أﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

أﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﻌدﯾﻣﻲ أﻻوراق ﻓﻲ
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ﻓﻧﻠﻧدا:

ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ:
إذا ﻛﻧت ﺗﺷك ﺑﺄن ﯾوﺟد ﺧطرﻣﺷﻛل ﻋﻠﻰ ﺣﯾﺎة اﺣد إﺗﺻل داﺋﻣﺎ ﻣﻊ ﻣرﻛز أﻟطوارء !112
ﻛل واﺣد ﻓﻲ ﻓﻧﻠﻧدا ﻟدﯾﮫ أﻟﺣق ﺑﺄن ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﻟرﻋﺎﯾﺔ أﻟﺻﺣﯾﺔ أﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ,إذا اﺣﺗﺟت إﻟﻰ أﻟﺧداﻣﺎت أﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺗواﺻل وﻗﺗﮫ ﻣﻊ اﻟﻣﺳﺗوﺻف
أﻟﻣﺣﻠﻲ أو أﻟﻣﺳﺗﺷﻔﻰ أﻻوﻟوي .أﻟرﻋﺎﯾﺔ أﻟﺻﺣﯾﺔ أﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﯾوﺟد ﻓﯾﮭﺎ ﺧدﻣﺎت أﺧرى ﻏﯾر أﻟرﻋﺎﯾﺔ أﻟطﺑﯾﺔ أﻻوﻟوﯾﺔ.
ﯾﻣﻛن أن ﺗﺿﻣن أﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻟﺿرورﯾﺔ واﯾﺿﺎ ﻓﺣوﺻﺎت أﻟﻣﺧﺗﺑر.
أﻟطﺑﯾب ﯾﻘرر ﻣﺎ ھﻲ أﻟﺣﺎﻟﺔ أﻟذي ﯾﻣﻛن إﻋﺗﺑﺎره ﻋﺎﺟل.
أﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻻﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋن ﻣوﻗﻊ أﻟﻣراﻛز أﻟﺻﺣﯾﺔ ﻣﻣﻛن أن ﺗﺟدھﺎ ھﻧﺎ:
https://www.choosehealthcare.fi
ﻣﻣر/healthcare-in-finland/in-case-of-sudden-illness/ :
ﺗﻛﻠف أﻟرﻋﺎﯾﺎت أﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟك ﻓﻘط ﻓﻲ أﻟﺗﻛﺎﻟﯾف أﻟﻔﻌﻠﯾﺔ.
ﻓﻲ ﺑﻌض أﻟﻣدن ,أﻻوﻻد واﻟﻧﺳﺎء أﻟﺣواﻣل ﻋدﯾﻣﻲ أﻻوراق ﯾدﻓﻌون ﻣن أﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺣﺻﺔ أﻟﺧدﻣﺎت أﻟﺗﻌﺎﻣﻠﯾﺔ ﻓﻘط واﯾﺿﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﯾل أﻟﻣﺛﺎل
ﻋﯾﺎدة أﻻﻣوﻣﺔ واﻻطﻔﺎل ﻣﺟﺎﻧﻲ )راﺟﻊ ﻓﻲ أﻻﺳﻔل(.
أﺷﺧﺎص ﻋدﯾﻣﻲ أﻻوراق أﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻓﻲ ھﻠﺳﯾﻧﻛﻲ ﯾدﻓﻌون ﻓﻘط ﺗﻛﺎﻟﯾف أﻟزﺑون.
ﺗﺗم إﺟراﺋﺎت أﻟﻔوﺗرة ﺑﻌد إﻧﺗﮭﺎء ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أﻟﻣرﯾض .ﯾﻣﻛﻧك ﺑﺄن ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﻟرﻋﺎﯾﺔ أﻟطﺑﯾﺔ أﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺣﺗﻰ إذا ﻟﺳت ﻛﻧت ﺗﻣﻠك أﻟﻣﺎل!
ﺑﺎﻣﻛﺎﻧك أن ﺗﺗواﺻل ﻣﻊ ﻣوظف أﻟﺧدﻣﺎت أﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أو ال  Global Clinicﺑﺧﺻوص اﻣور أﻟﻔوﺗرة.
إﺷرح وﺿﻌك اﻟﻰ أﻟﻣوظف أﻟطﺑﻲ ﻟﻛﻲ ﺗﺣﺻل ﻋﻠﻰ أﻓﺿل ﻣﺳﺎﻋدة ﻣﻣﻛن.
أﻟﻣوظف أﻟﻣﮭﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل أﻟرﻋﺎﯾﺔ أﻟﺻﺣﯾﺔ ﻟﯾس ﻟﮫ أﻟﺣق ﺑﺄن ﯾﻘوم ﻓﻲ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺧص ﻋدﯾم أﻻوراق اﻟﻰ ﻣوظﻔﯾن أﻟﺷرطﺔ أو
داﺋرة اﻟﮭﺟرة ﻣﺟرد ﺑﺳﺑب ﻛون أﻟﻣرﯾض ﻋدﯾم أﻻوراق .ﻟﻛن إذا واﺟﮭﺔ ﺣدث ﻛﮭذا أو ﺳﻣﻌت ﺑﮫ ,إﺗﺻل ﻣﻊ ال .Global Clinic

أﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻓﻲ ھﻠﺳﯾﻧﻛﻲ:
ﻛل ﻋدﯾﻣﻲ أﻻوراق ﻓﻲ ھﻠﺳﯾﻧﻛﻲ ﻟدﯾﮭم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أﻟﻧﻔوذ إﻟﻰ أﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ أﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺑﻧﻔس أﻻﺳﻌﺎر ﻣﺛل أﻟﺳﻛﺎن أﻟﻣﺣﻠﯾﯾن.
أﻟﺧدﻣﺎت أﻟﺻﺣﯾﺔ أﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﺗوﻓرة ﺑﯾن ﺳﺎﻋﺎت أﻟﻌﻣل ﻋﻧد أﻟﻣﺳﺗوﺻف واﯾﺿﺎ ﻓﻲ أﻟﺳﺎﻋﺎت أﻻﺧرى ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ Haartman Sairaala
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)ﻓوق ال  16ﺳﻧﺔ( Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki ,وﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ .Talvelantie 6, 00700,Helsinki, Malmin Sairaala
ھﺎﺗف أﻟﻣﺷورة أﻟﺻﺣﯾﺔ  .09 310 10023 :ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻐﯾرـ ﻋﺎﺟﻠﺔ ,ﺗواﺻل ﻣﻊ ال .Global Clinic
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ﻓﻲ  Vantaaأﻟﺧدﻣﺎت أﻟﺻﺣﯾﺔ أﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﺗوﻓرة ﺑﯾن ﺳﺎﻋﺎت أﻟﻌﻣل ﻋﻧد أﻟﻣﺳﺗوﺻف واﯾﺿﺎ ﻓﻲ أﻟﺳﺎﻋﺎت أﻻﺧرى ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
 .Peijaksen Sairaala, Sairaalakatu 1, Vantaaھﺎﺗف أﻟﻣﺷورة أﻟﺻﺣﯾﺔ  :ھﺎﺗف ﯾوﻣﻲ ﺑﯾن أﻟﺳﺎﻋﺎت 09 839 10023 :8-16
أﻟﻣﺳﺎء وﻧﮭﺎﯾﺔ أﻻﺳﺑوع.09 471 67060 :

ﻓﻲ  Espooأﻟﺧدﻣﺎت أﻟﺻﺣﯾﺔ أﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﺗوﻓرة ﺑﯾن ﺳﺎﻋﺎت أﻟﻌﻣل ﻋﻧد أﻟﻣﺳﺗوﺻف واﯾﺿﺎ ﻓﻲ أﻟﺳﺎﻋﺎت أﻻﺧرى ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ
 .Jorvin Sairaala, Turuntie 150, Espooھﺎﺗف أﻟﻣﺷورة أﻟﺻﺣﯾﺔ  09 87 10023 :واﯾﺿﺎ ﻣن رﻗم أﻟﻣﺳﺗوﺻف أﻻﻗرب
ﻟك ﺑﯾن ﺳﺎﻋﺎت أﻟﻌﻣل.

