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ኣገልግሎት ሕክምና ወይ ክንክን ስኒ ምስ
ዘድልየካ ከምዚ ዚስዕብ ትገብር
TIGRINJA

ማእከል ኣገልግሎት ጥዕና — ብጽኑዕ እንተ ዘይሓሚምካ ወይ ዘይተጐዲእካ
ብህጹጽ ኣብ ሆስፒታል ሕክምና ዘይሓትት ጸገም ጥዕና እንተሎካ: ናብ ማእከል ኣገልግሎት ጥዕና
(ሄልሶሰንትራለን) ኬድካ ኢኻ ሓገዝ ትጠልብ። ሰዓታት ስራሕ ማእከል ኣገልግሎት ጥዕና ወትሩ
ካብ ሰኑይ ክሳብ ዓርቢ: ካብ ሰዓት 08.00 ክሳዕ ሰዓት 17.00 ኢዩ። ኪቕበሉኻ ግድን ደዊልካ ቈጸራ
ክትሕዝ ኣለካ። ሓበሬታ ርክብ ማእከል ኣገልግሎት ጥዕና ከምዚ ዚስዕብ’ዩ:-

1177 ሓበሬታ ሕክምና — ንሕክምና ዚምልከት ምኽሪ እንተ ደሊኻ
ናብ 1177 እንተ ደዊልካ ምስ ስልኪ ዚቕበሉ ነርሳት ትዛረብ። እዞም ስልኪ ዚቕበሉ ኣለይቲ
ሕሙማት ሕቶታት ኪምልሱ: ምኽሪ ኪህቡን ከምኡ’ውን ሕክምና ዘድልየካ እንተ ኾይኑ መዚኖም
ቀጻሊ ሓበሬታ ይህቡኻ። ናብ 1177 ኣብ ዝደለኻዮ ጊዜ ለይትን ቀትርን ክትድውል ትኽእል ኢኻ።
ብኣስተርጓሚ ተሓጊዝካ ክትዛረብ’ውን ኣኽእሎ ኣሎ። ኣብ ኢንተርነት’ውን ሓበሬታ ክትረክብ
ይከኣል’ዩ። ኣብ www.1177.se ንሕማማት: ጸገማት ጥዕና: ምርመራን ሕክምናን ዚርእዩ ጽሑፋት
ኣለዉ። ገለ-ገለ ካብዞም ጽሕፋት ብኻልእ ቋንቋ ቀሪቦም ኣለዉ።

ህጹጽ መቐበል ሕሙማት - ብጽኑዕ እንተ ሓሚምካ ወይ ተጐዲእካ
ብሃንደብት ብጽኑዕ እንተ ሓሚምካ ወይ ኣብ ሓደጋ እንተ ተጐዲእካ: ኣብ ኦስተርሱንድ ናብ
ዚርከብ ህጹጽ መቐበል ሕሙማት ትኸይድ። እዚ ህጹጽ መቐበል ሕሙማት’ዚ: ለይትን ቀትርን
ኵሉሳዕ ክፉት’ዩ።
ሓሚምካ ኣብ ሆስፒታል ኦስተርሱንድ እንተ ተዓቝብካ: ገለ ካብ ሰራሕተኛታት ቦርድ ሚግረሽን
ኦስተርሱንድ ኪፈልጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ። ቍጽሪ ስልኪ ቦርድ ሚግረሽን 010-485 54 18 ኢዩ።

ክንክን ስኒ - ቃንዛ ስኒ እንተሎካ
ዕቝባ ዚሓቱ ቈልዑ: ልክዕ ከም ካልኦት ቈልዑ ሽወደን: ኣገልግሎት ክንክን ስኒ ኪረኽቡ መሰል
ኣሎዎም። 18 ዓመት እንተ ዘይመሊእካ ቈልዓ ኢኻ ማለት’ዩ።
ኣባጽሕ ሓተትቲ ዕቝባ ግን: ንህጹጽ ሕክምና ስኒ ጥራይ’ዩ መሰል ዘሎዎም። እዚ ማለት ከኣ:
ረስኒ: ሕበጥ: ቃንዛን ማህሰይትን እንተለዎም (ኣፎም እንተ ተሃሪሞም)። ቈልዑ ብቐጥታ’ዩ ካብቲ
ዚቕመጡሉ ቦታ ዘሎ ህዝባዊ ክንክን ስኒ ኪምርመሩ መጸዋዕታ ዚመጾም።
ቈልዑ ህጹጽ ሕክምና ስኒ ዘድልዮም እንተ ኾይኑ ናብ ስልኪ ህዝባዊ ክንክን ስኒ
(ፎልክታንድቮርድ) ብቝጽሪ ስልኪ 063-15 33 00 ይድወል።

