
ሓሓበሬታ ብዛዕባ ስርዓት ጥዕና 
ስሎቬንያ ንስደተኛታት 



ኩሎም ኣብዚ መጽሓፍ ዘለዉ ስእልታት ብፍቓድ ናይ Shutterstock.com ኣብ ጥቕሚ 
ዝወዓሉ ኢዮም። 

እዚ መጽሓፍ እዚ ክፋል ናይ ፕሮጀክት / joint action ‘717317 / CARE ’ ኢዩ፡ ካብ 
መደብ ጥዕና ኤውሮጳዊ ሕብረት (2014-2020) ድማ ምወላ ረኺቡ ኢዩ። ትሕዝቶ ናይዚ 
መጽሓፍ ንኣረኣእያ ናይቲ ጸሓፊ ጥራይ ዝውክል ኮይኑ ናቱ/ናታ ምሉእ ሓላፍነት ኢዩ፡ 
ንኣረኣእያ ናይ ኤውሮጳዊ ኮሚሽን ከምኡ ውን/ወይ ኣህለኽቲ፡ ጥዕና፡ ሕርሻን ፈጻሚ ወኪል 
ምግብን ወይ ዝኾነ ካልእ ወኪል ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ከም ዝውክል ኮይኑ ክውሰድ 
ኣይክእልን ኢዩ። ኤውሮጳዊ ኮሚሽንን እቲ ወኪልን ንኣጠቓቕማ ናይቲ እዚ መጽሓፍ ሒዝዎ 
ዘሎ ሓበሬታ ዝኾነ ሓላፍነት ኣይወስዱን ኢዮም። 

ሓበሬታ ብዛዕባ ስርዓት ጥዕና ስሎቬንያ ንስደተኛታት 

ኣሕታሚ: 

ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ክንክን ጥዕና፡ ስሎቬንያ 

ስእላዊ ንድፊ: 

ናድጃ ሲንኮቨክ (Nadja Šinkovec) 

ልዩብልያና፡ 2016 



 

ኣኣብቲ  መመዕቆቢ  ስስደተኛታት  ምምስ  መመጻኹም  

ናናብቲ  መዕቆቢ ስደተኛታት ምስመጻኹም ሓደ ግዴታዊ ናይ ክንክን-ጥዕና ምምርመራ 

ክክትገብሩ ከድልየኩም ኢዩ፡ እዚ ምርመራ እዚ ብሓደ መዝነት ዘለዎ ሓኪም ክካየድ  

ኢዩ።  



  ናናይ  ሓልዮት ጥዕና መሰላትኩም 
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ኣኣመልከትቲ ዓለምለኻዊ ሓለዋ 

ኣመልከትቲ ዓለምለኻዊ ሓለዋ ናይ ቀዳማይ ረድኤትን ሕክምና

ስኒን፡ ሕክምና ቀዳማይ ረድኤትን ናይ ቀዳማይ ረድኤት ናይ

ድሕነት መጓዓዝያን መሰላት ኣለዎም።

ደቅንስትዮ ውን መሰል ናይ መከላኸሊ ጥንሲ፡ ሓልዮት ጥዕና ናይ

ጥንስን ሕርስን ከምኡ ውን ጥንሲ ናይ ምስዳድ መሰል ኣለወን።

ህጻናትን ክሳብ 18 ዝዕድሚኦም ኣባጽሕን ከምኡ ውን ኣብ ስሩዕ 

መስርሕ ትምህርቲ ዘለዉ ትሕቲ 26 ዝዕድሚኦም ተመሃሮ መሰል

ናይ ምሉእ ኣገልግሎታት ሓልዮት ጥዕና ወይ ምስቲ ናይ ዜጋታት

ሪፓብሊክ ስሎቬንያ ዝመዓራረ መሰል ሓልዮት ጥዕና ኣለዎም።

ዓለምለኻዊ ሓለዋ ዝተፈቕደሎም ሰባት 

ናይ ስደተኛ ፍቓድ ዝተዋህበኩም ወይ ድማ እቲ ካልኣይ ደረጃ ሓለዋ 

ዝበሃል ዝተፈቕደልኩም እንተዄንኩም፡ መሰል ናይ ግዴታዊ መድሕን 

ጥዕና ኣለኩም። መስርሕ ምምልካት ናይ ግዴታዊ መድሕን ጥዕና ድሕሪ 

ፍቓድ ዓለምለኻዊ ሓለዋ ምርካብኩም ክካየድ ኢዩ። 

ህጻናትን ኣብ ስሩዕ መስርሕ ትምህርቲ ዘለዉ ትሕቲ 26 ዝዕድሚኦም 

ተመሃሮን መሰል ናይ ምሉእ ኣገልግሎታት ሓልዮት ጥዕና ወይ ምስቲ ናይ 

ዜጋታት ሪፓብሊክ ስሎቬንያ ዝመዓራረ መሰል ሓልዮት ጥዕና ኣለዎም። 

ናብ  ሓኪም  ክትከዱ  ክትደልዩ  እንከለኹም  ኣብቲ  መዕቆቢ  

ስደተኛታት  ተርጓሚ  ክግበረልኩም  ክትሓቱ  ትኽእሉ  ኢኹም። 



  መመድሕን  ጥዕና ኣብ ስሎቬንያ 
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ኣብ ስሎቬንያ ሓደ ናይ ግዴታዊ መድሕን ጥዕና ስርዓትን ወለንታዊ 

ተወሳኺ መድሕን ጥዕናን ኣሎና። ንግዳውያን ናይ መድሕን ትካላት ውን 

ሓያሎ ተወሰኽቲ ልዑል ደረጃ ዘለዎም መድሕናት ጥዕና ይቕርቡ። 

ግግዴታዊ መድሕን ጥዕና 

ኩሎም ዜጋታት ስሎቬንያ ግዴታዊ መድሕን ጥዕና ንክህልዎም ይግደዱ 

እዚ መስርሕ ድማ ብኢንስቲትዩት መድሕን ጥዕና ስሎቬንያ ይመሓደር። 

ግዴታዊ መድሕን ጥዕና ነቲ ዝያዳ ሓፈሻዊን ህጹጽን ዝኾነ ሓልዮት 

ጥዕናን መርመራን ጥራይ ይፍሽን። ኩሎም ካልኦት ኣገልግሎታት (ከም 

ፍሉይ ሞያዊ መርመራታትን ኣገልግሎታትን፡ ክንክን ኣብ ሆስፒታል፡ 

ዓበይቲ ናይ ስኒ ሕክምናታት፡ ብዙሓት መድሃኒታት ፡ ወዘተ) ተወሳኺ 

ክፍሊት ወይ ተወሳኺ መድሕን ጥዕና ይሓቱ።   

ተወሳኺ መድሕን ጥዕና 

ተወሳኺ መድሕን ጥዕና ወለንታዊ መድሕን ኢዩ፡ እቶም ግዴታዊ 

መድሕን ጥዕና ዘለዎም ሰባት ድማ ኣብ ሓደ ካብቶም ሰለስተ ትካላት 

መድሕን ስሎቬንያ (Vzajemna፡ Triglav Health Insurance 

Companyን AdriaticSlovenicaን) ክረኽብዎ ይኽእሉ። ተወሳኺ 

መድሕን ጥዕና ነቲ ኣብ መንጎ ምሉእ ዋጋ ናይ ኣገልግሎታት ሓልዮት 

ጥዕናን እቲ በቲ ግዴታዊ መድሕን ጥዕና ዝኽፈል ምቅሊትን ንዘሎ 

ፍልልይ፡ ወይ ድማ ኣብ ገለ ኩነታት ንሓደ ክፋል ናይ ገሊኡ 

መድሃኒታትን ሕክምናዊ መሳርሒታትን ንዘሎ ፍልልይ ይሽፍን። 
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ህህጻናትን ትሕቲ 26 ዝዕድሚኦም ኣብ ስሩዕ መስርሕ ትምህርቲ ዘለዉ 

