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ፕሪማ ንህጻናት፡ መንእሰያትን ኣባጽሕን ብዝምልከት፡ ዓቢ ኣበርክቶ ኣብ ምግባር ይርከብ።
ፕሪማ፡ ኣብ 2008 እዩ ቀዳማይ መቐበሊ ክንክን ዝኸፈተ። ፕሪማ ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመ ንዘለዉ ሰባት ሲካትሪያዊ
ኣገልግሎት ክንክን ይህብ።
ሲካትሪያዊ ኣገልግሎት ክንክን ንህጻናት
ኣብ ከተማ ስቶክሆልም፡ ንህጻናትን መንእሰያትን ዘገልግላ ኣርባዕተ ኑቕጣታት ኣገልግሎት ኣለዋና። ዕድሜኹም ክስብ 18 ዓመት
ዝበጽሕ ሰባት ክትውከሱና ትኽእሉ ኢኹም።
ፕሪማ ቦትሺርካ
ናይዚ ክፍሊ ከተማ ኑቕጣ ኣገልግሎት ኣብ ሃሉንዳ ይርከብ። ንክፉት ሲካትርያዊ ክንክን ህጻናትን መንእሰያትን ኣብ ምምሕዳር
ከተማ ቡትሺርካ ዘጠቓልል ጀኦግራፊካዊ ሓላፍነት ዝወሰደ መቐበሊ እዩ።
ቁጽሪ-ስልኪ 08-580 07 100
ኢ-መይል botkyrka@prima.se
ፕሪማ ሃንደን
እዚ ናይ ኣገልግሎት ኑቕጣ ኣብ ሃንደን ዝርከብ ኮይኑ፡ ንክፉት ሲካትርያዊ ክንክን ህጻናትን መንእሰያትን ኣብ ምምሕዳር ከተማ
ሃኒንገ፡ ኒነስሃምንስ ቲረሰን ዘጠቓለለ ጀኦግራፊካዊ ሓላፍነት ዝወሰደ መቐበሊ እዩ።
ቁጽሪ-ስልኪ 08-410 60 700
ኢ-መይል handen@prima.se
ፕሪማ ያርቫ
እዚ ናይ ኣገልግሎት ማእከል ኣብ ሪንኪቢ ዝርከብ ኮይኑ፡ ንክፉት ሲካትርያዊ ክንክን ህጻናትን መንእሰያትን ኣብ ክፍለምምሕዳራት ከተማ ሪንኪቢ-ሺስታን ስፖንጋ ቴንስታን ዘጠቓለለ ጀኦግራፊካዊ ሓላፍነት ዝወሰደ መቐበሊ እዩ።
ቁጽሪ-ስልኪ 08-410 60 710
ኢ-መይል jarva@prima.se

ፕሪማ ላይፍ-ስፓን
እዚ ናይ ኣገልግሎት ማእከል ኣብ ሶደርማልም ስቶክሆልም ዝርከብ ኮይኑ ኣብ ሽወደን ቀዳማይ ንህጻናትን መንእሰያትን ወለዶምን
ዘገልግል ብዓይነቱ ቀዳማይ ዝኾነ ኒውሮ-ሲካትሪያዊ ማእከል ክንክን እዩ። ናብዚ ማእከል ንኽትመሓላለፍ፡ ካብ ማእከል ፕሪማ
ሲካትሪያዊ ክንክን ህጻናት ወይ ኣባጽሕ መወከሲ ክጸሓፈልኩም ኣለዎ።
ቁጽሪ-ስልኪ 08-640 77 10
ኢ-መይል lifespan@prima.se
እዚ መቐበሊ ማእከል ዕጹው ኣብ ዝኾነሉ እዋን ህጹጽ ኩነታት ምስ ዘጋጥመኩም፡ ንክፍሊ ህጹጽ ረደኤት
ማእከል ሲክትሪያዊ ክንክን ህጻናት ስቶክሆልም ብቁጽሪ-ስልኪ 08-616 69 00 ተወከሱዎም።

ፕሪማ ቩክሰን-ሲካትሪ
ፕሪማ ኖርሾፒን
ኣብ ኖርሾፒን፡ ሓድሽ ፕሪማ ቩክሰን-ሲካትሪ ዝተሰምየ ማእከል ከፊትና ኣለና። ኩሎም ልዕሊ 18 ዝዕድሚኦም ኣባጽሕ ክውከሱና
ክፉት እዩ ማዕጾና። ኣብዚ መቐበሊ፡ ተገልጋሊ ማእከል ዝገበረት፡ ብሉጽ ሲክታሪያዊ ኣገልግሎት ክንክን ንምሃብ ዝተዳለውት
ጋንታ ኣላትኩም። እዚ ሓቂ`ዚ ብቐሊሉ ምስ ተወከስኩምና ክትኣምኑሉ ኢኹም። ክትረኽቡና ቐሊል እዩ። ኣብታ ቐዳመይቲ
ርክብኩም ምሳና፡ እቶም ክኢላታትና ብቕልጡፍ ኩነታትኩም ንምጽናዕ ወይ ውን ንኽፍዉሱኹም ዘኽእሎም ወዓል-ሕደር ዘይብሉ
ገምጋም ይገብሩ። ንሓኪምኩም ውም ናባና ክሰደኩም መወከሲ ጸሓፉለይ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ከም ተገልገልቲ እቲ ልሙድ
ዝኾነ ክፍሊት0ተገልገልቲ ትኸፍሉ ነጻ-ካርዲ (frikort) ውን ኣባና ይሰርሕ እዩ።
ቁጽሪ-ስልኪ 011-333 03 10
ኢ-መይል norrkoping@prima.se
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ፕሪማ ሊልየሆልመን
ፕሪማ ቩክሰን ሲካትሪ ሊልየሆልመን፡ ኣብ ክፍለ-ከተማ ሄገሽትየን-ሊልየሆልመን ከምኡ ውን ኤልቭሾን ዃርሆልመንን፡ ንዝነብሩ
ሰባት ክኢላኣዊ ሲካትሪያዊ ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ፡ ዝነጥፍ መቐብሊ እዩ። ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ስነ-ኣእምሮኣዊ ጸገማት
ዘለዎም ሰባት፡ ኩነታቶም ከነጽዖ፡ ጸገማቶም ከነለልዮ ከምኡ ውን ፍወሳ ክንገብረሎም፡ ክውከሱና ይኽእሉ እዮም። ባዕልኹም
ደዊልኩም ቆጸራ ድሕሪ ምሓዝ ወይ ውን መወከሲ ሒዝኩም ክትበጽሑና ትኽእሉ ኢኹም። ብቴለፎን ውን ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት
ንህብ
ቁጽሪ-ስልኪ 08-580 04 050
ኢ-መይል liljeholmen@prima.se
ፕሪማ ሲኮስ-ቲም ግሮንዳል
ፕሪማ ሶኮስ-ቲም ግሮንዳል፡ ንፍወሳ ሕማም ኣእምሮ ናይቶም ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾኑ፡ ኣብ ሄገሽቴን-ሊልየሆልመን፡ ኤልቭሾን
ሻርሆልመንን ዝቕመጡ ሰባት፡ ሓላፍነት ዝውንን ማእከል እዩ።
ቁጽሪ-ስልኪ 08-580 04 150
ኢ-መይል grondal@prima.se

ዋና ቤት-ጽሕፈት ፕሪማ ቦርን ኦክ ቩክሰን-ሲካትሪ (PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB)
ቁጽሪ-ስልኪ 08-410 511 00
ኢ-መይል prima@prima.se

