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:أالوراق في فنلندا يألرعایة الصحیة لعدیم  

 معلومات عامة:

 !112  ألطوارء مركز دائما مع على حیاة احد إتصلخطرمشكل  یوجد إذا كنت تشك بأن

وصف ستالم صل وقتھ معذا احتجت إلى ألخدامات ألعاجلة توا, إكل واحد في فنلندا لدیھ ألحق بأن یحصل على ألرعایة ألصحیة ألعاجلة
 أخرى غیر ألرعایة ألطبیة أالولویة. خدمات ي. ألرعایة ألصحیة ألعاجلة یوجد فیھاوأو ألمستشفى أالول ألمحلي

 یمكن أن تضمن ألمعالجة ألضروریة وایضا فحوصات ألمختبر.

 ألطبیب یقرر ما ھي ألحالة ألذي یمكن إعتباره عاجل.

 ھنا: تجدھا أن ألمراكز ألصحیة ممكن معلومات أالضافیة عن موقعأل

https://www.choosehealthcare.fi 

 /healthcare-in-finland/in-case-of-sudden-illness/ممر: 

 تكلف ألرعایات ألصحیة لك فقط في ألتكالیف ألفعلیة.

 ثالمسبیل أل ة ألخدمات ألتعاملیة فقط وایضا فيالیف حصأالوراق یدفعون من ألتك عدیمي دن, أالوالد والنساء ألحواملفي بعض ألم

 مجاني (راجع في أالسفل). عیادة أالمومة واالطفال

 أالوراق ألبالغین في ھلسینكي یدفعون فقط تكالیف ألزبون. عدیميأشخاص 

 إذا لست كنت تملك ألمال! بعد إنتھاء معالجة ألمریض. یمكنك بأن تحصل على ألرعایة ألطبیة ألعاجلة حتىتتم إجرائات ألفوترة 

 بخصوص امور ألفوترة. Clinic	Global ال مات أالجتماعیة أوألخد موظف بامكانك أن تتواصل مع

 إشرح وضعك الى ألموظف ألطبي لكي تحصل على أفضل مساعدة ممكن.

  أالوراق الى موظفین ألشرطة أوغ معلومات تخص عدیم بلیلھ ألحق بأن یقوم في ت لصحیة لیسایة أألموظف ألمھني في مجال ألرع

 .Clinic	Global ال مع لكن إذا واجھة حدث كھذا أو سمعت بھ, إتصل .عدیم أالوراقمجرد بسبب كون ألمریض دائرة الھجرة 

 :في ھلسینكي ألبالغین

 ألسكان ألمحلیین.كل عدیمي أالوراق في ھلسینكي لدیھم إمكانیة ألنفوذ إلى ألخدمات الصحیة ألعاجلة بنفس أالسعار مثل 

 Haartman	 	Sairaalaألخدمات ألصحیة ألعاجلة متوفرة بین ساعات ألعمل عند ألمستوصف وایضا في ألساعات أالخرى في مستشفى
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 00700	6,	.Talvelantie		,	Sairaala	Malmin		Helsinki,مستشفىفي و Helsinki	00290	4,	Haartmaninkatuسنة),   16(فوق ال 

 Clinic	Global. 	. عندما تحتاج الى الخدمات الصحیة الغیرـ عاجلة, تواصل مع ال10023	310	09ألصحیة : ھاتف ألمشورة  
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 ألخدمات ألصحیة ألعاجلة متوفرة بین ساعات ألعمل عند ألمستوصف وایضا في ألساعات أالخرى في مستشفى Vantaaفي 

Peijaksen	Sairaala,	Sairaalakatu	1,	Vantaa.  09: 16-8ھاتف ألمشورة ألصحیة : ھاتف یومي بین ألساعات	839	10023 

 .67060	471	09ألمساء ونھایة أالسبوع: 

 

 ألخدمات ألصحیة ألعاجلة متوفرة بین ساعات ألعمل عند ألمستوصف وایضا في ألساعات أالخرى في مستشفى  Espooفي 

Jorvin	Sairaala,	Turuntie	150,	Espoo09لصحیة :  . ھاتف ألمشورة أ	87	10023	وایضا من رقم ألمستوصف أالقرب  

 لك بین ساعات ألعمل.