ተምሃሮን ተወሳኺ መድሕን ጥዕና ኣየድልዮምን ኢዩ፡ ምኽንያቱ ኩሉ 

ኣገልግሎታት ሓልዮት ጥዕንኦም በቲ ግዴታዊ መድሕን ጥዕና ስለዝሽፈን። 

ካርድ መድሕን ጥዕና 

ነቲ ናይ ግዴታዊን ተወሳኺን መድሕን ጥዕና መሰላትኩም ንምርግጋጽ፡ 

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናብ ሓኪም፡ ሓኪም ስኒ ወይ ድማ ናብ ቤት-መድሃኒት 

(ፋርማሲ) መድሃኒት ከተምጹ ኣብ እትኸዱሉ ግዜ ናይ መድሕን ጥዕና 

ካርድኹም ከተርእዩ ከድልየኩም ኢዩ። እቲ ካርድ ብኢንስቲትዩት 

መድሕን ጥዕና ስሎቬንያ ይወሃብ። ዝኾነ ሰብ ኣብ ስሎቬንያ 

ንመጀመርታ ግዜ ግዴታዊ መድሕን ጥዕና ምስረኸበ እዚ ካርድ ብነጻ 

ይወሃቦ። 



  መመሰረታዊ  ሓልዮት ጥዕና ንዓበይቲ 
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መሰረታዊ ወይ ሓፈሻዊ ሓልዮት ጥዕና ንዓበይቲ መርመራታት ቅድመ 

ምክልኻላዊ ሕክምናን መሰረታዊ ክንክን ጥዕናን ፍወሳን የጠቓልል። እዚ 

ኣገልግሎት እዚ ብሓፈሻዊ ወይ ናይ ስድራ ሓካይም፡ ሓካይም ስኒ፡ 

ሞያውያን ሓካይም ከምኡ ውን ኣብ ኮማዊ ማእከላት ሓልዮት ጥዕና ኣብ 

መሰረታዊ ደረጃ ዝሰርሑ ሓካይም ማህጸን፡ ወይ ከም ፍቓድ ዘለዎም 

ብሕታውያን ሓካይም ኮይኖም ዝሰርሑ ከምኡ ውን ኣብ ሆስፒታላት 

ዝሰርሑ ገለ ሓካይም ማህጸን ይወሃብ። ኣብ መሰረታዊ ሓልዮት ጥዕና 

ናብ ሓደ ሓኪም ንምኻድ መወከሲ ኣየድልየኩምን ኢዩ፡ እንተኾነ ግን 

ኣቐዲምኩም ቆጸራ ክትሕዙ ኣለኩም። 

ኮኮማዊ ማእከላት ሓልዮት ጥዕና 

ኮማዊ ማእከላት ሓልዮት ጥዕና ኣብቲ ኮም ነቲ ሓፈሻዊ ኣገልግሎታት 

ሓልዮት ጥዕና ይሽፍኑ። ኮማዊ ማእክላት ሓልዮት ጥዕና ነዞም ዝስዕቡ 

ናይ ተመላለስቲ ተሓከምቲ መደበራት ጥዕና የጠቓልሉ፡  

ገሊኦም  ብሕታውያን  ሓካይም  ኣብ  ስሎቬንያ  ፍቓድ  ኣለዎም።  

እዚ ማለት ድማ ኣገልሎታቶም ብግዴታዊ መድሕን ጥዕናኹም  

ብኸፊል ይሽፈን ማለት ኢዩ፡ ወይ ድማ ተወሳኺ መድሕን ጥዕና  

እንተልዩኩም ምሉእ ብምሉእ ይሽፈን። ብሕታውያን ሓካይም  

ፍቓድ እንተዘየልይዎም፡ ኣገልግሎታቶም ምሉእ ብምሉእ  

ብውልቕኻ  እትኸፍሎ  ኢዩ። 
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መደበራት ጥዕና ናይ ሓፈሻዊ ወይ ናይ ስድራ ሕክምና ንተመላለስቲ

ተሓከምቲ

ናይ ተመላለስቲ ተሓከምቲ መደበራት ጥዕና ንትምህርቲ ዘይጀመሩን

ዝጀመሩን ህጻናት

ናይ ሓኪም ማህጸን ናይ ተመላለስቲ ተሓከምቲ መደበራት ጥዕና

ኣገልግሎታት ህጹጽ ረድኤት

መደበራት ጥዕና ሕክምና ስኒ

ኮማዊ ማእከላት ሓልዮት ጥዕና ኣብ ልዕሊ እዚ ኮማዊ ኣገልግሎታት

ምእላይ ሕሙማት ይህቡ፡ ከድሊ እንከሎ ድማ ናብ ገዛውቲ

ምብጻሕ የካይዱ።

ገሊኦም ኮማዊ ማእከላት ሓልዮት ጥዕና ንሞያዊ፡ ናይ ትራፊክን ስፖርትን 

ሕክምና ዝኸውን መደበራት ጥዕና፡ ሕክምናዊ ቤተ-ምርምር (ክሊኒካዊ 

ላቦራቶሪ)፡ ኣገልግሎት ራጂን ከምኡ ውን ካልእ ናይ ፍሉይ ሕክምና 

መደበራት ጥዕናን ውን የጠቓልሉ ኢዮም።   
ኣብ ንእስ ዝበለ ዓድታት ሓልዮት ጥዕና ኣብ ማእከላት ሓልዮት ጥዕና 

ይውደብ፡ እዚእቶም ምስቲ ዝቐረበ ኮማዊ ማእከል ሓልዮት ጥዕና ርክብ 

ኣለዎም። 

ሓሓፈሻዊ ወይ ናይ ስድራ ሓኪም 

ኣብ ስሎቬንያ ነፍሲ ወከፍ ግዴታዊ መድሕን ጥዕና ዘለዎ እኹል ሰብ ናቱ 

ወይ ናታ ውልቃዊ ሓፈሻዊ ወይ ናይ ስድራ ሓኪም ክመርጽ ይኽእል 
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ኢዩ። ኣብ ትሕቲ ኮማዊ ማእከል ሓልዮት ጥዕና ወይ ኣብ መደበር 

ሓልዮት ጥዕና ኮይኑ ዝሰርሕ ሓኪም ወይ ድማ ፍቓድ ዘለዎ ብሕታዊ 

ሓኪም ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም። እቲ ዝመረጽኩሞ ሓኪም ኣመት 

ጥዕናኹም ክገብር፡ ናይ ጥዕና ጸገማት ምስዘጋጥመኩም ድማ ምርመራ 

ክገብረልኩምን ምኽሪ ክህበኩምን ኣድላዪ እንተኾይኑ ድማ መድሃኒት 

ክእዝዘልኩምን ኢዩ። ኣገዳሲ እንተኾይኑ ሓኪምኩም ንፍሉይ ፈተነታት 

ወይ ሞያዊ ዘድልዮ ምርመራታት ንወኸሳ ናብ ካልእ ክሰደኩም ኢዩ። 

ብሰንኪ ቅቡል ምኽንያታት ንሓኪሞም ክበጽሕዎ ዘይክእሉ ተሓከምቲ፡ 

ብውልቃዊ ሓኪሞም ኣብ ገዝኦም ክብጽሑ መሰል ኣለዎም። 

ናብ ውልቃዊ ሓኪም ንምብጻሕ መወከሲ ኣየድልን ኢዩ፡ እንተኾነ ግን 

ኣቐዲምኩም ቆጸራ ክትሕዙ ኣለኩም። 

ምምብጻሕ ቅድመ ምክልኻላዊ ሓልዮት ጥዕና  

ኩሎም ግዴታዊ መድሕን ጥዕና ዘለዎም ልዕሊ 30 ዝዕድሚኦም እኹላት 

ሰባት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓሙሽተ ዓመታት ቅድመ ምክልኻላዊ ምርመራ 

