
Εντυπο / αιτηση επιλογης, αλλαγης οικογενειακου γιατρου / Val/byte av husläkare
Το εντυπο (συμπληρωμενο) δινεται στο ιατρειο οικογενειακου γιατρου που θα επιλεξεις.
Το ιατρειο θα σε πληροφορησει αν ο γιατρος της επιλογης σου εχει λιστα αναμονης (väntelista).
Προσοχη!  Ολα τα εντυπα/αιτησεις πρεπει να εχουν χρονολογια και υπογραφη!

Ονομα/Namn

Οικογενειακο γιατρο/Husläkare

Δ/νση/Gatuadress

Χρονολογια/Datum

Επιθυμω να επιλεξω/αλλαξω ως εξης/Jag väljer/önskar byta till

Ατομ.αριθ. (χρονολ.γεν.−κωδ.)/Personnummer (10 siffror)

Ιατρειο Οικογενειακου γιατρου/Husläkarmottagning

Ταχ. αρ/Postadress

Τηλεφωνο/Telefon dagtidΥπογραφη/Namnunderskrift

Καλυτερη περιθαλψη
Απο τον Ιανουαριο 2008, ολοι οι κατοικοι του νομου Στοκχολμης  (εκτος 
της κοινοτητας Νορτελιε) θα μπορουν να διαλεγουν το ιατρειο (mottag-
ning) που επιθυμουν, ανεξαρτητα απο τον τοπο που μενουν. Με το νεο 
συστημα (Vårdval Stockholm) η ιατρικη δαπανη ακολουθει τον ασθενη, 
πραγμα που σημαινει οτι αυτος που καθοριζει τι θα πληρωθει στον 
παρεχοντα την περιθαλψη, ειναι ο ιδιος ο ασθενης. Τιποτα δεν θα ειναι 
ακριβοτερο η δυσκολοτερο. Απλως, ως ασθενης, θα εχεις μεγαλυτερη 
ευκολια στην επιλογη του ιατρειου και του θεραποντα γιατρου σου.
 Με το νεο συστημα δεν παρεχεται μονο η ελευθερια επιλογης 
στους ασθενεις. Δημιουργουνται και οι προüποθεσεις για καλυτερη 
περιθαλψη. Με περισσοτερα ιατρεια, μικροτερο χρονο αναμονης 
και νεους τροπους αντιμετωπησης των αναγκων των ασθενων. 
Περαν αυτων αυξανονται οι απαιτησεις σε οτι αφορα τα ιατρεια 
των οικογενειακων γιατρων (husläkarmottagningar). Θα υπαρχει η 
δυνατοτητα, λογου χαρη, να παρεχουν τις υπηρεσιες τους ολη την 
ημερα μεχρι τις 21.00 (jourverksamhet) με κοινωνικο λειτουργο (kura-
tor) η ψυχολογο και με συνηθισμενη νοσηλευτικη περιθαλψη στο σπιτι 
(hemsjukvård). Επισης θα μπορουν οι ηλικιωμενοι να επιλεγουν καποιον 
ειδικο για την περιθαλψη ηλικιωμενων (äldresjukvård) και οι οικογενειες 
με παιδια εναν παιδιατρο (barnläkare) σε διαρκη επαφη με τα ιατρεια 
οικογενειακου γιατρου.
 Το νεο συστημα δινει δυνατοτητες επηρεασμου, αλλαγης και 
συμφερουσας επιλογης. Τωρα εισαι συ, ο ασθενης, που θα αποφασιζεις. 
Οι παρεχοντες την περιθαλψη πρεπει να προσπαθησουν απο δω και 
περα να προσαρμοστουν στις προσδοκιες σου.

Ειναι ευκολο να διαλεξεις
Με το νεο συστημα μπορεις να διαλεξεις οικογενειακο γιατρο, κεντρο 
παιδικης και μητρικης περιθαλψης, ποδοθεραπευτη και λογοθεραπευτη. 
Στο μελλον θα μπορεις να επιλεγεις και αλλου τυπου περιθαλψη.
 Για να κανεις τη σωστη επιλογη χρειαζεσαι, φυσικα, σχετικη 
ενημερωση. Ετσι θα μπορεσεις να συγκρινεις τα διαφορα ιατρεια και 
να διαλεξεις αυτο που σου κανει. Για το λογο αυτο το Νομαρχιακο 
συμβουλιο Στοκχολμης (Stockholms läns landsting) προκειται να 
πληροφορησει το κοινο για ολα οσα εχουν σχεση με το νεο συστημα 
περιθαλψης, για τις ωρες λειτουργιας των ιατρειων, τον τροπο 
τηλεφωνικης επικοινωνιας και τις εμπειριες των ασθενων απο την 
επαφη τους με τα ιατρεια. Απο τον Ιανουαριο 2008 θα μπορει κανεις 
να ενημερωνεται μεσω Internet, στο www.vardguiden.se και μεσω του 
Οδηγου περιθαλψης (Vårdguiden) στα σουηδικα στο τηλεφωνο 08-320 100.

