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መእተዊ
እንተ ሓሚመ ወይ ሓደጋ እንተ ኣጓነፈኒ ሓገዘ ኣበይ ክረክብ እኽ እል? ኣብ ስዊስ
ኣገልግሎት ሕክምና ይኽፈሎ ድዩ ወይስ ብነጻ’ዩ? ኣብ ግዜ ሓደጋ እንታይ ክገብር
ይግበኣኒ? እንታይ ዓይነት መድሕን ጥዕና የድልየኒ? ካብ ሕማማት ብኸመይ ኣገባብ
ክጥንቀቕ ይኽእል? ብቛንቋይ ዝተጻሕፈ ሓበሬታታት ጥዕና ኣበይ ክረክብ ይኽእል?
እዛ „ሓባሪ መገዲ ጥዕና“ ዘርእስታ ጽሕፍቲ’ዚኣ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝቐረቡን ካልኦት
ኣገደስቲ ሕቶታትን ክትምልስ ክትፍትን’ያ። እዚ ጽሑፍ’ዚ ብሓልዮት ፈደራላዊ ቤት
ጽሕፈት ጥዕናን ቀይሕ መስቀል ስዊስን ዝተዳለወ ኮይኑ፡ ንኣብ ስዊስ ዝነብሩ ስደተኛታት
ኣገልግሎት ጥዕና፡ መድሕን ሕማማትን ሓደጋን፡ ከምኡ ሓገዝ ቅድመ ምክልኻ ል
ሕማማትን ኣብ ስዊስ፡ ብቐሊሉ ንኽርድእዎ ዝዓለመ’ዩ።
ህዝባዊ ኣገልግሎት ጥዕና ሃገረ ስዊስ ኣዝዩ ዝተጠናነገ ስለ ዝኾነ ደቀባት ውን ብቐሊሉ
ክርድእዎ ዝኽእሉ ኣይኮነን። ካልእ ካብ ስዊስ ዝተፈልየ ኣገልግሎት ጥዕና ንዝፈልጡ
ወጻእተኛታት ንኽርድእዎ ’ውን ኣዝዮ ዘጸግም ምዃኑ ርድእ’ዩ። እዚ ንነዊሕ
ዓመታት ክስርሓሉ ዝጸንሐ „ሓባሪ መገዲ ጥዕና“ ’ዚ ነቶም ኣዝዮም ኣድለይቲ ዝኾኑ
ሓበሬታታት ብሕጽር ዝበለ ኣገባብ ዝገልጽን፡ ንቶም ኣድለይቲ ኣድራሻታት ዝሓዘ
ኮይኑ፡ ብዝበለጸ ተኣሪሙን ሰፊሑን ንራብዓይ ግዜ ዝተሰርሐ ተሓቲሙ ቀሪቡ ኣሎ። እቲ
ንዓና ቀንዲ ዘገድሰና ጉዳይ፡ ኩሎም ነባሮ ስዊስ፡ ካበይ ከምዝመጹን ኣበይ ከምዝቕመጡን
ብዘየገድስ፡ ጥዕናኦም ክሕልው፡ ጸገም ጥዕና ምስ ዘጓንፎም ንመን ክውከሱ ከምዘሎም
ክፈልጡን እዩ።
ኣባራባሪ/ሳሓቢ ዝኾነ ንባብን ጽቡቕ ጥዕናን ይምነዮኩም

ፓስካል ሽትሩፕለር
ዳይረክተር ፈደራላዊ ቤ/ጽ ጥዕና (ሚኒስትራ ጥዕና)
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ትሕዝቶ
መእተዊ

ኣጠቓቕማ’ዚ „ሓባሪ መገዲ ጥዕና“ 

1
3

ጥዕናይ ከመይ ጌረ ክኸ ናኸ ን ይኽ እል ?

ስር ዓ ተ ሕ ክ ም ና ብ ኸ መ ይ ይ ሰ ር ሕ ?

ዝተመጣጠነ ኣመጋ ግባን ምንቅስቓስ ኣካላትን  4
ሽጋራ ዘይምትካኽን ውሑድ ኣልኮል ምስታይ  6
ክታበት 
8
ሕማማት ጾታዊ ርክብን ኤች ኣይቪ ኤይድስን  9
ቅድመ መርመራታት 
10
ስነ ኣእምሮኣዊ ጥዕና 
10

ሓኪም 
ቤት መድሃኒታት 
ስነኣእምሮኣዎን ስነልቦናዊን ሕክምና 
ክንክን ስኒ 
እዋን ሓደጋ 
ኣብ ቤት ሕክምና 
ኣብ ግዜ ጥንስን ወሊድን 
ሓገዝን ክንክንን ኣብ ገዛ 
ክንክን ጥዕና ኣብ ግዜ ጥሮታ 

20
23
26
29
30
32
35
38
40

ኣጠ ቓቕማ መድሕን ጥዕና ብኸመ ይ?

ካሳ/ማዕከን ጥዕና 
መድሕን ሓደጋን ጉድለት ኣካላትን 

12
18
ከ ም ሕሙ ም ዘሎ ኒ መ ሰ ላት ን ግ ቡ ኣት ን

መሰላተይ ከም ሕሙም 
ግቡኣተይ ከም ሕሙም 
ብዝሐ ብሄራዊ ኣተረጓጉማ 

42
44
45

ሓ በሬታ ን ሓተ ቲ ዑ ቕ ባ ን ፡ መ ን በ ሪ ፍቓ ድ
ዘ ይብሎ ም ሰ ባ ት ን

ሓተቲ ዑቕባ፡ ንግዜኡ ዝተዓቑቡን፡
ምሕብሓብ ዘድልዮምን 
ወረቐት መንበሪ ዘይብሎም/Sans-Papiers 
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47
48

ነዚ ሓባሪ መገዲ ጥዕና’ዚ ብኸመይ ኣገባብ
ክጥቀመሉ ኣሎኒ?
እዚ ጽሑፍ’ዚ ብዛዕባ ኣገልግሎት ጥዕና ስዊስ ኣድለይቲ ሓበሬታ ዝህበኩም ጽሑፍ’ዩ።
ሓገዝ ጥዕናዊ ኣገልግሎት፡ ምክልኻ ል ሕማማት፡ መድሕን ሓደጋን ሕማምን፡ ግቡኣትን
መሰላትን ሕሙም ዝኣመሰሉ ጉዳያት ኣዝዮም ኣገደስቲ ሓበሬታታት ኣብ’ዚ መጽሓፍ’ዚ
ተዘርዚሩ ይርከቡ።
ምናልባት ከም ወጻእተኛ ምስ ክኢላታት ሕክምና ምውሳእን ምርድዳእን ክጽግመኩም
ስለዝኽእል፡ እንድሕሪ ከምዚ ዓይነት ጸገማት ኣጋጢሙኩም፡ ክትርጎመልኩም ካብ
ምሕታት ዓዲ ኣይትውዓሉ (ገጽ 45 ንምትርጓም ዝምልከት ኣርእስቲ ተመልከት)።
ኣብ’ዚ ንእሽቶይ መጽሄት’ዚኣ ዝተፈላለዩ ምልክታት፡ ኣገደስቲ ሓበሬታታትን ምኽርን
ክትልግሰልኩም’ያ።

ክትፈልጥ አገዳሲ እዩ
ኣገደስቲ ሓበሬታታት
ካሳ ሕሙማት መን ይኸፍሎ/ይሽፍና?
ካብ ካሳ (መድሕን) ሕሙማት ዝኽፈል ክፍሊት
ኣድለይቲ ኣድራሻታት
ንተወሳኺ ሓበሬታ ቀሪቦም ዘለው ኣድራሻታት ተመልከቱ።

3

ጥዕናይ ከመይ ጌረ ክሕሉ ይግበኣኒ?
ጥዕና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ልዕሊ ኩሉ እያ። ጥዕናኻ ንኽትሕልዋ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ፡ ንገዛእ
ነብስኻን ሰብነትካን ጽቡቕ ጌርካ ተዓዘብ፡ ደስ ዝብሎም ነገር ከኣ ግበረሎም።

ዝተመጣጠነ ኣመጋ ግባን ብዙሕ ምንቕስቓስን
ጥዕና ዝህብን ዝተመጣጠነን ክትምገብን ምንቅስቓስ ኣካላት ምዝውታርን፡ ንጥዕና ካብ
ዝህቡ ኣገደስቲ ረቛሕታት እዩም።
• መዓልታዊ ከም ኣሕምልቲ ፍረታት ኣእካል/ጥረታት ከም ባዓል ዓተርን ባልዶንጓን፡
ድንሽ፡ ምህርቲ ጸባ፡ ከምኡ’ውን እናቐያየርኩም ስጋ፡ ዓሳ፡ እንቋቑሖ፡ እኽ ሊ ወይ
ከኣ ካልኦት ፕሮቲን ዝልግሱ መግብታት ተመገቡ።
• ውሑድ ሽኮራውን ጨው ዝሓዙ ቋቖታት ክትምገቡ ኣይምረ ጽን።
• መዓልታዊ ሓደ ክሳብ ክልተ ሊትሮ ማይ ወይ ከኣ ሽኮር ዘይብሉ መስተ ስተዩ። ዝስተ
ሽኮራዊ ዝተሓወሶ ወይ ኣልኮላዊ መስተ ውሑድ ዓቐን ብዘለዎ ኣገባብ ኣዘውትሩ።
ዝተመጣጠነ ምግቢ ምምግባ ጥራይ ዘይኮነ ተወሳኺ ንዓበይቲ ብፍላይ ድማ ንቖልዑ
መዓልታዊ ኣካላቶም ከንቀሳቕስዎ ይግባእ። መዓልታዊ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ከም
ብቕልጥፍ ዝበለ ኣገባብ ብእግሪ ዞረት ምግባር፣ ብሽግለታ ምዝዋርወይ ኣስካላ ምድያብ
ንጥዕናኹም ክትከናኸኑ ይሕግዘኩም። መዓልታዊ ፍርቂ ሰዓት ጥራይ ምስ
እትንቀሳቐሱ’ውን፡ ንጥዕናኹም ምሕላው ኣብ እትገብርዎ ጻዕሪ ከም ዓቢ ስጉምቲ
ክውሰድ ይከኣል። ቆልዑ ብውሑድ ሓደ ሰዓት ኣብ መዓልቲስጋብ ዝደኽሙ ስፖርት
ምስ ዘዘውትሩ፡
ንኣካላውን ስነ ኣእምሮኣውን ምዕባሌኦም ዓቢ ሓገዝ እዩ።
4

ንምግብና ዝምልከት ተወሳኺ ፍልጠት ክትረኽቡ፡ ኣመጋ ግባኹም ክትቅይሩ ወይ
ክብደት ኩም ክትንክዩ እንተ ደኣ ድሌት ኣሎኩም፡ ንሞያዊ ኣማኻሪ ኣመጋ ግባ ክትውከሱ
ትኽእሉ። ኣድራሻ ካብ ሓኪምኩም’ውን ክትረኽቡ ትኽእሉ።

