناگون ثبت کیفیت، ثبت می شود. اطالعات مربوط به بیماران 

ن ممکن است در مطالعات پژوهیسش گوناگون مورد  همچن�ی
د. اگر مایل به این امر نیستید از شما  استفاده قرار گ�ی

می خواهیم موضوع را به کادر درما�ن اطالع دهید. اطالعات 
امون نحوه پردازش اط العات شخ� افراد توسط ما  بیش�ت پ�ی

براساس GDPR را در karolinska.se می یابید.

بعضی اوقات عمل جراحی برنامه ریزی 
شده لغو می شود

ما خدمات درما�ن را هم بصورت برنامه ریزی شده و هم بصورت 
اضطراری ارائه می نماییم. بع�ن اوقات در زمان کوتاهی تعداد 

زیادی از بیماران با وضعیت اضطراری مراجعه می کنند و 
ن  وضعیت جا در بخش ممکن است تغی�ی نماید. متاسفانه در چن�ی
وضعیت ها�ی ممکن است ما مجبور شویم زمان وقت رزرو شده 

شما را به زمان دیگری در آینده موکول نماییم.

ن  اگر یک عمل جراحی رزرو شده 48 ساعت قبل از زمان تعی�ی
شده برای عمل لغو شود امکان درخواست غرامت وجود دارد. 

در این موارد با فرد برنامه ریز عمل جراحی جهت دریافت 

اطالعات بیش�ت صحبت نمایید.

آیا مایل به صحبت با کسی درباره 
خدمات درمانی می باشید؟

 ما تمام مدت در راستای افزایش ایم�ن بیماران تالش می کنیم 
ن دلیل می خواهیم نظر شما را بدانیم. کادر درما�ن به  و بهم�ی

پرسش ها پاسخ داده و نقطه نظرات را دریافت می نمایند. 

کارمند مسئول ایمنی بیماران
ن با فرد مورد نظر خود با دشواری  اگر برای در تماس قرار گرف�ت

مواجهید و یا خواهان انتقال نقطه نظرات خود به فرد دیگری غ�ی 
از کادر درما�ن می باشید، می توانید به کارمند مسئول ایم�ن بیماران 

ن  مراجعه نمایید. کارمند مسئول ایم�ن بیماران بعنوان پیوندی ب�ی
ن ذینفع عمل نموده و دارای وظیفه حفظ ارسار می باشد.  طرف�ی

اطالعات بیش�ت را در karolinska.se/vardsynpunkter می یابید.

مجمع خدمات درمانی
مجمع خدمات درما�ن یک محل مالقات برای اعمال نفوذ 

بیماران می باشد، مکا�ن که در آن شما بعنوان مراجعه کننده 
اک  میتوانید تجربیات و خاطرات خود از بیمارستان را به اش�ت
کردن خدمات، و نقطه  بگذارید. پیشنهادهای شما برای به�ت

نظراتتان دریافت شده و به مسئوالن کارولینسکا منتقل می گردد. 
ن می توانید در مورد اینکه برای مسائل مختلف  شما همچن�ی

مربوط به خدمات بهداش�ت و درما�ن به کجا باید مراجعه کنید، 
 راهنما�ی دریافت  کنید. اطالعات بیش�ت را در

karolinska.se/vardforum می یابید.

تضمین درمانی
ن درمان در استکهلم معموال بمعنای آن است که فرد  تضم�ی

نباید بیش از 30 روز برای یک مراجعه جدید منتظر بماند که 
این مدت از تاریخی محاسبه می شود که برگه ارجاع نوشته شده 

ن  ی 90 روز جهت اول�ی است. )البته در طول دوران همه گ�ی
مراجعه در نظر گرفته می شود(. اگر پزشک یا کادر درما�ن 

تشخیص دهند که شما نیاز به یک درمان یا عمل جراحی دارید، 
باید این امر در ارسع وقت آغاز شود، که حداک�ش 90 روز پس از 

تصمیم جهت درمان خواهد بود. توجه نمایید که در برخی 
موارد برای موکول کردن خدمات درما�ن دالئل پزشیک وجود دارد. 

