
ማስታወቅያ ሓበሬታን ስደተኛ ሃምበርግ

TIGRINYA

ሓለዋ ጥዕና

ኣብ ጀርመን
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ማስታወቅያ ሓበሬታን ስደተኛ ሃምበርግ

እዛ ንእሽተይ መጽሓፍ እዚኣ ኣብ ጀርመን ዘለዉ ሓለዋ ጥዕና ክትግብሮኩም 
እያ። እትደሊዎ ረዲኤት ብቕልጡፍ ክትረኽቡኢና ንደሊ።

ብዛዕባ እዚ ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም

D ናይ ጥዕና ውሕስና
D ናይ ነዊሕ ግዘ ጥዕና ውሕስና
D ምክልኽላዊ ሓለዋ ጥዕና

ምስ ዶክተር ብምግናዮም ምቑሽሽ እውን ክረኽቡ እዮም።

ኣዚ ዝስዕብ ጽሑፍ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ዝገልጽ ቅዲ እዩ
እዚ ነዚ ጽሑፍ ንምርዳኣ ቀሊል ይገብሮ ግን ኩሉ ግዝ ደቂ ተባዕትዮን 
ደቂ ኣንስትዮን ማለትና እዩ።

ሓለዋ ጥዕና ኣብ ጀርመን

መዘከርታ
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ውሕስና ጥዕና ኣብ ጀርመን

 ረብሓታት ሕጊ ውሕስና ጥዕና 

 ሕጊ ውሕስና ጥዕና ከምዚ እዩ ዝሰርሕ።

 ውሳነ ወሃብቲ ውሕስና ጥዕና  መህላው

 ናይ ጥዕና ካርዲ

ቖፀሮ ምስ ዶክተር

 እንትጽለኣካ ናበየናይ ዶክተር ትኸይድ?

 ዶክተርካ ከመይ ትቖጽሮ

 ከምይ ናይ ዶክተር ቖጽሮ ምድላው ይከእል

 ናብ ናይ ዶክተር ቖጾረካ እንታይ ትማላእ ትደሊ?

 ናብ ዶክተር ክትኸድ እንከለኻ እንታይ የጋጥመካ? 
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 መድሓኒታት

 እቲ መድሓኒት ኣበይ ረኺብካዮ

 ናይ ኮፐይመንት ወጻኢ መመልከቲ

ናይ መጠንቀቅታ ጥዕና ሓለዋ

 ክታበት

ናይ ነዊሕ ግዘ ጥዕና ውሕስና

 ናይ ነዊሕ ግዘ ኢንሹራንስ ጥቅምታት

 ኣብ ነዊሕ ግዘ ሓገዝ ምኽሪ

 ምስ ጸገማት ጉዱኣት

ብቑልጡፍ ድዩ ዶክተር ዘድልየካስ ወይስ ድንገታዊ እዩ።

ዝበለጸ ሓበሪታ
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ትሕዝቶ

እቶም ናይ ሓደጋ ግዜ ቁፅርታት ኣብ ዝባን እቲ 
ጥራዝ ኣብ ገፅ 31 ምርካብ ይከኣል
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በብወርሑ ንወሃብቲ ሕጊ ውሕስና ጥዕና ወሃብቲ 
ክፍሊት መዋጮ ክትከፍል ኣለካ።
ወሃብቲ ሕጊ ውሕስና ጥዕና ኸዓ ንዞም ዝስዕቡ 
ይኸፍል፤ ንኣብነት

D ንዝተሓከምካሉ ዶክተር
D ንዝተሓከምካሉ ሆስፒታል
D ንነርስ እንክብካቤ

ዝደለኻዮ ሕክምና ክትረክብ ኢኻ፡፡ ክንደይ ግዘ 
ከምትሕከም ብዘየገድስ። ኩሉግዝ ሓደ ዓይነት 
ክፍሊት መዋጮ ኢኻ ትኸፍል

ክፍሊት መዋጮ ሕጊ ውሕስና ጥዕና ኣብዚ 
ዝተመስረቱ እዮም። ኣብ ወርሓዊ መሃያኻ ስራሕ 
እንተሃልይካ፣ እቲ ክፍሊት መዋጮ ቀጥታ ካብ 
ወርሓዊ መሃያኻ እዩ ዝቑረጽ። ናይ ስራሕ ሓለቓኻ 
ፍርቂ እቲ ክፍሊት መዋጮ ክኸፍሎ እዩ። 

ስራህ እንተዘይተቖፂርካ፣ ስራሕ እስካብ እትቑጸር 
እቲ መንግስቲ ናይ ውሕስና ጥዕና ክፍሊት 
መዋጮካ ክኸፍለልካ እዩ።

ረብሓታት ሕጊ ውሕስና ጥዕና

ኣብ ጀርመን፤ ኩሉ ሰብ ውሕስና ጥዕና ክህልዎ ኣለዎ ውሕስና 
ጥዕና ብ ጀርመንኛ “ክራንከንካሲ” እዩ ዝበሃል ትርጉሙ ድማ 
ወሃብቲ ሕጊ ውሕስና ጥዕና ማለት እዩ። 
እቲ ብሕጊ ዝተስተኻኸለ ስሙ ድማ ግዴታዊ ዉሕስና እዩ።