· ንኣመጋ ግባን ምንቕስቃስን ዝምልከቱ ብዝተፈላለዩ
ቋንቋታት እተጻሕፉ ጽሕፋት
www.migesplus.ch/migesinfo > Ernährung & Bewegung
· ስዊዛዊ ማሕበረ-ሰብ ንኣመጋ ግባ - ሓበሬታ፣ ምኽሪታት፣
ናይ እመጋ ግባ ሓበሬታ፣ ጠለባት
www.sge-ssn.ch፣ info@sge-ssn.ch፣ ተለፎን 031 385 00 00
· Nutrinfo® - ብዘይ ክፍሊት ንኣመጋ ግባ ዝምልከት ናይ ሓበሬታ ኣገልግሎት
www.nutrinfo.ch ፣ ተለፎን 031 385 00 08
· ስዊዛዊ ማሕበረ-ሰብ ናይ ሕማም ሽኮሪያ - ሓበሬታ፣ ሓገዝን ምስናይን 		
ንዝሓመሙን ስድርኦምን
www.diabetesschweiz.ch
sekretariat@diabetesschweiz.ch፣ ተለፎን 056 200 17 90
· ንቑጣ ናይ ምኽሪ ንኣደን ኣቦን ንሕቶ ናይ ቆልዑት ኣመጋ ግባ ዝምልከት ስዊስዛዊ
ማሕበር ናይ ምኽሪ ንኣደን ኣቦን
www.sf-mvb.ch፣ info@sf-mvb.ch፣ ተለፎን 062 511 20 11
ክልላዊ ማዕከን ናይ ምኽሪ ንኣደን ኣቦን www.muetterberatung.ch
· ኣብ ስዊስ ብዶሆታት ጥዕና ዝምልከት ሓበሬታን ምኽርን ኣብ ኣመጋ ግባን
ምንቅስቃስን
www.gesundheitsfoerderung.ch፣
office.bern@gesundheitsfoerderung.ch
· conTAKT-net.ch
ኣብ ኢንተርነት ክስማዕ ዝኽእል ናይ ጥዕና ሓበሬታት ብ12 ቋንቋት
(ክፍሊ „Modellwebseite“)
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ካብ ምሕራም ሽጋራ ምትካኽን ኣልኮል ምስታይን
ሽጋራ ብምትካኽ ዝፍጠሩ ሰመምቲ ቅመማት፡ ንጉርጉማ ቁጠዐ ፈጢሮም ሕማም ሳንቡእ
ብምኽታል ንሕማም ልብን መንሽሮን የቃልዑ። ሽጋራ ምትካኽ ንዘየትክኹ ሰባት
ብሕልፊ ንቖልዑን ህጻናትን ጥዕናዊ ሃስያ የስዕብ። ኣብ ከብዲ ዘሎ ህጻን መታን
ንኸይጉዳእ፡ ደቀንስትዮ ኣብ ግዜ ጥንሲ ከትክኻ ኣይግባእን።
ብዛዕባ ምትካኽ ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ (ገጽ 7 ተመልከት)።
ኣልኮል ኣብ ሰባት ዝተፈላለዩ ሳዕቤናት የኸትል። እቲ ዝወሓደ ዓቐን’ውን ብዙሕ ክኸውን
ይኽእል እዩ። ሃልኪ ኣልኮል ጥዕና ሰታይን ጥዕና ካልኦት መቕርብን ኣብ ሓደጋ ምስ
ዘውድቕ ኣሸጋሪ ይኸውን። ኣህላኽነት ኣልኮል ክበሃሉ ከለው፡ ኣልኮል ካብ መጠን
ንላዕሊ ምስ ዝስተ፡ ኣልኮል ምስ ካልኦት ኣፋውስ ሓዊስካ ክስተ ከሎን፡ መኪና
እናመራሕካ ወይ ኣብ ስራሕ ክስተ ከሎን እዩ። ጥኑሳትን ኣጥበውትን ደቀንስትዮ ኣልኮል
ካብ ምስታይ ክሕረማ ይግባእ።
ምሉእ ጥዕና ንዝዉንኑ ዓቕመ ኣዳም ዝበጽሑ ሰባት ማለት ደቀንስትዮ ኣብ መዓልቲ ሓደ
ቢኬሪ (እንተ በዝሓ 3 ብኬሪ) *ስታንዳርድ (እንተ በዝሐ 2 ብኬሪ)፣ ደቂ ተባዕትዮ ድማ
ክልተ ቢኬሪ እንተሰተዩ ጸገም ከምጽኣሎም ኣይክእልን ። ብተወሳኺ ሓደ ሰብ ብውሕዱ
ኣብ ሓደ ሰሙን ክልተ መዓልቲ ካብ ኣልኮሆል ነጻ ክኸውን ይግብኦ። ዓቐን ስታንዳርድ
ቢኬሪ፡ ዓቐን ኣብ ቤት መስተ ዝወሃብ ዓቕን እዩ (ማለት 3 ዴ.ሊ. ቢራ፡ 1 ዴ.ሊ.
ወይኒ፡ 2 ሴ.ሊ. ኣልኮላዊ) ይኸውን።

ምፍላጡ ኣዝዩ አገዳሲ

ጸገማት ወልፊ ኣልኮልን
•	ጥ ዕናዊ ማህሰይቲ፡ ሕማማት፡ ሓደጋታት፡ መቑሰልቲ ወይ ስነ ኣእመሮኣዊ
ጸገማት ከስዕቡ ይኽእሉ።
•	መ ብዛሕትኡ እዋን ምስ ቁጡዕ ኣመል ማለት ኣብ ገዛ ምትህርራምን፡ ኣብ ግዜ
ንእስነት ተበኣሲ ምዃንን ይተኣሳሰር።
•	ነቶም ብቐጥታ ምስ ኣልኮል ጸገም ዘለዎም ጥራይ ዘይኮነስ፡ ቤተ ሰቦምን
መቕርቦምን (ቆዮቛ፡ ዝምድናዊ ወይ ፊናንሳዊ ጸገማት፡ ካልእን ) ኣብ ሽግር
ስለዘእትው።

ንሓገዝ ሕተቱ! ካብ ኣብ ዞባኹም ዘለው ክኢላታት ወልፊ ኣልኮል ይኹን ወልፊ
ዕጸፋርስ፡ ንዓኹም ኮነ ቤተሰብኩም ሓገዝን መሰነይታን ክትረኽቡ ትኽእሉ።
እቲ ምኽሪ በዘይገንዘብ እዩ ዝወሃብ፡ እቶም ክኢላታት ጉዳይኩም ክዕቅብዎ
ሕጋዊ ግዴታ ኣለዎም (ገጽ 43 ኣነጻጽር)። ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ ሓኪምኩም
ክትረኽቡ ይከኣል።
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· ንኣልኮሆል ዝምልከት ሓበሬታ ብዝተፈላለየ ቓንቓ
www.migesplus.ch/migesinfo > Psyche, Sucht & Krise
· ዙክት ሽቫይዝ- ሓበሬታን ምኽርን ሓገዝን
www.suchtschweiz.ch, info@suchtschweiz.ch
ተሌፎን 021 321 29 11
· ኣርባይት ገማይንሻፍት ታባክ ፕረቨንስዮን ሽቫይዝ (AT Schweiz)
www.at-schweiz.ch፣ info@at-schweiz.ch
ተሌፎን 031 599 10 20
· ክረብስ ሊጋ ሽቫይዝ
www.krebsliga.ch፣ helpline@krebsliga.ch፣ ተሌፎን 0800 11 88 11
· ራውኽ ስቶፕ ሊኒ- ምኽሪ ብተለፎንን ብብዝሒ ቓንቓታትን ንምቑራጽ
ምትካኽ
www.rauchstopplinie.ch፣ ተሌፎን 0848 000 181
· ሉንገን ሊጋ ሽቫዝ
www.lung.ch, info@lung.ch፣ ተሌፎን 031 378 20 50
· ኢንፎ ድሮግ፣ ናይ ስዊስ ናይ ወልፊ ንቑጣን ምትሕብባርን
www.infodrog.ch፣ office@infodrog.ch ተሌፎን 031 376 04 01
· ሴፍ ዞን- ንወልፊ ብዝምልከት ብኦን ሊይን ምኽሪ ንወልፈኛታ ት፣ 		
ንቐረቦምን፣ ንኪኢላታትን ንድሌት ዘለዎምን ( ብዘይ ክፍሊትን ስቱርን)
www.safezone.ch
· www.infoset.ch – ናይ ሓበሬታ ማዕከን ንወልፊ፣ ንዕጸ-ፋርስ፣
ምክልኻ ልን ሓገዝን
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ክታበታት
ክታበት ንብዙሓት ዝተፈላለዩ ሕማማት ክውገዱ ይኽሉ’ዮም። ኣብ ስዊስ ክታበት
ሓኪምካ ጥራይ እዩ ክወግኣካ ዝኽእል።
ምኽሪ ሚኒስትሪ ጥዕና ከምዚ ዝስዕብ’ዩ፣ ኣንጻር ዲፍተሪ፡ ተታኑስ፡ ትኽትኽታ፡
ፖልዮ፡ መነንጃይቲስ፡ ላሪንጃይቲስ፡ ሚዝልስ፡ ማምፕስ፡ ሩበላ፡ ውይቦን ኣንጻር
human papillomavirus vaccine HPV ክታበት ምኽታብ ከምዘድሊ እዩ።
እንተ ደኣ ንክታበት ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ የድልየኩም ኮይኑ፡ ንሓኪምኩም
ተወከሱ፡ ተወሰኣኺ ልክዕ ሓበሬታ ወይ ምኽሪ ካብ ኢንተርነት ክትረኽቡ ትኽእሉ።

•	ሓበሬታታት ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት
	www.migesplus.ch/ Impfplan/ ውጥን ክታበት
•	ሚ ኒስትሪ ጥዕና / Bundesamt für Gesundheit፡
ኢንተርነት www.sichimpfen.ch፡
ኢመይል epi@bag.admin.ch፡
ምኽሪ ብተሌፎን- Impf-Infoline 0844 448 448
•	w ww.infovac.ch – ማእከል ሓበሬታ ክታበት
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ምክልኻ ል ካብ ብጾታዊ ርክብ ንዝመሓላለፉ
ሕማማትን ኤች ኣይ ቪ አይድስን
ሕማም አይድስ ኤች ኣይ ቫይረስ’ዩ ዝመሓላለፍ። ብተውሳኺ’ዚ ሕማም’ዚ ብጾታዊ
ርክብ ዝመሓላለፉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ኤስ ቲ ኣይ (ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ
ልኽ ፈት) ተባሂሎም ዝስመዩ ኣለው። (ከም ኣብነት፡ ክላሚዲያ፡ ፈንጣጣ፡ ጅግል፡
ሀርፐስ ወይ ኤች ፒ ቪ ክጥቀሱ ይከኣል)። ግዜ ከይሓለፎም እንተ ደኣ ኣቐዲሞም
ተፈሊጦም፡ መብዛሕትኦም እዞም ሕማማት ብቐሊሉ ክፍወሱን ክሓውዩን ዝኽእሉ
እዮም። ካልኦት ሕማማት (ከም ንኣብነት ሀርፐስን ኤች ኣይ ቪን) ምክልኻ ል እንተዘይኮይኑ
ፈጺሞም ክሓውዩ ዘይክእሉ ሕማማት እዮም።
ካብ ልኽ ፈት ኤች ኣይ ቪን ካልኦት ብጾታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ (ኤ ቲ ኣይ) ሕማማት
ንምክልኻ ል ብዝበለጸ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ፡ ኮንዶም OK ዝብል ምልክት ዘለዎ
ምጥቃምን፡ ዘርኢ ይኹን ደም ኣብ ኣፍኩም ብዘይምቕራብ ካብ ልኽ ፈት ክከላኸለልኩም
ይኽእል። ኮንዶም ኣብ ሱፐር-ማርከትን ቤት-መድሃኒትን ይሽየጡ። ተውሳኺ ናይ ደቂኣንስትዮ ኮንዶም ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ኢንተርነት ክርከብ ይከኣል፣ ንኣብነት ኣብ
www.sante-sexuelle.ch/shop ወይ www.shop.aids.ch
እንተ ደኣ ብኤች ኣይ ቪን ካልኦት ህዋሳትን ከምተለኸፍኩም ጠርጢርኩም ወይ
ፈሪህኩም፡ ካብ ሓኪምኩም፡ ካብ ፖሊክሊኒክ፡ ናይ ጾታዊ ጥዕና ምኽሪ መውሃቢ ንቑጣ
ምኽሪ ውሰዱ