خانه  امون زمان انتظار دارید، ترجیحا با دب�ی اگر پرسش ها�ی پ�ی
، در اداره امور بهداشت و درمان بشماره  ن درما�ن تضم�ی

 )Vårdgarantikansliet, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen( 
 1177.se ید. اطالعات بیش�ت را در 00 134 123-08 تماس بگ�ی

می یابید.

آگاهی های بیشتر
امون مقررات موجود در هنگامی که نزد ما را  اطالعات بیش�ت پ�ی

تحت درمان هستید و حقوق خود بعنوان بیمار را در 
ن می توانید پاسخ  karolinska.se مطالعه نمایید. در آنجا همچن�ی

پرسش های معمول را هم بیابید. 

ونییک 1177 می توانید با مطب های ما برویسش ایمن از طریق تلفن  با خدمات الک�ت
ید. همراه، تبلت و رایانه تماس بگ�ی

شما از جمله می توانید نسخه داروی خود را تجدید نموده، وقت رزرو نمایید، وقت 
خود را لغو نموده و یا زمان آن را تغی�ی دهید و یادرخواست نمایید با شما تماس 

ونییک  گرفته شود. لطفا دقت نمایید که اطالعات موجود در se.1177 و خدمات الک�ت
به سوئدی می باشد.

نوع خدما�ت که ارائه می شود از مطب به مطب فرق می کند. در صفحه هر مطب در 
ونییک که ارائه می شود ذکر گردیده است.  karolinska.se خدمات الک�ت

والدین می توانند نماینده فرزندان خود باشند. بدین ترتیب شما می توانید
امور درما�ن فرزندان خود را از طریق ورود به سیستم با اطالعات کاربری خود انجام 

دهید. اطالعات بیش�ت را در se.1177 می یابید.

ن بصورت اپلیکیشن هم موجود است. ونییک 1177 راهنمای درمان همچن�ی خدمات الک�ت

پیشنهاد
در se.1177 اطالعات در مورد درمان های مختلف وجود دارد، و در برخی موارد بطور 

ویژه برای کودکان تنظیم شده است. . 

1177 خدمات الکترونیکی راهنمای درمان



كيفية الوصول الينا
ي رسالة االستدعاء! والمعلومات 

إّن المكان المحّدد لزيارتكم مذكور �ف

ي رسالة االستدعاء مهمة الأّن عياداتنا وأقسامنا ووحدات 
المذكورة �ف

ي ستوكهولم. 
أخذ عينات االختبار تتوّزع عىل أماكن مختلفة �ف

 ،karolinska.se ي موقع
هذا وتوجد معلومات االتصال أيًضا �ف

إضافة اىل خرائط ومعلومات عن احتماالت تّوُفر أماكن وقوف 

ح عليكم  السيارات. إذا كنتم تستخدمون خدمة الخرائط فنق�ت

استخدام Eniro.se أو Hitta.se. عليكم مالحظة أّن  الممرات  

داخل مستشفى هودنغة Huddinge مثلBarngatan، و

ي خدمة الخرائط. 
Kirurgigatan، غ�ي موجودة �ف

ي كّل من هودنغة وسولنا أعمال بناء يمكن أن تؤثر عىل 
تجري �ف

فر أماكن وقوف السيارات. لذلك فمن  امكانية الوصول وُفرص تَوَّ

المهم أن يكون لديكم مّتسًعا من الوقت عند زيارتكم لنا.