መብዛሕትኦም ኣብጀርመን ዝነብሩ ሰባት ኣባል ናይ ወሃብቲ
ሕጊ ውሕስና ጥዕና ኣለዉ፡፡ ቡዙሓት ዓይነት ዝተፈላለዩ 
ወሃብቲ ሕጊ ውሕስና ጥዕና ኣለዉ፡፡

ወሃብቲ ሕጊ ውሕስና ጥዕና እዚ የረጋግጹ።

D እቶም ኣባላት ጥዕነኦም ዝተሓለወ ይኾኑ
D ጥዕና ኣባላት ኣንዳወኣአኸ እዩ ዝኸይድ
D ኩሎም ኣባላት ድሕሪ ሕማም ጥዑያት እዮም ዝኾኑ

ኩሎም ኣባላት ዝደለይዎ ክንክን ሕክምና ክረኽቡ ኣለዎም።
ሓደሓደ ሰባት ተሎተሎ እዮም ዝሓሙ፤ ሓደሓደ ድማ ብዙሕ እዉን 
ኣይሓሙን። ሓደሓደ ሰባት ኽባር መድሓኒት ከድልዮም ይኽእል። 
ካልኦት ድማ ብዙሕ መድሓኒት ዘይከድልዮም ይኽእል።

ሕጊ ውሕስና ጥዕናኣብ መሰረታዊ መምርሒ እዮም ዝሰርሑ:  
እቶም ኣባልላት ነንባዕሎም ይተሓላለዩ እዮም፡፡ 
ከምዚ እውን ትብል ትኽእል: እቶም ኣባላት ሕቡራት እዮም፡  
ኩሎም ኣባላት ብሓደ ዓይኒ እዮም ዝረኣዩ፡፡ 
ሕጊ ውሕስና ጥዕና ሕብረት ህዝቢ እዩ፡፡

ሕጊ ውሕስና ጥዕና ከምዚ እዩ ዝሰርሕ።

ውሕስና ጥዕና ኣብ ጀርመን
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ብርክት ዝበኡ ነበርቲ ጀርመን ሕጋዊ / መንግስታዊ 
ውሕስና ጥዕና ኣለዎም። 
ኩሎምሕጋዊ / መንግስታዊ ወሃብቲ ውሕስና 
ጥዕና መዓረ ጥቕማ ጥቕሚ ን ኩሎም ኣባልት 
ይህቡ

እዚ ዘካተቶ፣ ን ኣብነት፣ ወጻኢ ናይ

D ንዝተሓከምካሉ ዶክተር

D ንዝተሓከምካሉ ሆስፒታል

ሓደሓደ ወሃብቲ ውሕስና ጥዕና ን ተወሳኺ 

ጥቕማ ጥቕሚ እውን ይኽፍሉ እዮም። 

ንኣብነት፣ ሕማም ዝከላኸሉ ግልጋሎታት እዮም። 

ናይ ወሃብቲ ውሕስና ጥዕና ክፍሊት መዋጮ 

ዝተፈላለዩ ደረጃ ኣለዎ። ብዙሓት ናይ ውሕስና 

ጥዕና ድርጅታት ኣብ ጀርመን ኣለዉ

ንሓበሬታ ኢንተርነት ይርእዩ ወይ ከዓ ኣብ ናይ 

ወሃብቲ ውሕስና ጥዕና ኦፊስ ይርከብ።

ናይ ውሕስና ጥዕና ጥቕማ ጥቕሚ ምዉድዳር 

ቀሊል ኣይኮነን ኣስተርጓሚ ከድልየካ ይኽእል

1. ሕጋዊ / መንግስታዊ ወሃብቲ ውሕስና ጥዕና

2. እቶም ግላዊ ወሃብቲ ውሕስና ጥዕና

ግላዊ ወሃብቲ ውሕስና ጥዕና እንተደሊኻ ዓመታዊ 

መሃያካ ካብዚ ንልዕሊ ክኽውን ኣለዎ  

(እንተገደደ € 57,600 ዓመታዊ). 

