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پریما  PRIMAدر کودکان ،جوانان و بزرگساالن تغییر ایجاد می کند.
پریما اولین بخش پذیرش خود را در سال  2008باز کرد و امروزه بزرگترین درمانگر در زمینۀ درمان تخصصی
روانپزشکی در سراسر کشور است .پریما درمان روانپزشکی برای همۀ سن و سالها ،هم بصورت درمان
سرپائی/درمانگاهی و هم بصورت درمان بستری شبانه روز ارائه می کند.
روانپزشکی کودکان پریما
ما دارای چهار بخش پذیرش برای کودکان و جوانان در استکهلم هستیم .کودکان و نوجوانان تا سن  18سالگی می توانند با ما
تماس بگیرند.
پریما بوتشیرکا PRIMA Botkyrka
این بخش پذیرش در هالوندا قرار دارد و مسئولیت جغرافیائی درمان سرپائی/درمانگاهی کودکان و نوجوانان در کمون بوتشیرکا را
بر عُهده دارد.
تلفن 08-580 07 100
ایمیل botkyrka@prima.se
پریما هَن ِدن PRIMA Handen
این بخش پذیرش در هَن ِدن قرار دارد و مسئولیت جغرافیائی درمان سرپائی/درمانگاهی کودکان و نوجوانان در کمون های هانینگه،
نینسهامن و تیرسئو را بر عُهده دارد.
تلفن 08-410 60 700
ایمیل handen@prima.se
پریما یروا PRIMA Botkyrka
این بخش پذیرش در رینکه بی قرار دارد و مسئولیت جغرافیائی درمان سرپائی/درمانگاهی کودکان و نوجوانان در کمون های
رینکه بی/شیستا و اسپونگا-تنستا را بر عُهده دارد.
تلفن 08-410 60 710
ایمیل jarva@prima.se
پریما الیف اسپن RIMA Lifespan
این بخش پذیرش سودرمالم قرار دارد و اولین بخش پذیرش اعصاب و روان برای کودکان و جوانان و والدین آنها در سوئد است.
معرفینامه از روانپزشکی کودکان یا بزرگساالن پریما الزم است.
تلفن 08-640 77 10
ایمیل lifespan@prima.se
در موارد اضطراری خارج از ساعات کار بخش پذیرش ،با بخش اورژانس روانپزشکی کودکان استکهلم از طریق این شماره تلفن
تماس بگیرید .08-616 69 00

پریما روانپزشکی بزرگساالن PRIMA Vuxenpsykiatri
پریما مسئولیت درمان روانپزشکی شمال شرق استان استکهلم ،یرفال و کمون اوپلندسبرو و مناطق شهری هگراستن/لیلیه هولمن،
الوشو و شرهولمن را بر عُهده دارد.
پریما اعتیاد PRIMA Beroende
پریما اعتیاد مسئول درمان معتادان بزرگسال باالی  18سال ساکن کمون های یرفال و اوپلندسبرو را بر عُهده دارد .ما درمان
تخصصی برای همه گونه اعتیاد ارائه کرده و همکاری نزدیکی با کمون ها داریم .واحد تشکیالتی ما با درمان اعتیاد کمون ها
ادغام بوده و کار با مشارکت روانپزشکی و درمان درمانگاهی انجام می شود.
پریما اعتیاد برو PRIMA Beroende Bro
تلفن 08-580 00 350
ایمیل beroende@prima.se
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پریما اعتیاد یاکوبسبری PRIMA Beroende Jakobsberg
تلفن 08-580 04 300
ایمیل beroende@prima.se
پریما نورشوپینگ PRIMA Norrköping
بخش پذیرش تازه تأسیس پریما روانپزشکی بزرگساالن نورشوپینگ پذیرای افراد باالی  18سال است .در این بخش یک تیم وجود
دارد که هدف آن ارائه بهترین روانپزشکی است که طی آن بیمار واقعا ً در مرکز توجه قرار می گیرد .شما خودتان متوجه این
موضوع می شوید چون مالقات با ما آسان است و از همان اولین مالقات متخصص های ما یک تشخیص پزشکی انجام می دهند تا
تحقیقات و درمان به سرعت ادامه یابد .برای اولین مالقات و تشخیص پزشکی با ما تماس بگیرید .شما همچنین می توانید از
دکترتان بخواهید که یک معرفینامه برای ما بفرستند .شما ویزیت عادی بیماران را پرداخت می کنید و کارت رایگان هم پذیرفته می
شود.
تلفن 011-333 03 10
ایمیل norrkoping@prima.se
پریما یاکوبسبری PRIMA Jakobsberg
روانپزشکی بزرگساالن پریما در یاکوبسبری مسئولیت روانپزشکی درمانگاهی بزرگساالن در کمون های یرفال و اوپلندسبرو را بر
عُهده دارد .افراد باالی  18سال که دارای مشکالت روانی هستند می توانند برای تحقیقات ،تشخیص پزشکی و درمان به ما مراجعه
کنند .با داشتن معرفینامه یا تماس تلفنی برای تشخیص می توانید به ما مراجعه کنید.
تلفن 08-580 043 50
ایمیل jakobsberg@prima.se
پریما لیلیه هولمن PRIMA Liljeholmen
روانپزشکی بزرگساالن پریما در لیلیه هولمن یک بخش پذیرش است که برای ساکنان مناطق شهری هگرستن-لیلیه هولمن ،الوشو
و شرهولمن درمان تخصصی روانپزشکی ارائه می کند .افراد باالی  18سال که دارای مشکالت روانی هستند می توانند برای
تحقیقات ،تشخیص پزشکی و درمان به ما مراجعه کنند .شما می توانید خودتان به ما تلفن کنید یا با معرفینامه به ما مراجعه کنید.
امکان مشاوره تلفنی نیز وجود دارد.
تلفن 08-580 04 050
ایمیل liljeholmen@prima.se
پریما تیم روان پریشی گروندال PRIMA Psykosteam Gröndal
تیم روان پریشی پریما در گروندال مسئولیت درمان روان پریشی بزرگساالن باالی  18سال ساکن مناطق شهری هگرستن/لیلیه
هولمن ،اِلوشو و شرهولمن را بر عُهده دارد.
تلفن 08-580 04 150
ایمیل grondal@prima.se
پریما تیم روان پریشی کونگس اِنگن PRIMA Psykosteam Kungsängen
تیم روان پریشی پریما در کونگس اِنگن مسئولیت درمان روان پریشی بزرگساالن باالی  18سال ساکن کمون های یرفال و
اوپلندسبرو را بر عُهده دارد.
تلفن 08-580 04 250
ایمیل kungsangen@prima.se

دفتر مرکزی شرکت سهامی پریما روانپزشکی کودکان و بزرگساالن
Huvudkontor PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB
تلفن 08-410 511 00
ایمیل prima@prima.se