أﻟﻧﺳﺎء أﻟﺣواﻣل:
ﻣﮭم ﺟدا أﻻﻋﺗﻧﺎء ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﺧﻼل أﻟﺣﻣل .إذا ﻛﻧت ﺣﺎﻣل ,إﺗﺻﻠﻲ ﻣﻊ ﻋﯾﺎدة أﻻﻣوﻣﺔ أو .Global Clinic
أﻟوﻻدة ﻋﻣﻠﯾﺎ داﺋﻣﺎ ﺗﺣﺗﺎج ﻟرﻋﺎﯾﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ .إذا ﺗﻌرﺿﺗﻲ إﻻ ﻣرض ﻋﺎﺟل أﻟذي ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟوﻻدة ,إﺗﺻﻠﻲ ﻣﻊ أﻗرب ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ وﻻدة.
أﻟﻧﺳﺎء أﻟﺣواﻣل أﻟﻌدﯾﻣﻲ أﻻوراق ﻓﻲ  Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampereﯾوﺟد ﻟﮭم أﻟﻧﻔوذ إﻟﻰ ﻧﻔس أﻟﺧدﻣﺎت
أﻟﺻﺣﯾﺔ وﺑﻧﻔس أﻻﺳﻌﺎر ﻣﺛل أﻟﺳﻛﺎن أﻟﻣﺣﻠﯾﯾن .أﻟﻧﺳﺎء أﻟﺣواﻣل ﻓﻲ ﻓﻧﻠﻧدا ﯾﺗم ﻣراﻗﺑت ﺻﺣﺗﮭم ﻓﻲ ﻋﯾﺎدة أﻻﻣوﻣﺔ  8-10ﻣرات
ﺧﻼل أﻟﺣﻣل .ﻋن طرﯾق ﻣراﻗﺑت أﻟﺣﻣل ﻧﺗﻣﻛن أن ﻧﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ أﻻم واﻟطﻔل.
أﻟذھﺎب اﻟﻰ ﻋﯾﺎدة أﻻﻣوﻣﺔ ﺑﺎﻻوﻗﺎت ﻗﺑل وﺑﻌد أﻟوﻻدة ﻣﺟﺎﻧﻲ.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ ھﻠﺳﯾﻧﻛﻲ:
أﻟﺧدﻣﺎت أﻟﺻﺣﯾﺔ أﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻋﻧد أﻟﻣﺳﺗوﺻف أﻟﻧﺳﺎﺋﻲ.Haartmaninkatu 2, 00290 Helsinki ,
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑدأ أﻟوﻻدة ,إﺗﺻل 09 – 471 73488 :؛ إذا أدت اﻟوﻻدة ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛل ,إﺗﺻل.09 – 471 72913 :
وﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  .Jorvin Sairaala, Turuntie 150, Espooﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑدأ أﻟوﻻدة أو إذا أدت اﻟوﻻدة ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛل ﺻﺣﯾﺔ
إﺗﺻل.09 – 471 82111 :
ﻛل أﻻﻣور أﻟﻐﯾر ﻋﺎﺟﻠﺔ )أﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺗظر  1 – 2ﯾوم( ,إﺗﺻل ﻣﻊ ﻋﯾﺎدة أﻻﻣوﻣﺔ 09 – 310 55530 :واﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﻣوﻋد.
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ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ :Vantaa
أﻟﺧدﻣﺎت أﻟﺻﺣﯾﺔ أﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻋﻧد أﻟﻣﺳﺗوﺻف أﻟﻧﺳﺎﺋﻲ.Haartmaninkatu 2, 00290 Helsinki ,
ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑدأ أﻟوﻻدة ,إﺗﺻل 09 – 471 73488 :؛ إذا أدت اﻟوﻻدة ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛل ,إﺗﺻل.09 – 471 72913 :
وﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  .Jorvin Sairaala, Turuntie 150, Espooﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑدأ أﻟوﻻدة أو إذا أدت اﻟوﻻدة ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛل ﺻﺣﯾﺔ
إﺗﺻل.09 – 471 82111 :
ﻛل أﻻﻣور أﻟﻐﯾر ﻋﺎﺟﻠﺔ )أﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺗظر  1 – 2ﯾوم( ,إﺗﺻل ﻣﻊ ﻋﯾﺎدة أﻻﻣوﻣﺔ 09 – 8392 5900 :واﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﻣوﻋد.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ :Espoo
أﻟﺧدﻣﺎت أﻟﺻﺣﯾﺔ أﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  .Jorvin Sairaala, Turuntie 150, Espooﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺑدأ أﻟوﻻدة أو إذا أدت اﻟوﻻدة ﺧﻼﻟﮫ
اﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛل ﺻﺣﯾﺔ إﺗﺻل.09 – 471 82111 :
ﻛل أﻻﻣور أﻟﻐﯾر ﻋﺎﺟﻠﺔ )أﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺗظر  1 – 2ﯾوم( ,إﺗﺻل ﻣﻊ ﻋﯾﺎدة أﻻﻣوﻣﺔ 09 – 816 22800 :واﺗﻔق ﻋﻠﻰ ﻣوﻋد.