ብግላዊ ወሃብቲ ውሕስና ጥዕና፣ ሕድሕድ ኣባላት 

ዝተፈላለየ ክፍሊት መዋጮ ይኽፍሉ፡፡ እት ክፍሊት 

መዋጮ ዝተመርኮሰሉ ኣብ

D ዕድመ 

D ጥዕናዊ ኩነታት

ኣብ ሃምበርግ ክታቲ እንከለኻ፤ ኣባል ወሃብቲ ውሕስና ጥዕና 
ክትኾን ኢኻ።
AOK ብርመን / ብረመንሃቨን፡፡

ኣባል ወሃብቲ ውሕስና ጥዕና ሙዃንካ ን 15 ኣዋርሕ ድሕሪ 
ምእታውኻ እዩ ድሕሪ እዚ ካልኦት ወሃብቲ ውሕስና ጥዕና 
ምምራጽ ኣለካ።

ክልተ ዓይነታት ውሕስና ጥዕና ኣለዉ፤ ሕጋዊ / መንግስታዊን 
ግላዉን እዮም

ውሳነ ወሃብቲ ውሕስና ጥዕና መህላው

መዘከርታ
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ናብ ዶኳትር ኦፊስ እንተደኣ ኼዳኻ፤ ናይ ጥዕና ካርድኻ ምራይ 
ኣለካ። እቲ ናይ ዶኳትር ኦፊስ ውህላል ሓበሬታትን ንምንታይ 
ሕክምና ከምዘድልየካን የቐምጥ፡፡ 

ናይ ዶክተር ክፍልት ቢል ብ ቐጥታ ካብ ወሃብቲ ውሕስና  
ጥዕና እዩ ኽድ።

ኣብ ወሃብቲ ውሕስና ጥዕና እንትምዝገብ፣ርካሽ ካርዲ ትረክብ። 
ኣዚ ካርዲ ጥዕናዊ ካርዲ ይበሃል። 

እቲ ካርዲ ፎቶካ ዘሎዎ ክርዲ እዩ፡፡ እቲ ካርዲ ሜሞሪ ቺፕ 
ዘለዎ እዩ. እዚ ካርዲ ን ዓርስኽን ን ካብ 15 ዓመት ብታሕቲ 
ዝኾነ ውላድኻን ጥራሕ ኣዩ ዘገልግል. ኣብቲ ካርዲ ምፍራም 
ኣለካ ኩሉ ግዝ እቲ ካርዲ ካባኽ ክፍለ የብሉን

ውልቃዊ ሓበሬታትካ ኣብት ካርዲ ይርከብ
ንኣብነት

ናይ ጥዕና ካርዲ

D ሽምኻን ኣድራሻኻን

D ዝተወለድሉሉ ዕለት

D ናይ ወሃብቲ ውሕስና ጥዕና ሽም

D ናይ ውሕስና ቁጽሪ

መዘከርታ
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ኣብ ጀርመን ዶክተር ምምራጽ ልሙድ ኣዩ። መጀምርያ፣ ን 
ቤተ ሰብ ዝኾን ዶክተር ድለ ተኺእልኻ ኣብ ከባቢካ ናይ 
ቤተሰብ ዶክተር ጠቅላላ ናይ ሕክምና ባዓል ሞያ እዩ፡፡ እዚ 
ማለት ንኩሎም ሕክምናዊ ፀገማት ሓላፍነት ባዕሉ ይወስድ 
ተተጸሊእካ ኩሉግዘ ናብ ናይ ቤተሰብ ዶክተር ኣቐዲምኻ ኪድ

ኣድላዪ እንተኮይኑ ናይ ቤተሰብ ዶክተርካ ናብ ስፔሻሊስት 
ሪፈር ክጽሕፈልካ ይኽእል እዩ። ዝተወደአ ፎርም ክህበካ እዩ  
እዚ ፎርም ሪፈራል ይበሃል፡፡ ስፔሻሊስት ማለት ኣብ ዉሱን 
ክፍሊ ኣካል ዓብዪ ባዓል ሞያ እዩ፡፡ 

እዚ ዝስዕብ ጸገም ተሃሊኩም ብቐጥታ ናብ ስፔሻሊስት ኪድ፡

D ንናይ ስኒ ሕማም ወይ ኣብ ኣፎም ዝፍጠሩ 
D ሕማማት፣ቐጥታ ናብ ደንቲስት ኪዱ.

D ንኩሎም ናይ ጥንሲ ሕቶታት፣ ምውላድን ናይ 
D ኣንስቲ ጥዕናን ብቐጥታ ናብ ጅናኮሎጂስት ኪድ.

D ዉላዶም እንተተጸሊዎ ብቐጥታ ናብ ፒዲኤቲሪክሽን ኪድ

እቲ ወሃብቲ ውሕስና ጥዕና ን ብኩሉ ዶክተር ዝተሓከምኻዮ 

ወጻኢ ይኸፍል።

እንትጽለኣካ ናበየናይ ዶክተር ትኸይድ ?