ህጹጽ ክንክን ስኒ ዘድልዮም ኣባጽሕ’ውን ናብ ስልኪ ህዝባዊ ክንክን ስኒ ይድውሉ። ስለዚ ናብ
ህጹጽ ክንክን ስኒ ቅድሚ ምምጻእካ ስልኪ ደዊልካ ቈጸራ ምሓዝ ግዴታዊ’ዩ።

ኣብ ክፍሊ ሕክምናን ክንክን ስንን ዘለዉ መሰላት
ዕቝባ ዚሓቱ ቈልዑ (ትሕቲ 18 ዓመት) ልክዕ ከም ካልኦት ቈልዑ ሽወደን ዘድልዮም ሕክምናን
ክንክን ስንን ኪረኽቡ መሰል ኣሎዎም።
ዕቝባ ዚሓቱ ኣባጽሕ (ልዕሊ 18 ዓመት): ህጹጽ ሕክምና: ህጹጽ ክንክን ስኒ: ክንክን ኣደታት:
ክንክን ሕርሲ: ንመከላኸሊ ጥንሲ ዚምልከት ምኽሪ: ምስዳድ ጥንሲ: ሕክምና ብመሰረት ሕጊ
ምክልኻል ለበደ ከምኡ’ውን ዘየጸቢ ሕክምና ኪረኽቡ መሰል ኣሎዎም።
ሕክምናን ክንክን ስንን ክትሓትት ከለኻን: ወረቐት ሓኪም ዘድልዮ መድሃኒት ክትገዝእ ከለኻን:
ኵሉሳዕ ቅብሊት ሕቶ-ዕቝባ (asylkvitto) ወይ ኤለማ-ካርድ ምርኣይ ኣይትረስዕ።

ምርመራ ጥዕና
ኵላቶም ሓተትቲ ዕቝባ: ናጻ ሕክምናዊ ምርመራ ኪገብሩ መሰል ኣሎዎም። ነዚ ዕድል’ዚ ሃየ
ተጠቐመሉ።

ኣስተርጓሚ
ምስ ኣገልግሎት ሕክምናን ክንክን ስንን ርክብ ክትገብር ከለኻ ኵሉሳዕ ኣስተርጓሚ ኪግበረልካ
መሰል ኣሎካ። ኣብ ማእከል ኣገልግሎት ጥዕና: ኣብ ሆስፒታል ወይ ሓኪም ስኒ ቈጸራ እንተሎካ:
ብእዋኑ ክትመጽእ ኣገዳሲ’ዩ፤ ምኽንያቱ: ምእንታኻ’ዩ እቲ ኣስተርጓሚ ተኣዚዙ።

ኣብ ምብጻሕ ሕክምናን ክንክን ስንን ዚኽፈሉ ክፍሊታት
20 ዓመት ዘይመልኡ ቈልዑን መንእሰያትን ናጻ ሕክምና ይግበረሎም።
እቶም 20 ዓመት ዚመልኡ በዚ ዚስዕብ ኣገባብ ይኸፍሉ:• ኣብ ማእከል ኣገልግሎት ጥዕና: ኣብ ዞባውያን ኣለይቲ ሕሙማት ዚግበር ምብጻሕ 25 ክሮኖር
• ኣብ ማእከል ኣገልግሎት ጥዕና: ኣብ ሓኪም ዚግበር ምብጻሕ 50 ክሮኖር
• ኣቐዲምካ ኣብ ማእከል ኣገልግሎት ጥዕና ጸኒሕካ ብመተሓላለፊ ወረቐት ሓኪም (ረሚስ) ናብ
ሆስፒታል ዚግበር ምብጻሕ ከኣ 50 ክሮኖር። መተሓላለፊ ወረቐት ሓኪም ዘይብልካ ናብ ህጹጽ
መቐበል ሕሙማት እንተ መጺእካ እቲ ዚግበር ምብጻሕ 300 ክሮኖር ይኽፈሎ።

ዕቝባ ዚሓቱ ቈልዑ: ናጻ ኣገልግሎት ክንክን ስኒ ኪረኽቡ ይኽእሉ’ዮም። እዚ ኸኣ ክሳብ 18
ዓመት ዚመልኡ ማለት’ዩ። 18 ዓመት ዚመልኡ ኣባጽሕ ህጹጽ ሕክምና ስኒ ኪረኽቡ ይኽእሉ’ዮም
እንተደኣ ረስኒ: ሕበጥ: ቃንዛን ማህሰይትን (ኣፎም እንተ ተሃሪሞም) ኣሎዎም።
ሓደ ምብጻሕ 50 ክሮኖር ይኽፈሎ።