· ሓገዝ ኤድስ ኣብ ስዊስ (Aids Hilfe Schweiz) (AHS)
www.aids.ch, aids@aids.ch
ተሌፎን 044 447 11 11
· ጥዕና ጾታዊ ርክብ ኣብ ስዊስ
(Sexualle Gesundheit Schweiz) - ምምዕባል ናይ ጾታዊ 		
ጥዕና፣ ናይ ምኽሪ ንቁጣ ንውጥን ስድራቤትን ጥንስን። 		
ጠርናፊ ናይ ዞባታት ናይ ሞያውን ምኽሪ ነቑጣን
www.sexuelle-gesundheit.ch፣
info@sexuelle-gesundheit.ch
ተሌፎን 031 311 44 08 ወይ 021 661 22 33
· ብልዕሊ 10 ቓንቓታት ዝኸውን ሓበሬታ ኣብ ኣርእስቲ 		
ጸታዊ ጥዕና:
www.sex-i.ch
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ቅድመ መርመራታት
ሕማማት ኣቐዲምካ ንምክልኻል ብስሩዕ ቅድመ መርመራታት ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ
እዩ። ሕማማት ኣቐዲምካ ምስ ዝፍለጡ ጥራይ እዮም፡ ብቐሊሉ ናይ ምፍዋሶም ዕድል
ክርከብ ዝከኣል።
ከም ጓል ኣንስተይቲ

„ኩሉ ግዜ ክምርመር
ኣብ ሓኪመይ ይኸይድ።
ሓኪመይ መርመራታትን
ፈተናታትን ብምግባር
ካብ መንሽሮን ካልኦት
ተሰጋገርቲ ሕማማትን
ክተለልዮም
ስለእትኽእል።“

ከም ወዲ ተባዕታይ

„ኣዮኖትን መዓስን
ቅድመ መርመራታት
ክገብር ከምዘሎኒ ምስ
ሓኪመይ ይዘራረብ
እየ።“

ስነ ኣእምሮኣዊ ጥዕና
ሕጉስ ሂወት፡ ምችኡነትን ኣብ ሞንጎ መዓልታዊ ድኻምን ምዝናይን ዘሎ ማእከላይ ሚዛን
ምሕላውን ንስነ ኣእምሮኣዊ ጥዕና ኣገዳሲ’ዩ።
ወጥሪ ዝመልኦ ናብራን፡ ጽቕጠት ዘስዕብ ሕሉፍ ተመክሮን፡ ቀጻሊ ንነዊሕ እዋን ካብ
ዓቕምኻ ንላዕሊ ምስራሕን፡ ንስነኣእምሮኣዊ ጥዕና ነክዩ፡ ንስነኣእምሮኣዊ ቅልውላዋትን
ሕማማትን ቅሉዕ ይገብረካ።
ተነቃፊ ምዃንን ስነኣእምሮኣዊ ሽግራትን ከኣ ኩሉ ግዜ ሳዕቤን ጸቕጥን ራዕድን ዝመልኦ
ሕሉፍ ተመክሮ፡ ማለት ከም ውግእን፡ ምፍንቓልን ፡ ህድማን፡ መግረፍትን ማህረምትን፡
ይኸውን። ከምኡ’ውን ሓያል ወልፊ ኣልኮልን ካልእ ወልፋዊ ሕማማትን’ውን ሳዕቤን ስነ
ኣእምሮኣውን ማሕበራውን ጸገማት ክኾኑ ይኽእሉ።
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ብዙሓት ሕማም ስነኣእምሮ ዘለዎም ሰባት ንሕማሞም ክቕበሉ የጸግሞም ምኽንያቱ ዝኾነ
ሰብ ሕማም ጸቕጢ ወይ ሕማም ስነኣእምሮ ክሓምም ስለዝኽእል። ከም’ዚ ዓይነት
ሕማማት ክብቶም ብብዙሕ ዝቕልቀሉ ሕማማት እዮም። ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ሓደሲሶ ካብ ናይ ስዊስ ህዝቢ ብናይ ምስ ኣእምሮ ዝተሓሓዝ ሕማም ይጥቃዕ። ሕማማት
ስነኣእምሮ፡ ካብ ውልቃዊ ሕምቀት/ዕውት ዘይምዃን፡ ካብ ሰማይ ዝወርዱ ወይ
መቕጻዕቲ ኣይኮኑን። ከም ካልኦት ሕማማት ማለት ሕማም ሽኮር ብዝሒ ደም ስለ ዝኾኑ
ብጥንቃቐ ክርኣዩን ክፍወሱ ዝኽእሉን ሕማማት እዮም።
እንተ ድኣ ሕቶታት ብተወሳኺ ክትፈልጥዎ ትደልዩ ነገር ኣለኩም፡ ንሓካይምኩም፡ ወይ
ንትኣምንዎም ክኢላታት ሕተቱ። ሕሙማት ወይ መቕርብ’ውን ኣብ ማእከል ኣእምሮኣዊ
ጥዕና (ታሕቲ ተመልከት) ሓገዝ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም። ሓለፍቲ ወይ ኣበነብሲ
ሃይማኖታውያን፡ ማሕበራት’ውን ኣብ ግዜ ጸገም ሓገዝ ክህቡ ይኽእሉ።
ኣብ ስዊስ ኣዝዮም ምዕቡላት ዝኾኑ ንሕማማት ሰነ ኣእምሮ ክፍውሱ ዝኽእሉ ማእከላት
ጥዕና ኣለዉ። ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ስነ ኣእምሮኣዊ ኣገልግሎት ዝብል ምዕራፍ ኣብ ገጽ
26 ክርከብ ይከኣል።

· ሓበሬታ ብዝተፈላለየ ቓንቓታት ንኣእሙራዊ ጥዕና
(Psychischer) ዝምልከት:
www.migesplus.ch/ migesinfo > Psyche, Sucht & Krise
· ፕሮ መንተ ሳና (pro mente sana) - ሓበሬታ፣ ምኽሪን ሓገዝን ንግዳያትን
ቐረቦምን፣www.promentesana.ch፣ ናይ ምኽሪ ተሌፎን 0848 800 858
· Die Dargebotene Hand – 143 (ዲ ዳርገቦተነ ሃንድ - 143) ስቱር ናይ ብተሌፎን ምኽሪ፣ ኢ-መይልን ቻትን፣ 			
www.143.ch፣ verband@143.ch፣ ተሌፎን 143

ኣድራሻ ናይ ርእሰ-ምትሕግጋዝ- ግሩፕ ኣብ ነፍሲወከፍ ካንቶን:
ማሕበር ነብስኻ ምሕጋዝ ስዊስ (Stiftung Selbsthilfe Schweiz)- ሃገራዊ
ኣገልግሎትን ምትሕብባርን ንቁጣ ናይ 19 ከባቢያዊ ርእሰ-ምትሕግጋዝ
ማእከላትን ክልተ ጨንፈራት ናይ ስዊዛዊ ርእሰ-ምትሕግጋዝ ማሕበራት
www.selbsthilfeschweiz.ch፣ ተሌፎን 061 333 86 01
ንህጻናትን መንእሰያት ትሕቲ-ዕድመን:
Pro Juventute Beratung und Hife 147- ካብ ክፍሊት ነጻን እሙንን ምኽሪ
ብተሌፎን፣ ቻት፣ ኢ-መይልን ኤስ ኤም ኤስ (SMS) ንህጻናትን መንእሰያት
ትሕቲ ዕድመን www.147.ch፣ ተሌፎን 147፣ beratung@147.ch
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ኣገባብ ክራን ከንፈርዚሸሩንግ/
መድሕን
ጥዕና ከመይ ይመስል?
ካሳ ሕሙታት/መድሕን /ክራን ከንካሰ
መሰረታዊ መድሕን/ግሩንድፈርዚሸሩንግ/Grundversicherung
ዝኾነ ሰብ ኣብ ስዊስ መድሕን ሕማምን ሓደጋን ክህልዎ ግድን’ዩ። መሰረታዊ መድሕን
ዕድመ፡ ብሄርን ኩነታት መንበሪ ፍቓድ ብዘየገድስ፡ ንኹሉ ግድነት እዩ። ካብ
ዝተወለድካሉ ወይ ንስዊስ ዝኣቶኻሉ ዕለት ጀሚሩ፡ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ጥራይ
ክትምዝገብ ትኽእል።

ኣብ ስዊስ ካብ 53 ንላዒ ትካላት መድሕን ጥዕና ኣለዋ። ዝኾነት ትካል መድሕን ጥዕና
ከኣ እቲ ንሳተን ዝህብኦ ኣገልግሎት ዝተመሳሰለ እዩ። ኩሉም ኣገልግሎታት ከኣ ኣብ
ሕጊ መድሕን ጥዕና (KVG) ተመዝጊቦም ይርከቡ።
ካሳታት ጥዕና (ክራንከንካሰን) ንዝኾነ ሰብ ኣገልግሎት መድሕን ክህብኦ ይግደዳ’የን።
ዝኾነ ሰብ ኣበየናይ መድሕን ጥዕና ይምዝገብ፡ ነጻ መርጫ ኣለዎ። ኣስማተን ኣብዚ
ክርከብ ይከኣል: ኣብ ትሕቲ www.priminfo.ch.
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ዓ ይ ነ ታ ት ኣ ገ ልግ ሎ ት መ ድ ሕ ን ጥ ዕ ና ከ መ ይ ይ መ ስ ሉ ?

እቶም ቀንዲ ኣገልግሎታት እዞም ዝስዕቡ እዩም፣

ተንቀሳቓሲ/Ambulante
ኣገልግሎት ጥዕና/ወይ ሕክምና

ብዕላዊ ሓኪም ዝወሃብ ሕክምና

ሕክምና ኣብ ቤት ሕክምና/
ዘይንቀሳቐስ ሕክምና

ሕክምና ኣብ ዕላዊ መዝገብ ነፍሲ ወከፍ ካንቶን ዝርከብ
(ብዙሕ ዓራት ዘለዎ) ሆስፒታል

ሕክምና ኣብ እዋን ሓደጋ

• ሕክምና ኣብ ግዜ ሓደጋ
• ክፍሊት መጎዓዝያን ኣፋውስን

መድሃኒታት
ጥንስን ሕርስን

ቅድመ መርመራታት

ብሓኪም ዝተኣዘዘ መድሃኒት፡ መርመራ ኣብ ዕላውያንን
ምዝጉባትን ላቦራቶሪታት
ቀጻሊ መርመራታት ኮንትሮል፡ ዋጋ ሕርሲ፡ ትምህርቲ
ምቅራባት ኣብ ግዜ ጥንሲ፡ ምኽሪ ኣብ ግዜ ምጥባው፡ ኣብ
ምንጻል ጥንሲ
• ብሓኪም ደቀንስትዮ ዝግበር ምርመራዊ ሓገዝ፡
• ክታበታት፡
• ቅድሚ ትምህርቲ ምእታው ዝግበር መርመራዊ ሓገዝ ንቖልዑ፡

ዕረፍታዊ ሕክምና ረሃቢሊተሽን/
Rehabilitation

ብሓኪም ዝተኣዘዘ፡ ድሕሪ መጥባሕቲ፡ ወይ ከቢድ ማህሰይቲ
ዝወሃብ ሓገዝ ከም ፊዝዮተራፒን ኤርጎተራፒን

ሕማም ኣብ ግዜ መገሸ ኣብ
ወጻኢ ሃገር

ህጹጽ ርድኤት ኣብ ወጻኢ ምስ ውሱን ናይ ምቕማጥ ግዜ፡
(ከም ኣብ ዕረፍቲ)

ኣልተርናቲቭ(መብረኣዊ)
ሕክምና

ኣንትሮዞፊካዊ ሕክምና፡ ሆሞዮፓቲ፡ መትናዊ ተራፒ፡
ተራፒ ኣቑጽልትን ባህላዊ ሕክምና ቻይናን።

ደቂቕ ሓበሬታ ነፍሲ ወከፍ ሓገዝ ወይ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣብ መዝገብ ትካል መድሕን ወይ ካሳ
ጥዕናኹም ክትራኽ ቡ ትኽእሉ።
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ሕክምና ኣብ ስዊስ ብነጻ ድዩ?

