خدمات الصحة الجنسية واإلنجابيةللمرأة املهاجرة
يف السويد
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:معلومات االتصال
: socialstyrelsen.seالهاتف 075 247 30 00 :املوقع اإللكرتوين
هذه هي وكالة حكومية تابعة لوزارة الصحة والشؤون االجتامعية ،ولديها مجموعة واسعة ج دًا من األنشطة والعديد من املهام املختلفة ضمن مجاالت
.الخدمات االجتامعية والصحية والخدمات الطبية ،وسالمة املرىض وعلم األوبئة

املجلس الوطني للصحة والرعاية االجتامعية – املجلس الوطني
:معلومات االتصال
: hedersfortryck.seالهاتف 010-223 50 00 :املوقع اإللكرتوين

هو موقع إعالمي ألي شخص مر بأي شكل من أشكال العنف املرتبط بالرشف والقهر ويف حاجة إىل املساعدة .رسد املوقع  Hedersfortryckمرشوع
.كافة الخدمات التي ميكن أن تتجه إليها النساء الاليت عانني من أي شكل من أشكال العنف مبا يف ذلك ختان اإلناث
تعمل الهيئة اإلدارية ملقاطعة أوسرتجوتالند نيابة عن الحكومة ضد العنف املرتبط بالرشف والقهر واألشكال املختلفة للتعبري عنه مثل زواج األطفال
).والزواج القرسي وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث للفتيات والنساء (ختان اإلناث

) (FGMتعمل مقاطعة أوسرتجوتالند ضد العنف املرتبط بالرشف وختان اإلناث
:معلومات االتصال
.seالهاتف 1177 :املوقع اإللكرتوين1177 :

صحة امل رأة

يضمن النظام السويدي للرعاية الصحية الوطنية املساواة يف حقوق الحصول عىل الرعاية الصحية والطبية لجميع من يعيشون يف
السويد بغض النظر عن جنسهم .الرعاية الصحية لألمومة والطفولة مجانية يف جميع أنحاء السويد ،ويشمل ذلك طالبي اللجوء
واألشخاص غري املسجلني .ميكن للمرأة زيارة أي عيادة لألمومة يف أوقات محددة دون موعد مسبق .تقدم العيادات خدمات مجانية
الختبار الحمل ،ورعاية ما قبل الوالدة ،والتوليد وتقديم املشورة بشأن وسائل منع الحمل واالستشارات واختبار األم راض التي تنتقل عن
.طريق االتصال الجنيس .ومع ذلك ،تتطلب بعض خدمات رعاية األمومة وأم راض النساء املتخصصة دفع رسوم تقاسم التكاليف
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يقدم هذا الدليل املعلومات واإللهام والخدمات اإللكرتونية التي تخص الصحة والرعاية الصحية 1177 .هو عدد الخدمات املشرتكة التي يتم تقدميها
للجمهور العام من قبل مجالس املقاطعات واملناطق يف جميع أنحاء السويد .يقدم الدليل استشارات الرعاية الصحية عرب الهاتف واإلنرتنت .ويساعد
.الدليل املريض عىل االتصال بخدمات الرعاية الصحية ،لطلب أو إلغاء أو إعادة جدولة املواعيد

مجالس املقاطعات دليل الرعاية الصحية للمناطق مجالس املقاطعات دليل الرعاية الصحية للمناطق 1177
يحق لطالبي اللجوء واملهاجرين من اإلناث /الذكور الذين ال يتكلمون اللغة السويدية تقديم طلب مسبق  -من مركز الرعاية الصحية
أو عيادات األمومة ،لوجود مرتجم خالل اللقاء مع املتخصصني يف الرعاية الصحية .ميكن أن يرغب املرىض يف الوجود املادي للمرتجم
أو الحصول عىل ترجمة عن بعد ،وكذلك ميكن أن تكون لديهم أفضلية ألن يكون املرتجم من جنس معني .يلتزم جميع املرتجمني
.واملتخصصني يف الرعاية الصحية عىل حد سواء مببدأ الرسية
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الخدمات التي ميكن التوجه إليها يف السويد