ቖፀሮ ምስ ዶክተር
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እንትጽለኣካ ናበየናይ ዶክተር ትኸይድ ? ከምይ ናይ ዶክተር ቖጽሮ ምድላው ይከእል

ቕድሚ ዶክተር ምግናዮም ቆጸሮ ምግባር ኣለካ፡፡ 

ብስልኪ ትውድኦ ትኽእል ኢኻ ወይ ብቐጥታ ናብ 

ዶክተር ኦፊስ ብምኻድ ይከኣል፡፡
 

ቖጸሮ ትኽክለኛ ስምምዕነት እዩ ቖጾረኻ ምኽባር 

ኣለካ ኣብ ሰዓትኻ ኣብ ዝተስማዕማዕኻሉ 

መዓልቲ ኣብ ናይ ዶክተር ኦፊስ ክትርከብ ኣለካ።

ሓደሓደ ግዘ ቑሩብ ክትጽበ ኣለካ እቲ ዶክተር 

እኹል ግጽ ክህበካ እዩ

ኣብ ቖጽረካ ተዘይተረኺቦም በይዘኦም ነቲ ናይ 

ዶክተር ኦፊስ የፍልጥዎ 

ሓዱሽ ቖጸሮ ምግባር እውን ይከኣል እዩ።

ናብናይ ዶክተር ኦፊስ ካብ ሰኑይ እስካብ ዓርቢ 

ምኽድ ይካኣል። ቀዳምን ሰምበትን ጥዕና 

ጣብያታት ዕጽዋት እዮም 

ቀዳምን ሰምበትን ዶክተር እንተደልዮም ፣

ናብ ጥዕና ድንገታዊ ግልጋሎት ይደውሉ። 

ናይ ሃምበርግ ቁጽሪ ስልኪ 

(040) 116 117 እዩ፡፡ 

ወይ ናብ ሆስፒታል ኪድ ብፍላይ ድማ ኣብ 

ድንገታዊ ግዘ 

 ወይ ኣብ ለይቲ ዶክተር እንተደልዮም

ንዝበለጽ ሓበሬታ ገጽ 31ን 32 ይመልከቱ፡፡

ዶክተርካ ካባኻ ወሰንቲ ሓበሬታታት ይደሊ እዩ

ጸሓፍ

D ከመይ ከመይ ይገብረካ?

D ቓንዛ ኔርካ ዶ?

D እንታይ ዓይነት ጥያቔ ኣልካ

D እንታይ ዓይነት መድሓኒት ትጥቐም

D ዲኻ ኣይትዕገስን ዝተወሰኑ መድሃኒታት?

D ኣብ ቀረባ ግዘ ናብ ዶክተር ኼድኻ ኔርካ ዶ

D ናብ እንታይ ዓይነት ዶክተር ኬድኻ ኔርካ
 
 
 
 

ንእሽተይ ጀርመንኛ እንተኺእልካ

D ቅድሚ ናብ ዶክተር ኦፍስ ምኻድካ እትናገሮ 
D ቋንቋ ይናግርዶ ኢልኻ ምጥይቕ

D ምሕሳብ ናብ ናይ ዶክተር ቖጸሮ መን ምሳኻ 
D ክኸድ ይኽእል?

እቲ ወዲሰብ ብደምቢ ክፈልጠካ ኣለዎ እቲ 

ወዲሰብ ጀርመንና ምንጋር ክኽእል ኣለዎ 

ዘክር፡ ቖልዕት ነዚ ስራሕ ኩል ግዜ ምችዋት 

ኣይኮኑን፡፡

ተርጓሚ ከድልዮም ይኽእል እዩ፡፡ 

ናይ ናጻ ተርጎምቲ ኸረብ ኣሎ እዩ፡፡ 

ብዛዕበኦም ጠይቕ፡፡

D ኣብ ምቾትካ

D ኣብ ጅርመን ኮርስ
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በይዛኦም የማልኡ ፡

D ናይ ጥዕና ካርዶም

D ናይ ሕማም ሕቶኦም

ምናልባት ካሊእ ዶክመንት እንተልዩካ ምሳኻ 

ተማለአዮም፡፡

ንኣብነት

D ሪፈራል

D ናይ ዝሓለፉ ሓማማት ዶኩመንትኻ

D ናይ ክትባት ምዝጉብ መረደእታ

D ናይ ኣለርጂ ሰርቲፊኬት

D ኤክስ ረይ ምስሊ

መድሓኒት ትወስድ ኣለኻ ዲካ?
በል ነቲ መድሓኒት እውን ተማላእ፡፡

ዓብዪ ሰብ ምሳኻ ሒዝካ ምምጻእ ፍቑድ እዩ

እቲ ዓርክኻ ኽትርጉመልኻ ይኽክል እዩ

በዚ መንግዲ፣ ምስ ዶክተር ብትኽክል 

ምርድዳእኻ ተረጋግጽ

ናብ ናይ ዶክተር ቖጾረካ እንታይ ትማላእ ትደሊ?
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ንመጀመርታ ግዝ ናብ ዶክተር ምስኸድካ ፎርም ክትመልእ 