ንሓደ  ሓኪም  ካብ  ናይ  ስራሕ  ሰዓታቱ  ወጻኢ  (ኣኣብ ቀቀዳመ ሰሰንበት፡ 

በበዓላት ወይ ምሸት) ምስእትደልዩዎ፡ ካብ ኮማዊ ማእከል ሓልዮት  

ጥዕናኹም ብዛዕባ ሰዓታት ስራሕ ናይ ህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት  

ሓበሬታ ርኸቡ፡ ወይ ንህይወት ዘስግእ ኩነታት ምስ ዝኸውን ናብ  

112 ብብምድዋል ህህጹጽ ሕሕክምናዊ ረረድኤት ሕሕተቱ። 
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ናይ ምግባር መሰል ኣለዎም፡ ገለ ሕዱር ሕማማት ዘለዎም ወይ ድማ 

ከምኡ ዓይነት ሕማማት ናይ ምምዕባል ተኽእሎ ዘለዎም ሰባት ግን ኣብ 

ነፍሲ ወከፍ ዓመት ክምዚ ምርመራ ናይ ምግባር መሰል ኣለዎም። ቅድመ 

ምክልኻላዊ ምርመራ ብዛዕባ ሕክምናዊ ኩነታትኩምን ብዛዕባ ኣገባብ 

ህይወትኩምን ምስ ሓደ ኣላዪ ሕሙማት ምዝርራብን ከምኡ ውን ገለ 

ዓቐናት ምውሳድን መርመራታት ላቦራቶሪ ምግባርን የጠቓልል። ኣገዳሲ 

እንተኾይኑ፡ ውልቃዊ ሓኪምኩም ክምርምረኩም ኢዩ ወይ ድማ ናብ 

ሓደ ማእከል ጥዕናዊ ትምህርቲ ወይ ማእከል ጎስጋስ ጥዕና ክምድበኩም 

ኢዩ፡ ኣብኡ ጽቡቕ ኣገባብ ህይወት ንምውናንን ጥዕና ንምምሕያሽን ናይ 

ጉጅለ ኣኼባታትን ውልቃዊ ምኽርን ይህቡ። 
ግዴታዊ መድሕን ጥዓና ዘለዎም ካብ 50 ክሳብ 74 ዝዕድሚኦም ሰባት 

ኣብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገራዊ ናይ SVIT መደብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ 

ዓመት ዝግበር ናይ ኮሎሬክታል መንሽሮ ናይ ምምርማር መደብ እቱዋት 

ኢዮም. 



  መመሰረታዊ  ሓሓልዮት  ጥጥዕና  ንንህጻናትን  

ዓዓበይትን 
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ኣብ ስሎቬንያ ሓካይም ህጻናትን ሓካይም ናይ ቤት ትምህርቲ ሕክምናን 

(ብፍላይ ሓፈሻዊ ወይ ናይ ስድራ ሓካይም) ናይ ህጻናትን ክሳብ 19 

ዝዕድሚኦም ኣባጽሕን ጥዕና ናይ ምክንኻን ሓላፍነት ኣለዎም። ብምኽሪ፡ 

ክታበትን ምፍዋስ ሕማማትን ናይ ህጻናትን ኣባጽሕን ቅድመ ምክልኻላዊ 

ምርመራታት ይገብሩ። ወለዲ ንደቆም ውልቃዊ ሓኪም ካብቲ ኮማዊ 

ማእከል ሓልዮት ጥዕና ወይ ካብ ፍቓድ ዘለዎ ብሕታዊ መደበር ጥዕና 

ይመርጹሎም። ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ሓኪም-ህጻናት ወይ ናብ ሓደ ሓኪም 

ናይ ቤት-ትምህርቲ ሕክምና ንምብጻሕ ውከሳ ኣየድልዮን ኢዩ፡ 

ኣቐዲምኩም ቆጸራ ምሓዝ ግን የድልየኩም ኢዩ። 

ምምብጻሕ ቅድመ ምክልኻላዊ ሓልዮት ጥዕና 

ቅድመ ምክልኻላዊ ምርመራ ናይ ሓደስቲ ናጽላታትን ደገፍ ኣብ ሓልዮት 

ህጻናትን 
ሓድሽ ዝተወልደ ህጻን ኣብ ሆስፒታል መወለዳን ጽዑቕ ምርመራ 

ክግበረሉ ኢዩ። ገለ ተወርሶኣዊ ሕማማትን ምዕባለኣዊ ዘይስሩዕነትን 

ንምምርማር ሓያሎ ምርመራታት ከካይዱ ኢዮም፡ ነቲ ናይቲ ህጻን 

ጨርቂ-ሽንቲ ብኸመይ ከም እትቕይርኦን ብኸመይ ሰብነቱ ከም 

እትሓጽብኦን ክምህሩኽን ኢዮም ከምኡ ውን ብዛዕባ ምጥባውን 

ኣተኣላልያ ህጻንን ድማ ክመርኽሩኽን ኢዮም። 
ካብቲ ሆስፒታል ድሕሪ ምፍናውክን፡ ሓንቲ ኮማዊት ኣላዪት ሕሙማት 

(ነርስ) ቁሩብ ግዜ ክትበጽሓክን ኢያ፡ ብዛዕባ ምጥባው፡ ምእላይ ህጻንን 

ድሒራ ድማ ብዛዕባ ኣመጋግባ ህጻንን ክትመኽረክንን ክትሕግዘክንን 

ኢያ። ብሓፈሻ፡ እታ ኮማዊት ሓኪም ክትረኽበክንን ናብ ገዛኹም 
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እትበጽሓሉ ግዜ ክትሰርዕን ኢያ፡ እንተኾነ ግን ዝሓረስክናሉ ቦታ ካብ 

ቀማዊ ኣድራሻኽን ወጻኢ እንተኾይኑ ነቲ ኮማዊ ኣገልግሎት ኣለይቲ 

ሕሙማት ባዕልኽን ክትረኽብኦ ከድልየክን ኢዩ። ኣብ ከምዚ ኩነታት፡ 

ናብ ኮማዊ ማእከል ሓልዮት ጥዕናኽን ደዊልክን ናይ ምብጻሕ ገዛ ቆጸራ 

ሓዛ። 

ቅቅድመ ምክልኻላዊ ምርመራታት ንትምህርቲ ዘይጀመሩ ህጻናት፡ ተማሃሮ 

ህጻናትን ኣባጽሕን 
ናጽላታትን ትምህርቲ ዘይጀመሩ ህጻናትን በቲ ዝመረጽዎ ሓኪም-ህጻናት 

ኣብ ሓደ፡ ሰለስተ፡ ሽዱሽተ፡ ትሽዓተ፡ ዓሰርተ ክልተን ዓሰርተ ሸሞንተ 

ኣዋርሕ ዕድሚኦም ከምኡ ውን ኣብ መበል ሰለስተን ሓሙሽተን ዓመት 

ዕድሚኦም ቅድመ ምክልኻላዊ ምርመራ ናይ ምግባር መሰል ኣለዎም።  
ተማሃሮ ህጻናትን ክሳብ 19 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣባጽሕን ቅድሚ ኣብ 

ትምህርቲ ምምዝጋቦም ኣብ መበል ቀዳማይ፡ ሻድሻይን ሻምናይን ዓመት 

ናይ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቶም ብክኢላ ሕክምና ቤት-ትምህርቲ ናይ 

ምምርማር መሰል ኣለዎም። መስርሕ ትምህርቲ ዘይቀጸሉ ነኣሽቱ ሰባት 

ኣብ 18 ዓመቶም ቅድመ ምክልኻላዊ ምርመራ ናይ ምግባር መሰል 

ኣለዎም። 
ተማሃሮ ዩኒቨርስቲ ኣብ ቀዳማይን ሳልሳይን ዓመታት ትምህርቶም ቅድመ 

ምክልኻላዊ ምርመራ ናይ ምግባር መሰል ኣለዎም። 

ኣብዞም ቅድመ ምክልኻላዊ ምርመራታት እዚኣቶም ሓካይም ንኣካላውን 

ኣእምሮኣውን ምዕባለ ናይ ሓደ ህጻን ወይ በጽሒ ክፍትሹ ኢዮም፡ ንገለ  
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ሕማማትን ምዕባለኣዊ ዘይስሩዕነትን ንምፍላጥ ዘኽእሎም ፍሉይ 