الصحة هي حقك

يحق لجميع املواطنني والعاملة الوافدة الحصول عىل الرعاية الصحية عرب النظام الوطني السويدي  - ،طاملا أن لديهم رقم الهوية
الشخصية السويدي وطاملا أنهم مقيمون يف السويد .يغطي نظام الرعاية معظم تكاليف الرعاية الصحية والطبية .خدمات األطفال
).والرعاية الصحية لألمومة مجانية ،بينام تتطلب خدمات أخرى دفع رسوم للمريض (رسوم تقاسم التكاليف

الرعاية الصحية العامة والخاصة

يتألف نظام الرعاية الصحية يف السويد من خدمات عامة وخاصة .تتم إدارة القطاع العام من خالل مجالس املقاطعات ،بينام يتم
التعاقد مع القطاع الخاص من قبل مجالس املقاطعات .املرىض لديهم الحق يف اختيار الخدمات الصحية األولية عن طريق امل راكز
الصحية الخاصة أو العامة .القواعد ذاتها املطبقة عىل م رافق الرعاية العامة تطبق عىل املرىض الذين يسعون للحصول عىل الرعاية
.الصحية من خالل امل راكز الصحية الخاصة

رسوم تقاسم التكاليف

يوجد بالسويد ترتيبات لتقاسم التكاليف؛ حيث يطلب من املرىض دفع جزء صغري من الرسوم أثناء زيارتهم للمركز الصحي .تفرض
سياسة الحامية “عالية التكلفة” الحد األقىص الذي ميكن دفعه يف مركز الرعاية الصحية .إذا وصل املريض إىل تكلفة ت رتاوح بني  ٩٠٠و١١٠٠
.كرونة سويدية ،تكون جميع خدمات الرعاية الصحية الطبية األخرى مجانية عىل مدار السنة
.فيام ييل الرسوم املعمول بها يف معظم املقاطعات والبلديات
 .١.يتكلف حجز موعد مع طبيب باملركز الصحي بني  ٣٠٠ – ١٠٠كرونة سويدية
 .٢.تكلفة حجز املواعيد مع املتخصصني  ٣٥٠ - ١٥٠كرونة سويدية
 .٣.تتكلف الزيارة إىل غرفة الطوارئ  ٤٠٠ - ٢٢٠كرونة سويدية
 .٤.يتكلف حجز موعد مع ممرضة أو أخصايئ العالج الطبيعي  ٢٢٠ - ٥٠كرونة سويدية
 .٥تكلفة فحص األم راض النسائية  -التصوير الشعاعي للثدي للكشف املبكر عن رسطان الثدي وعنق الرحم – قد تصل اىل  ٢٠٠كرونة
.سويدية
.إذا مل يستطع املريض إلغاء موعد معني أو مل يستطع أن يأيت يف الوقت املناسب ،فسيتوجب عىل املريض أن يدفع الرسوم
يحق لألف راد غري املقيمني يف السويد من االتحاد األورويب واملنطقة االقتصادية األوروبية الحصول عىل الرعاية الصحية والطبية وف ًق ا لنفس
الرشوط املالية املطبقة عىل السكان السويديني طاملا أنهم يظهرون التأمني الصحي األورويب الخاص بهم .ويشرتط عىل املواطنني من خارج
االتحاد األورويب الذين يزورون السويد لفرتة قصرية ،أن يكون لديهم تأمني طبي خاص لتغطية تكاليف الرعاية الصحية أثناء إقامتهم يف
.السويد

الالجئني و األطفال الغري املسجلني
يحق لطالبي اللجوء واألطفال غري املسجلني (الرشعيني) الذين تقل أعامرهم عن  ١٨عام الحصول عىل نفس الرعاية الصحية والطبية مثل
جميع األطفال اآلخرين املقيمني يف السويد .املهاجرين غري الرشعيني من البالغيني لهم الحق يف الحصول عىل خدمات الرعاية الصحية
التي ال ميكن تأجيلها .ويشمل ذلك؛ خدمات رعاية صحة األم واإلجهاض ،تقديم املشورة الطبية حول وسائل منع الحمل ،باإلضافة
إىل الرعاية الطبية الطارئة والرعاية الصحية يف حالة األم راض الخطرية .الرعاية الصحية مدعومة من قبل الحكومة؛ فحجز موعد لدى
الطبيب/الطبيبة يف م راكز الرعاية الصحية يكلف  ٥٠كرونة سويدية ،يف حني أن تكاليف الرعاية الصحية يف حاالت الطوارئ قد تصل إىل
 ٤٠٠.كرونة سويدية
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