ኣለካ። ንእብነት ፣እንታይ ዓይነት ሕማም ወይ ኣልሪጂ ከምዘለካ 

ንምፍላጥ።

ኣብቲ መሐከሚ ክፍሊ፣ ኣቲ ዶክተር ንምንታይ ከምዝመጻካ 

ክጥይቐካ እዩ።

ጠቐሜታ፡ ብዛዕባ ጥዕናኻ ብግልጺ ተዛረብ እቶም ጥያቔታት 

ብሓቂ መልስ በዚ መንገዲ ትራይ እዩ እቱ ዶክተር ክሕግዘካ 

ዝኽእል።

ኣብ ጀርመን፣ ኩሎም ዶኳትር ሚስጥራዊ ናይ ምኻን ግዴታ 

ኣለዎም።

እዚ ማለት 

ነዚ ዶክተር እትነግሮ ንባዕሉ እምበር ንኻሊእ ክዛረብ የብሉን። 

ንካሊእ ሰብ ብዛዕባ ሕማምካ ክዛረብ የብሉን።

ድሕሪ ኣቲ ዘተ፣ እቲ ዶክተር ሰውነትካ ክምርምር ኣዩ።

ክዳንካ ምውጻእ ኣለካ፡፡

ናብ ዶክተር ክትኸድ እንከለኻ 
እንታይ የጋጥመካ?

መዘከርታ
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መድሓኒታት እቲ መድሓኒት ኣበይ ረኺብካዮ

መድሓኒታት ዘድልየካ እኽወን፡፡ 

እቲ ዶክተር መኣዘዚ መድሓኒት ወረቀት ክህበካ እዩ። 

መኣዘዚ መድሓኒት ወረቀት እዚ ይመስል

መድሕኒት ኣብ ፋርማሲ ትረክብ

እዚ ናይ ፋርማሲ ምልክት እዩ

እቲ መኣዘዚ መድሓኒት ወረቀት ነት በዓል ፋርማሲ 

ሃቦ ካብኡ መድሓኒት ተቐበል 

ምንም ዓይነት ጥያቄ ተሃሊካ እቲ በዓል ፋርማሲ 

ክሕግዘካ እዩ። 

ብዘይ መኣዘዚ መድሓኒት ወረቀት ዝተወሰኑ 

መድሓኒታት ትዕድግ ትኽእል ኢኻ ን ኣብነት ፣

ናይ ቃንዛ ኪኒን

ተጠንቀቅ፡ 

ቆልዑ እቲ መድሓኒት በይነም 

ምውሳድ የብሎምን።

ነቲ መድሓኒት 5 ይሮ ምኽፋል ኣለካ፡፡ እዚ መዋጮ 

ክፍሊትካ ነዚ ናይ ንመድሓኒት ዋጋ እዩ፡፡ እዚ 

ሽሙ ኮፐይመንት. እዚ ሰልዲ እዚ ካብ መዋጮ 

ክፍሊትካ ብተወሳኪ ዝክፈል እዩ፡፡ ምናልባት 

ኮፐይመንት ክትከፍል የብልካን፡፡ ክትምዝገብ 

ኣለካ፡፡ ንዝበለጽ ሓበሬታ ገዝ 22 ረአ፡፡

መኣዘዚ መድሓኒት ወረቀት ዝርዝር መድሓኒታት 

ኣለዉዎ፡፡ እቲ ዶክተር ብዛዕባ እቲ መድሓኒት 

ክነግረካ እዩ። ዶክተር ዝበለካ ጸሓፎ በዚ 

መንገዲ፣ እይትርሰዖን መድሓኒት ብኣግባብ 

ምውሳር ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። ዘይተረደኣካ

 ነገር እንተሃሊዪ ነቲ ዶክተር ጠይቆ፡፡

ናይ ጀርመን መድሓኒታት ብደንቢ እዮም ዝሰርሑ፡

፡ እቲ ዶክተር ዝበለካ መድሓኒት ጥራይ ኢኻ 

ትወስድ፡፡ ካብ ዓቕን ንላዕሊ ከይትወስድ፡፡ ካብ 

ዓቐን ንትሕቲ ከይትወስድ ፡፡

እቲ መድሓኒት ምኽኣል እንተኣቢካ ነቲ ዶክተር 

ንገሮ፡፡

መዘከርታ
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ምናልባት ብዙሕ መድሓኒት የድልይካ ይኸውን ን ኣብነት

