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 الرعاية الصحية والطبية    1.6التمرين 
ÖVNING 6.1  HÄLSO- & SJUKVÅRD 

 

 !ضع األرقام في المربعات، من الممكن أن يكون هناك عدة بدائل أحيانًا .اختر الجهة المناسبة لتقدم الرعاية حسب الحالة
Välj den vårdgivare som är lämplig beroende på situationen. Sätt siffror i rutorna, flera alternativ kan vara möjliga ibland! 
 

 قسم اإلسعاف في المستشفى
Akutsjukhus 

 العيادة المناوبة/ قسم الطوارئ 
Närakut/Jourmottagning 

 عيادة / مرآز الرعاية الصحية
  المناوبةطبيب األسرة

Vårdcentral / 
Husläkarmottagning 

 دةعيادة الوال/ مرآز رعاية األمومة 
Mödravårdscentral / MVC 
/Barnmorskemottagning 

 مرآز رعاية الطفولة
Barnavårdscentral /BVC 

          

      

      

    

 عيادة ممرضة المنطقة
Distriktssköterske- 

mottagning 

 نظام رعاية األسنان الشعبي
Folktandvården  

 خبير العالج الطبيعي
Sjukgymnast 

بما في ذلك عيادة (دة النفسية العيا
 )الطب النفسي لألطفال والشباب
Psykiatrisk mottagning 

(inkl BUP mm) 

 طبيب مختص
Specialistläkare 

          

          

 

Arbetsmarknadscentrum
 مرآز سوق العمل
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Planerad knäoperation  .1 عملية في الرآبة تم التخطيط لها
Tandvärk  .2 ألم في األسنان

Svår magsmärta  .3 ألم شديد في المعدة
Hudutslag 10 mån barn  .4  أشهر10طفح جلدي لطفل بعمر 

Ryggskott  .5 )القـُطان(ألم عصبي في أسفل الظهر 
Omläggning av sår  .6 تغيير ضماد جرح

Depression  .7 الكآبة
Huggormsbett  .8  أفعىةلسع

Benbrott  .9 آسر في العظم
Nackspärr  .10 )تخشب العنق(شد عضلي في الرقبة 

Kolla blodtryck  .11 ضغط الدمفحص 
Äldre person med svår influensa  .12 شخص آبير في السن مصاب باألنفلونزا

Öroninflammation  .13 التهاب األذن
Eksem  .14 أآزيما

Barn med utslagen tand  .15 طفل تم خلع أحد أسنانه
Stor brännskada  .16 إصابة بحروق آبيرة

Förgiftning  .17 تسمم
Ögonsjukdom  .18 مرض في العين

Underlivssjukdom hos kvinna  .19 امرأة مصابة بمرض تناسلي
Graviditetstest  .20 فحص الحمل
Hörselnedsättning  .21 ضعف السمع

Hälsokontroller inför förlossning  .22 فحوصات صحية قبل الوالدة
Kraftigt slag mot huvudet vid olycka  .23 خبطة شديدة على الرأس بسبب حادث

Mjölkstockning  .24 اختزان الحليب في الثدي
Paniksyndrom  .25 متالزمة الهلع

Isningar i tänderna  .26 ألم واخز في األسنان
Infekterat sår  .27 جرح متلوث

Tandlossning  .28 تخلخل األسنان
Spädbarn med hög feber  .29 طفل رضيع حرارته مرتفعة

Ungdom med ångest  .30 شاب يعاني من الكرب
Preventivmedelsrådgivning  .31 رشادات حول منع الحملإ

Missbruksproblem  .32 مشكلة إدمان
Vaccination  .33 )التطعيم(اللقاح 

Psykossjukdom - vanföreställningar  .34  هوس–مرض نفسي 
Rehabilitering vid ryggbesvär  .35 إعادة تأهيل بسبب آالم في الظهر
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 "الئحة اإلجابات"
”Facit” 

 

قسم اإلسعاف في 
 المستشفى

Akutsjukhus 

/ قسم الطوارئ 
 العيادة المناوبة

Närakut/Jour
mottagning 

مرآز الرعاية 
 عيادة / الصحية

  المناوبةطبيب األسرة
Vårdcentral / 

Husläkarmottag
ning 

/ مرآز رعاية األمومة 
 عيادة الوالدة

Mödravårdscentral 
/ MVC 

/Barnmorskemottag
ning 

مرآز رعاية 
 الطفولة

Barnavårdscent
ral /BVC 

3 8 3 8 5 7 19 20 4 24 

9 16 9 16 12 13 

17 23 17 23 14 32 
22 31 29  

 عيادة ممرضة المنطقة
Distriktssköterske- 

mottagning 

نظام رعاية 
 األسنان الشعبي

Folktandvård
en 

 خبير العالج الطبيعي
Sjukgymnast 

بما في (العيادة النفسية 
ذلك عيادة الطب النفسي 

 )لألطفال والشباب
Psykiatrisk 
mottagning 

(inkl BUP mm) 

 طبيب مختص
Specialistläkare

6 11 2 15 5 10 7 25 1 18 

27 33 26 28 35  30 34 21 32 

 


