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تترك شركة « »PRIMAأثراً كبيراً في حياة األطفال والشباب والبالغين.
افتتحت شركة « »PRIMAأول عيادة عام  .۲۰۰۸تضطلع « »PRIMAبالطب النفسي لجميع األعمار.
عيادة « »PRIMAلطب نفس األطفال
لنا أربع عيادات لألطفال والشباب في استكهولم .ونرحب باتصال من بلغوا سن  ۱۸عاماً بنا.

عيادة « »PRIMAفي «»Botkyrka
الخار ِجيَّة للرعاية النفسية لألطفال والشباب في بلدية
َة
د
يا
ع
ال
عن
الجغرافية
المسئولية
تقع العيادة في « »Hallundaوتتحمل
ِ
ِ
«.»Botkyrka
الهاتف 58007100-08
البريد اإللكتروني botkyrka@prima.se
عيادة « »PRIMAفي «»Handen
الخار ِجيَّة للرعاية النفسية لألطفال والشباب في بلديات
تقع العيادة في « »Handenوتتحمل المسئولية الجغرافية عن ال ِعيادَة
ِ
« »Haningeو« »Nynäshamnو«.»Tyresö
الهاتف 4106070-08
البريد اإللكتروني handen@prima.se
عيادة « »PRIMAيارفا
الخار ِجيَّة للرعاية النفسية لألطفال والشباب في بلديات
َة
د
يا
ع
ال
عن
الجغرافية
المسئولية
وتتحمل
»
Rinkeby
تقع العيادة في «
ِ
ِ
« »Rinkeby-Kistaو«.»Spånga-Tensta
الهاتف 41060710-08
البريد اإللكتروني jarva@prima.se
عيادة «»PRIMA Lifespan
تقع العيادة في « »Södermalmفي استكهولم وهي أول عيادة نفسية عصبية في السويد لألطفال والشباب وآبائهم وأمهاتهم.
ال بد من الحصول على إحالة طبية من « »PRIMAلطب نفس األطفال أو البالغين.
الهاتف 6407710-08
البريد اإللكتروني lifespan@prima.se
يمكنكم في الحاالت الطارئة خارج مواعيد عمل العيادة االتصال بعيادة الطوارئ لطب نفس األطفال في استكهولم على
6166900-08

عيادة « »PRIMAلطب نفس البالغين

عيادة « »PRIMAبمدينة «»Norrköping
ونرحب اآلن أيضاً باألشخاص البالغين أكثر من  ۱۸عاماً في عيادتنا ال ُم ْفتَتَ َحة حديثاً لطب نفس البالغين « PRIMA
 »Vuxenpsykiatriفي مدينة « .»Norrköpingويعمل هنا فريق هدفه توفير أفضل خدمات الطب النفسي ،حيث يكون
المريض حقاً نصب أعيينا .وهذا أمر يمكن مالحظته من خالل سهولة االلتقاء بنا وإجراء أخصائيينا أثناء الجلسة األولى
تقييماً لإلسراع في توفير المزيد من الدراسة االستقصائية أو العالج .اتصل بنا لتحديد المراجعة األولى وإجراء التقييم .كما
يمكنك أن تطلب من طبيبك إرسال إحالة طبية إلينا .وتسدد بوصفك مريضاً رسوم المريض االعتيادية ،علماً بأن بطاقة
األدوية المجانية معمول بها لدينا.
الهاتف 3330310-011
البريد اإللكتروني norrkoping@prima.se
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عيادة « »PRIMAفي «»Liljeholmen
عيادة طب نفس البالغين « »PRIMA Vuxenpsykiatriفي « »Liljeholmenهي عيادة توفر الرعاية النفسية التخصصية في
للمقيمين في المناطق « »Hägersten-Liljeholmenو« »Älvsjöو« .»Skärholmenنرحب بمجيء األشخاص البالغين
أكثر من  ۱۸عاماً والذين يعانون من مشاكل نفسية إلجراء الدراسة االستقصائية والتشخيص والعالج .يمكنك االتصال بنا
بنفسك لحجز موعد أو المجيء إلينا بعد استالمنا إحالة طبية .اإلمكانية متاحة أيضاً لالستشارة الهاتفية.
الهاتف 58004050-08
البريد اإللكتروني liljeholmen@prima.se
فريق «ُّ »PRIMA
للذهان في «»Gröndal
يتحمل فريق « »PRIMA Psykosteamلل ُّذهان في « »Gröndalمسئولية رعاية ال ُّذهان بالنسبة للبالغين أكثر من ً ۱۸
عاما
المقيمين في المناطق « »Hägersten-Liljeholmenو« »Älvsjöو«.»Skärholmen
الهاتف 58004150-08
البريد اإللكتروني grondal@prima.se
المكتب الرئيسي لشركة «»PRIMA Barn- och Vuxenpsykiatri AB
الهاتف 41051100-08
البريد اإللكتروني prima@prima.se