ኣይፋሉን፡ ኣብ ወርሒ ዝኽፈል ፕረሚየ ኣሎ። ኣብ ሓኪም ክትምርመሩ እንተኸድኩም
ካብ’ቲ ቀንዲ ዋጋ ሕክምና ዝኽፈል ክፍሊት ኣሎ።
ካሳ ሕክምና ዝከፍሎ ክፍሊት/ክራን ከንካሰፕረሚየ/Krankenkassenprämien
ከም ኣባል መድሕን ሕሙማት ወርሓዊ ዝኽፈል ክኽፈል ግድነት እዩ። ትሕቲ ዕድመ
ክሳብ 18 ዓመት ግን ዝተሓተ ዋጋ ይኸፍሉ። ካብ 19 ክሳብ 25 ዝዕድሚኦም መንእሰያት
ከኣ ብዝተሓተ ኣብ መድሕን ሕሙማት ክምዝገቡ ይኽእሉ። ዝተፈላለያ ትካላት መድሕን
ሕሙማት ዝተፈላለየ ዝዓቐኑ ክፍሊት የኽፍላ። ኣብ’ቲ መሰረታዊ ኣገልግሎት ግን
ዝኽፈል ክፍሊት ኣብ ኩለት ትካላት ሓደ’ዩ።
ኣየነይቲ ትካል ክንደይ ክፍሊት ትጠልብ ንምፍላጥ፡ ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወጽእ ኣብ
ነፍሲወከፍ ዓመት ኣብ መወዳእታ መስከረም ዝርዝር ዝኽፈል ዋጋ በብዞባኡ ተዘርዚሩ
ተጻሒፉ ይርከብ። ኣብ ኢንተርንት (www.priminfo.ch)
ክትውከሱ ትኽእሉ።
ብጽሒት ዝኽፈል ገንዘብ
ንሓኪም፡ ሆስፒታል ወይ ኣፋውስ ዝኽፈል ክፍሊት ክሳብ 300 ፍራንክ ኣብ ዓመት፡
እቲ ኣብ መድሕን ሕሙማት ዝተመዝገበ ሰብ ባዕሉ እዩ ዝኸፍሎ።
እንተ ድኣ ቅብሊት ሓኪም መሰረት ብምግባር ዋጋ ሕክምና ኣብ ዓመት ካብ 300
ፍራንከን ንላዕሊ እንተደኣ ኮይኑ፡ ትካል መድሕን ትኸፍሎ። ኣብ’ዚ ክትከፍልዎ ዘለኩም
ክፍሊት 10% (ዓሰርተ ሚእታዊት) ጥራይ ይኸውን። እዚ ክፍሊት እዚ ሰልብስት
አርሃል/Selbstbehalt ተባሂሉ ዝጽዋዕ ክፍሊት እንተበዝሐ ኣብ ዓመት 700 ፍራንከን
ንዓበይቲ ንቆልዑ 350 ፍራንከን ይኸውን።
ኣብ ቤት ሕክምና እንተ ደኣ ደቂስኩም ብተወሳኺ ኣብ መዓልቲ 15 ፍራንከን ክትከፍሉ
ትግደዱ።

ኣብ ግዜ ጥንስን ሕርስን/ግዜ ሙተርሻፍት ግን ዝኽፍለ ክፍሊት የለን።
ክ ራን ከ ን ፕ ረ ሚ የ ብ ኸ መ ይ ክ ቑ ጥ ብ ይ ኽ እ ል ?

ትካላት መድሕን ዝተፈላለይ ዓይነታት ዋጋታት (ከመይ ጌርካ ከም እትቑጥብ) ስለ
ዘቕርባ፡ ንዓኹም ዝሓይሽ ዋጋ ክትመርጹ ትኽእሉ፥
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• 	ሃ ውስኣርዝት ሞደልን ኤች ኤም ኦ («Health Maintenance Organization»)
	ኣብ’ዘን ክልተ ሞደላት እዚኣተን ክፍለጥ ዘለዎ ጉዳይ፡ ኣብ ግዜ ሕማምኩም ኣብ ዕላዊ
ብመንግስቲ ዝተፈልጠ ሓኪም ወይ HMO-Gesundheitszentrum ኬድኩም ጥራይ
ክትሕከሙ ከምዘሎኩም እዩ። እንተደኣ ኣድላዪ ኮይኑ ከኣ ናብ ክኢላታት ሓካይም
(ስፐሽያሊስትስ) ከሰጋግርኹም ይኽእሉ (ገጽ 21 ተመልከት)። እዚ ማለት፡ ክኢላ
ሓኪም ባዕልኹ ም ክትመርጹ ኣይትኽእሉን ማለት እዩ። ሓኪምኩም እዩ ዝውስን።
ሓኪም ደቀንስትዮ፡ ሓኪም ቆልዑ ወይ ሓኪም ዓይኒ ከምልሙድ ግን ባዕልኹ ም
ክትመርጹ ናጽነት ኣለኩም። እዞም ሞደላት እዚኣቶም ምስ እትጥቀሙ ኢኹ ም፡
ውሑድ ፕረሚየ ትኸፍሉ። ከከም ዓይነት ሞዴል ግን መምርሒታት ክትሕልዉ
ይግበኣኩም።
• 	ተ ልመድ/Telmed
	ኣብ’ዚ ሞደል’ዚ ጥዕናዊ ጸገም ምስ ዘጓንፈኩም፡ ኣቐዲምኩም ብተሌፎን ምኽሪ
ትሓቱ። ብተለፎን ድማ ንሕማምኩም ዝምልከ ካብ ክኢላታት ሓበረታን ምኽርን
ይወሃበኩም። ኣድላዪ ምስ ዝኸውን ከኣ ናብ ሓኪም፡ ሆስፒታል፡ ወይ ስነልቦናዊ
ክኢላ ክትከዱ ከምዘለኩም ይንገረኩም። በዚ ሞዴል እዚ ድማ ገንዘብ ክትዕቅቡ
ትኽእሉ። ምስ ብተሌፎን ምኽሪ ዝህብ ንቑጣ ግን ክተረዳድኡ ክትኽሉ ይግባእ።
• 	ም ውሳኽ ዓመታዊ ክፍሊት/Erhöhung Jahresfranchise
	ትካላት መድሕን ሂወት ዓመታዊ ክፍሊት ክብ የብልኦ እየን። ካብ 300 ፍራንከን
ንላዕሊ ክፍሊት ክትከፍሉ እንተደኣደሊኹ ም፡ ኣብ ግዜ ሕማምኩም እትኸፍልዎ
ክፍሊት ዝለዕለ ይኽውን፡ ብኡ መጠን ከኣ እቲ ተኸፍልዎ ፕረሚየ ይወሕድ። ዓበይቲ
ካብ ዓመታዊ ፍራንቻይዝ 300፡ 500፡ 1000፡ 1500፡ 2000 ወይ 2500 ፍራንከን
ክትመርጹ ይኽእሉ። ብድሌትኩም ንኣቖልዑትን ንመንእሰያት ስጋብ 18 ዓመት
ዕድመ ፍራንችስ ክትመርጹ ትኽእሉ። ብኸምዚ ድማ ክፍሊት ናይ መድሕን ክትዕቕቡ
ትኽእሉ። ንቖልዑ መንእሰያት ትሕቲ ዕድመን ካብ ዓመታዊ ፍራንቻይዝ 100፡ 200፡
300፡ 400፡ 500 ወይ 600 ፍራንከን ከም መደብ ክትመርጹ ይከኣል።
ብዛዕባ’ዚ ዝተፈላለየ ክፍሊት መድሕን ሂወት ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ቤ/ጽ ካሳ
ሕሙማት/ክርንከንካሰ ኬድኩም ሕተቱ። እቲ ናይ ምዕቃብ ሞዴል ብልክዕ ንዓኹም
ዝሰማማዕ ምኻኑ ብልክዕ ኣረጋግጹ።
ንኣብነት ፕረሚየ ንምቑጣብ ትካል መድሕንኩም ክትቅይሩ’ውን ትኽእሉ ኢኹ ም።
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ዝርዝር ዋጋታት ፕረሚየን፡ ምቕያር ትካል መድሕንን/
Prämienvergleich, Krankenkassenwechsel
እዋናዊ ዝኾነ ሓበሬታ ንምውድዳር ክፍሊት ናይ ዝተፈላለያ ናይ መድሕን ትካላትን ናይ
ምኽሪ ኣገልግሎትን ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ www.priminfo.ch ።

ኣንተ ድኣ ናይ መድሕን ትካል ክትቕይሩ ደሊኹ ም፣ ናይ ግድን ስጋብ ሕጂ ዘሎ ናይ
መድሕን ትካል እንተ ደንጎኹም ስጋብ 30 ሕዳር ብጽሑፍ ክትሕብርዎ፣ ምስ ሓዲሽ
መድሕን ትካል ድማ ካብ 1 ጥሪ ከተመልክቱ ይግበእኩም። ስለዚ ናይ ምስንባት
ጽሕፍኩም ናይ ግድን ስጋብ 30 ሕዳር ኣብቲ ትካል መድሕን ክበጽሕ ኣለዎ።
እንተ ስጋብ ሕጂ ብዘይ ናይ ምዕቃብ ሞዴል ( ንኣብነት ምርጫ ናይ ፍራንችስ፣ ሃውዝኣርስት-ሞዴል) መድሕን እንተነይርኩም፣ ብተወሳኺ ዕለት 30 ሰነ ክትሰናበቱ ትኽእሉ።
ስለዚ ናይ ስንብታ-ደብዳቤኹም ስጋብ 31 መጋ ቢት ኣብ ኢድ እቲ ናይ መድሕን-ትካል
ናይ ግድን ክበጽሕ ኣለዎ።
ኣገዳሲ፣ ምስንባትኩም ክውን ምእንቲ ክኸውን፣ ደብዳቤኹም ናይ ግድን እንተደንጎየ
ስጋብ ዕለት 31 መጋ ቢት ወይ ድማ 30 ሕዳር ኣብ ኢድ ናይ መድሕን-ትካል ክበጽሕ
ክኽእል ኣለዎ። እንተ ድኣ ተኻኢሉ ደብዳቤኩም ቅድሚ 15 መዓልቲ ብናይ ሓደራደብዳቤ ናብ ናይ መድሕን-ትካል ልኣኽ ዎ።