أﻻطﻔﺎل:
ﻛل أﻻطﻔﺎل أﻟذﯾن ﻓﻲ ﺳن أﻟﻣدرﺳﺔ )  7 – 16ﺳﻧﺔ( ﯾوﺟد ﻟﮭم أﻟﺣق ﻓﻲ ﻓﻧﻠﻧدا اﻟﻰ أﻟﺗﻌﻠﯾم أﻻﺳﺎﺳﻲ واﻟﻰ أﻟرﻋﺎﯾﺔ أﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ أﻟﻣدرﺳﺔ.
أﻻطﻔﺎل أﻟﻌدﯾﻣﻲ أﻻوراق ﺗﺣت ال 18ﺳﻧﺔ ﻓﻲ  Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampereﻟدﯾﮭم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ أﻟﻧﻔوذ إﻟﻰ أﻟﺧدﻣﺎت
اﻟﺻﺣﯾﺔ أﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺑﻧﻔس أﻻﺳﻌﺎر ﻣﺛل أﻟﺳﻛﺎن أﻟﻣﺣﻠﯾﯾن .أﻟذھﺎب اﻟﻰ ﻋﯾﺎدة أﻻطﻔﺎل )أطﻔﺎل ﺗﺣت ال  7ﺳﻧﯾن( ﻣﺟﺎﻧﻲ.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ ھﻠﺳﯾﻧﻛﻲ:
أﻟﺧدﻣﺎت أﻟﺻﺣﯾﺔ أﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ أﻟﻧﮭﺎر ﺑﺄﻗرب ﻣﺳﺗوﺻف ,ﻓﻲ أﻟﻣﺳﺎء وﻧﮭﺎﯾﺔ أﻻﺳﺑوع أﻟﺧدﻣﺎت أﻟﺻﺣﯾﺔ أﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻼطﻔﺎل
ﺑﯾن أﻻﻋﻣﺎر  0 – 15ﻓﻲ ﻋﯾﺎدة أﻻطﻔﺎل .Stenbäckinkatu 11, 00290 Helsinki ,ھﺎﺗف أﻟﻣﺷورة أﻟﺻﺣﯾﺔ 09 – 3101 0023 :
ﻛل أﻻﻣور أﻟﻐﯾر ﻋﺎﺟﻠﺔ )أﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺗظر  1 – 2ﯾوم( إﺗﺻل ﻣﻊ أﻗرب ﻣﺳﺗوﺻف.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ :Vantaa
أﻟﺧدﻣﺎت أﻟﺻﺣﯾﺔ أﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻓﻲ أﻟﻧﮭﺎر ﺑﺄﻗرب ﻣﺳﺗوﺻف ,ﻓﻲ أﻟﻣﺳﺎء وﻧﮭﺎﯾﺔ أﻻﺳﺑوع أﻟﺧدﻣﺎت أﻟﺻﺣﯾﺔ أﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻼطﻔﺎل
ﺑﯾن أﻻﻋﻣﺎر  0 – 15ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  ,Jorvin Sairaala, Turuntie 150, Espooﻣﺑﻧﻰ أﻟرﻋﺎﯾﺔ أﻟطﺑﯾﺔ أﻻوﻟوﯾﺔ ,طﺎﺑق .K
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وﻓﻲ ﻋﯾﺎدة أﻻطﻔﺎل.Stenbäckinkatu 11, 00290 Helsinki ,
ﻛل أﻻﻣور أﻟﻐﯾر ﻋﺎﺟﻠﺔ )أﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺗظر  1 – 2ﯾوم( إﺗﺻل ﻣﻊ أﻗرب ﻣﺳﺗوﺻف ﻓﻲ .Vantaa
ھﺎﺗف أﻟﻣﺷورة أﻟﺻﺣﯾﺔ  :ھﺎﺗف ﯾوﻣﻲ ﺑﯾن أﻟﺳﺎﻋﺎت  .09 – 839 10023 :8-16ﻓﻲ أﻟﻣﺳﺎء وﻧﮭﺎﯾﺔ أﻻﺳﺑوع.09 – 471 67060 :

أﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
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ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻻﺗﺻﺎل ﻓﻲ :Espoo
أﻟﺧدﻣﺎت أﻟﺻﺣﯾﺔ أﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻋﻧد أﻟﻣﺳﺗوﺻف ﻓﻲ أﻟﻧﮭﺎر .ﻓﻲ أﻟﻣﺳﺎء وﻧﮭﺎﯾﺔ أﻻﺳﺑوع أﻟﺧدﻣﺎت أﻟﺻﺣﯾﺔ أﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻣﺗوﻓرة ﻟﻼطﻔﺎل
ﺑﯾن أﻻﻋﻣﺎر  0 – 15ﻓﻲ ﻣﺳﺗﺷﻔﻰ  ,Jorvin Sairaala, Turuntie 150, Espooﻣﺑﻧﻰ أﻟرﻋﺎﯾﺔ أﻟطﺑﯾﺔ أﻻوﻟوﯾﺔ ,طﺎﺑق .K
وﻓﻲ ﻋﯾﺎدة أﻻطﻔﺎل .Stenbäckinkatu 11, 00290 Helsinki ,ھﺎﺗف.09 – 87 10023 :
ﻛل أﻻﻣور أﻟﻐﯾر ﻋﺎﺟﻠﺔ )أﻟذي ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﺗظر  1 – 2ﯾوم( إﺗﺻل ﻣﻊ أﻗرب ﻣﺳﺗوﺻف ﻓﻲ .Espoo
ھﺎﺗف أﻟﻣﺷورة أﻟﺻﺣﯾﺔ  09 – 87 10023 :واﯾﺿﺎ ﻓﻲ أﯾﺎم أﻻﺳﺑوع ﻣن رﻗم أﻟﻣﺳﺗوﺻف أﻻﻗرب.
إذا واﺟﮭﺔ ﻣﺷﺎﻛل ﻓﻲ أﻟﻧﻔوذ أﻟﻰ ﺧدﻣﺎت أﻟرﻋﺎﯾﺔ أو ﺗﺣﺗﺎج اﻟﻰ أﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻻﺿﺎﻓﯾﺔ ,إﺗﺻل ﻣﻊ ال .Global Clinic

GLOBAL CLINIC:

أل  Global Clinicﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋﯾﺎدة ﯾﺗم أﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﻗﺑل أﻻﯾدي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ أﻟﻣﺗطوﻋﺔ أﯾن ﻣﺗوﻓرﻓﯾﮫ ﺧدﻣﺎت ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻏﯾر ﻋﺎﺟﻠﺔ
اﻟﺗﻲ ﻣدﻋوﻣﺔ ﺑﻣوارد ﻣﺣدودة وأﯾن أﯾﺿﺎ ﯾﻘدم ﻓﯾﮫ إﺳﺗﺷﺎرات ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣور أﻟﺻﺣﺔ .ﻧﺣن ﻧﻌﺗﻧﻲ ﺑﺎﻻﺟﺎﻧب أﻟذﯾن ﻟﯾس ﻋﻧدھم أﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
ﻋﻠﻰ أﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻟﺧدﻣﺎت أﻟﺻﺣﯾﺔ أﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ,وﻧﻘوم أﯾﺿﺎ ﺑﺎﻟﺷرح ﻋﻠﻰ أﻻﻣﻛﺎﻧﯾﺎت إﻟرﻋﺎﯾﺔ أﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ ﻓﻧﻠﻧدا.
أﻟﺧدﻣﺎت ﻣﺟﺎﻧﻲ ,ﯾﺗم أﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﻟﺳرﯾﺔ وﺑﺎﺧﻔﺎء أﻟﮭوﯾﺔ .أﻟﻌﻣﺎل أﻟطوﻋﯾﯾن ﻣﻠﺗزﻣﯾن ﻓﻲ ﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻟﺳرﯾﺔ.
أﻟﻌﯾﺎدة ﯾﻌﻣل ﺑﮫ أطﺑﺎء ﻋﺎﻣﯾﯾن ,أطﺑﺎء أﻻﺳﻧﺎن ,ﻣﻣرﺿﯾن ,ﻗﺎﺑﻼت ,ﻋﻠﻣﺎء أﻟﻧﻔس وﻣﺗرﺟﻣﯾن .أﻟﻌﯾﺎدات ﻣوﺟودات ﻋﺑر ﻓﻧﻠﻧدا ,وﺑﺎﻣﻛﺎﻧك
أن ﺗﺗﺻل ﻣﻊ إﺣدى أﻟﻌﯾﺎدات ,ﺣﺗﻰ إذا ﻟﯾس ﻣوﺟود ﻋﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺗك.

ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﻻﺗﺻﺎل ﺑﺎل Global Clinic

Helsinki
globalclinic.finland@gmail.com
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أﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

044 – 977 45 47
044 – 744 9938 : ﺗوﺟﯾﮫ وأﻻرﺷﺎد,ھﺎﺗف أﻟﻘﺎﺑﻠﺔ

Turku
globalclinicturku@gmail.com
046 – 625 14 12

Oulu
paperittomat@odl.fi
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أﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

Tampere
Globalclinic.tampere@gmail.com
040 804 81 34

Joensuu
globalclinicjoensuu@gmail.com
046 964 5137

Lahti
info@globalcliniclahti.com
046 956 4199

أﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
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