ከድልየኩም ኢዩ ንሱ ወይ ንሳ እንተዘየልዮም ድማ ነቲ
ዝትክኦ/ኣ ሓኪም ርኸብዎ።

x
x

መድሃኒት ክደሊ እንከለኹ፡ ኣበይ
ክረኽቦ ይኽእል፧
ኣብ ስሎቬንያ መድሃኒት ካብ ቤት-መድሃኒት (ፋርማሲ) ክርከቡ
ይኽእሉ። ንገለ መድሃኒታት (ንኣብነት፡ ጸረ ረኽሲ መድሃኒታት፡
ናይ ልዑል ጸቕጢ ደም መድሃኒታት ወዘተ) ብናይ ሓኪምኩም
ትእዛዝን ካርድ ጥዕናኹም ብምርኣይን ጥራይ ኢኹም
ክትረኽብዎ ትኽእሉ። ገለ መድሃኒታት (ንኣብነት፡ ናይ ረስኒ
ወይ ሰዓል መድሃኒታት ወዘተ) ብዘይ ናይ ሓኪም ትእዛዝ
ክትገዝእዎ ትኽእሉ ኢኹም። እኹል ሰብ እንተኾንኩምን
ግዴታዊ መድሕን ጥዕና ጥራይ እንተልዩኩምን ንብዙሕ
መድሃኒታት ባዕልኹም ክትገዝእዎ ከድልየኩም ኢዩ።
መድሃኒት ብህጹጽ እንተድልዩኩምን ድሕሪ ናይ ቤት-መድሃኒት
ናይ ስራሕ ሰዓት እንተልዩን ናብ ኣብ ከተማኹም ወይ ኣብ
ከባቢኹም ዘሎ ዕብይ ዝበለ ከተማ ዘሎ ናይ ህጹጽ ረድኤት
ቤት-መድሃኒት (ፋርማሲ) ክትከዱ ኣለኩም።

ተወሳኺ ሓበሬታ ኣበይ ክረክብ
ይኽእል፧

x

IOM Slovenija, Dunajska cesta 5, Ljubljana,
ቴሌ: 01 434 7351
Institute KROG, Ulica Hermana Potočnika 17,
Ljubljana, ቴሌ: 041 401 619
Pravno-informacijski center nevladnih
organizacij (PIC), Metelkova 6, Ljubljana; ቴሌ:
040 504 626; www.pic.si

ናይ ነጻ መደበራት ጥዕና ንመድሕን ጥዕና ዘይብሎም ሰባት:
x
x

x

x

Pro Bono clinic Ljubljana, Mislejeva 3,
Ljubljana, ቴሌ.: 01 4372 010
Koper community healthcare centre,
Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper, ቴሌ.: 05
6647 212
Humanitarian centre in Nova Gorica,
Bidovčeva ulica 2-4, Nova Gorica, ቴሌ.: 070
818 102
Caritas of the Archdiocese Maribor
(Nadškofijske Karitas Maribor),
Strossmayerjeva 15, Maribor, ቴሌ.: 059 080
350

ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ዘለኹሞ መዕቆቢ ስደተኛታት ወይ ቤት
ምውህሃድ ንዘለዉ ኣባላት ተወከሱ። ንዝያዳ ዝርዝራዊ ተወሳኺ
ሓበሬታ ድማ ነቲ 'ሓበሬታ ብዛዕባ ስርዓት ጥዕና ስሎቬንያ

ንስደተኛታት' ዝብል መጽሓፍ ከተንብብዎ ትኽእሉ።
ኣገደስቲ ኣድራሻታት:

ዘይመንግስታውያን ውድባት (ደገፍ ባህላዊ ሕክምናን):
x

WAHA International, health care aid, Savska
cesta 3a, Ljubljana, ቴሌ: 041 401 619

ኩሎም ኣብዚ በራሪ ጽሑፍ ዘለዉ ስእልታት ብፍቓድ ናይ Shutterstock.com ኣብ ጥቕሚ ዝወዓሉ ኢዮም።
እዚ በራሪ ጽሑፍ እዚ ክፋል ናይ ፕሮጀክት / joint action ‘717317 / CARE ’ ኢዩ፡ ካብ መደብ ጥዕና
ኤውሮጳዊ ሕብረት (2014-2020) ድማ ምወላ ረኺቡ ኢዩ። ትሕዝቶ ናይዚ በራሪ ጽሑፍ 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 በራሪ ጽሑፍ ሒዝዎ ዘሎ ሓበሬታ ዝኾነ
ሓላፍነት ኣይወስዱን ኢዮም።

ሓበሬታ ብዛዕባ ስርዓት
ጥዕና ስሎቬንያ
ንስደተኛታት

ኣብ ስሎቬንያ ናይ ሓልዮት ጥዕና
መሰላተይ እንታይ ኢዩ፧
ኣመልካቲ ዓለምለኻዊ ሓለዋ እንተዄንኩም ናይ ቀዳማይ
ረድኤትን ሕክምና ስኒን፡ ሕክምና ቀዳማይ ረድኤትን ናይ
ቀዳማይ ረድኤት ናይ ድሕነት መጓዓዝያን መሰላት ኣለኩም።
ጓለንስተይቲ እንተዀንክን መሰል ናይ መከላኸሊ ጥንሲ፡
ሓልዮት ጥዕና ናይ ጥንስን ሕርስን ከምኡ ውን ጥንሲ ናይ
ምስዳድ መሰል ውን ኣለክን።
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።
ናይ ስደተኛ ፍቓድ ዝተዋህበኩም ወይ ድማ እቲ ካልኣይ ደረጃ
ሓለዋ ዝበሃል ዝተፈቕደልኩም እንተዄንኩም፡ መሰል ናይ
ግዴታዊ መድሕን ጥዕና ኣለኩም።
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፡ ኣስተርጓሚ ወይ መንጎኛ ክግበረልኩም
ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።