ምፍላጥ ጽቡቕ /ኣገዳሲ

ዞባዊ ምጉዳል ዋጋ ፕረምየ/ ከፋሊት
ብትሕት ዝበለ ገንዘብ ሂወቶም ንዝመርሑ ሰባት፡ ብዝሓሰረ/ርትዓዊ ዋጋ ኣብ
ትካላት መድሕን ኣባላት ክኾኑ ሕጋዊ መሰል ኣለዎም፥
•	እ ዚ ብትሑት/ርትዓዊ ወይ’ውን ክቡር ዋጋ ኣብ ሓደ ናይ መድሕን ትካል ኣባል
ናይ ምዃን መሰል፡ ምስ ወርሓዊ እቶት ወይ ካፒታል/ሃብቲ ስለዝዛመድ፡
ኣሰላልዓኡ ኣበየ ዞባኡ ወይ ካንቶን ይፈላለ’ዩ።
•	ገ ለ ካንቶናት ሕጋዊ መሰል ከምዘሎካ ብቐጥታ ሓበሬታ ዘመሓላልፋ እየን። ኣብ
ኩለን ካንቶናት/ዞባታት ሓደ ከምዘይኮነ ከኣ ክትግንዘብዎ ዘሎኩም ጉዳይ’ዩ።
ስለ’ዚ ኣብ ካንቶንኩም ክትሓቱ ጠቓሚ’ዩ።

ሓበሬታ ካብ ቤ/ጽ ካንቶን ንምጉዳል ፕረሚየ ክትረኽቡ ትኽእሉ (ገጽ 17
ኣነጻጽር)።
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ነጻ ተወሳኺ መድሕን ሂወት/Freiwillige Zusatzversicherungen
ኣብ ልዕሊ’ቲ ንቡር ኣባልነት መድሕን፡ ብነጻ ምርጫኹም ተወሳኺ ኣባል ካልእ መድሕን
ሂወት ክትኮኑ ትኽእሉ። ተወሳኺ ካልእ ክፍሊት’ውን ትኸፍሉ።

ካልእ ተወሳኺ መድሕን፡ ከም ምትዕርራይ ስኒ ንቖልዑ፡ መረጸን (ኦክያለ)፡ ኮንታክት
ለንስ፡ ወይ ኣብ ቤት ሕክምና ምድቃስ ኣብ ናይ ግሊ ሆስፒታላት ወይ ኣብ ሆስፒታል
ንእትደልዮ ሓኪም መሪጽካ ናይ ምኽኣል ዕድል ዘፍቅድ ተወሳኺ መድሕን።
ኣንጻር እቶም መሰረታውያን ኣገልግሎታት መድሕን፡ ተወሳኺ ከም ካልኣይ ምርጫ
ዝግበር መድሕኒ ሂወት ኣብ ኩለን ናይ መድሕን-ትካላት ሓደ ኣይኮነን። ካብ’ታ
ተመዝጊብኩሙላ ዘለኹም ትካል መድሕን፡ ኣብ ዝተፈልየ ካልእ ትካል መድሕን ከኣ
ኣባል ክትኮኑ ይከኣል።
ተወሳኺ መድሕን ክትገብሩ ምስ እትደልዩ፡ ነቲ ውዕል ኣነጺርኩምን ብምሉእን
ክትመልእዎ ይግባእ። ምኽንያቱ ትካላት፡ ነዘይተማልአን ጌጋታት ዝመልኦን ውዕል/
ፎርም ክነጽግኦ ሕጋዊ መሰል ስለዘለወን።
ተወሳኺ መድሕን ክገብር ግድነት ስለዘይኮነ፡ ትካላት መድሕን ሰባት ምስ ሕማሞም
ብምንጽጻር ክነጽግኦም ይኽእላ እየን። ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ትካል መድሕንኩም
ተወከሱ።

ሓበሬታ ንምቅናስ ክፍሊት
www.priminfo.ch > Prämienverbilligung
ስሉጥ ናይ ተሌፎን ኣገልግሎት - 058 464 88 01
ጸገማት ምስ ናይ መድሕን-ትካላት ምስ ዘጋጥም –
Ombudsstelle Krankenversicherung, www.om-kv.ch,
ተሌፎን 041 226 10 10
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መድሕን ሓደጋን ስንክልና ኣካላትን

ሓደጋ ኣብ ዝኾነ እዋን ከጋጥም ይኽእል። ኣብ ስራሕ ወይ ንስራሕ ኣብ እትኸደሉ ግዜ
ዘጋጥም ሓደጋ፡ ሞያዊ ሓደጋ ተባሂሉ ይጽዋዕ።
ኣብ ስዊስ ኩሉም ሰራሕተኛታት ኣብ መድሕን ሓደጋ ሞያ ብቐጥታ ኣባላት እዩም።
ብውሑድ ሸሞንተ ሰዓታት ኣብ ሰሙን ዝሰርሕ ሰብ፡ ዋላ ካብ ስራሕ ወጻኢ ንዘጋጠሞ
ሓደጋ ዋሕስ ምድሕን ኣለዎ። ዋጋ መድሕን ሓደጋ ኣብ ስራሕ፡ ብወሃብ ስራሕን ሰራሕተኛ
ካብ ደሞዙ ብምቑራጽ ይሽፈን።
ኣስተውዕል፡ ስራሕ ጠጠው ምስ እተብልዎ፡ ኣብ ትካል መድሕን ሂወትኩም ብምኻድ
ክትምዝገቡ ይግበኣኩም።

ምፍላጥ ጽቡቕ/ከ አገዳሲ

መሰረታዊ መድሕን ሓደጋ ዝኸፍሎ ክፍሊት
•	ኣብ እዚ መሰረታዊ መድሕን-ጥዕና ናይ መድሕን-ትካላት፣ ንሓደጋ ድማ ናይ
ግድን መድሕን ክትኣትዉ ኣለኩም።
•	እን ተ ደኣ ብመገዲ ወሃብ ስርሕኩም ኣብ መድሕን ሓደጋ ተመዝጊብኩም፡
ክፍሊት/ፕረሚየ መታን ከይበዝሓኩም፡ ኣባልነትኩም ካሰብ መድሕን ሓደጋ
ሰርዝዎ።
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ሓደጋ ምስ ዘጋጥመኩም ግዜ ከይወሰድኩም ብቐጥታ ንወሃብ ስራሕኩም ወይ ትካል
መድሕን ሂወትኩም ኦርኒክ ወይ ሰነድ ብምምላእ ክትሕብሩ ይግበኣኩም።
መድሕን ኣካለ ስንኩላን/Invalidenversicherung (IV)
ሓደ ሰብ ኣካላውን ስነኣእምሮኣውን ጥዕንኡ ኣዝዩ ምስ ዝጎድል እሞ፡ ብሰንኩ ንነዊሕ
ግዜ ከም’ቲ ዝድለ ወይ ፈጺሙ ክሰርሕ እንድሕሪ ዘይክእል ኮይኑ፡ ኣካለ ስንክልና
ኣጋጢሞው’ሎ ማለት’ዩ። ኣካለ ስንክልና ማለት ንኸይትሰርሕ ወይ ሂወትካ ክመርሕ
ዘይምኽኣል ማለት’ዩ። እቲ ቀዳማይ እጃም መድሕን ኣካለ ስንክልና እምበኣር፡ ሰሪሕካ
ወይ ነብስኻ ንኽትክእልን ንኸተመሓይሽን ሓገዝ ምብርካት እዩ።
መድሕን ኣብ ግዜ ጥሮታን ድሕረ ሞት በዓል/ቲ ቤትን
ኣብ ግዜ ዕቤትን ወይ ድሕሪ ሞት በዓል/ቲ ቤት ወይ ሞት ሓደ ካብ ወለድን፡ ጥሮታዊ
ክፍሊት ካብ ትካል መድሕን ጥሮታ እዩ ዝኽፈል።

ኣብ ስዊስ ሰራሕተኛታት ወይ ወሃብቲ ስራሕ ክፍሊት መድሕን ኣካለ ስንክልናን ድሕሪ
ሞት በዓል/ቲ ቤትን ክኸፍሉ ግድን’ዩ።
ንጹር ሓበሬታ ካብ ሚኒስሪ ሰብኣዊ ድሕነት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።

• 	ሚኒስትረ ሰብኣዊ ድሕነት
www.bsv.admin.ch፡ ኢመይል info@bsv.admin.ch
ተሌፎን 058 462 90 11
• 	ነቑጣ ሓበሬታ (AHV, IV), www.ahv-iv.ch > Kontakte

ሓበሬታ ብዛዕባ AHVን ስምምዕ ኣብ ሞንጎ ሃገራትን፥
•	ኣ ድራሻ ስዊሰ ኣውስግላሽ ካሰ ኣብ ኢንተርነት፡ www.zas.admin
ተሌፎን 058 461 91 11
• 	ማ እከል 2ይ ቀጽላ/ 2ይ ዞይለ/Zentralstelle 2. Säule
ኢንተርነት www.sfbvg.ch, info@zentralstelle.ch
ተሌፎን፡ 031 380 79 75
• 	ፋ ውንዴሽን እውፍፋንግ ኣይንሪሽቱንገን/BVG
ካልእ ተወሳኺ ሓበሬታ፡ www.aeis.ch፣ ተሌፎን 041 799 75 75
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ኣገባባት ኣገልግሎት ጥዕና
ከመይ ይመስሉ?
ቀንዲ ሓኪም
ሓ ካ ይ ም እን ታ ይ ’ ዩ ስ ራ ሖ ም ?

ኣብ ስዊስ መሰረታዊ ኣገልግሎት ሕክምና ክህቡ መሰል ዘለዎም ሓካይም እዮም። እቶም
ቀዳሞት ብዛዕባ ሕማማትን ሓደጋታትን ዝ
ሓካይም ንሕሙም ዓሚሎም እንተደኣ ድሕረባይታኡን ጽቡቕ ጌሮም ዝፈልጥዎ ኮይኖም፡
ብዝቐለለ ሕማሙ ክፈልጥዎ ይኽእሉ። ንዓማዊሎም ወይ ባዕሎም ወይ ኣድላይ እንተ
ኮይኑ ከኣ ናብ ካልኦት ክኢላታት ሓካይም ወይ ሆስፒታል የመሓላልፍዎም።
ስለ’ዚ ሕማም ምስ ዘጋጥመኩም ኩሉ ግዜ ቀልጢፍኩም ናብ ሓኪምኩም ክትከዱ
ይግበኣኩም። ምኽንያቱ ንሱ/ሳ ታሪኽ ሕማምኩምን ስለ ዝፈልጥዎ ጽቡቕ ጌሩ/ራ
ክሕክመኩም ስለዝኽእል። ስለ’ዚ ከኣ’ዩ ምስ ሓኪምካ ጽቡቕ ዝምድና ክህልወካ ኣገዳሲ
ዝኸውን። ንሓኪምኩም ትኣምንዎን ዝርደኣኩምን ሰብ ክኸውን ኣለዎ።

ካሳ መድሕን

ክንደይ ይኸፍል?

