
الرعاية الطبية املبدئية (Primärvården) هي أول ما تراجعه يف حال كنت مريضاً. تتكون الرعاية الطبية املبدئية من مراكز الرعاية الطبية حيث يوجد موظفني ممن يهتمون باملشكلة 
الصحية الغري طارئة. يف حال لديك مرض طارئ ينبغي عليك بدالً عن ذلك التوجه إىل قسم الطوارئ يف املشفى. 

مركز الرعاية الطبية (Vårdcentral) هو العيادة التي تتواصل معها بكل ما يتعلق باألمور الصحية واألمراض. ميكن أن يتم فحصك وعالجك يف مركز الرعاية الطبية. يف حال كان لديك حاجة 
لرعاية طبية أخرى يساعدك الطبيب يف ذلك. إن مراكز الرعاية الطبية هي للجميع بغض النظر عن العمر وميكنك أنت اختيار إىل أٍي منها تريد التوجه. 

عيادة الشباب (Ungdomsmottagning) هي عيادة لليافعني حيث ميكن ملن ترتاوح أعامرهم بني 12 أو 13 و20 أو 25 عاماً التوجه إىل هناك. عىل سبيل املثال، يف حال لديك أسئلة 
تتعلق بجسدك أو أردت فحص فيام إذا لديك أمراض جنسية أم ال، ميكنك الذهاب إىل هناك.

قسم صحة التالميذ (Elevhälsan) ميكنك التوجه إىل قسم صحة التالميذ منذ بدايتك يف املدرسة وحتى االنتهاء من املرحلة الثانوية. يوجد قسم صحة التالميذ تقريباً يف كافة املدارس. 
ميكنك الحصول عىل املساعدة ألشياء مختلفة انطالقاً من التحدث عن يشء متعب وحتى الحصول عىل وسائل امتصاص دم الطمث.   

عيادة الجنس واملعايشة Sex-och samlevnadsmottagning (SESAM)) هي مفتوحة للجميع ممن لديهم أسئلة عن الجنسانية والصحة. تعطي العيادات إرشادات ومحادثات 
داعمة وتخترب وسائل منع الحمل وتفحص وجود األمراض الجنسية وتُجري الفحوصات. ابحث يف املوقع (se.1177) من أجل إيجاد أقرب عيادة.

واجب كتامن الرس. كل من يعمل ضمن خدمة الرعاية الطبية لديه واجب كتامن الرس. هذا يعني أنه ال يجوز لهم أن يتحدثوا ألحد بأنك كنت لديهم وما الذي كنت تفعله أو ما الذي تحدثت 
عنه يف العيادة.

املرتجم. يف حال ال تتكلم اللغة السويدية لديك الحق بوجود مرتجم من أجل فهم املعلومات التي تحصل عليها من الطبيب أو من شخص آخر ضمن خدمة الرعاية الطبية. أخرب بأنك بحاجة 
ملرتجم لغوي عند حجز موعداً للزيارة. لدى املرتجم واجب كتامن الرس.

دليل الرعاية الطبية 1177 هو ملن يرغب بالحصول عىل اإلرشادات عن الرعاية الطبية والصحية. يف حال مل تكن متأكداً بأنك بحاجة للرعاية الطبية وإىل أين يجب عليك التوجه ميكنك االتصال 
عىل رقم الهاتف 1177. حيث تقدم املمرضة املساعدة وتجيب عن أسئلتك. كام ميكنك الدخول إىل املوقع اإللكرتوين (se.1177) وقراءة املزيد عن األمراض وما ميكنك فعله بنفسك.

(rfsu.se) هو موقع إلكرتوين حيث ميكنك إيجاد املزيد من املعلومات عن الجنس والعالقات والحقوق والصحة. إنه تابع لالتحاد الوطني لإلرشاد الجنيس (RFSU) الذي هو منظمة لإلرشاد 
الجنيس والسياسة الجنسية.

كيف يعلم املرء إىل أي جهة يتوجه عندما يكون لديه مشاكل؟
استخدم الصور ملساعدة األشخاص أدناه للتوجه وبشكل صحيح إىل خدمة الرعاية الطبية.