D ብጣዕሚ ስለ ዝሓመመካ ድዩ ኮታስ

D ብጣዕሚ ስለ ዝቐንዘይካ ድዩ

ክባር ክኾን ይኽእል እዩ፡፡ ምናልባት እኹል ሰልዲ ዘይክህልወካ 

ይኽእል ኮፐይምርንት ንመድሓኒት፡፡ እሞ ናብ ወጻኢ ኮፐይመንት 

ትምዝገብ ትኽእል ኢኻ፡፡ ውሕስና ጥዕናኻ ዘለዎ መመልከቲ 

ስራሕ. ኽምዚ እዩ ዝሰርሕ፡፡

ኩሎም ዝተቐበልካዮም ናይ መድሓኒት ደረሰኝ ን ብ ዶክተር 

ዝተውሃበካ መአዘዚ መድሓኒት ወረቀተን ኣክቦም ናብ ወሃብቲ 

ዉሕስና ጥዕናኻ ውሰዶ 

እንድሕር ደኣ ወሃብቲ ዉሕስና ጥዕና ነቲ መምርሒ ተቐቢለምዎ፣ 

ምንም ነገር ክትከፍል ይብልካን፡፡ እስኻ ካብኡ ዝወጸ ወጻኢ ን 

ኮተይመንት፡፡

ናይ ኮፐይመንት ወጻኢ 
መመልከቲ
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ናይ መጠንቀቅታ ጥዕና ሓለዋ

ኣብ ጀርመን፣ ምርመራታት ሕማማት ንምፍላይን ንምሕካምን ይወሃቡ።

እዚ ድማ ዝጽዋዕ መጠንቀቅታ ጥዕና ሓለዋ፣ ብዙሓት ፈተንቲ 

ንዐ’ኦምነጻእዮምእናንቤተሰቦም. ካብዶክተሮምምኽሪይቀበሉ

ናይ መጠንቀቅታ ጥዕና ሓገዝ ነጻ ምርመራ ዘጠቃልሎም እቶም ዝስዕቡ እዮም

 
 
 

 
0 to 6 
 
 

 
6 to 18 
 
 
 
13/14 
 
 
 
ጥንሲ 
 

 
0 to 6 
 
 

 
 
 

 
 

 
U1 - U9 
 
 

 
3 ምርመራታት

ብደንቲስት

 
ብሓፈሻ

 
6th/7th ወርሒ

 
1 ኣብ እዋን ጥንሲ

 
3 ኣብ እዋን ጥንሲ

 
1 ኣብ እዋን ጥንሲ

 
1 ምርመራ

ዕድመ ብዓመታት ጾታ ቁጽሪ ምርመራ

ሕማም ንምፍላይ ዝዉሰድ ምርመራ

(ኣብ ናይ ህጻን ምርመራ ቦክሊት ዘሎ ዶክመንት )

 
ኣብ ኣፋ ዝርከብ ሕማም ምፍላይ

ቁጽሪ 1: 30th-42nd ወርሒ

ቁጽሪ 2: 49th-52nd ወርሒ

ቁጽሪ 3: 60th-72nd ወርሒ

 
ናይ ስኒ ሕማም ምርመራ

 
ንድያቢትስ ይመርመሩ

 
ምርመራ ን ካላምይዲያ

 
ኣልትራሳውንድ ምርመራ 

 
ን ኢችኣይ ቪ ሕማምምርመራ

 
ናይ ጥዕና ምርመራ 

 
 
 

ዕድመ ብዓመታት ጾታ ቁጽሪ ምርመራ

 
ናብ 25

 
 
 

 
ብሓፈሻ

 
ምርመራ ን ካላምይዲያ

 
30 ን ልዕሊኡን

 
 
 

 
ብሓፈሻ

 
ካንሰር ንምርክብ ዝግበር ምርመራ

ጃይናኮሎጂስት

 
35 ን ልዕሊኡን

 
 
 

 
ኩሉሻዕኣብ  
2 ዓመት 

 
ናይጥዕናምርመራ

 
35 ን ልዕሊኡን

 
 
 

 
ኩሉሻዕኣብ 
2 ዓመት

 
ንናይ ቆርበት ካንሰርምርመራ

( ደርማቶሎጂስት )

 
50 ን ልዕሊኡን

 
 
 

 
ኩሉ ሻዕ ኣብ  
2 ዓመት

 
ናይ ኮሎን ካንሰር ሕማም ንምፍላጥ ዝግበርምርመራ

 
55 ን ልዕሊኡን

 
 
 

 
ብሓፈሻ

 
ናይ ኮሎን ካንሰር ሕማም ንምላጥ ዝግበርምርመራ

 
55 ን ልዕሊኡን

 
 

 
ኩሉሻዕኣብ

10 ዓመት

 
ናይ ኮሎን ካንሰር ሕማም ንምላጥ ዝግበርምርመራ

(ኮሎንስኮፕይ )

 
65 ን ልዕሊኡን

 
 1 ጥንሲ

 
ንኣብዶሚናል ኦርቲክኣነዩርሰም ሕማምዝግበርምርመራ

 
45 ን ልዕሊኡን

 
 
 

 
ብሓፈሻ

 
ካንሰር ንምርክብ ዝግበርምርመራ

 
50 ን ልዕሊኡን

 
ኩሉ ሻዕ ኣብ  
2 ዓመት

 
ናይ ጡብ ካንሰር ሕማም ንምፍላጥ 

ዝግበርምርመራ ጃይናኮሎጂስት
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ኣብ ጀርመን፣ ክታበት ንብዙሓት ሕማማት መከላኸሊ ኮይኑ 