ምርመራታት ክገብሩ ኢዮም፡ ኣብ ልዕሊ እዚ ግዴታውን ዘይግዴታውን 

ክታበት ክህቡን ብዛዕባ ምእላይ ህጻን፡ ኣመጋግባ ህጻንን ኣገባብ መነባብሮ 

ህጻንን ምኽሪ ክህቡ ኢዮም። ኣብ ሰለስተ ዓመቶም ህጻናት ብክኢላ ስነ-

ኣእምሮ ይምርመሩ ኣብ ሓሙሽተ ዓመቶም ድማ ነቲ ናይቲ ህጻን ዘረባ 

ንምግምጋም ብክኢላ ስነ-ዘረባ ይምርመሩ። 

ናይ ሓደ ትምህርቲ ዘይጀመረ ህጻን ውልቃዊ ሓኪም-ህጻን ክትመርጹሉ 

እንከለኹም ነቲ ቀዳማይ ቅድመ ምክልኻላዊ ምርመራኡ ትሕዙሉ። 
ህጻናት-ተማሃሮን ተማሃሮን ናይቲ ምርመራ ጻውዒት ብመንገዲ ቤት 

ትምህርቲ ወይ ብፖስታ ይረኽቡ። 

ክክታበት  

ናይ ሓደ ህጻን ዝተመርጸ ሓኪም ቅድመ ምክልኻላዊ ምርመራታት 

ክገብር እንከሎ፡ ግዴታውን ግዴታዊ ዘይኮነን ክታበታት ውን ክህብ ኢዩ፡ 

እዚኦም በቲ ግዴታዊ መድሕን ጥዕና ዝተሸፈኑ ኢዮም። ኣብ ስሎቬንያ፡ 

እዞም ዝስዕቡ ክታበታት ግዴታውያን ኢዮም፡ 

ጸረ ዲፍተርያ፡ ቲታኑስ፡ ትኽትኽታ፡ ብሄሞፊልዩስ ዝስዕቡ

ረኽስታት፡ ኢንፍሉወንሳ ዓይነት b ከምኡ ውን ጸረ ፖልዮ

ጸረ ንፍዮ፡ ጽግዕን ሩበላን

ጸረ ወይቦ B (hepatitis B)
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እዞም ክልተ ግዴታውያን ዘይኮኑ ዓይነታት ክታበት ውን ብስሩዕ 

ይወሃቡ ኢዮም፡ 

ጸረ ኒሞኮካል ረኽስታት

ጸረ ብህዩማን ፓፒሎማ ቫይረስ ዝመጹ ረኽስታት

ብምርጫኹም ካልኦት ባዕልኹም እትኸፍልዎም ክታበታት ውን 

ክትወስዱ ትኽእሉ ኢኹም፡ ንኣብነት ክታበታት ጸረ ረኽስታት ሮታ 

ቫይረስ፡ ኢንፍሉወንሳ፡ ብቍርዲድ-ዝመሓላለፍ ሜኒንጅዮኢንሴፋሊቲስ፡ 

ወዘተ። 



 ፍፍሉይ  ሞያዊ ሓልዮት ጥዕና 
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ኩነታት ጥዕናኹም ናይ ፍሉይ በዓል ሞያ ምርመራ፡ ዝተፈላለዩ 

ምርመራዊ ፈተነታትን ፍወሳን ዚጠልብ እንተኾይኑ ውልቃዊ ሓኪምኩም 

ናብ ፍሉይ ሞያ ዘለዎ ሓኪም ክሰደኩም ኢዩ። ናብ መደበር ጥዕና ፍሉይ-

ሞያዊ ሕክምና ንኽትበጽሑ ኣቐዲምኩም ቆጸራ ክትሕዙ ኣለኩም ካብ 

ውልቃዊ ሓኪምኩም ድማ ውከሳ የድልየኩም። እቶም ምርመራኹም 

እተካይዱሎም ትካላት ጥዕና እቲ ምርመራኹም ዝካየደሉ ዕለትን ሰዓትን 

ኣቐዲሞም ይሕብሩኹም። ብሓደ ዘደለኹሞ ዓይነት ጾታ ክትምርመሩ 

ትደልዩ እንተዄንኩም፡ ቆጸራ ክትሕዙ እነከለኹም ከምኡ ኢልኩም 

ክትሕብሩ ኣለኩም። ምስ ሓኪም ዓይኒ ቆጸራ ንምሓዝ ወይ ድማ መነጽር 

ወይ ጠባቒ ብርስኒት መእዘዚ ወረቐት ንምርካብ ውከሳ ኣየድልየኩምን 

ኢዩ። ምስ ሓኪም ኣእምሮ ቆጸራ ንምሓዝ ውን ውከሳ ኣየድልየኩምን 

ኢዩ።  

መደበራት ጥዕና ፍሉይ-ሞያዊ ሕክምና ኣብ ሆስፒታላት፡ ኣብ ገለ ኮማዊ 

ማእከላት ሓልዮት ጥዕና ወይ ኣብ ብሕታዊ ትካላት ጥዕና ይርከቡ። 

ብሕታዊ መደበራት ጥዕና ፍሉይ-ሞያዊ ሕክምና ፍቓድ ክህልዎም 

ይኽእል ኢዩ። ኣብ ከምኡ ኩነት ኣገልግሎታቶም ብከፊል ብግዴታዊ 

መድሕን ጥዕናኹም ዝተሸፈኑ ኢዮም፡ ወይ ተወሳኺ መድሕን ጥዕና 

እንተልዩኩም ምሉእ ብምሉእ ዝተሸፈኑ ኢዮም። ብሕታውያን ፍሉይ ሞያ 

ዘለዎም ሓካይም ፍቓድ ዘይብሎም እንተኾይኖም፡ ኣገልግሎታቶም 

ምሉእ ብምሉእ ባዕልኹም ትኸፍልዎ መብዛሕቲኡ ግዜ ድማ ብዘይ 

ውከሳ ናይ ውልቃዊ ሓኪምኩም ይርከቡ። 
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ኣኣብ ሆስፒታል ምድቃስ   

ምርመራዊ ሕክምና ምስዘድልየኩም ወይ ድማ ጥዕናዊ ኩነታትኩም ኣብ 

ሆስፒታል ኴንካ ምሕካም ዝጠልብ እንተኾይኑ፡ ኣብ ሆስፒታል 

ክትድቅሱ ኢኹም። ኣብ ሆስፒታል ንኽትድቅሱ፡ ካብ ውልቃዊ 

ሓኪምኩም መወከሲ ከድልየኩም ኢዩ፡ ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ናይቲ 

እትኣትዉሉ መዓልቲ ቆጸራ ምሓዝ ከድልየኩም ኢዩ።  
ንህይወት ኣስጋኢ ዝኾነ ኩነታት ምስዘጋጥም፡ ብቐጥታ ናብ ሆስፒታል 

ብዘይ መወከሲ ክትኣትዉ ኢኹም። ኣብ ከምዚ ኩነታት፡ ኣብ ክፍሊ 

ቀዳማይ ረድኤት ዘሎ ሓኪም ኣብ ሆስፒታል ከምትድቅሱ ይገብር። 

ቅድሚ ምዱብ ናይ ሆስፒታል ምድቃስ፡ መብዛሕቲኡ ግዜ ናብቲ 

ሆስፒታል ምሳኹም እንታይ ክትማልኡ ከም ዘለኩም ዝሕብር 

መምርሒታት ክወሃበኩም ኢዩ። እዚ መብዛሕቲኡ ግዜ ነዞም ዝስዕቡ 

የጠቓልል፡ 

ክዳን ውሽጢ

ሸበጥ

መጥባሕቲን  መደንዘዚን  ዘድልየኩም  እንተኾይኑ፡  ኣባላት  

ሆስፒታል ብዛዕባ እቲ ኣገባብን ምስኡ ተታሓሒዙ ክመጽእ  

ዝኽእል ሓደጋታትን ክገልጹልኩም ኢዮም። ኣብ ልዕሊ እዚ፡ ነቲ  

ኣገባብ ከምዝተሰማማዕኩምሉ ዝሕብር ጽሑፍ ክትፍርሙ  

ክትሕተተኡ ኢኹም።
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መሳርሒታት ውልቃዊ ጽሬት፡ ንኣብነት፡ ሳምና፡ መመሸጥ፡