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፡ እዚ ተወሳኺ መድሕን
ጥዕና ድማ ነቲ ኣብ መንጎ እቲ ምሉእ ዋጋ ናይ ኣገልግሎት
ጥዕናን እቲ ብግዴታዊ መድሕን ጥዕና ዝኽፈል ምቅሊትን ንዘሎ
ፍልልይ ይሽፍን።

ምኽንያቱ ኩሉ ኣገልግሎታት ሓልዮት ጥዕንኦም በቲ ግዴታዊ
መድሕን ጥዕና ስለዝሽፈን።

ናይ ፍሉይ ሞያዊ ኣገልግሎታትን ምርመራን ቆጸራ ክትሕዙ
ምስእትደልዩ ካብ ውልቃዊ ሓኪምኩም ውከሳ (referral)
ከድልየኩም ኢዩ።
ነዞም ዝስዕቡ ውከሳ ኣየድልዮምን ኢዩ፡
x ምስ ሓኪም ዓይኒ ቆጸራ ንምሓዝ (ዓይንኹም
ንኽትረኣዩ)ወይ ድማ መነጽር ወይ ጠባቒ ብርስኒት መእዘዚ
ወረቐት ንምርካብ ውከሳ ኣየድልየኩምን ኢዩ
x ምስ ሓኪም ኣእምሮ ቆጸራ ንምሓዝ፡
x ተራ ምብጻሕ ናብ ምሉእ ብምሉእ ባዕልኹም እትኸፍልዎ
ብሕታዊ ፍሉይ ሞያዊ መደበር ጥዕና።

ብግዴታዊ መድሕን ጥዕና ዝተሸፈኑ ሰባት ናይ መድሕን ጥዕና
ካርድ ይወሃቡ፡ ናብ ሓኪም፡ ሓኪም ስኒ ወይ ድማ ናብ

ሓካይም ኣብ ሆስፒታላት፡ ገሊኡ ኮማዊ ማእከላት ሓልዮት
ጥዕና ወይ ኣብ ብሕታዊ ትካላት ሓልዮት ጥዕና ይርከቡ።

ህጻናትን ትሕቲ 26 ዝዕድሚኦም ኣብ ስሩዕ መስርሕ ትምህርቲ
ዘለዉ ተምሃሮን ተወሳኺ መድሕን ጥዕና ኣየድልዮምን ኢዩ፡

ፋርማሲ መድሃኒት ከምጹ ክኸዱ እንከለዉ ድማ ምስኦም
ክማልእዎ ይግደዱ።
ግዴታዊ ወይ ወለንታዊ ተወሳኺ መድሕን ጥዕና ዘይብሎም
ሰባት ደገፍ ሓልዮት ጥዕና ንምርካብ ናብ ናይ ነጻ መደበራት
ጥዕና ክኸዱ ይኽእሉ።

እንታይ ዓይነት ኣገልግሎታት ሓልዮት
ጥዕና ኣሎ፧

ኣገልግሎታት ጥዕና ብኸመይ ክረክብ
ይኽእል፧

ኣብ ስሎቬንያ ነፍሲ ወከፍ ግዴታዊ መድሕን ጥዕና ዘለዎ እኹል
ሰብ ናቱ ወይ ናታ ውልቃዊ ሓፈሻዊ ወይ ናይ ስድራ ሓኪምን
ውልቃዊ ሓኪም-ስኒን ክመርጽ ይኽእል።

ኣብ ስሎቬንያ ሓደ ናይ ግዴታዊ መድሕን ጥዕና ስርዓትን
ወለንታዊ ተወሳኺ መድሕን ጥዕናን ኣሎና። ኩሎም ዜጋታት

ኩሎም ህጻናትን ክሳብ 19 ዝዕድሚኦም ኣባጽሕን ውልቃዊ

ስሎቬንያ ግዴታዊ መድሕን ጥዕና ንክህልዎም ይግደዱ እዚ
መስርሕ ድማ ብኢንስቲትዩት መድሕን ጥዕና ስሎቬንያ

ግዴታዊ መድሕን ጥዕና ዘለዋ ጓለንስተይቲ ውልቃዊ ሓኪምማህጸን ክትመርጽ ትኽእል።

ሓኪም-ህጻናት ወይ ሓኪም ናይ ቤት-ትምህርቲ ሕክምናን
ውልቃዊ ሓኪም-ስኒን ክመርጹ ይኽእሉ።

ህጹጽ ኩነታት ከጋጥም እንከሎ እንታይ
ክገብር ኣሎኒ፧
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።

ቀዳማይ ሕክምናዊ ረድኤት 24 ሰዓታት ኣብ መዓልቲ
ሰሙን ምሉእ 112 ኢልካ ብምድዋል ይርከብ።

ኣብ መደበር ጥዕና ቀዳማይ ሕክምናዊ ረድኤት ናይ ምርመራ
መሰል ዘለኩም ህጹጽ ኩነታት ምስ ዘጋጥም ጥራይ ኢዩ።
ንዘይህጹጽ ኩነታት፡ ንውልቃዊ ሓኪምኩም ክትረኽብዎ