የገልግል ሓደሓደ ክታበት ብዙሕ ግዘ ክደጋገሙ ኣለዎም፡፡ ሽዑ 

ጥራሕእዮም ብደምቢ ክከላኸልዎም ዝኽእሉ፡፡ እቶም ክታበት 

ተሳተፍቲ ነጻ እዮም፡፡ ኣናእሽተይ ህጻናት ክኽተቡ ኣለዎም፣ 

ብተደጋጋሚ ካብ ዶክተሮም ምኽሪ ይቀበሉ፡፡

በቲ ናይ መጀመርታ ክታበት ካብ ዶክቶሮም ናይ ክታበት ሪከርድ 

ክበጽሖም እዩ። ውላዶም ብተወሳኺ ናይ ክታበት ሪከርድ 

ይቅበል፡፡ ናይ ክታበት ሪከርዶም ይሓዙ፡፡ ናይ ቤተሰቦም ክታበት 

ሪከርድ ይሓዙ ካል’ኦት ክታበት ናብ ክታበት ሪከርዶም ክሕወሱ 

እዮም፡፡

ክታበት ሪከርድ ንዝዝስዕብ ይመስል

ክታበት
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ናይ ነዊሕ ግዘ ኢንሹራንስ ንሓገዝን ድጋፍን ኣብ ናይ ኩሉ ግዘ 

ህይወቶም ይኸፍል፡፡ ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ሓገዝ ይደልዩ፣ 

ካል’ኦት እዉን ንእሽተን ሓገዝ፡፡ 

እቲ ሓገዝ ኣብ 5 ይምቀል፡፡ ናይ ነዊሕ ግዘ ሓገዝ ድግሪ; ብዙሕ 

ሓገዝ ኣብ ዝደለይሉ እዋን፣ ናይ ሓገዝ ደረጃ እዉን ይዉስኽ፡፡ 

ናይዚ ጥዕና ኢንሹራንስ መዲካል ኣገልጋሊ እቲ ደረጃ የቀምጥ

ሓገዝ ተደልዮም፣ 3 ኣማረጽታት ኣለዉ

D ዘመዳት ወይ ጎረባብቲ ኣብ ገዛ ሓገዝ ይገብሩ

D ኣብ ገዛ ናይ ነርስ ሓገዝ

D ናብ ነርስ ገዛ ትኸዱ

ናይ ነዊሕ ግዘ ኢንሹራንስ ጥቅምታት

ሓገዝ ዝፍቀደሉ

ኣብ ገዛ ብዘመድ ወይ ጎረቢት ሓገዝ ተረኺቦም

ጥቅምታት

ጥቅምታት ዝኽፈሉ ሓደ ኣብ ገዛ ነርስ 

ኣገልግሎት ተወሲዱ 

ካል’ኦት ናይ ገዛ ሓገዝ ጥቅምታት

እዚ ዘጠቃልል ኣቑሑን ተክኒካል ኢድን

እቶም ኣቑሑ ዘጠቃልልዎ

D ጓንቲ

D ናይ ሕማም መከላኸሊ ኣቑሑ

ተክኒካል ኢድ ዘካትቶ

D ተዓጻጻፊ ዓራት

D ናይ ሽንት ቤት ኮፍ መበሊ

D መኸዲ ኢድ

D ተጎዓዚ

ናይ ዉሽተ ሕሙም ጥቅምታት

ዉሽተ ሕሙም ጥቅምታት ዝኽፈሉ ኣብ ነርሲ 

ንገዛ እንድሕር ሓገዝ ረኺቦም እዩ

ንኣብነት፣ ናይ ነዊሕ ግዘ ኢንሹራንስ ዝኸፍሎን፡

ናይ ነዊሕ ግዘ ጥዕና ውሕስና

ብዙሓት ዓበይትን ሕሙማት ሰባትን ሕድሕድ ሰባት ጸገም ዘለዎም 

ሓገዝ ይደልዩ ኣብ ናይ ኩሉግዘ ህይወቶም ባዕሎም ክጥዉሩ 

ኣይኽእሉን ድጋፍ የድልዮም እዩ፡፡

ነዚ ናይ ነዊሕ ግዘ ኢንሹራንስ ኣለዎ ኣብ ጀርመን፣ ኩሉ ሰብ ናይ 

ነዊሕ ግዘ ኢንሹራንስ ክህልዎ ኣለዎ፡፡ ናይ ነዊሕ ግዘ ጥዕና 

ኢንሹራንስ ብጥዕና ኢንሹራንስ እዮም ዝኽፈሉ፡፡
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ኣብ ነዊሕ ግዘ ሓገዝ ምኽሪ