ኩሉ ዋጋታት መርመራ ኣብ ሓኪምኩምን ክኢላታት ዋላ
ኣብ ፖሊክሊኒክን፡ ኣባሉ ዝኾንኩም ካሳ ሕሙማት ወይ ትካል
መድሕን ሂወትኩም እዩ ዝሽፍኖ።
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ሓኪም ቆልዑ
ልክዕ ከም ሓኪምኩም፡ ደቅኹም’ውን ሓኪም ቆልዓ ክህልዎም ይግባእ። ሓኪም ቆልዓ፡
ንውላድኩም ኣብ ዝሓመሉ እዋን ኣድለይቲ መርመራታትን ክንክንን ይገብሩሉ።

ሓደ ቆልዓ ክንደይ መርመራታት ክግበረሉ ከምዘድልዮ ሓኪም ቆልዓ’ዩ ሓበሬታ
ዝህበኩም። ጥዕናዊ ኩነታት ቆልዓ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣካላውን ስነኣእምሮኣውን መንፈሳውን
ዕቤት ቆልዓ ዝምርምር ’ውን ሓኪም ቆልዓ’ዩ።

ክኢላዊ ሓኪም/Fachärztin und Facharzt
ካልእ ተወሳኺ መርመራ ወይ ሕክምና (ልቢ ወይ ዑደተ ደም) እንተድኣ ዘድሊ ኮይኑ፡
ክኢላታት ወይ ስፐሺያሊስትስ ዝበሃሉ ሓካይም እዮም ዘካይድዎ። ኣብ ልዕሊ’ቲ ግቡእ
ዶክቶራዊ ፍልጠቶም፡
ተወሳኺ ፍሉይ ክኢላዊ ትምህርቲ ስለ ዝቐስሙ እዮም ከኣ ክኢላታት ዝበሃሉ። ብቕዓት
ዓይነት ክኢላውነት መንግስቲ ወይ ቡንድ የረጋግጽ፤ መዓርግ ብቕዓት ሓካይም ከኣ
ብመገዲ eidgenössischen Weiterbildungstitel ይወሃብ።
ናብቶም ክኢላታት ዘመሓላልፈኩም ሓኪምኩም ጥራይ እዩ። ኣብ መሰረታዊ መድሕንኩም
ገደብ ዘይብልኩም እንተደኣኮይንኩም ግን ብዘይ ፍቓድ ሓኪምኩም’ውን ባዕልኩም ናብ
ክኢላታት ክትከዱ ይከኣል’ዩ (ገጽ 15 ኣነጻጻር)።

21

ምፍላጡ አገዳሲ

ኣብ ስዊስ ንስኹምን ስድራቤትኩምን ወይ እትፈልጥዎም ሰባትን፡
ኣብ ግዜ ሽግሮም
ሓገዛት ክረኽብሉ ዝኽእሉ ቤት ምኽርታት ኣለዉ። ንኣብነት፥
•	ጸ ጋማት ወልፊ
•	ጸ ገማት ስድራቤት
•	ሕ ቶታት መዕበያን ምሕብሓብ ህጻናትን
•	ጾ ታዊ ሕቶታት (ደቂ ተባዕትዮን ኣንስትዮን)
•	ጥ ዕና ጾታዊ ርክብ
•	ስ ነኣእምሮኣዊ (ጥዕና ነብሲ) ጥዕና ወዘተ፡
እቶም ብኽኢላታት (ከም ስነ ኣእምሮኣውያ ን፡ ስነ መዕበያውያ ን) ዝወሃቡ
ምኽርታት ዝበዝሕ ግዜ ክፍሊት ኣይሓቱን ኣዮም። ኩሎም ኣማኸርቲ
ምስጢራት ክዕቅቡ ብሕጊ ይሕተቱ (ገጽ 43 ኣነጻጽር)።
ብቑዓት ኣማኸርቲ ኣብ እትነብሩሉ ቦታ ንምርካብ ሓካይምኩም ደስ እናበሎም
ክተሓባበሩኹም ይኽእሉ እዮም (ገጽ 7ን 9 ን 11ን 28ን 37ን ኣነጻጽር)።

ኣድራሻታት ኩሎም ሓካይም ኣብ ተለፎንቡኽ/መዝግብ ተሌፎናት ወይ ኢንተርነት
ክትረኽቡ ትኽእሉ (ገጽ 23 ኣነጻጽር)።
ቅድሚ ኣብ ዝኾነ ሓኪም ኣብ ዝሰርሓሉ ሰዓታት ክትምርመሩ ምኻድኩም፡ ኣቐዲምኩም
ብተሌፎን ቆጸራ ክትሕዙ ይግበኣኩም። ኣብ ቆጸራኹም ክትርከቡ እንተዘይክኣልኩም
ከኣ ቅድሚ 24 ሰዓታት ንሓኪምኩም ክትሕብሩ ይግባእ።
ብ ኣ ገ ልግ ሎ ት ሓ ኪ መ ይ እን ተ ዘ ይ ዓ ገ ብ ኩ ካ ል እ ሓ ኪ ም ክ ቕ ይ ር ይ ኽ እ ል
ድየ?

እወ፡ እን ተ ደኣ እቲ ኣገልግሎት ዝህበኩም መድሕን: ሓኪምኩም ክትመርጹ ዘፍቅድ
ኮይኑ፡ ሓኪም ክትመርጹ ነጻ ኢኹ ም። ኣብ ደስ ዝብለኩም ሓኪም’ውን ክትከዱ
ይከኣል’ዩ። እዚ ክኸውን እን ተ ኮይኑ ግን፡ መድሕን ሂወትኩም፡ ሓኪም ንኽትመርጹ
ምስ ዘፍቅድ ይኸውን (ገጽ 15 ተመልከት)። ሓካይም’ውን ሓደስቲ ሕሙማት ናይ
ምውሳኽ ወይ ዘይምውሳኽ መሰል ይህልዎም።
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ፖሊክሊኒክ/Poliklinik
ፖሊክሊኒክ ወይ ኣምቡላቶሪዩም’ውን ካልእ ተወሳኺ፡ ሕሙማት ዝምርመሩሉ ቦታ’ዩ።
ፖሊክሊኒክ ኩሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሆስፒታል ዝርከብ፡ ንሕሙማት ኣገልግሎት ዝህብ
ትካል’ዩ። ምኽርን መርመራን ከኣ የካይድ። ፍሉይ መርመራ ክትገብሩ ሓኪምኩም
እንተደኣ ኣዚዙልኩም፡ ፍሉያት ክኢላታት ዝርከብዎ ፖሊክሊኒክ’ውን ኣሎ።
ኣድራሻታት ፖሊክሊኒካት ኣብ መዝገብ ተለፎን ዞባኹም ወይ ኣብ ኢንተርነት
ክትረኽብዎ ትኽእሉ።

መዝገብ ሓካይም ኣብ ስዊስ/FMH
በብዞባኡን ዓይነት ሕክምናን ክእለት ቋንቋን
ኣብ ኢንተርነት፡
www.doctorfmh.ch ተመልከት።

ቤት መድሃኒት
ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ጥዕናዊ ጸገማት ክገጥሙና ከለዉ እንኾዶም ቦታታት፡ ቤት
መድሃኒት እዩ። ኣፋውስ ምስ እንደሊ፡ ክኢላታት መድሃኒት ቀንዲ ኣድለይቲ እዮም።
ክኢላታት መድሃኒት፡ ኣብ ግዜ ሕማማና ምኽሪ ክህቡና ብቕዓት ኣለዎም። ምስ ኩነታት
ጥዕናና ዝሰማማዕ መድሃኒት ይህቡና ወይ ናብ ሓኪምና ክንከይድ ከምዘሎና ይሕብሩና።
ኣብ ቤት መድሃኒት ዝወሃብ ሓበሬታን ምኽርን ከኣ ብነጻ’ዩ።
ዝኾነ ዓይነት መድሃኒት ክትገዝኡ/ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹ ም። ዝበዝሑ ካብዞም ኣፋውስ
እዚኣቶም፡ በዘይ ትእዛዝ ሓኪም ክግዝኡ ዝኽእሉ እዮም። ካልኦት ሓያላት ዝኾኑ ቃንዛ
ዝገትኡ መድሃኒታት ወይ ኣንቲባዮቲክ/ጸረ ረኽሲ ግን በዘይ ጽሑፋዊ ትእዛዝ ሓኪም
ክግዝኡ ንእትኣዘዘልኩም ሕማም ጥራሕ ክትወስድዎም ይግባእ፣ ብተወሳኺ ንካልእ
ክትህብዎ የብልኩም። ብመሰረቱ መድሃኒት ካብ ኣብ መሸፈኒ እንተጠቅሰ ዕለት ንድሓር
ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ የብሎምን። ኣይከኣልን እዩ።
ኣብ ቤት መድሃኒት ካብ ኣቑጽልቲ ዝተስርሑን ኣልተርናቲቫዊ ኣፋውስን ክትገዝኡ
ይከኣል’ዩ። ኣየናይ ፈውሲ ክሕግዘኩም ከምዝኽእል ንምፍላጥ፡ ምኽሪ ሕተቱ።
ኣገዳሲ: ቤት-መድሃኒታት ንብሓኪም እተኣዘዙን ናይ ፈቃድ ወረቐት ዝድልዮም
መድሃኒታት ናይ ዓማዊሎም ኣብ መዝገብ የስፍርዎ እዮም (ሰነድ ናይ ተሓካሚ)። ከም’ዚ
ዓይነት መዝገብ ንምኽፋት ሓደ ግዜ ዝኽፈል ውሑድ ክፍሊት ኣሎ። ካብ ዝተፈላለያ
ቤት መድሃኒታት ኣፋውስ እንተገዚእኩም ናይ ነፍሲ ወከፍ መድሃኒት ክፍሊት ክትከፍሉ
ትግደዱ። ስለ’ዚ ብሓኪም ዝተኣዘዘልኩም ፈውሲ፡ ኩሉ ግዜ ካብ ሓንቲ ቤት መድሃኒት
ጥራይ እንተ ገዛእኩም ዝሓሸ ይኸውን።
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ጀነሪክስ /Generika
ጀኒሪክስ ዝበሃሉ መድሃኒታት፡ ቕዳሕ ናይ ኦርጂናል ፍርያት ኣፋውስ እዮም።
•	እ ቶም ኣሃዱታት ኣፋውስ ወይ ቀመማት፡ ልክዕ ከም’ቶም ናይ ኦሪጅናል
ኣፋውስ ኮይኖም፡ ግንከ መብዛሕቱ እዋን ብሕሱር ዋጋ ዝግዝኡ ኣፋውስ ከኣ
እዮም።
•	ጀ ነሪካ ኣብ እትገዝኣሉ እዋን፡ እቲ ንስኻ ከምገዛኢ ክትክፍሎ ዘሎካ
ምቅሊት፡
ዓሰርቲ ሚእታዊ ከም ልሙድ ክኸውን ከሎ፡ ኦሪጅናል መድሃኒታት ኣብ
እትገዝኣሉ እዋን ግን ዕስራ ሚእታዊት እዩ።
•	ወ ነንቲ/ሰራሕተኛታ ት ቤት መድሃኒት ንቶም ብሓካይም ዝተኣዘዙ ኦሪጅናል
መድሃኒታት፡ ሓኪም ብጥብቂ እን ተዘይኣዚዙ፡ ብጀነሪካ ለዊጦም ክሸጡ
ይኽእሉ እይም።
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ኣብ ናይ እዋን ሓደጋ ኣብ ቀዳመ-ሰንበትን ኣብ ለይትን ናይ ህጹጽ ኩነታት ተረኛ ቤትመድሃኒት ኣለዋ። ብተሌፎን ኣየነይቲ ቤት-መድሃኒት ናይ ህጹጽ ኩነታት ኣገልግሎት
ተረኛ ሙኻና ክትሓቱ ትኽእሉ ( ንኣብነት 1818 ብምድዋል ሓበሬታ ብቓንቓ ጀርመን፣
ፈረንሳ፣ ጣልያንን ኢንግሊሽን ይርከብ)። ወይ ድማ ናይ ከባቢያዊ ናይ ህጹጽ ኩነታት
ቤት-መድሃኒት ካብ ዝርዝር ናይ ኢንተርነት ክትረኽቡ ትኽእሉ: www.erstehilfe.ch >
Notfalldienst Apotheken። ኣስተውዕሉ፣ ኣንተ ድኣ መድሃኒት ካብ ናይ ህጹጹ
ኩነታት ቤት-መድሃኒት ገዚእኩም ተወሳኺ ክትኸፍሉ ትግደዱ።
መድሕን ዝኸፍሎ ክፍሊት