إذا كان الموعد ال يناسبك
إذا كان الموعد غ�ي مناسب لكم اتصلوا بالعيادة أو القسم 

ي رسالة 
بالرسعة الممكنة. إّن معلومات االتصال موجودة �ف

 .karolinska.se ي
االستدعاء وعىل موقع العيادة �ف

إذا تغيبت عن الموعد أو الغيته أقل من 24 ساعة قبل الزيارة 

)72 ساعة قبل إجراءات التحض�ي للجراحة( ، فسيتم إرسال 

فاتورة بقيمة 400 كرونة. وينطبق هذا ح�ت عندما يكون لديك 

بطاقة خدمات طبية مجانية )frikort( وبالنسبة لالأشخاص الذين 

، وبعد  ف تقل أعمارهم عن 18 عاًما. يمكن إعادة حجز الزيارة مرت�ي

ذلك نتخذ موقًفا جديًدا بشأن حاجتكم إىل الرعاية الطبية لدينا.

Lekterapin زيارة قسم العالج باللعب
ي 

ف �ف ي زيارة العالج باللعب وأنشطة اليافع�ي
مرحًبا بكم �ف

بداعية لجميع  المستشفى! هنا توجد امكانيات اللعب واالأنشطة االإ

االأعمار. غالًبا ما تكون زيارة قسم العالج باللعب تجربة إيجابية 

امن مع زيارة المستشفى. وال يلزم هنا التسجيل المسبق.  ف بال�ت

ي قسم العالج باللعب يمكن لالأطفال أيًضا التخلص من القلق 
�ف

بواسطة اللعب، بمساعدة ُدمى وُلعب عىل شكل معدات رعاية 

طبّية يعرفونها جيًدا. أما الشباب فلديهم العديد من الخيارات 

االأخرى. تّوجه اىل طاقم العمل الذين سيقدمون لك مساعدة. 

ي Eugeniavägen 3، الطابق 
ي سولنا �ف

يقع قسم العالج باللعب �ف

ي 
ي الطابق C3:34 ،3، و�ف

ف �ف F4:76 ،4. كما نرحب باليافع�ي

.K57 ي
هودنغة يوجد العالج باللعب �ف

نقوم باالحتفاظ ببعض عيّنات االختبار
نرغب أحيانًا بحفظ عينات الدم أو االأنسجة الأغراض الرعاية 

المستقبلية، ولكن أيًضا نرغب بالبحث والتطوير لتجديد طرق 

العالج. بعد ذلك يجري حفظ العينات فيما يسمى بالبنك 

الحيوي وتّتم حمايتها استناًدا اىل قانون البنوك الحيوية. 

إذا أصبح ذلك االأمر وارداً فسوف يستفرس موظفو الرعاية منك 

عما تريد القيام به عىل وجه التحديد. يمكن العثور عىل مزيد 

.1177.se من المعلومات حول البنوك الحيوية عىل موقع

سجل المريض - األمان والحفاظ على السرّية
ي محافظة 

من أجل تقديم أفضل رعاية ممكنة نستخدم �ف

. يمكن بعد  ابط لسجالت المر�ف ستوكهولم طريقة الحفظ الم�ت

ذلك مشاركة معلومات المريض المهمة مع مقدمي الرعاية 

االآخرين. والغرض من ذلك هو الحصول عىل صورة أك�ث شموالً 

للتشخيص ونتائج االختبارات والرعاية والعالج وما شابه ذلك. إذ 

ي 
ًا عىل إعادة عرض تاريخ الحالة المرضية عندما تأ�ت ال تكون مج�ب

إىل مقدم رعاية جديد. المعلومات محمية استناًدا اىل قانون 

حماية بيانات المريض.

ي ال يرغب/ترغب أن 
يمكن للمر�ف حجب السجالت الطبية ال�ت

تكون مرئية لمقدمي الرعاية االآخرين. اعتماًدا عىل العمر والنضج 

الفردي، ينطبق هذا أيًضا عىل المر�ف الذين تقل أعمارهم عن 

18 عاًما. ال يحق الأولياء االأمور حجب سجالت أطفالهم.