መፋሕፍሕ ስኒ፡ ሳምና ስኒ (ኮልጌት)፡ መላጸዪ መሳርሒታት

ኣብቲ ሆስፒታል መሕለፍ ግዜ ዝኾነኩም መጽሓፍ ወይ መጽሔት

መንበቢ መነጽር የድልየኩም እንተኾይኑ

ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን

ናይ መድሕን ጥዕና ካርድኹምን ናይ ቅድሚ ሕጂ ውጽኢት ምርመራ 

እንተልዩኩምን እውን ኣይትረስዕዎ። 



 

 

ኣኣገልግሎታት  ቀቀዳማይ  ሕሕክምናዊ  

ረረድኤት 
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ንህይወት ኣስጋኢ ዝኾነ ኩነታት ወይ ህጹጽ ናይ ጥዕና ኩነታት 

ምስዘጋጥም ቀዳማይ ረድኤት ሕተቱ። ካብ ኣብ ሆስፒታላትን ኣብ ገሊኡ 

ኮማዊ ማእከላት ሓልዮት ጥዕናን ኣብ ዝርከቡ ናይ ቀዳማይ ረድኤት 

መደበራት ጥዕና ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። 

መመዓስ ቀዳማይ ሕክምናዊ ረድኤት ትሓቱ፧ 
ንህይወት ኣስጋኢ ዝኾነ ኩነታት ወይ ድማ ንህይወት ኣስጋኢ ናብ ዝኾነ 

ኩነታት ከምርሕ ዝኽእል ወይ ድማ ንውልቃዊ ሓኪምኩም 

እንተተጸቢኹም ከቢድ ጥዕናዊ ሳዕቤናት ከምጽእ ዝኽእል ጥዕናዊ 

ኩነታት ምስ ዘጋጥም ቀዳማይ ሕክምናዊ ረድኤት ክትሓቱ ኣለኩም። 

ከምዚኦም ዓይነት ኩነታት ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልሉ፡  

ሃንደበታዊ ከቢድ ቃንዛ ኣፍልቢ

ሃንደበት ናይ ምስትንፋስ ሽግር ወይ ሕጽረት ምስትንፋስ

ሃንደበታዊ ካርድያክ ዲስሪዝምያ (ዘይስሩዕ ህርመት ልቢ)

ቀዳማይ  ሕክምናዊ  ረድኤት  24 ሰሰዓታት ኣኣብ መመዓልቲ  ሰሙን  

ምሉእ 112 ኢልካ ብምድዋል ይርከብ። ናብኡ ክትድውሉ 

እንከለኹም ነብስኹም ኣላልዩ፡ እንታይ ከምዘጋጠመ፡ መን ሓገዝ 

ከም ዝደለየን ኣበይ ከምእትርከቡን ንገርዎም። ህድእ በሉ 

ንመምርሒታት ድማ ተጠንቂቕኩም ስምዑ። ደዊልኩም ምስ 

ወዳእኩም፡ ካብ ቀዳማይ ረድኤት ንኸይድወለኩም፡ ነቲ መስመር 

ነጻ ግበርዎ። 
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ረብሻ ናይ ሃለዋት

ሃንደበታዊ ቅርጸት ከብዲ

ተምላስ ወይ ድማ ክትስዕል እንከለኻ ደም ምውጻእ ከምኡ ውን

ደም ዘለዎ ወይ ጸሊም ቀልቀል

ሃንደበት መግለጺ ዘይብሉ ቃንዛ ርእሲ፡ ምስኡ ውን ተምላስን

ረብሻ ናይ ምርኣይን ሃለዋትን ክህልዎ ዝኽእል

መግለጺ ዘይብሉ ምንፍርፋራዊ ወቕዒ ወይ ቅርጥማት ኣካላት

ሃንደበታዊ ናይ ምዝራብ ሽግር ወይ መልመስቲ ኣብ ዝኾነ ክፋል

ኣካላት

ከቢድ ቁጥዓ (ኣለርጂ) ምስ ጸገም ናይ ምስትንፋስን ረብሻታት ናይ

ሃለዋትን

ሃንደበታውን ዘይንቡርን ቅርጸት ከብዲን መድመይትን ዘለወን

ነፍሰጾራት

ናይ ገዛ ወይ ናይ መሬት ሕርሲ

ከቢድ ማህሰይቲን ደው ክብል ዘይክእል መድመይትን

ምምራዝ፡ ምጥሓል፡ ኤሌክትሪክ ምሓዝ፡ ከቢድ ቃጸሎ ናይ ዓቢ

ክፋላት ኣካላት

ሃይፖተርምያ (ትሑት ሙቐት-ሰብነት)፡ ወቕዒ ሙቐት

ልዑል ሙቐት-ሰብነት (ልዕሊ 40 ºሴ)፡ ኮይኑ ብመዕገሲ ሙቐት

መድሃኒታት ክሃድእ ዘይክእልን ነቲ ሰብ ብከቢድ ዝጸልዎ ዘሎን

ነቲ ሕሙምን ንከባቢኡን ሓደጋ ከስዕብ ዝኽእል ሃንደበታዊ ለውጢ

ናይ ባህርያት
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ኣኣብ  መመደበር  ጥጥዕና  ቀቀዳማይ  ሕሕክምናዊ  ረረድኤት  ናናይ  ምምርመራ  

መመሰል ዘለኩም ህጹጽ ኩነታት ምስ ዘጋጥም ጥራይ ኢዩ።  

ንዘይህጹጽ ኩነታት፡ ንውልቃዊ ሓኪምኩም ክትረኽብዎ  

ከድልየኩም ኢዩ ንሱ ወይ ንሳ እንተዘየልዮም ድማ ንተካእቱ  

ርኸብዎም። ኣብ መደበር ጥዕና ቀዳማይ ሕክምናዊ ረድኤት  

ንዘይህጹጽ ኩነታት ዝግበር ምርመራ ብገዛእ ርእስኹም  

ዝኽፈል ኢዩ። ናብኡ መወከሲ ክትረኽቡ ኣይትኽእሉን  

ኢኹም ወይ ድማ ብስሩዕ ንእትወስድዎ ዘለኹም መድሃኒት  

ኣብኡ  ክእዘዘልኩም  ኣይክእልን  ኢዩ። 



 ጥጥዕና  ደቅንስትዮ 
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ሓልዮት ጥዕና ደቅንስትዮ ኣገልግሎታት ሓልዮት ጥዕናን ምኽሪ ብዛዕባ 

ውጥን ስድራቤትን፡ ሕክምና መኻንነት፡ ኣገልግሎታት ሓልዮት ጥዕናን 

ሽፈነን ኣብ እዋን ጥንስን ድሕሪ ሕርስን፡ ምክልኻል ምርካብን ምሕካምን 

ናይ ሕማማት ማህጸን ከምኡ ውን ምዕጋስ ጸገማት ንጽፈ-ጽግያት 

የጠቓልል። ሓልዮት ጥዕና ደቅንስትዮ ኣብ ኮማዊ ማእከላት ሓልዮት 

ጥዕና፡ ፍቓድ ዘለዎም ብሕታዊ መደበራት ጥዕና ከምኡ ውን ኣብ ገለ 

ሆስፒታላት ብሓካይም ማህጸን ይወሃብ። 
ነፍሲ ወከፍ ግዴታዊ መድሕን ጥዕና ዘለዋ ጓለንስተይቲ ናይ ገዛእ-ርኣሳ 

ውልቃዊ ሓኪም ማሕጸን ክትመርጽ ትኽእል ኢያ፡ ንዕኡ ድማ ብዘይ ናይ 

ውልቃዊ ሓኪማ መወከሲ ክትረኽቦ ትኽእል። ግዴታዊ መድሕን ጥዕና 

ዘይብለን ሓተትቲ ዑቕባ ምስ መከላኸሊ ጥንሲ፡ ሓልዮት ጥዕና ኣብ እዋን 

ጥንስን ሕርስን ከምኡ ውን ምስዳድ ጥንሲ ዝኣመሰለ ኣገልግሎታት 

ክረኽባ ይኽእላ ኢየን። 

ቅቅድመ ምክልኻላዊ ክንክን 

ኩለን ካብ 20 ክሳብ 64 ዝዕድሚአን ግዴታዊ መድሕን ጥዕና ዘለወን 

ደቅንስትዮ በቲ ዝመረጽኦ ናይ ማህጸን ሓኪም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰለስተ 