ዋጋ እቶም ብሓኪም ዝተኣዘዙን ኣብ ፍሉይ መዝገብ ዝተታሕዙ መድሃኒታትን ብካሳ
ሕሙማት እዩ ዝኽፈል። ኣብ ዋጋታት ናይ መሃኒት እጃምኩም ክትከፍሉ ግን ናይ ግድን እዩ (ምስ
ገጽ 14 ኣረኣእይዎ)። እን ተ ድኣ ኦርጂናል መድሃኒት (ብሕሱርን ብቕዳሕን መድሃኒት ክትካእ
ዝኽእል) መሪጽኩም፣ እቲ ናይ መድሕን ትካል 20 ሚኢታዊት ካብ ዋጋ መድሃኒት ክሓተኩም እዩ
(ምስ ገጽ 24 ኣረኣእይዎ)። ብምኽንያት ሕክምናዊ ጉዳይ እን ተ ድኣ ሓኪም ብፍሉይ ኦርጂናል
መድሃኒት ኣዚዙ ግን ባዕልኹ ም እትከፍልዎ 10 ሚእታዊት ጥራሕ ይኸውን። ኸም ልሙድ እቲ ናይ
መድሕን ትካል ዋጋታት ናይ መድሃኒት ብቐጥታ ንቤት-መድሓኒት ይኸፍሎም። ስለዚ ኣብ ምግዛእ
ብሓኪም ዝተኣዘዘን ወረቐት ዘለዎን መድሃኒት፣ ናይ ጥዕና መድሕን ካርድ ንቤት-መድሃኒት ምርኣይ
የድሊ። ሓደ ሓደ ናይ መድሕን ትካላት ግን መጀመርያ ባዕልኹ ም ዋጋ መድሃኒት ክትኸፍልዎ
ይሓትኹ ም ግን ድሓር ዝኸፈልኩምዎ ክፍሊት ይመልስልኩም።

ስነ ኣእምሮኣውን ስነልቦናውን ሕክምና
ናይ ኣእምሮ ጭንቀታት ሓያላት ክኾኑን ግዳይ ዝኾነ ሰብ ድማ ስጋብ ልሙድ ዝኾነ
መዓልታዊ ሂወት ክነብር ዘይክእለሉ ደረጃ ክበጽሕ ይኽእል። እዚ ድማ ንዓቢ ስነኣእምራ ዊ ጸቅጢ ንግዳይን ንቐረብቱን የስዕብ። ፍሉያት ክኢላታት ሓካይም ናይ
ሳይካትሪን ናይ ሳይካትሪ ሕክምናን ከምኡ ድማ ፍሉያት ኪእላታ ናይ ሳይኮለጂ ንናይ
ሳይኮ-ሕክማናን ንዘጋጥመኩም ጸገማት ክትብድሁ ክሕግዝኹም ይኽእሉ።
ብስእነት ድቃስ፡ ሃንደበታዊ ወይ ቀጻሊ ኩነታት ፍርሂ ወይ ከኣ ቀጻለ ብርቱ ዘኾርሚ
ሓዘን፡ ውሽጣዊ ባዶነት ወይ ተስፋቀቢጽነት ምስ ዘጋጥመካ እዞም ሓካይም እዮም
ክሕግዙኻ ዝኽእሉ። ቀጻሊ ምንጩ ፍሉጥ ዘይተፈልጠ ኣካላዊ ቃንዛ ምስ ዘሳቕየካ፡
ክኢላታት ክሕግዙ ይኽእሉ።
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እን ታ ይ ዓ ይ ነ ት ሓ ገ ዝ ወ ይ ሕ ክ ም ና ዊ ደ ገ ፍ ክ ረ ክ ብ ይ ኽ እ ል ?

ዝተፈላለዩ ኣንፈት ዘለዎም ናይ ስይኮተራቢ (ናይ ስነ ኣእምሮ ሕክምና) ዝርከቡ ክኾኑ
እንከልዉ ኣገዳሲ ግን ሓደ እምነት ተሕድርሉ ሰብ ምርካብ እዩ። ክወሃብ ዝኽእል
ሓገዛትን ሕክምናን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ብዙሕ መዳያት ይኸውን:
•	ሳይኮተራፒ (ስነኣእምሮኣዊ ሕክምና)፥ ኩነታትካን፡ ሓሳባትካን፡ ስምዒትካን
እትገልጸሉ ዓይነት ሕክምና’ዩ። ኣብ ግዜ ተራፒ ብሓንሳብ ምስ ሓኪም ጸገማትካ
ከመይ ጌርካ ክትፈትሖም ዘኽእለካ መገዲ ከተናዲ ትኽእል።
•	ሳይኮተራፒ (ናይ ኣእምሮ ሕክምና) ብሕክምና ናይ መድሃኒት ብምስናይ ክፍጸም
ይኽእል። እቶም መድሃኒታት ንኸበድቲ ምልክታት ንኣብነት ኣብ እዋን ፍርሒ ወይ
ዲብረሽን ንምዕጋስ ክሕግዙ ይኽእሉ። መድሃኒታት ንምምሕያሽ ክሕግዙ ይኽእሉ ግን
ንበይኖም ንሙሉእ ምሕዋይ ኣይበቁን።
•	ኣብ ግዜ ሓያል ኩነታት ሂወት’ውን ማሕበራዊን ፊናንስያውን ደገፋት ትረኽቡ ትኽእል
ብዛዕባ’ዚ ሓገዝ’ዚ ዝምልከት ንዝሕክመካ ክኢላ ወይ ኣብ ሶሲያልዲንስት እትነብረሉ
ቦታ ሕተት።

ካሳ ሕሙማት ዝኸፍሎ ክፍሊት ክንደይ’ዩ?

•	ብ ናይ ስነኣእምሮ ሓካይም ዝግበር ክንክን፣
•	እ ቲ ናይ ትረፒ ክፍሊት፣ እን ድሕር ብናይ ስነኣእሞሮ ሓኪም
ተገይሩ ክፍሊት ኣብ ገለ እዋናት ብናይ ገዛ ሓኪም ክምራ ሕ
ኣገዳስነት ኣሎዎ።
•	ሕ ክምና ብኽኢላ ሳይኮሎጂስት ብመሰረታዊ/ መባእታዊ
መድሕን ክኽፈል ይከኣል እን ተ ድኣ እቲ ሳይኮለጂስት ብሓኪም
እተቆጽረ ኾይኑ (ብሓኪም እተወከለ ሳይኮተራፒ/ ኣርስትሊሸ
ደሊግ ርተ ሳይኮተራፒ)
•	ካ ልኦት ብሓኪም ዘይተኣዘዙ ሳይኮተራፒ፣ ብክራን ካሰ
(መባእትዊ መድሕን) ክኽፈሉ ይኽእሉ እን ተ ድኣ ፍሉይ
ተወሳኺ መድሕን (ሱዛትስ ፈርሲሸሩንግ) ሃሊይኩም (ምስ ገጽ
17 ኣረኣእዎ)። ኣንተ ክራን ካሰ (መባእታዊ መድሕን)
ክኸፍሎ ዝኽእል ኣንተኾይኑ ኣብ መጀመርታ ምርኻብ ንሓኪም
(ተራፖይተር) ሕተትዎ።
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• ክኢላታት ሓካይም ናይ ሳይካትሪን ስይኮተራፒን ሓካይም ኾይኖም ብፍላይ
ኣብ ሳይካትሪን ስይኮተራፒ ተወሳኺ እተማህሩ እዩም።
• ክኢላታት ሳይኮሎጂስት ናይ ሳይኮሎጂ ትምህርቲ ዝወድኡ ኾይኑም ተወሳኺ
ትምህርቲ ናይ ሳይኮተራፒ ዘለዎም እዮም።

ሳይካትሪ ኣምቡላቶሪዩም፣ ናይ ውልቂ ሕክማና ትካል ወይ ድማ ክሊኒክ፣ ናይ መዓልቲ
ክሊኒክ (ታገስክሊኒክ)
ሕክምናዊ ክንክን ኣብ ሓደ ህዝባዊ ናይ ሳይካትሪ ኣምቡላቶሪይም ወይ ድማ ናይ ውልቂ
ሕክምና ትካል ይፍጸም። ክሳብ ምሉእ ብምሉእ ጥዕናኹም ዝምለስ ቀጻሊ ቆጸራታት
ትረኽቡ። ከም ጉቡእ ኣብ ኣምቡላተርዩም ቅልጡፍ ቆጸራ ትረኽቡ
ኣብ ኣምቡላቶሪዩም ኸም ልሙድ ቁልጡፍ ዝኾነ ቆጸራ ትረኽቡ፣ እንተኾነ ብዙሕ ግዜ
ንነዊሕ ዝጸንሕ ሕክምና ክገብሩ ኣገልግሎት ኣይክእሉን። ኣገዳሲ ምስ ዝኸውን፣ ነዊሕ
ሕክምና ዊክንክን ምስትደዩ፣ ናይ ውልቂ ሰብ ሞያ ሓካይም ንምርካብ ክትሕገዙ
ትኽእሉ።
ብቋንቋ ኣደኹም ሕክምና ዝወሃብ ኣናድዩ። ኣብ ናይ ውልቂ ሕክምና ትካል ብቋንቋ
ኣደኹም ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ዝህቡ ሓኻይም ኣለዉ ( ምስ ኣብ ገጽ 28 ዘሎ
ኣረኣእይዎ)። ኣብ ናይ ህዝባዊ ናይ ስነ-ኣእምሮ (ስይካትሪ) ኣምቡላተሪዩም ከምኡ ድማ
ኣብ ናይ ግዳያት ናይ ውግእን ግፍዕን ኣምቡላተሪይም ክኢላታት ተርገምቲ ክሳተፉ
ይኽእሉ (ምስ ናይ ገጽ 28 ኣረኣእይዎ)።
ንዝተወሰነ ግዜ ተኸታታሊ መሰነይታን ውሕስነትን፣ እንተዳኣ ደሊኹ ም፣ ኣብ ክሊኒክ
ወይ ድማ ኣብ ናይ መዓልቲ ተረኛ ክሊኒክ ምጽናሕ ሓገዝ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብዚ
ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ክትሳተፉ ትኽእሉን ብተወሳኺ ብኺኢላታት
ካብ ስይካትሪ፣ ስይኮተራፒን ክፍሊ ክንክን ሓገዝ ትረኽቡ።
ኣብ እዋን ህጹጽ ኩነታት ብቐጥታ ንሳይካትሪ ኣምቡላቶሪይም ክትውከሱ ትኽእሉ።
ኣብዚ ኸም ልሙድ ናይ 24 ሰዓታት ናይ ህጹጽ ኣገልግሎት ይወሃብ። ኣድራሻታት ናይ
ትካላት ኣብ ከባቢኹም ካብ መዝገብ ተሌፎን ወይ ድማ ካብ ኢንተርነት ሓበሬታት
ርኸቡ። ኣብ እዋን ናይ ህጹጽ ኩነታት ብቐጥታ ኣብ ናይ ህዝባዊ ሳይካትሪ ክሊኒክ
ክትውከሱ ትኽእሉ ወይ ድማ ናይ ህጹጽ-ቁጽሪ 144 ብምጥቃም ደውሉ (ምስ ገጽ 31
ኣረእእይዎ)።
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• ናይ ስነ-ኣኣምሮ ጥዕና ሓበሬታ ብዝተፈላለየ ቓንቓታት
www.migesplus.ch/migesinfo > Psyche, Sucht & Krise
• መዝገብ ናይ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝዛረቡ ሳይኮ-ተራፒስት
www.migesplus.ch/Verzeichnis
• ፕሮመንተሳና Pro mente sana - ሓበሬታ፣ ምኽሪን ሓገዝን ንግዳያትን ቐረቦኦምን፣
www.promentesana.ch፣ ናይ ምኽሪ ተሌፎን 0848 800 858
• Die Dargebotene Hand 143 - ስቱር ናይ ብተሌፎን ምኽሪ፣ ኢ-መይልን ዝርርብን
www.143.ch፣ verband@143.ch፣ ተሌፎን 143