تجدون المزيد من المعلومات عىل موقع karolinska.se وعىل 

موقع se.1177. يوجد نّص قانون حماية خصوصية المر�ف 

Patientdatalagen )باللغة السويدية( عىل موقع المجلس 

 .socialstyrelsen.se ،ي للصحة والرعاية االجتماعية
الوط�ف

ية لمحتويات قانون بيانات  ف نجل�ي للحصول عىل ملخص باللغة االإ

 المريض، ُقم بزيارة موقع 

.https://www.imy.se/other-lang/in-english/the-patient-data-act/

ي من اقليم آخر، سوف يّتم ارسال تقييم/  ّ عند وجود تحويل ط�ب

مالحظة ختامية اىل الجهة أو الطبيب الذي قام بتحويلك اىل 

كارولينسكا.
 

ممنوع التدخين واستعمال العطور
ي منطقة المستشفى. كما نرجوكم عدم 

ف غ�ي مسموح �ف التدخ�ي

استعمال العطور أو منتجاتها. 

مرحًبا بكم في 
مستشفى آستريد 
ليندغرين لألطفال

ي عدة مواقع 
يد ليندغرين لالأطفال Astrid Lindgrens Barnsjukhus جزٌء من مستشفى كارولينسكا الجامعي، ولها العديد من االأقسام �ف إّن مستشفى آس�ت

ي منشور المعلومات هذا، بجمع أمور قد يكون من 
ي تستلمها! قمنا �ف

ي رسالة االستدعاء )الدعوة( ال�ت
ي ستوكهولم. يوجد عنوان المكان المحّدد لزيارتك �ف

�ف

المستحسن معرفتها قبل قيامكم بزيارتنا.

Danish Saroee :صورة
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ِسجل الجودة والبحث
لتطوير وضمان جودة الرعاية، يتم أحيانًا تسجيل بيانات 

ي سجالت جودة مختلفة. ويمكن أيًضا استخدام 
المريض �ف

ي مختلف الدراسات البحثية. إذا كنت ال ترغب 
بيانات المريض �ف

بحدوث هذا االأمر  يرجى إبالغ طاقم الرعاية الصحية. اقرأ 

المزيد حول كيفية معالجة البيانات الشخصية وفًقا للنظام 

.karolinska.se عىل موقع )GDPR( ي لحماية البيانات االأورو�ب

أحياًنا يّتم تأجيل التدخالت العالجية
نحن نقّدم رعاية مخّطط لها ورعاية حاالت طوارئ عىل حّد 

ف  ي العديد من المر�ف المصاب�ي
ي بعض االأحيان يأ�ت

سواء. ولكن �ف

ي 
ّ �ف ي

ي وقت قص�ي ويمكن أن يتغ�ي الوضع المكا�ف
بحاالت طارئة �ف

ي مثل 
قسم الرعاية الطبية. ولهذا قد نحتاج مع االأسف الشديد �ف

هذه الحالة إىل تأجيل موعد زيارتك المخطط لها.

 إذا تم إلغاء عملية قبل أقل من 48 ساعة من موعد العملية 

المخطط لها، فمن الممكن طلب تعويض. إذا حصل معك هذا 

االأمر فتحّدث مع مخطِّط الجراحة الخاص بك للحصول عىل 

مزيد من المعلومات.

هل تّود التحّدث مع شخص ما حول 
الرعاية الطبية؟

نحن نعمل باستمرار عىل زيادة سالمة المر�ف وبالتاىلي نّوُد معرفة 

رأيك. يُجيب طاقم الرعاية الطبية عىل االأسئلة ويتلقى التعليقات.