تتعب ماريا كثرياً عندما يكون لديها الطمث. لديها آالم قوية وتصبح متعبة. إىل أين ميكن أن تتوجه ماريا من أجل الحصول عىل املساعدة؟   

يف الفرتة األخري أصبح لدى خليل صعوبة يف االنتصاب عند مامرسة الجنس. يشعر بأن ذلك صعباً لكن ال يعلم ما الذي يتوجب عليه فعله. ما الذي ميكن لخليل فعله؟  

تبلغ سمرية من العمر 23 عاماً وقد حصلت عىل دعوة من مركز الرعاية الطبية ملا يسمى (الفحص الخلوي). هي ال تعرف ما هذا وتتساءل فيام إذا ينبغي عليها الذهاب أم ال.   
ما هذا الذي ُدعيت إليه سمرية؟

لقد قام مارتني مبامرسة الجنس مع شخص جديد. مل يستخدموا الواقي الذكري. ما الذي ينبغي عىل مارتني فعله اآلن؟  

لدى جاميه الكثري من التساؤالت حول هويته/هويتها الجنسية – ال يشعر/تشعر بأنه/بأنها فتى وال فتاة، لكن ال يعرف/تعرف إىل من يتحدث/تتحدث عن ذلك. إىل أين ميكن   
لجاميه التوجه؟

لدى سوادو غالباً آالم يف األعضاء التناسلية بعد ما أخيطت أثناء طفولتها. ترغب بإنهاء آالمها والحصول عىل املساعدة من أجل االستمتاع باالستمناء ومامرسة الجنس. إىل أين   
ميكنها التوجه؟

يود يوسف وزوجته اإلنجاب. حاولوا لفرتة طويلة لكن مل يحدث حمل. ما الذي ميكن ليوسف وزوجته فعله حيال ذلك؟  

يف حال لديك تجربة مع الجنس خارج رغبتك أو 
العنف الجنيس

يعترب اإلرغام عىل فعل يشء جنيس ما مل ترغب 
بفعله أمر غري قانوين يف السويد.

يف حال تعرضت لذلك ميكنك التواصل مع عيادة 
الطوارئ الخاصة باالغتصاب أو عيادة الشباب أو 

عيادة الجنس واملعايشة بحيث ميكن إجراء فحص 
لك وحصولك عىل الدعم.

يف حال لديك أفكار متعلقة مبيلك الجنيس
هل أنت ُمحب وُمنجذب ألشخاص من نفس 

الجنس أم كالً من الذكور واإلناث؟
يف حال أردت التحدث مع أحد ما ميكنك التواصل 
مع قسم صحة التالميذ أو عيادة الشباب. ميكنك 

أيضاً مراجعة عيادة الجنس واملعايشة.

يف حال لديك انخفاض يف الرغبة الجنسية
تتغري الرغبة الجنسية لدى الجميع. يف حال 
شعورك بقلق بشأن رغبتك الجنسية ميكنك 

الحصول عىل الدعم والتحدث مع أحد ما يف 
قسم صحة التالميذ أو عيادة الشباب أو عيادة 
الجنس واملعايشة أو مركز الرعاية الطبية. كام 

ميكن الحصول عىل املساعدة بالنسبة للذكور من 
عيادات خاصة بالذكور.

يف حال لديك رغبة جنسية غري مرجوة
هل تشعر بالقلق حيال أفكارك الجنسية فيام إذا 

كنت تشعر برغبة جنسية تجاه األطفال أم أنك 
آذيت أحداً ما جنسياً أم تخىش بأنه قد يحدث 

ذلك؟
تواصل مع خط املساعدة الوطني عىل املوقع 

(Preventell.se)، حيث ميكنك التحدث مع 
أحد العاملني للحصول عىل املساعدة والدعم. 

يف حال لديك تجربة لعالقات خارج رغبتك
هل تخاف من أن تُجرب عىل الزواج أو القيام 

بعالقة خارج رغبتك؟ توجد منظامت ممن تعمل 
خصيصاً لتقديم املساعدة يف مثل تلك الحاالت. 

 حيث ميكنك الحصول عىل املشورة والنصيحة مثل
.(GAPF, TRIS, VHEK)

كام ميكنك التواصل مع قسم صحة التالميذ أو 
عيادة الشباب. 

يف حال لديك أفكار متعلقة بالجنس/الهوية 
الجنسية

هل تفكر بأنك ذكر أم أنثى أم يشء آخر؟ ميكنك 
يف السويد الحصول عىل املساعدة يف خدمة 

الرعاية الطبية والعالج بأن يتوافق جسدك مع 
جنسك الذي تشعر به أنت.

تواصل مع قسم صحة التالميذ أو عيادة الشباب 
أو عيادة الجنس واملعايشة يف حال أردت التحدث 

مع أحد ما عن هويتك الجنسية.

بيةاسلك التوجه الصحيح يف الرعاية الطبية
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يف حال وجود لديك مشكلة القذف املبكر
هل تشعر بالقلق بسبب أن القذف يحدث 

مبكراً؟ إن التحدث مع شخص آخر قد 
يجعل القذف املبكر يختفي أو ال تشعر 

بأنه مشكلة كبرية.
تواصل مع قسم صحة التالميذ أو عيادة 

الشباب أو عيادة الجنس واملعايشة.

