د ناروغۍ او په یوه پیښه
کې د ټپي کېدو په حالت کې اقدامات

روغتیایي مرکز

عاجله څانګه

که چېرې ناروغه یا ټپي یاست او یا درملو ته اړتیا
لرئ نو د روغتیایي مرکز څخه مرسته ترالسه
کولی شئ .په لومړي قدم کي باید دلته مراجعه
وکړئ .د راتلو څخه مخکې روغتیایي مرکز ته
زنګ ووهئ او یو وخت ونیسئ.

که چېرې سخت ناروغه یا ټپي شوي یاست نو د
روغتون عاجلې څانګې ته مراجعه وکړئ .عاجله
څانګه څلورویشت ساعته پرانیستې وي.
عاجلې څانګې ته رصف په جدي رشایطو کې
چې عاجلې مرستې ته اړتیا ولرئ ،مراجعه وکړئ.

 ۱۱۷۷رسه اړیکه ونیسئ

اضطراري شمېره ۱۱۲

که چېرې ناروغه یاست او د یو نرس رسه سال
مشورې ته اړتیا لرئ نو د  ۱۱۷۷په شمېره په
وړیا توګه اړیکه ونیسئ.
نرس په انګلیيس او سویډين ژبه خربې کوي.

په بیړين حالت کې  ۱۱۲شمېرې ته زنګ ووهئ،
د مثال په توګه که چېرې کوم کس په سینه کې
شدید درد ولري ،بې هوښه وي یا ډېره وینه ترې
روانه وي.
 ۱۱۲شمېري ته رصف هغه وخت زنګ ووهئ
کله چې د مرګ خطر موجود وي او بیړنۍ
مرستې ته اړتیا وي.

ژباړن

که چېرې تاسې په سویډين ژبه نه پوهېږئ نو د
روغتیایي چارو او د غاښونو د تداوۍ چارو کارکوونکو
رسه په خربه پوهېدلو لپاره د ترجامن څخه ګټه پورته
کولی شئ .د روغتیایي چارو کارکوونکي اکرثه وخت
ژباړن ته الرسسی پیدا کوي .ژباړن ښاېي په خونه کې یا
د ټیلیفون په لیکه شتون ولري .د مراجعې لپاره وخت
نیولو په وخت د روغتیایي چارو کارکوونکو ته خرب
ورکړئ چې تاسې ژباړن ته اړتیا لرئ.
ستاسې روغیتایي حالت او د روغتیایي چارو
کارکوونکو ته خربې ستاسې په سویډن کې پاتې کېدو
باندې کومه اغیزه نه غورځوي.

Pashto

رازداري

د روغتیایي چارو کارکوونکي او ژباړن د راز ساتنې
مکلفیت مراعاتوی .دا په دې مانا ده چې دوی اجازه
نه لري چې پرته ستاسې د اجازې څخه ستاسو په
هکله مالومات د نورو خلکو رسه رشیک کړي.
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