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 مرکز صحی نوجوانان ھودینگی
در مرکز صحی نوجوانان شما می توانید در مورد روابط، افسردگی، تشویش، بدن، جنسیت، ھویت و 

جنسی، وسایل جلوگیری از حاملگی، عزت نفس، قاعدگی، امراض مقاربتی، حاملگی، سقط جنین و  بیان
  دیگر صحبت کنید. شمار زیادی موضوعات

در مرکز صحی نوجوانان قابلھ، مشاور  .می باشیم سال 22تا  13 مراجعین در بینما در خدمت ھمھ 
مراجعھ بھ  و یت راز نگھداری را رعایت می کنیمامور اجتماعی و دکتور وظیفھ انجام می دھند. ما مکلف

 مرکز صحی رایگان است.

 
 نوبت مراجعھ گرفتن
 ما یتیلفون تماس اوقاتبھ تماس شوید.  90 379 535-08نوبت مراجعھ بھ شمارهٴ تیلفون  گرفتنبرای 
 جمعھ است. 12.00الی  10.00از ساعت ھای دوشنبھ الی جمعھ  روز

گرفتھ نیز  دھی صحی مرکز مشوره  1177در Mina vårdkontakter نوبت مراجعھ را از طریق 
 .میتوانید

 
 مراجعھ بدون نوبت

، می توانید در وقت مراجعھ بدون نوبت بگیریدنوبت مراجعھ از قبل شما کھ نمی توانید یا نمی خواھید 
مطرح کنید، برای کشف امراض مقاربتی یا  خود را بیایید. در مراجعھ بدون نوبت می توانید سواالت

وسایل از اگر از قبل بدست بیاورید و  را حمل تابلیت عاجل ضدحاملگی تحت معاینھ قرار بگیرید، 
از اگر بار اول است کھ . نسخھ جدید را دریافت کنیدمی توانید یک ، جلوگیری از حاملگی استفاده می کنید

و یا می خواھید با یک مشاور امور اجتماعی صحبت کنید،  استفاده می کنید ایل جلوگیری از حاملگیوس
 بگیرید.در آنصورت باید از قبل نوبت 

و در روزھای  9.30تا  8.30مراجعھ بدون نوبت در روزھای جمعھ از ساعت  تعیین شده برای اوقات
 د.نمی باش 16.00الی  15.00سھ شنبھ از ساعت 

می توانید  16.00الی  15.00برای مرض کالمیدیا در روز ھای دوشنبھ از ساعت  خاص شدهدر ساعت 
 خود را در برابر امراض مقاربتی معاینھ کنید.

 
 تماس
 آدرس:

Sjödalsvägen 24, nb 
Huddinge centrum 

 تیلفون:
08-535 379 90 

 :یتیلفون اوقات تماس
 12.00تا  10.00دوشنبھ الی جمعھ ساعت 
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