ነፍሰ-ጾር እንተ ኾይንኪ
ጥንስቲ ምኻንኪ ምስ ፈለጥኪ ብቶሎ ምስ ማእከል ኣገልግሎት ጥዕና ርክብ ግበሪ። ብመሕረሲት
ስሩዕ ቍጽጽር ኪግበረልኪ መሰል ኣሎኪ። ዘድሊ እንተ ኾይኑ ምስ ሓኪም’ውን ትራኸቢ።
ብዛዕባ ሕርሲ: ኣብ እዋን ሕርሲ ዚወሃብ ክንክንን ብዛዕባ ድሕሪ ሕርሲ ዚግበር ክትትል ጥዕናኽን
ዕሸልን ከኣ ሓበሬታ ትረኽቢ። ብዛዕባ መከላኸሊ ጥንሲ’ውን ምኽሪ ክትረኽቢ ትኽእሊ። ነዚ
ኣገልግሎት’ዚ ምንም ክፍሊት ምኽፋል ኣየድልየክን።

ምስዳድ ጥንሲ
ብመሰረት ሕጊ ሽወደን: ጓለንስተይቲ ባዕላ’ያ ጥንሲ ክትሰድድን ከይትሰድድን ትውስን። ብዛዕባ
ምስዳድ ጥንሲ ምኽሪ ዚደልያ ደቀንስትዮ: ኣብ ሆስፒታል ኦስተርሱንድ ዚርከብ ህጹጽ መቐበል
ሕሙማት ቈጸራ ይገብራ። ክልተ ቍጽርታት ስልኪ ኣለዋ:ሰኑይ: ሰሉስን ረቡዕን ካብ ሰዓት 08.00 ክሳብ ሰዓት 09.00 ናብ 063-15 39 30 ይድወል።
ሓሙስን ዓርብን: ካብ ሰዓት 08.00 ክሳብ ሰዓት 09.00 ናብ 063-15 35 93 ይድወል።

ጕዕዞ
እቲ ኣገልግሎት ጥዕናን ክንክን ስንን ንምርካብ እትገብሮ ጕዕዞታት ባዕልኻ ኢኻ ሓላፍነት
እትወስደሉ። እቶም ሰራሕተኛታት ሕክምና: ብምኽንያት ሕማምካ ብታክሲ ክትጐዓዝ ኣለካ
ዚብል ርእይቶ እንተሎዎም: ምስክር ወረቐት ጽሒፎም ታክሲ ይእዝዙልካ። እቲ ጕዕዞ 40 ክሮኖር
ጥራይ ይኽፍሎ። ቅድሚ ምንቃልካ እቲ ክፍሊት ንበዓል ታክሲ ትኸፍሎ።

መድሃኒት
መድሃኒት ዘድልየካ እንተ ኾይኑ: ኣብቲ ሓኪምካ ዚወሰኖ መድሃኒት ቤት ኬድካ ትገዝእ።
ንመድሃኒት ዚኸውን ወረቐት እንተ ተዋሂብካ: እሞ መድሃኒት ከተውጽእ ከለኻ ንዘሎካ ኤለማካርድ እንተ ኣርኢኻዮም: እንተ ዛየደ 50 ክሮኖር ጥራይ ኢኻ ትኸፍል። ወረቐት ሓኪም ዘየድልዮ
መድሃኒት ትገዝእ እንተ ኾይንካ ግን እቲ ልሙድ ዋግኡ ኢኻ ትኸፍል።

መሰል ካሕሳ
ሕክምናን ክንክን ስንን ኪግበረልካ ከሎ: ብወረቐት ሓኪም መድሃኒት ክትገዝእ ከለኻ ወይ ናብ
ሕክምና ክትከይድ እተጥፍኦ ወጻእታት ዚምልከት ዚወሃበካ ቅብሊታት ኵሉ ምሳኻ ሕዞ። ኣብ
ውሽጢ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ካብ 400 ክሮኖር ንላዕሊ እንተ ኸፊልካ: ካብ ቦርድ ሚግረሽን ፍሉይ
ሓገዝ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ሽዑ እቲ ብልዕሊ 400 ክሮኖር ዘጥፋእካዮ ድምር ገንዘብ
ይምለሰካ። ንኣብነት 600 ክሮኖር እንተ ኣጥፊእካ ኔርካ 200 ክሮኖር ይምለሰካ ማለት’ዩ።

