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PRIMA çocuk, genç ve yetişkin ayrımını yapmakta.
PRIMA ilk muayenehanesini 2008 yılında açtı. PRIMA her yaş için psykiyatri hizmeti
vermektedir.
PRIMA Çocuk psykiyatrisi
Stockholm’de çocuk ve gençler için dört adet muayenehanemiz bulunmaktadır. 18 yaş ve
altındaysanız bizimle irtibata geçebilirsiniz.
PRIMA Botkyrka
Bu muayenehane Hallunda’dadır ve coğrafi sorumluluk bölgesi olan Botkyrka belediyesi dahilinde
çocuk ve gençler için ayakta psikiyatrik tedavi hizmeti sunmaktadır.
Telefon 08-580 07 100
E-posta: botkyrka@prima.se
PRIMA Handen
Bu muayenehane Handen’dedir ve coğrafi sorumluluk bölgesi olan Haninge, Nynäshamn ve Tyresö
belediyeleri dahilinde çocuk ve gençler için ayakta psikiyatrik tedavi hizmeti sunmaktadır.
Telefon 08-410 60 700
E-posta: handen@prima.se
PRIMA Järva
Bu muayenehane Rinkeby’dedir ve coğrafi sorumluluk bölgesi olan Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta
bölgeleri dahilinde çocuk ve gençler için ayakta psikiyatrik tedavi hizmeti sunmaktadır.
Telefon 08-410 60 710
E-posta: jarva@prima.se
PRIMA Lifespan
Bu muayenehane Stockholm, Södermalm’de bulunup, çocuk, gençler ve onların ebeveynleri için
İsveç’in ilk nöropsykiyatrik muayenehanesidir. PRIMA çocuk ya da yetişkin psikiyatrisinden sevk yazısı
gerekmektedir.
Telefon 08-640 77 10
E-posta: lifespan@prima.se
Muayenehane çalışma saatleri dışındaki acil durumlarda 08-616 69 00 telefondan Stockholm çocuk
psikiyatrisi acil servisini arayınız.

PRIMA Yetişkin psikiyatrisi
PRIMA kuzeydoğu Stockholm İli sınırlarına giren Järfälla ve Upplands-Bro belediyeleri ile HägerstenLiljeholmen, Älvsjö ve Skärholmen semtlerinde psikiyatrik hizmetten sorumludur. İlin kuzeydoğu
bölgelerinde ikamet edenlere yönelik.
PRIMA Bağımlılık
PRIMA Bağımlılık, Järfälla ve Upplands-Bro belediyelerinde ikamet eden 18 yaş üstü yetişkinlerin
bağımlılık tedavisini üstlenir. Tüm bağımlılık durumları için uzman hekim hizmeti sunmaktayız ve
belediyelerle sıkı işbirliği içinde çalışmaktayız. Faaliyet belediyelerin bağımlılık tedavisiyle entegre
edilmiş olup, çalışmalar psikiyatri ve ayakta tedavi kuruluşuyla elbirliği içinde yürütülmektedir.
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PRIMA Beroende Bro
Telefon 08-580 00 350
E-posta: beroende@prima.se
PRIMA Beroende Jakobsberg
Telefon 08-580 04 300
E-posta: beroende@prima.se
PRIMA Norrköping
Şu an 18 yaş üstünde olanları yeni açılmış olan PRIMA Yetişkinler psikiyatrisi Norrköping
muayenehanesine kabul etmekteyiz. Buradaki ekibin amacı hastanın gerçekten merkezde olduğu en
iyi psikiyatri hizmetini vermektir. Bizlerle görüşmenin kolay olmasından bunu anlarsınız ve daha ilk
görüşmemizde hemen gerekli araştırma ya da tedaviyi sunmak için uzmanlarımız bir değerlendirme
yaparlar. İlk görüşme ve bir değerlendirme için bizimle irtibata geçin. Doktorunuzdan bize sevk yazısı
yazmasını da isteyebilirsiniz. Hasta olarak normal ücreti ödersiniz ve ücretsiz sağlık kartı geçerlidir.
Telefon 011-333 03 10
E-posta: norrkoping@prima.se
PRIMA Jakobsberg
Jakobsberg’deki PRIMA yetişkinler psikiyatrisi, Järfälla ve Upplands-Bro belediyelerinde oturan
yetişkinlerin psikiyatrik ayaktan tedavisini üstlenir. 18 yaş üstünde ve psikiyatrik sorunları olanlar
araştırma, teşhis ve tedavi için bize gelebilirler. Sevk yazısıyla bize gelebilir ya da değerlendirme
amacıyla telefon edebilirsiniz.
Telefon 08-580 043 50
E-posta: jakobsberg@prima.se
PRIMA Liljeholmen
Liljeholmen’deki PRIMA yetişkinler psikiyatrisi, Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö ve Skärholmen
bölgelerinde oturan yetişkinlerin psikiyatrik uzman tedavisini üstlenir. 18 yaş üstünde ve psikolojik
sorunları olanlar araştırma, teşhis ve tedavi için bize gelebilirler. Randevu almak için kendiniz telefon
edebilir ya da sevk yazısıyla bize gelebilirsiniz. Telefon danışma hattı da mevcuttur.
Telefon 08-580 04 050
E-posta: liljeholmen@prima.se
Gröndal PRIMA Psikoz timi
Gröndal PRIMA Psikoz timi Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö ve Skärholmen semtlerinde oturan 18 yaş
üstü yetişkinlere yönelik psikoz bakımından sorumludur.
Telefon 08-580 04 150
E-posta: grondal@prima.se
Kungsängen PRIMA Psikoz timi
Kungsängen PRIMA Psikoz timi Järfälla ve Upplands-Bro belediyelerinde oturan 18 yaş üstü
yetişkinlere yönelik psikoz bakımından sorumludur.
Telefon 08-580 04 250
E-posta: kungsangen@prima.se

PRIMA Çocuk ve yetişkinler psikiyatrisi A.Ş. genel merkezi
Telefon 08-410 511 00
E-posta: prima@prima.se