يف حال وجود لديك صعوبة يف االنتصاب
تقريباً الجميع لديهم صعوبة يف االنتصاب 
أحياناً. غالباً ما يتوقف ذلك عىل أن املرء 

متوتر. ميكنك الحصول عىل املساعدة 
بغض النظر عن السبب. 

تواصل مع قسم صحة التالميذ أو عيادة 
الشباب أو مركز الرعاية أو عيادة الجنس 
واملعايشة من أجل الحصول عىل اإلرشاد 

والدعم.

فحص الربوستات
يعترب رسطان الربوستات شكالً شائعاً من 
الرسطان ويزداد خطر اإلصابة مع تقدم 

السن.
تتوضع الربوستات حول اإلحليل وقد 

يؤدي الورم إىل زيادة عدد مرات التبول أو 
إىل تبول ضعيف. تواصل مع مركز الرعاية 
الطبية فيام إذا اعتقدت أن لديك رسطان 

الربوستات وترغب بالفحص. 

يف حال محاولتك إنجاب طفالً
يف حال صعوبة حدوث الحمل ميكنك 

ورشيكك طلب املساعدة من خدمة الرعاية 
الطبية من أجل معرفة عىل ما يتوقف 

ذلك. يف السويد لدى الزوج من جنسني 
مختلفني الحق بالحصول عىل مساعدة من 

خدمة الرعاية الطبية يف مثل هذه الحاالت. 
تواصلوا مع عيادة األمراض النسائية أو 

عيادة النساء أو عيادة الخصوبة يف املشفى 
من أجل الحصول عىل مساعدة.

فحوصات الثدي
يعترب رسطان الثدي هو الرسطان األكرث 

شيوعاً يف السويد ولذلك تُدعى كافة النساء 
اللوايت ترتاوح أعامرهن بني 40 و74 سنة 
إلجراء فحوصات الثدي املنتظمة من أجل 

اكتشاف املرض مبكراً. يُسمى الفحص 
بتصوير الثدي الشعاعي وهو مجاين ويتم 

يف مركز الرعاية الطبية أو عيادة تصوير 
الثدي الشعاعي. 

عند والدة الطفل
إن من املؤرشات االعتيادية لبداية الوالدة 

آالم املخاض أو خروج السائل الجنيني. 
عندما يحني وقت الوالدة عليك االتصال 
بقسم الوالدة يف املشفى. عندها يخربك 
املوظف متى ينبغي عليك الذهاب إىل 

هناك.

يف حال وجود لديك معاناة بعد الوالدة
يف حال وجود معاناة لديك بعد الوالدة، 
سواء جسدية أم نفسية، فإنه من الهام 
حجز موعد مع خدمة الرعاية الطبية. 

تواصيل مع عيادة القابالت القانونية أو 
عيادة الجنس واملعايشة.

الفحص الخلوي
من أجل االكتشاف املبكر ملرض رسطان 

عنق الرحم تُدعى كافة النساء يف السويد 
اللوايت ترتاوح أعامرهن بني 23 و64 سنة 

بشكل منتظم من أجل اخذ عينات.
يتم أخذ العينات غالباً يف عيادة القابالت 

القانونية وهو مجاين.

يف حال وجود لديك ختان
هل تعرضت لقص أو قطع يف أعضائك 

الجنسية؟ قد يسبب قطع األعضاء الجنسية 
مشاكل مختلفة طبقاً لإلجراء الذي تعرضت 

له. ميكنك الحصول عىل مساعدة من قبل 
خدمة الرعاية الطبية لكل من األعراض 

الجسدية والنفسية.
ميكنك الذهاب إىل قسم صحة التالميذ أو 
عيادة الشباب أو عيادة الجنس واملعايشة 

أو عيادة األمراض النسائية من أجل 
الحصول عىل مساعدة.

توجد عيادة (AMEL) يف مشفى 
(Södersjukhuset) يف استوكهومل 

وهي متخصصة مبساعدة البنات والنساء 
املختونات. حيث ميكن للجميع التوجه إىل 

هناك بغض النظر عن مكان اإلقامة.

يف حال محاولتك إنجاب طفالً
يف حال صعوبة حدوث الحمل ميكنك طلب 
املساعدة من خدمة الرعاية الطبية من أجل 
التحقيق حول املشكلة. يف السويد لدى كل 
زوج من امرأتني وزوج من جنسني مختلفني 
وامرأة وحيدًة وأشخاص ممن غريوا الجنس 

النمطي، الحق بالعالج. 
تواصلوا مع عيادة األمراض النسائية أو عيادة 
النساء أو قسم الخصوبة يف املشفى من أجل 

الحصول عىل مساعدة.