 ألنساء ألحوامل:

 .Clinic	Globalبالصحة الذاتیة خالل ألحمل. إذا كنت حامل, إتصلي مع عیادة أالمومة أو مھم جدا أالعتناء 

 .والدة, إتصلي مع أقرب مستشفى متعلق بالوالدةألوالدة عملیا دائما تحتاج لرعایة عاجلة. إذا تعرضتي إال مرض عاجل ألذي 

 یوجد لھم ألنفوذ إلى نفس ألخدمات Tampere	Turku,	Vantaa,	Espoo,	Helsinki,ألنساء ألحوامل ألعدیمي أالوراق في  

 مرات 10-8في عیادة أالمومة   ألنساء ألحوامل في فنلندا یتم مراقبت صحتھم .ینألمحلی سكانألصحیة وبنفس أالسعار مثل أل

 خالل ألحمل. عن طریق مراقبت ألحمل نتمكن أن نتأكد من صحة أالم والطفل.

 وقات قبل وبعد ألوالدة مجاني.ألذھاب الى عیادة أالمومة باال

 :في ھلسینكي معلومات أالتصال

 .Helsinki	00290	2,	Haartmaninkatuألخدمات ألصحیة ألعاجلة متوفرة عند ألمستوصف ألنسائي, 

 .72913	471	–	09؛ إذا أدت الوالدة خاللھ الى مشاكل, إتصل:  73488	471	–	09عندما تبدأ ألوالدة, إتصل: 

 . عندما تبدأ ألوالدة أو إذا أدت الوالدة خاللھ الى مشاكل صحیةEspoo	150,	Turuntie	Sairaala,	Jorvinوفي مستشفى 

 .82111	471	–	09إتصل: 

 واتفق على موعد. 55530	310	–	09یوم), إتصل مع عیادة أالمومة:   2	–	1نتظر یمكن أن یمور ألغیر عاجلة (ألذي كل أال
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 :Vantaaمعلومات أالتصال في 

 .Helsinki	00290	2,	Haartmaninkatuألخدمات ألصحیة ألعاجلة متوفرة عند ألمستوصف ألنسائي, 

 .72913	471	–	09؛ إذا أدت الوالدة خاللھ الى مشاكل, إتصل:  73488	471	–	09عندما تبدأ ألوالدة, إتصل: 

 . عندما تبدأ ألوالدة أو إذا أدت الوالدة خاللھ الى مشاكل صحیةEspoo	150,	Turuntie	Sairaala,	Jorvinوفي مستشفى 

 .82111	471	–	09إتصل: 

 واتفق على موعد. 5900	8392	–	09أالمومة:  یوم), إتصل مع عیادة  2	–	1نتظر مور ألغیر عاجلة (ألذي یمكن أن یكل أال

 :Espooمعلومات أالتصال في 

 . عندما تبدأ ألوالدة أو إذا أدت الوالدة خاللھ Espoo	150,	Turuntie	Sairaala,	Jorvinألخدمات ألصحیة ألعاجلة متوفرة في مستشفى 

 .82111	471	–	09الى مشاكل صحیة إتصل: 

 واتفق على موعد. 22800	816	–	09یوم), إتصل مع عیادة أالمومة:  2	–	1نتظر یمكن أن یمور ألغیر عاجلة (ألذي كل أال

 :أالطفال

 م ألحق في فنلندا الى ألتعلیم أالساسي والى ألرعایة ألصحیة في ألمدرسة.سنة) یوجد لھ 16	–	7ألذین في سن ألمدرسة (  كل أالطفال

 لدیھم إمكانیة ألنفوذ إلى ألخدمات  Tampere	Turku,	Vantaa,	Espoo,	Helsinki, سنة في  18ألعدیمي أالوراق تحت ال أالطفال

 سنین) مجاني. 7(أطفال تحت ال  عیادة أالطفالالصحیة ألعاجلة بنفس أالسعار مثل ألسكان ألمحلیین. ألذھاب الى 

 :في ھلسینكي معلومات أالتصال

 ألمساء ونھایة أالسبوع ألخدمات ألصحیة ألعاجلة متوفرة لالطفال ألخدمات ألصحیة ألعاجلة متوفرة في ألنھار بأقرب مستوصف, في

