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 PRIMAدر تامین سالمتی کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن نقش موثری را ایفا می نماید
 PRIMAاولین مرکز صحی خود را در سال  2008افتتاح کرد PRIMA .خدمات صحت روانی را در دسترس مراجعین
در هر سن و سال قرار می دهد.
( PRIMA Barnpsykiatriمرکز خدمات صحت روانی اطفال پریما)
ما دارای چهار مراکز صحی ویژه اطفال و نوجوانان در استوکهلم هستیم .همه افراد زیر سن  18سال پذیرفته می شوند.
( PRIMA Botkyrkaپریما بوتشیرکا)
این مرکز صحی در منطقه هالوندا موقعیت دارد و مسؤولیت به عهده دارد تا عرضه خدمات سراپا در راستای صحت روانی
محدوده جغرافیایی کمون بوتشیرکا تامین نماید.
کودکان و نوجوانان را در
ٔ
تیلیفون 08-580 07 100
ایمیل botkyrka@prima.se
( PRIMA Handenپریما هاندن)
این مرکز صحی در منطقه هاندن موقعیت دارد و مسؤولیت به عهده دارد تا عرضه خدمات سراپا در راستای صحت روانی
محدوده جغرافیایی کمون های هانینگه ،نیناس هامن و تیریسو تامین نماید.
کودکان و نوجوانان را در
ٔ
تیلیفون 08-410 60 700
ایمیل handen@prima.se
(PRIMA Järvaپریما جیروا)
این مرکز صحی در منطقه رینکیبی موقعیت دارد و مسؤولیت به عهده دارد تا عرضه خدمات سراپا در راستای صحت روانی
کودکان و نوجوانان را در نواحی رینیکیبی-شیستا و سپونگا-تینستا تامین نماید.
تیلیفون 08-410 60 710
ایمیل jarva@prima.se
( PRIMA Lifespanپریما الیف اسپان) این مرکز صحی در منطقه سودرمالم در شهر استوکهلم موقعیت دارد و اولین مرکز
صحی سویدن در رشته مشکالت عصبی و روانی اطفال ،نوجوانان و والدین است .رجعت دهی از مرکز خدمات صحت روانی
اطفال و بزرگساالن PRIMAالزمی است.
تیلیفون 08-640 77 10
ایمیل lifespan@prima.se
در موارد اضطراری خارج از اوقات کار این مرکز صحی با بخش عاجل مرکز صحت روانی اطفال در استوکهلم توسط
شماره 08-616 69 00ارتباط بگیرید.

( PRIMA Vuxenpsykiatriمرکز خدمات صحت روانی برای بزرگساالن پریما)
( PRIMA Norrköpingپریما نورشوپنگ)
حاال مراجعین باالی سن  18سال در مرکز تازه افتتاح شده ( PRIMA Vuxenpsykiatri Norrköpingمرکز خدمات صحت
روانی  PRIMAدر نورشوپنگ( پذیرفته می شوند این مرکز صحی دارای یک تیم که هدف آن ارائه بهترین خدمات صحت روانی
است و جایی که فعالیت ها واقعا بر محور برآوردن نیازمندی ها مریض می چرخند و این امر از آسانی و سهولت در زمینه تماس
با ما آشکار می باشد و متخصصین ما از آغاز طی جلسه نخست یک ارزیابی انجام می دهد تا هر چه زودتر بررسی یا تداوی
بیشتر را عرضه نماید .جهت مراجعه اول و ارزیابی لطفا با ما به تماش شوید .شما می توانید از دوکتور خود تقاضا نیز به عمل
بیاورید تا یک نامه رجعت دهی را به ما ارسال نماید .به حیث مریض شما فیس عادی را پرداخت می کنید و کارت خدمات صحی
رایگان (فریکورت) پذیرفته می شود.
تیلیفون 011-333 03 10
ایمیل norrkoping@prima.se
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(PRIMA Liljeholmenمرکز خدمات صحت روانی پریما در لیلی هولمین)
( PRIMA Liljeholmenمرکز خدمات صحت روانی پریما در لیلی هولمین) کلینیکی است که خدمات تخصصی صحت روانی را
در خدمت اهالیان نواحی هیگر استین-لیلی هولمین ،ایلفشو و شارهولمین قرار می دهد .افراد باالی سن  18سال دارای مشکالت
روانی جهت بررسی ،تشخیص و تداوی پذیرفته می شوند .شما می توانید جهت تعیین نوبت مراجعه با ما به تماس شوید یا توسط
رجعت دهی مراجعه کنید .امکان مشوره دهی تیلیفونی نیز میسر می باشد.
تیلیفون 08-580 04 050
ایمیل liljeholmen@prima.se
( PRIMA Psykosteam Gröndalتیم روان پریشی پریما در گروندال)
( PRIMA Psykosteam Gröndalتیم روان پریشی پریما گروندال) مسؤولیت مراقبت از افراد بزرگسال را که دچار مشکالت
روان پریشی هستند و در ناحیه هیگر استین-لیلی هولمین ،ایلفشو و شارهولمین زندگی می کنند ،به عهده دارد.
تیلیفون 08-580 04 150
ایمیل grondal@prima.se

دفتر مرکزی ( PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri ABشرکت خدمات صحت روانی اطفال و بزرگساالن پریما)
تیلیفون 08-410 511 00
ایمیل prima@prima.se