ዓመት ቅድመ ምክልኻላዊ ምርመራ ማህጸን ናይ ምግባር መሰል ኣለወን። 

እዚ ምርመራ እዚ መንሽሮ ማህጸን ንምክልኻልን ብኣጋ ንምልላይን 

ምመያ ምግባር የጠቓልል፡ እዚ ምመያ ኣብ ትሕቲ ሃገራዊ መደብ ZORA 

ይካየድ። ካብ 65 ክሳብ 74 ዝዕድሚኤን ደቅንስትዮ በቲ ዝመረጽኦ ናይ 

ማህጸን ሓኪም ቅድመ ምክልኻላዊ ምርመራ ክግበረለን ይኽእል ኢዩ፡ 

ግን ባዕለን ቆጸራ ክሕዛ ኣለወን። 
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ካብ 50 ክሳብ 69 ኣብ ዝዕድሚአን ደቅንስትዮ ንመንሽሮ ጡብ ኣቐዲምካ 

ንምምልላይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክልተ ዓመት ፍሉይ ራጂ (X-ray) ናይ 

ጡብ ናይ ምግባር መሰል ኣለወን። 

ውውጥን ስድራቤትን መከላኸሊ ጥንስን 

ምቹእ መከላኸሊ ጥንሲ ንክትመርጻ ምስ ሓኪም ማህጸንክን ቆጸራ 

ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን። ሓደ ዓይነት መከላኸሊ ጥንሲ ክትመርጻ 

ትኽእላ ኢኽን (ንኣብነት፡ ኮንዶም፡ መከላኸሊ ጥንሲ ከኒና ወይ ዝኾነ 

ዓይነት መከላኸሊ ጥንሲ ሆርሞን፡ IUD፡ ድያፍራም፡ ምምካን)። 

ሓልዮት ጥዕና ኣብ ግዜ ጥንስን ሕርስን 

ጥንሲ 

ኩለን ነፍሰጾራት ደቅንስትዮ ኣብ ግዜ ጥንሲ ዓሰርተ ቅድመ ምክልኻላዊ 

ምርመራታትን ክልተ ምርመራታት ኡልትራሳውንድን ናይ ምግባር መሰል 

ኣለወን። ነፍሰጾር ምዃንክን ኣብ ዝፈለጥክናሉ ብቕልጡፍ ንቀዳማይ 

ዘይውሑስ  ጾታዊ  ርክብ  እንተጌርክን  ጥንሲ  ድማ  ኣይመደብክንን  

እንተሊኽን፡ ህጹጽ መከላኸሊ ጥንሲ ንክእዝዘልክን ብቕልጡፍ  

ንሓኪም ማህጸንክን ርኸብኦ። ህጹጽ መከላኸሊ ጥንሲ ዘይውሑስ  

ጾታዊ ርክብ ድሕሪ ምግባርክን ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት  

እንተወሲድክንኦ ንጥንሲ ክከላኸሎ ይኽእል ኢዩ።
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ቅድመ ምክልኻላዊ ምርመራኽን ቆጸራ ሓዛ። ኣብዚ ምርመራ እዚ፡ ምስ 

ናይ ማህጸን ሓኪምክን ወይ ኣላዪኽን ክትማኸራ ኢኽን ዝተፈላለየ 

ምርመራታትን ዕቅናትን ድማ ኵሰደልክን ኢዩ፡ እዚ ንስኽን ውላድክንን 

ጽቡቕ እንተሊኽን ክሕብር ኢዩ። ብዛዕባ ከም ኣመጋግባ፡ ኣካላዊ 

ንጥፈታትን ጥዕና ዘለዎ ኣገባብ መነባብሮን ኣብ ግዜ ጥንሲ ዝኣመሰለ 

ኣርእስታት ውን ክትዝትያ ኢኽን። ኣብቲ ቀዳማይ ቅድመ ምክልኻላዊ 

ምርመራ፡ ናይ ወሊድ መጽሓፍ ክትቅበላ ኢኽን እዚ ብዛዕባ ናይ 

ጥንስኽን ገስጋስ ኩሉ ሓበሬታ ዝሓዘ ኢዩ ኣብ ግዜ ጥንስኽን ድማ ኩሉ 

ግዜ ምሳኽን ክትሕዝኦ ከድልየክን ኢዩ። 

ኮማዊ ማእከላት ሓልዮት ጥዕናን ሆስፒታላትን ነጻ ዝኾነ ትምህርታት 

ይውድቡ ኣለዉ፡ እዚ ትምህርታት እዚ ብዛዕባ ኣብ መጀመርታ እዋን 

ጥንሲ ጥዕና ዘለዎ ኣገባብ መነባብሮ ምንባርን ምድላው ንዳሕረዋይ እዋን 

ጥንስን ይምህር። እዚ ትምህርታት እዚ ናይ ወሊድ ቤት-ትምህርትታት 

ወይ ናይ ወለዲ ቤት-ትምህርትታት ይበሃል። እዞም ትምህርታት 

እዚኣቶም ብቋንቋ ስሎቬንያ ስለዝኾኑ፡ ንናይ ማህጸን ሓኪምን ወይ ንናይ 

ሓልዮት ጥዕና ትካልኩም ብዛዕባ ኣብኡ ንክታሰትፉ ዘሎ ተኽእሎ 

ተወክሶም። 

ሕሕርሲ 

ኣብ ስሎቬንያ፡ ደቅንስትዮ ኣብ ሆስፒታላት መወለዳን ይሓርሳ ኣብኡ 

ድማ ኣብ ግዜ ሕርሲ ውሑስ ሓልዮት ጥዕና፡ መዕገሲ ቃንዛን ደገፍን 

ይቕረበለን። ድሕሪ ሕርሲ፡ ንትዕዝብቲ ኣብቲ ሆስፒታል ንሰለስተ 

ተወሰኽቲ መዓልቲ ትጸንሓ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብዛዕባ መሰረታዊ 
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ኣተኣላልያ ህጻንን ምጥባውን ምኽሪ ክህቡኽን ኢዮም። ኣብቲ ኣብ 

ሆስፒታል መወለዳን ዘለኽናሉ ግዜ መጻምድትኽንን ኣዝማድክንን 

ክበጽሑኽን ይኽእሉ ኢዮም። 

ድሕሪ ሕርሲ ኣብ ሽዱሽተ ሰሙን ኣብታ ዝመረጽክናኣ ሓኪም ማህጸን 

ክትምርመራ መሰል ኣለክን። ኣብዚ ምርመራ ብዛዕባ ተኽእሎ መከላኸሊ 

ጥንሲን ንመጻኢ ዝኾነክን ምቹእ መከላኸሊ ጥንሲ ምምራጽን ክትዝትያ 

ኢኽን። 

ዘዘይተደልየ ጥንሲ 

ዘይተደልየ ጥንሲ ምስዘጋጥም፡ ብመሰረት ጠለብክን ክስደድ ይኽእል 

ኢዩ፡ እንተኾነ ግን እቲ ጥንሲ ልዕሊ ዓሰርተ ሰሙናት ክጸንሕ ኣይክእልን 

ኢዩ። እቲ ጥንሲ ልዕሊ እዚ እንተጸኒሑ፡ ሓደ ፍሉይ ኮሚተ ብዛዕባ 

ምስዳድ ናይዚ ጥንሲ ይውስን። ዘይተደልየ ጥንሲ ምስዘጋጥም ንሓኪም 

ማህጸንክን ክትረኽብኦ ኣለክን።

ኣብ  ስሎቬንያ፡  መጻምድትኽን  ኣብ  እዋን  ሕርሲ  ምሳኽን  ክህሉ  

ይኽእል ኢዩ። መብዛሕቲኤን ሆስፒታላት መወለዳን መጻምድቲ  

ኣብ እዋን ሕርሲ ንኽእሉ ቁሩብ ክፍሊት ይሓታ ገሊአን ድማ  

ኣቦታት ንሕርሲ መዳለዊ ትምህርቲ ኵአሃቡ ይጠልባ። ኣብ እዋን  

ሕርስኽን መጻምድትኽን ክህሉ ትደልያ እንተዄንክን፡ ምስቲ  

እትሓርሳሉ  ሆስፒታል  መወለዳን  ኣቐዲምክን  ስምምዓት  ግበራ። 



  ኣኣገልግሎታት  ጥዕና ኣእምሮ 
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ኣእምሮኣዊ ጸገማት ወይ ሕማማት ምስ ዘጋጥሙኹም ናይ ሓኪም 