الموظف المسؤول عن سالمة المرضى
ي االتصال بالشخص المناسب أو ترغب 

إذا كنت تواجه صعوبة �ف

ي تقديم آرائك إىل شخص آخر غ�ي طاقم الرعاية الطبية، 
�ف

. أن دور مسؤول/ة  فيمكنك اللجوء إىل مسؤول/ة سالمة المر�ف

ف االأطراف المعنية  سالمة المر�ف هو أن يكون حلقة وصل ب�ي

وعليه/ها واجب الحفاظ عىل الرسية. يمكن العثور عىل مزيد من 

.karolinska.se/vardsynpunkter المعلومات عىل موقع الويب

Vårdforum منتدى العناية
 ، منتدى العناية مكان لقاء يمنح المريض فرصة لممارسة التأث�ي

ي المستشفى. 
اتك �ف حيث يمكنك كزائر المساهمة بتجاربك وخ�ب

احات التحسينات ووجهات نظرك الخاصة ونقلها  يّتم تلقي اق�ت

ي كارولينسكا. يمكنك أيًضا الحصول عىل 
ف �ف إىل المسؤول�ي

ي يمكنك االتصال بها عندما تدور 
إرشادات حول الجهات ال�ت

برأسك أسئلة مختلفة حول الرعاية الصحية والطبّية. اقرأ المزيد 

.karolinska.se/vardforum عىل موقع

ضمان الرعاية
ي ستوكهولم أنك لست مضطًرا إىل االنتظار 

ي ضمان الرعاية �ف
يع�ف

أك�ث من 30 يوًما للحصول عىل زيارة جديدة، محسوبة من تاريخ 

ة 90 يوًما للزيارات  كتابة االإحالة )أثناء الجائحة، تكون الف�ت

ي الرعاية الصحية أنك 
الجديدة(. إذا رأى الطبيب أو أخصا�أ

ي أقرب وقت 
بحاجة إىل عملية أو عالج، فيجب أن تبدأ �ف

ي موعد ال يتجاوز 90 يوًما بعد قرار العالج. يرجى 
ممكن - �ف

ي بعض الحاالت قد تكون هناك أسباب طبية 
مالحظة أنه �ف

لتأخ�ي موعد الرعاية. 

جى االتصال  إذا كانت لديك أسئلة حول وقت االنتظار ، ف�ي

بـمكتب ضمان الرعاية Vårdgarantikansliet، إدارة الرعاية 

 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen الصحية والعناية الطبية

عىل رقم الهاتف 00 134 123-08. اقرأ المزيد حول ضمان 

.1177.se الرعاية عىل موقع الويب

مزيد من المعلومات
ي ترسي عند 

ي قراءة المزيد حول االمور ال�ت
ددي �ف دد/ال ت�ت ال ت�ت

تلقيك الرعاية لدينا وعن حقوقك كمريض عىل موقع 

karolinska.se. وحيث يمكنك أيًضا العثور عىل إجابات لالأسئلة 

الشائعة.

ونية لدليل الرعاية الصحية 1177 االتصال بعياداتنا  يمكنك من خالل الخدمات االلك�ت
بطريقة آمنة بواسطة الهاتف الجّوال، أو الكومبيوتر اللوحي أو الكومبيوتر.

يمكنك مثاًل تجديد الوصفات الطبية )الروشتة( حجز مواعيد الزيارات واعادة حجز 
مواعيد الزيارات أو أن تطلب االتصال بك. يرجى العلم أن المعلومات الموجودة عىل 

ونية باللغة السويدية. لك�ت se.1177 والخدمات االإ

ي يّتم عرضها من عيادة إىل آخرى. صفحة العيادة عىل 
ونية ال�ت تختلف الخدمات االلك�ت

ي تُقّدم فيها.
ونية ال�ت لك�ت موقع ويب karolinska.se تعرض الخدمات االإ

ي 
يمكن للوالدين أن يكونوا وكالء الأطفالهم. يمكنك بعد ذلك متابعة شؤون الطفل �ف
.1177.se الرعاية ع�ب تسجيل الدخول الخاص بك. يتوفر مزيد من المعلومات عىل

ونية لدليل الرعاية عىل شكل تطبيق أيًضا. توجد الخدمات االلك�ت

نصائح
ي بعض الحاالت تكون مّوجهة 

ي se.1177 معلومات حول عالجات مختلفة، و�ف
توجد �ف

بشكل خاّص لالأطفال.

1177 الخدمات االلكترونية لدليل الرعاية الصحية