يف حال كنت حامالً
يف حال كنت حامالً وترغبني بوالدة الطفل 
ينبغي عليك التواصل مع عيادة القابالت 

القانونية والتي يتم فيها أخذ العينات وإجراء 
الفحوصات بشكل منتظم من أجل التأكد 

بأنك والجنني بحالة جيدة. كام توجد دروس 
لألبوة ميكنك التحاق بها من أجل تحضري 

نفسك للوالدة.

يف حال رغبتك بتجنب الحمل
ميكنك استخدام وسائل منع الحمل ليك 

تختاري بنفسك فيام إذا أردت إنجاب 
طفالً ومتى أردت ذلك.

لديك الحق بالحصول عىل إرشادات عن 
وسائل منع الحمل بشكل مجاين. ميكن 

أن يُعطى ذلك مثالً يف عيادة الشباب أو 
عيادة الجنس واملعايشة أو عيادة القابالت 

القانونية أو عيادة األمراض النسائية.

يف حال وجود أمل أثناء مامرسة الجنس
ال يجب أن تؤمل مامرسة الجنس، إال أن 

الكثري يشعرون باألمل. قد يكون األمل ألسباب 
طبية أو أسباب أخرى.

تواصل مع قسم صحة التالميذ أو عيادة 
الشباب أو مركز الرعاية الطبية للحصول 

عىل الرعاية الطبية. كام ميكنك التوجه إىل 
عيادة الجنس واملعايشة أو عيادة القابالت 

القانونية أو عيادة األمراض النسائية.

يف حال عدم رغبتك باستمرار الحمل
يف حال كنت حامالً وال تريدين اإلنجاب 

فلديك الحق باإلجهاض. يُنصح ملن ترغب 
بالقيام باإلجهاض بالتواصل مع عيادة 

الشباب أو عيادة القابالت القانونية أو 
عيادة النساء أو عيادة اإلجهاض بأقرب 
فرصة ممكنة. لدى الجميع يف السويد 

الحق باإلجهاض حتى األسبوع 18 أما بعد 
ذلك فيتطلب أسباب خاصة. فقط املرأة 

الحامل هي من تقرر اإلجهاض.

يف حال وجود لديك مشاكل أثناء الطمث
يف حال وجود لديك آالم قوية أثناء 

الطمث أو نزف كثري أو تشعرين بالحزن 
أثناء الطمث ميكنك التوجه إىل قسم 

صحة التالميذ أو عيادة الشباب.
كام ميكنك الحصول عىل املساعدة من 
مركز الرعاية الطبية أو عيادة الجنس 
واملعايشة أو عيادة األمراض النسائية.

يف حال رغبتك بتجنب الحمل
ميكنك استخدام وسائل منع الحمل ليك 

تختاري بنفسك فيام إذا أردت إنجاب طفالً 
ومتى أردت ذلك. 

يوجد العديد من مختلف وسائل منع الحمل 
ولديك الحق بالحصول عىل إرشادات عن 

وسائل منع الحمل بشكل مجاين. 
يعترب الواقي الذكري الوسيلة الوحيدة ملنع 

الحمل التي تُجنب كالً من حدوث حمالً غري 
مرغوب واإلصابة باألمراض الجنسية.

تُشرتى الواقيات الذكرية من الصيدليات 
ومحال األغذية واألكشاك ومحطات الوقود 
وعن طريق اإلنرتنت. كام ميكنك الحصول 

عىل الواقيات الذكرية من عيادة الشباب أو 
عيادة الجنس واملعايشة.

فحص
يف حال مامرستك للجنس مع أشخاص آخرين 

قد تصاب مبرض جنيس. ال تُعرف أو تظهر الكثري 
األمراض عىل الجسم.

من أجل معرفة فيام إذا لديك مرض جنيس، يتطلب 
ذلك القيام بإجراء فحص. ميكنك القيام بذلك يف 
عيادة الشباب أو مركز الرعاية الطبية أو عيادة 

الجنس واملعايشة أو عيادة القابالت القانونية أو 
عيادة األمراض النسائية. تحصل عىل الدواء والعالج 

مجاناً يف حال لديك مرض جنيس.

يف حال وجود لديك حكة/حرقة يف األعضاء 
التناسلية

يف حال وجود لديك حكة أو حرقة يف 
األعضاء التناسلية فإنه من الهام أن يتم 

إجراء الفحص ملعرفة ما سببه.
ميكنك الذهاب إىل قسم صحة التالميذ أو 
عيادة الشباب أو مركز الرعاية الطبية أو 

عيادة القابالت القانونية أو عيادة الجنس 
واملعايشة أو عيادة األمراض النسائية من 

أجل الحصول عىل مساعدة. 
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