 0023	3101	–	09. ھاتف ألمشورة ألصحیة :   Helsinki	00290	11,	Stenbäckinkatuفي عیادة أالطفال,  15	–	0بین أالعمار   

 یوم) إتصل مع أقرب مستوصف. 2	–	1نتظر مور ألغیر عاجلة (ألذي یمكن أن یكل أال

 :Vantaaأالتصال في معلومات 

 ألخدمات ألصحیة ألعاجلة متوفرة في ألنھار بأقرب مستوصف, في ألمساء ونھایة أالسبوع ألخدمات ألصحیة ألعاجلة متوفرة لالطفال

 .K, مبنى ألرعایة ألطبیة أالولویة, طابق Espoo	150,	Turuntie	Sairaala,	Jorvinفي مستشفى  15	–	0بین أالعمار   
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 .Helsinki	00290	11,	Stenbäckinkatuوفي عیادة أالطفال, 

 .Vantaaیوم) إتصل مع أقرب مستوصف في  2	–	1نتظر مور ألغیر عاجلة (ألذي یمكن أن یكل أال

 .67060	471	–	09. في ألمساء ونھایة أالسبوع: 10023	839	–	09: 16-8ھاتف ألمشورة ألصحیة : ھاتف یومي بین ألساعات 
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 :Espooأالتصال في معلومات 

 ألخدمات ألصحیة ألعاجلة متوفرة عند ألمستوصف في ألنھار. في ألمساء ونھایة أالسبوع ألخدمات ألصحیة ألعاجلة متوفرة لالطفال

 .K, مبنى ألرعایة ألطبیة أالولویة, طابق Espoo	150,	Turuntie	Sairaala,	Jorvinفي مستشفى  15	–	0بین أالعمار   

 .10023	87	–	09ھاتف: . Helsinki	00290	11,	Stenbäckinkatuوفي عیادة أالطفال, 

 .Espooیوم) إتصل مع أقرب مستوصف في  2	–	1نتظر مور ألغیر عاجلة (ألذي یمكن أن یكل أال

 وایضا في أیام أالسبوع من رقم ألمستوصف أالقرب. 10023	87	–	09ھاتف ألمشورة ألصحیة : 

 .Clinic	Globalفي ألنفوذ ألى خدمات ألرعایة أو تحتاج الى ألمعلومات أالضافیة, إتصل مع ال إذا واجھة مشاكل 

	

GLOBAL	CLINIC: 	

	

 غیر عاجلة خدمات مھنیة متنوعة فیھظ علیھ من قبل أالیدي العاملة ألمتطوعة أین متوفرافلحأعیادة یتم  عبارة عن Clinic	Global أل

 إستشارات متعلقة بأمور ألصحة. نحن نعتني باالجانب ألذین لیس عندھم أالمكانیة فیھ قدموأین أیضا ی التي مدعومة بموارد محدودة

 على ألحصول على ألخدمات ألصحیة ألعمومیة, ونقوم أیضا بالشرح على أالمكانیات إلرعایة ألموجودة في فنلندا. 

 على ألسریة. لعمال ألطوعیین ملتزمین في حفاظخفاء ألھویة. أعلیھ بالسریة وبا , یتم ألحفاظألخدمات مجاني

 . ألعیادات موجودات عبر فنلندا, وبامكانكألعیادة یعمل بھ أطباء عامیین, أطباء أالسنان, ممرضین, قابالت, علماء ألنفس ومترجمین

 موجود عیادة في مدینتك. , حتى إذا لیسأن تتصل مع إحدى ألعیادات

	Clinic	Globalمعلومات أالتصال بال 

	

	

Helsinki 

globalclinic.finland@gmail.com 
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044 – 977 45 47 

  9938 744 – 044ھاتف ألقابلة, توجیھ وأالرشاد: 

Turku 

globalclinicturku@gmail.com 

046 – 625 14 12 

Oulu 

paperittomat@odl.fi 
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Tampere 

Globalclinic.tampere@gmail.com 

040 804 81 34 

Joensuu 

joensuu@gmail.comglobalclinic 

046 964 5137 

Lahti 

info@globalcliniclahti.com 

046 956 4199 
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