ሓገዝ ዝደልዩ ሰባትን ቤተሰብ ኣብ ናይ ነዊሕ ግዘ 

ሓገዝ ዘለዎ ጥቅምታት ምኽሪ ክረኽቡ ይኽእሉ፡፡ 

እቲ ምኽሪ ነጻ እዩ፡፡ እቶም መኸርቲ ናብ’ኦም  

ክመጹ እዮም፡፡

ተወሳኺ ሓበሪታ ድሉው እዩ ኣብ፡

D ናይ ነዊሕ ግዘ ኢንሹራንስne ጥዕና 
D ኢንሹራንስን ኣቅራቢ

D ናይ ሓገዝ ነጥብታት

ኣብ ሃምበርግ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ሓገዝ 

ነጥብታት ክረኽቡ ይኽእሉ 

ምስ ጸገማት ጉዱኣት

እሶም ወይ ኣካል ናይ ቤተሰቦ ምጉዱእ ኣለዎም 

ድዩ? ኣብ ጀርመን፣ ጉድኣት ዘለዎም ኣካላት ሓገዝ 

ይረኽቡ፡ ሰልዲ እዉን ይረኽቡ ከምኡ እውን ሓገዝ 

ይረኽቡ ምእንታን ዕለታዊ ህይወቶም ብደምቢ 

ክመርሑ፡፡

ተወሳኺ ሓበሪታ ድሉው እዩ ኣብ፡

D ናይ ነዊሕ ግዘ ኢንሹራንስን ጥዕና 
D ኢንሹራንስን ኣቅራቢ

D ናይ ሓገዝ ነጥብታት

ኣብ ቀዳምን ሰንበትን፣ ዓምት በዓልን ለይትን ዶክተር ክተግኒ ኣይትካእልን ኣብዞም 

ሰዓታት እዚኦም ዶክተር ተደሊካ ዝስዕቡ 4 መማረጽታት ኣለዉ :

D እቲ ድንገታዊ ሕክምና ግልጋሎት 

D እቲ ድንገታዊ ሕክምና

D ኣቲ ድንገታዊ ሕክምና ክፍሊ ኣብ ቐረባኻ ዝርከብ ሆስፒታል

D ኣምቡላንስ ( ን ድንገት )

ድንገታዊ ሕክምና ግልጋሎት
ድንገታዊ ሕክምና ግልጋሎት ኣብ ሃምበርግ በዚ ቑጽሪ

ስልኪ እዚ ይርከብ፡ 
 (040) 116 117 ፡፡

እቲ ድንገታዊ ሕክምና
እቲ ድንገታዊ ሕክምና ተኸፊቱ እዩ

ካብ ሰኒ ስካብ ዓርቢ  19:00 – 24:00

ረቡዕ 13:00 – 24:00 

ቀዳምን ሰንበትን / ዓምት በዓልን፡ 07:00 – 24:00

እቶም ኣድራሻታት ፡

ኖትፋልፕርኪስ ኣልቶና ኖትፋልፕርኪስ ፋርምሰን

ስትረስማንስትራብ 54  በርነር ሀርወግ 124

22769 ሃምበርግ 22159 ሃምበርግ

ብቑልጡፍ ድዩ ዶክተር ዘድልየካስ ወይስ ድንገታዊ እዩ።
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ናብ ሆስፕታል እውን ምኻድ ይከኣል። 

D መጀመርታ ኣብ ድንገታዊ ህክምና ክፍሊ ዓርስኻ መዝግብ።

D ናይ ጥዕና ካርድኻን ታሴራካን ኣርእዮም።

D ዶክተር እስካብ ዝምርምረካ ኣብ መጸነዪ ክፍሊ ተጸበ

 

ምናልባት ብጣዕሚ ተጸሊእካ ናብ ሆስፒታል ምኻድ እንተኣቢካ ኣብዚ ግዘ፣ ናብ 

ኣምቡላንስ ደውል፡፡ 

ኣምቡላንስ ( ንድንገት )
ድንገተኛ ሓደጋ ብፍጥነት ክሕከም ኣለዎ ሓደሓደ 

ናይ ሓደጋ ኣብነታት

D ሓያል ዝኾነ ሓደጋ

D ንህይወት ዘስግእ ሕማም

D መርዚ

 

ኣብ እዋን ሓደጋ ኣምቡላንስ ይጸዉዑ እቲ ቁጽሪ ድማ 
112

እቶም ዝስዕቡ ሕቶታት ኣብ እዋን ጻውዒት ክምልሱ ኣለዎም

D ስሞም መን እዩ ?
D ኣበይ ኣለዉ ?
D እንታይ ተፈጢሩ ?
D ከመይ ኣለኻ ወይ እቲ ዝሓመመ ሰብ ከመይ ኣሎ ?

እቲ ሆስፒታል ዝርከብ ድንገታዊ ሕክምና ክፍሊ
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