ኣእምሮ ወይ ክኢላ ስነ-ኣእምሮ ሓገዝ ሕተቱ። ኣገልግሎታት ሕክምና 

ኣእምሮ ኣብ ገለ ኮማዊ ማእከላት ሓልዮት ጥዕና፡ ሆስፒታላትን ብሕታዊ 

መደበራት ጥዕና ኣእምሮን ይርከቡ። ብሓኪም ኣእምሮ ንኽትረኣዩ ካብ 

ውልቃዊ ሓኪምኩም መወከሲ ኣየድልየኩምን ኢዩ። 

ንንሓደ  ሕሕሙም  ወወይ  ንንከባቢኡ  ኣኣብ  ሓሓደጋ  ከከውድቕ  ዝዝኽእል  ከከቢድ  

ኣኣእምሮኣዊ  ጸቕጢ ምስዘጋጥም፡ ናብ 112 ብምድዋል፡ ወይ ናብ  

ዝኾነ ካልእ ኣብ ናይ ኣእምሮ ሆስፒታላት ዝርከብ ህጹጽ መደበር  

ጥዕና  ኣእምሮ  ብምድዋል  ህጹጽ  ሕክምናዊ  ረድኤት  ሕተቱ። 



 ክክንክን  ስኒ 
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ክክንክን ስኒ ንህጻናትን ኣባጽሕን 

ነፍሲ ወከፍ ክሳብ 19 ዝዕድሚኡ ህጻን ውልቃዊ ሓኪም ስኒ ክመርጽ 

ይኽእል ኢዩ። ናይ ህጻናትን ኣባጽሕን ሓካይም ስኒ ኣብ ኮማዊ ማእከላት 

ሓልዮት ጥዕና፡ መደበራት ሕክምና ስኒ ኣብ ቤት-ትምህርቲን ኣብ ፍቓድ 

ዘለዎም ብሕታውያን ሕክምናታት ስኒን ይርከቡ። ህጻናት መባእታ ደረጃ 

ትምህርቲ ክሳብ ዝውድኡ ኣብ ዓመት ሓደ ቅድመ ምክልኻላዊ ምርመራ 

ስኒ ናይ ምግባር መሰል ኣለዎም። ኣብ ቀዳማይን ሳልሳይን ዓመት ናይ 

ካልኣይ ደረጃ ትምህርቶም ከምኡ ውን ኣብ ቀዳማይን ሳልሳይን ዓመት 

ናይ ዩኒቨርስቲ ትምህርቶም ቅድመ ምክልኻላዊ ምርመራ ስኒ ናይ ምግባር 

መሰል ኣለዎም። ውላድኩም ካብ 6 ክሳብ 12 ወርሒ ዕድመ ኣብ ዘለወሉ 

እዋን ቀዳማይ ቅድመ ምክልኻላዊ ምርመራ ስኑ ናይ ምግባር መሰል 

ኣለዎ። ነቲ ቀዳማይ ቆጸራ ምርመራ ቆጸራ ክትሕዙ ከድልየኩም ኢዩ። 

ምርመራታት ንህጻናት-ተማሃሮን ተማሃሮን ኣብ ቤት-ትህምርቲ ወይ 

ጨንፈር ይውደቡ።  

ክንክን ስኒ ንዓበይቲ 

ግዴታዊ መድሕን ጥዕና ዘለዎም ሰባት ውልቃዊ ሓኪም ስኒ ክመርጹ 

ይኽእሉ ኢዮም። ሓካይም ስኒ ኣብ ኮማዊ ማእከላት ጥዕና ወይ ድማ ኣብ 

ፍቓድ ዘለዎ ብሕታዊ መደበራት ጥዕና ይርከቡ። ግዴታዊ መድሕን ጥዕና 

ንኹሉ ኣገልግሎታት ኣይሽፍንን ኢዩ፡ ስለዚ ንገለ ካብኡ ባዕልኹም 

ክትከፍልዎ ወይ ድማ ተወሳኺ መድሕን ጥዕና ክትገብሩ ከድልየኩም። 

መድሕን ዘለዎም ሰባት ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ናይ ስኒን ኣፍን መርመራ 

ኣብቲ ዝመረጽዎ ሓኪም ስኒ ከይዶም ንኽገብሩ መሰል ኣለዎም። 
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ብብሰንኪ  ሓሓደጋ  ካካብ  ናናይ  ስስራሕ  ሰሰዓታት  ወወጻኢ  ሓሓኪም  ስስኒ  

እእንተደሊኹም፡  ንቀዳማይ ረድኤት መደበር ጥዕና ስኒ ወይ ድማ  

ነቲ ኣብ ገሊአን ትካላት ዝርከብ ቀዳማይ ረድኤት ሕክምና ስስኒ 

ርርኸቡ። ብለይቲ ንዝግበር ሕክምና መብዛሕቲኡ ግዜ ዝያዳ  

ክፍሊት  ክትከፍሉ  ኣለኩም። 



 መመድሃኒት 
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ሓኪምኩም መድሃኒት እንተኣዚዙልኩም፡ ነቲ መእዘዚ ወረቐትን ንናይ 

መድሕን ጥዕና ካርድኹምን ናብቲ ዝቐርበኩም ቤት-መድሃኒት (ፋርማሲ) 

ሒዝኩሞ ብምኻድ ነቲ ዘድልየኩም መድሃኒት ክትረኽቡ ትኽእሉ። 

እኹል ሰብ እንተኾንኩምን ግዴታዊ መድሕን ጥዕና ጥራይ 

እንተልዩኩምን ንብዙሕ መድሃኒታት ባዕልኹም ክትገዝእዎ ከድልየኩም 

ኢዩ።  
ኣብ ስሎቬንያ ንገለ መድሃኒታት (ንኣብነት፡ ጸረ ረኽሲ መድሃኒታት፡ ናይ 

ልዑል ጸቕጢ ደም መድሃኒታት ወዘተ) ብናይ ሓኪምኩም ትእዛዝ ጥራይ 

ኢኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ። ገለ መድሃኒታት (ንኣብነት፡ ናይ ረስኒ ወይ 

ሰዓል መድሃኒታት ወዘተ) ብዘይ ናይ ሓኪም ትእዛዝ ክትገዝእዎ ትኽእሉ 

ኢኹም። 

 

 
 

  

መመድሃኒት  ብብህጹጽ  እእንተድልዩኩምን  ድድሕሪ  ናናይ  ቤቤት--መመድሃኒት  

ናናይ  ስራሕ ሰዓት እንተልዩን ናብ ኣብ ከተማኹም ወይ ከባቢኹም  

ዘሎ ናይ ህጹጽ ረድኤት ቤት-መድሃኒት (ፋርማሲ) ክትከዱ  

ኣለኩም። 



  ኣኣገደስቲ  ኣድራሻታት 
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ህህጹጽ ሕክምናዊ ረድኤት: ቴሌ.: 112 