Εξεταζουμε και αξιολογουμε αυτους που σε εξεταζουν
Ολα τα ιατρεια (mottagningar) που υπαγονται στο νεο συστημα 
περιθαλψης πρεπει πρωτα να παρουν επισημη αναγνωριση απο το 
Νομαρχιακο συμβουλιο Στοκχολμης (landsting). Ισχυει τοσο για τα 
υπαρχοντα ιατρεια οσο και για οσα προκειται να συσταθουν. Οι οροι για 
την αναγνωριση ειναι αυστηροι. Μονο οσα ιατρεια εκπληρωνουν τους 
ορους που απαιτουνται θα αναγνωριστουν και θα λειτουργησουν. 
 Η αναγνωριση αφορα τοσο την περιθαλψη στα πλαισια του 
Νομαρχιακου συμβουλιου, οσο και την ιδιωτικη. Η ποιοτητα των 
παρεχομενων υπηρεσιων ελεγχεται συνεχως απο το Νομαρχιακο 
συμβουλιο. Αν καποιο ιατρειο δεν ανταποκρινεται στους απαιτουμενους 
ορους λειτουργιας,  η αναγνωριση ανακαλειται.

Πως λειτουργει το συστημα
Αν προκειται να επιλεξεις οικογενειακο ιατρειο (husläkarmottagning) 
η κεντρο παιδικης περιθαλψης (barnavårdscentral) ζητας το σχετικο 
εντυπο (Vårdvalsblankett) στο πλησιεστερο ιατρειο η κεντρο. Μπορεις 
επισης να το παραγγειλεις μεσω του ”Vårdguiden” τηλεφωνικως στον 
αριθμο 08-320 100 (στα σουηδικα) η μεσω Internet στο www.vardguiden.se. 
Το εντυπο συμπληρωμενο στελνεις στο ιατρειο που διαλεγεις. Μπορεις 
επισης να κανεις την επιλογη σου η να αλλαξεις ιατρειο απευθειας 
μεσω του Internet, Vårdguiden, Mina vårdkontakter.

Δεν χρειαζεται να αλλαξεις
Αν εισαι ευχαριστημενος με το ιατρειο σου δεν χρειαζεται να το 
αλλαξεις. Διαφορετικα μπορεις να το αλλαξεις οποτεδηποτε και οσες 
φορες θελεις. Και εχεις παντα το δικαιωμα να περιμενεις στη σειρα 
σε καποιο ιατρειο, ακομη και αν ειναι συμπληρωμενος ο αριθμος 
αναμονης.

Που παιρνεις πληροφοριες
Για την επαφη και ενημερωση για τα διαφορα ιατρεια θα απευθυνθεις 
στο Vårdguiden, www.vardguiden.se και τηλεφωνικως παλι στο  
”Vårdguiden” στον αριθμο 08-320 100 (στα σουηδικα). Ολα τα ιατρεια 
υπαρχουν στον τηλεφωνικο καταλογο του ”Vårdguiden”, που θα λαβεις 
ταχυδρομικως στις αρχες Ιανουαριου 2008.

ΕΠΙΛΟΓΗ  ΤΡΟΠΟΥ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Grekiska

Grekiska



Εντυπο / αιτηση επιλογης, αλλαγης οικογενειακου γιατρου − για παιδια και νεους 
κατω των 18 ετων / Val/byte av husläkare – Barn och ungdom under 18 år
Το εντυπο (συμπληρωμενο) δινεται στο ιατρειο οικογενειακου γιατρου που θα επιλεξεις. Το ιατρειο θα σε πληροφορησει αν 
ο γιατρος της επιλογης σου εχει λιστα αναμονης (väntelista). Προσοχη!  Ολα τα εντυπα/αιτησεις πρεπει να εχουν χρονολογια 
και υπογραφη!

Ονομα εχοντος την επιμελεια/Vårdnadshavarens namn

Οικογενειακο γιατρου/Husläkare

Δ/νση/Gatuadress

Ονομα παιδιου/Barnets namn 

Χρονολογια/Datum

Επιθυμω για λογαριασμο του παιδιου να επιλεξω/αλλαξω ως εξης/För barnets räkning väljer/önskar byta till

Ατομ.αριθ. (χρονολ.γεν.−κωδ.)/Vårdnadshavarens personnr (10 siffror)

Ιατρειο Οικογενειακου γιατρου/Husläkarmottagning

Ταχ. αρ./Postadress

Ατομ.αριθ. (χρονολ.γεν.−κωδ.)/Barnets personnummer

Τηλεφωνο/Telefon dagtidΥπογραφη/Vårdnadshavarens namnunderskrift

Εντυπο/αιτηση επιλογης, αλλαγης κεντρου παιδικης περιθαλψης /
Val/byte av barnavårdscentral (BVC)
Το εντυπο (συμπληρωμενο) δινεται στο κεντρο επιλογης σου.
Προσοχη! Ολα τα εντυπα/αιτησεις πρεπει να εχουν χρονολογια και υπογραφη!

Ονομα παιδιου/Barnets namn

Δ/νση/Gatuadress

Επιθυμω να επιλεξω/αλλαξω ως εξης/Jag väljer/önskar byta till

Ατομ.αριθ. (χρονολ.γεν.−κωδ.)/Barnets personnummer (10 siffror)

Ταχ. αρ./Postadress

Ατομ.αριθ. (χρονολ.γεν.−κωδ.)/Vårdnadshavarens personnr (10 siffror)

Υπογραφη εχοντος την επιμελεια/Vårdnadshavarens namnunderskrift Τηλεφωνο/Telefon dagtid

Κεντρο παιδικης περιθαλψης (BVC)/Barnavårdscentralen

Ονομα εχοντος την επιλμελεια/Vårdnadshavarens namn

Χρονολογια/Datum

Grekiska

Grekiska