መደበር ጥዕና ቀዳማይ ረድኤት ልዩብልያና: Zaloška 7, Ljubljana, 

ቴሌ.: 01 5224 646 

ማእከል ቀዳማይ ረድኤት ማሪቦር: Ljubljanska ulica 5, Maribor, 

ቴሌ.: 02 3211534 

ቀዳማይ ሕክምናዊ ረድኤት ንህጻናትን ኣባጽሕን: Ljubljana – ማእከል

ማሕበረሰብ ናይ ጥዕና ማእከል, Metelkova 9, Ljubljana, ቴሌ.:01 

4723 888 

ሓገዝ ኣብ እዋን ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ: 

ናይ ሓደጋ ጊዜ ሓንጎል ክሊኒክ, Njegoševa 4, Ljubljana, ቴሌ.:

01 4750 670 (ኣብ መንጎ 8.00 AM and 3.00 PM)

Walk-in ናይ ስነ ሓንጎል ኣገልግሎት, ኣእምሮኣዊ ጥዕና ማእከል,

Grablovičeva 44b, Ljubljana, ቴሌ.: 01 5874 900 (ምስ

ሰዓት ድሕሪ ከምኡውን ምሸት)

clinical ኣእምሮኣዊ ን ማእከል, Studenec 48, Ljubljana,

ቴሌ.: 01 5872 112

ዩኒቨርሲቲ Clinical ማእከል Maribor, Psychiatry መምሃሪ,

Ob železnici 30, Maribor, ቴሌ.: 02 3211 133

Begunje ናይ ስነ ሓንጎል ሆስፒታል, Begunje 55, Begunje

na Gorenjskem, ቴሌ.: 04 5335 200
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Ormož ናይ ስነ ሓንጎል ሆስፒታል, Ptujska cesta 33,

Ormož, ቴሌ.: 02 7415 100 (ኣብ መንጎ 10.00 AM and

3.00 PM)

Vojnik ናይ ስነ ሓንጎል ሆስፒታል, Celjska cesta 37, Vojnik,

ቴሌ.: 03 7800 100

Idrija ናይ ስነ ሓንጎል ሆስፒታል, Pot sv. Antona 49, Idrija,

ቴሌ.: 05 3734 400

Idrija ናይ ስነ ሓንጎል ሆስፒታል, Kosovelova 8, Idrija, ቴሌ.:

05 3722 200

ሆሆስፒታላት መወለዳን: 

Ljubljana ፍርያምነት ሆስፒታል, Šlajmerjeva 4, Ljubljana,

ቴሌ.: 01 5226 222, 01 5226 004

ዩኒቨርሲቲ Clinical ማእከል Maribor, ጋይናኮሎጂ ከምኡውን

perinatology መምሃሪ, Ljubljanska ulica 5, Maribor,

ቴሌ.: 02 3212 178

Kranj ጋይናኮሎጂ ከምኡውን ትምህርተ ምውላድ ሆስፒታል,

Kidričeva ul. 38a, Kranj, ቴሌ.: 04 2082 800

Jesenice ኣጠቓላሊ ሆስፒታል, ጋይናኮሎጂ ከምኡውን ትምህርተ

ምውላድ መምሃሪ, Titova 112, Jesenice, ቴሌ.: 04 5868

321, 04 5868 322
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Postojna ሓኪም ቤት, ትምህርተ ምውላድ, Prečna 4,

Postojna,ቴሌ.: 05 7000 720, 05 7264 489

Izola ኣጠቓላሊ ሆስፒታል, ጋይናኮሎጂ ከምኡውን ትምህርተ

ምውላድ ክፋል, Polje 40, Izola, ቴሌ.: 05 6606 000

Dr. Franc Derganc ኣጠቓላሊ ሆስፒታል Nova Gorica,

ጋይናኮሎጂ ከምኡውን ትምህርተ ምውላድ መምሃሪ, Ul. padlih

borcev 13a, Šempeter pri Novi Gorici, ቴሌ.: 05 3301

000

Novo mesto ኣጠቓላሊ ሆስፒታል, ጋይናኮሎጂ ከምኡውን

ትምህርተ ምውላድ መምሃሪ, Šmiheljska 1, Novo mesto,

ቴሌ.: 07 3916 203

Trbovlje ኣጠቓላሊ ሆስፒታል, ጋይናኮሎጂ ከምኡውን ትምህርተ

ምውላድ መምሃሪ, Rudarska cesta 9, Trbovlje, ቴሌ.: 03

5652 500

Brežice ኣጠቓላሊ ሆስፒታል, ጋይናኮሎጂ ከምኡውን ትምህርተ

ምውላድ መምሃሪ, Černeličeva 15, Brežice, ቴሌ.: 07 4668

145

Celje ኣጠቓላሊ ሆስፒታል, ጋይናኮሎጂ ከምኡውን ትምህርተ

ምውላድ መምሃሪ, Oblakova 5, Celje, ቴሌ.: 03 4233 338
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Slovenj Gradec ኣጠቓላሊ ሆስፒታል, ጋይናኮሎጂ ከምኡውን

ትምህርተ ምውላድ መምሃሪ, Gosposvetska 3, Slovenj

Gradec, ቴሌ.: 02 8823 400

Murska Sobota ኣጠቓላሊ ሆስፒታል, ጋይናኮሎጂ ከምኡውን

ትምህርተ ምውላድ መምሃሪ, RAKIČAN Ul. dr. Vrbnjaka 6,

Murska Sobota, ቴሌ.: 02 5123 100

dr. Jože Potrč ኣጠቓላሊ ሆስፒታል Ptuj, ጋይናኮሎጂ

ከምኡውን ትምህርተ ምውላድ መምሃሪ, Potrčeva cesta 23,

Ptuj, ቴሌ.: 02 749 14 00

ናናይ ስኒ ህጹጽ ረድኤት: 

Ljubljana  ማእከል ማሕበረሰብ ናይ ጥዕና ማእከል, Metelkova

9, Ljubljana, ቴሌ.: 01 4723 718

Maribor ማሕበረሰብ ናይ ጥዕና ማእከል, Ulica Kneza Koclja

10, Maribor, ቴሌ.: 02 2356 633

ናይ ነጻ መደበራት ጥዕና ንመድሕን ጥዕና ዘይብሎም ሰባት: 

Pro Bono ክሊኒክ Ljubljana, Mislejeva 3, Ljubljana,

ቴሌ.: 01 4372 010

Koper ማሕበረሰብ ናይ ጥዕና ማእከል, Dellavallejeva ulica

3, Koper, ቴሌ.: 05 6647 212



42 

ሰብኣዊ ማእከል Nova Gorica, Bidovčeva ulica 2-4,

Nova Gorica, ቴሌ.: 070 818 102

ናይ ሲሮኮ caritas Maribor, Strossmayerjeva 15,

Maribor, ቴሌ.: 059 080 350

ቤቤት ምኽሪ ኣብያተ መድሃኒት ስሎቬንያ (ዝርዝርን ኣድራሻን ናይ ህጹጽ 

እዋን ኣብያተ መድሃኒት):  http://www.lek-

zbor.si/Mre%C5%BEalekarn/De%C5%BEurnelekarne/tab

id/81/Default.aspx 

ዘይመንግስታውያን ውድባት (ደገፍ ባህላዊ ሕክምናን):  
WAHA International; ናይ ጥዕና ተገዳስነት ሓገዝ, Savska

cesta 3a, Ljubljana; ቴሌ.: 00386 41 401 619

IOM Slovenija, Dunajska cesta 5, Ljubljana; ቴሌ.:

00386 1 434 7351; www.iom.int;

ኢንስቲትዩት KROG, Ulica Hermana Potočnika 17,

Ljubljana; ቴሌ.: 00386 41 401 619; ኢመይል:

info@zavod-krog.si; www.zavod-krog.si

መንግስታዊ ዘይኮኑ ውድባት ሕጋዊ-ናይ ሓበሬታ ማእከል (PIC),

Metelkova 6, Ljubljana; ቴሌ.: 040 504 626;

www.pic.si
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መመዘኻኸሪ 
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ናናይ ህዝቢ ጥዕና ሃገራዊ ስሉጥነት, Slovenia 

Trubarjeva 2 

1000 Ljubljana 

www.nijz.si 

http://careformigrants.eu/ 

 ልዩብልያና፡ 2016 