ኣድራሻ ናይ ርእሰ-ምትሕግጋዝ- ግሩፕ ኣብ ነፍሲወከፍ ካንቶን:
Stiftung Selbst Hilfe Schweiz - ሃገራዊ ኣገልግሎትን ምትሕብባርን ነቑጣ ናይ 19 ከባቢያዊ
ርእሰ-ምትሕግጋዝ ማእከላትን ክልተ ጨንፈራት ናይ ስዊዛዊ ርእሰ-ምትሕግጋዝ ማሕበራት
www.selbsthilfeschweiz.ch፣ ተሌፎን 061 333 86 01
ንህጻናትን መንእሰያትን
ንመንእሰያት ምኽርን ሓገዘን 147 ካብ ክፍሊት ነጻን ስቱርን ምኽሪ ብቴለፎን ብጸሑፍን E-Mail
und SMS ኣብ ጸኩርን ቕልውላውን ኩነታት ሂወት ዝረከቡ ሕጻናትን መንእሰያትን።
www.147.ch, ተሌፎን 147, beratung@147.ch
ሓገዝን ምኽርን ንግዳያት መግረፍን ውግእን ፡
• SRK - ስዊዛዊ ቀይሕ መስቐል ኣምቡላቶሪይም ንግዳያት ግፍዕን ውግን፣
Schweizerisches rotes Kreuz, Werkstrasse16, 3084 Wabern፣
www.redcross.ch/ambulatorium, ተሌፎን 058 400 47 77
• ክሊኒክ ንሳይካትሪን ሳይኮ-ተራፒን ኣምቡላቶሪይም ንግዳያት ግፍዕን ውግን፣ ዩኒቨርሲቲ ዙሪክ
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Universitätsspital Zürich, Culmannstrasse 8,
8091 Zürich, www.psychiatrie.usz.ch፣ ተሌፎን 044 255 49 07
• ምኽሪ ንግዳያት ግፍዕን ውግን ጀነቭ (Ctg Geneve)፣ ክፍሊ ናይ ሕክምና ማሕበረሰብ
Consultation pour victimes de la torture et de la guerre Genève (cgt Genève) 		
Département de médicine communitaire, Rue Micheli-du-Crest 24, 11211 Genève 14
www.hugge.ch፣ ተሌፎን 022 372 53 28
• ምኽሪ ንግዳያት ግፍዕን ውግን ሎዛን (ctg Vaud)
Consultation pour victimes de la torture et de la guerre Lausanne (cgt Vaud) 		
Appartenances Rue des Terreaux 10, 1003 Lausane
www.appartenances.ch፣ info@appartenances.ch፣ ተሌፎን 021 341 12 50
• Gravita SRK- ማዕከል ናይ ስይኮ-ትራውማቶሎጊ
Bahnhofplatz 9, 9000 St. Gallen
www.gravita.ch፣ info@gravita.ch. ተሌፎን 058 229 08 28
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ሕክምናዊ ክንክን ኣስናን

ዝሓመሙ ኣስናን ባዕሎም ክሓውዩ ስለዘይክእሉ፡ ኣብ ሓኪም ስኒ ምኻድ ግድነት
ይኸውን። ንስኹም ኮነ ደቅኹም ናይ ስኒ ጸገም ምስ ዝህልወኩም ናብ ሓኪም ስኒ ክትከዱ
ይግባኣኩም። ኣብ ከባቢኹም ኣድራሻን ተለፎንን ኣብ መዝገብ ቁጽሪ ተለፎንን ኣብ
ኣኢንተርነትን ክትረኽቡ ትኽእሉ (ገጽ 30 ኣነጻጽር)።
ሓኪም ስኒ፡ ጸገማት ኣስናን ገና ኣጸቢቖም ከይተበላሸው ከለው ከለልዮም ይኽእል እዩ።
ኣብ ሓኪም ስኒ ከይከድካ ነዊሕ ግዜ ምጽናሕ፡ ንሕማም ስኒ የብእሶን፡ ብኣኡ መጠን ከኣ
ዋጋ ሕክምና ይኸብርን እዩ። ስለዚ ቀጻሊ ናብ ሓኪም ስኒ ኪዱ።
መርመራ ስንንን ምዕራይን ነጻ ድዩ
ኣይኮነን ከም ጉቡእ ናይ ስኒ ጸገም ዘለዎም ዓበይቲ ባዕላቶም ይኸፍልዎ። ኣብ ናይ
ትምህርቲ ዕድመ ዘሎዉ ቆልዑ፣ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ብናይ ቤት ትምህርቲ ሓኪም ስኒ
መርመራ ይግበረሎም። እዚ መርመራ እዚ መብዛሕትኡ ካብ ክፍሊት ነጻ እዩ። ኣብ
መብዛሕትኡ ካንቶናት በቲ ምምሕዳር ተማእኪሉ ይኽፈል።
ንዝሓመሙ ኣስናን ናይ ቆልዑ ዝግበረ ናይ ሕክምና ወጻኢ ወለዲ ባዕሊም ክኸፍልዎ
ይግደዱ። ምኽፋል ዘይክእሉ ወለዲ ኣብ ዝነብሩሉ ቦታ ንሶሲያልዲንስት ከመልክቱ
ይግባእ። ገለ ኮማት ገለ ካብ’ቲ ዋጋ ሕክምና ስኒ ይኸፍላ እየን።
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መድሕን ክንደይ ይኸፍል?

•	ሕ ክምና ኣስናን ብምኽንያት ብርቱዕ ረኽስን፡ ዓቢ
ክፍወስ ዘይከኣል ማህሰይቲ ኩርምትታትን ወይ ከኣ ብሓፈሻ
ብርቱዕ ሕማም ስኒ።
•	ማ ህሰይቲ ኣስናን ብምኽንያት ሓደጋ።
•	መ ርመራን ምዕራይ ኣስናንን ወይ ምኽላእ ስኒን ግን ሕሙም
ባዕሉ ይኸፍሎ። ብሕልፊ ንቖልዑን መንእሰያትን ተወሳኺ
መድሕን ምእታው ኣድላዪ ስለዝኾነ ንትካል መድሕንኩም
ተወከሱ።

•	ማ ሕበር ሓካይም ኣስናን ኣብ ስዊስ / SSO
ኢንተርነት፡ www.sso.ch፡ info@sso.ch፡
ተለፎን፡ 031 310 20 80

ህጹጽ ኩነታት - ኢመርጀንሲ
ኩሎም እቶም ንሂወት ወዲ ሰብ ብምኽንያት ማህረምቲ፡ ምስማም ስሚ፡ ምንዳድ ሓዊ
ወይ ብርቱዓት ሕማማትን፡ ሓደጋ ሞት ከስዕቡ ዝኽእሉ ሃንደበታዊ ኣጋጣሚታት ብህጹጽ
ሕክምና የድልዮም። ሓካይም፡ ሓደ ሰብ ሓደጋ ምስ ዘጋጥሞ (መንበሪ ፍቓድ ይሃልዎ
ወይ ኣይሃልዎ ብዘየገስ) ክሕክምዎ ወይ ኣብ’ቲ ግቡእ ቦታ ከመሓላልፍዎ ግድነት እዩ።
ኣ ብ ግ ዜ ሓ ደ ጋ እን ታ ይ ክ ገ ብ ር ይ ግ በ ኣ ኒ ?

ንሂወትኩም ኣብ ሓደጋ ከእቱ ዘይክእል ሓደጋ እንተደኣ ኣጋጢሙኩም፡ ኩሉግዜ
ብቐዳምነት ንሓኪምኩም ክትውከሱ ይግባእ።
ሓካይም ሓደጋ ኣብ ስዊስ ለይቲ ይኹን ቀዳመ ሰንበት ኣገልግሎት ክህቡ ድሉዋት
እዮም። ሓኪምኩም ዋላ ብተሌፎን ክትረኽብዎ እንተዘይክኢልኩም፡ ኣብ ግዜ ሓደጋ
ኣበየናይ ሓኪም ክትከዱ ከምዘሎኩም ብመላሲት ሓበሬታ ክትረኽቡ ትኽእሉ። ኣብ
ዝኾነ ከባቢ ’ውን ናይ ሓደጋ ተረኛ ቤት መድሃኒት ዋላ ለይትን ቀዳመ ሰንበትን ኩሉ ግዜ
ክፉት እዩ (ገጽ 25 ተመልከት)።
መብዛሕተን ሆስፒታላት ኩሉ ግዜ ለይትን መዓልትን 24 ሰዓት ኣገልግሎት ሕክምና
ሓደጋ ስለ ዝህባ፡ ሓደጋ ምስ ዘጋጥመኩም መብዛሕተን ንዓኹም ክፉት ዩ ። እንተተኻኢሉ
ኣቐዲምኩም ብተሌፎን ናብ ናይ ህጹጽ-ኩነታት ማእከል ናይ ሆስፒታል ደውሉ።
ብኸምኡ ድማ ነዊሕ ካብ ምጽባይ ትድሕኑ።
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ኣድላይ ምስ ዝኸውን ከኣ 144 ብምድዋል ኣምቡላንስ ክጠልቡ ትኽእሉ ኢኹ ም።
ኣምቡላንስ ሕሙማት ጥራይ ስለዘጓዕዛ፡ መሰነይታ ሰብ ምስ ሕሙም ክጓዓዝ ኣይፍቀድን
እዩ።
ዋጋ መጓዓዝያ ፍርቁ ሕሙም ክኽፈሎ ይግደድ እዩ። ስለ’ዚ ኩነታት ሕሙም መኪና፡
ብታክሲ፡ ኣውቶቡስ ወይ ባቡር/ትራም ዘየፍቅድ እንድሕሪ ኮይኑ ጥራይ ኣምቡላንስ
እንተጸዋዕኩም ይምረ ጽ።

ንምፍላጡ ጽቡቕ/ አገዳሲ’

ኣብ ግዜ ሓደጋ 144 ደውሉ
ኣብ እዋን ሓደጋ እን ታይ ከምዘጋጠመ ብንጹር ሓበሬታ ምሃብ
ይግባእ፥
•	መ ን ምዃንካ ምግላጽ?
•	እን ታይ ሓደጋ ኣጋጢሙ?
•	ኣ በይ ኣሎ እቲ ሕሙም?
•	ሓ ደጋ ክትከላኸል ዝወሰድካዮም ስጉምትታት እን ታይ’ዮም?

መድሕን ክንደይ ይኸፍል?

•	ዋ ጋ ሕክምና ኣብ እዋን ሓደጋ፡ ኣብ ስዊስ ኣብ ግዜ
ሓደጋ ኣብ ዝኾነ ሓኪም ሆስፒታል ክትሕከሙ ትኽእሉ
(ገጽ 15 ረአ)።
•	ዋ ጋ መጓዓዝያ ኣምቡላንስ፡ ግን ከኣ ካብ 500 ፍራን ከ
ዘይበዝሕ፡ ፍርቂ ዋጋ መድሕን እዩ ዝኸፍሎ።
•	ኣብ እዋን ሓደጋ (ንኣብነት ጸድፊ ካብ ጎቦ፡ መዕበስቲ
ልቢ)’ውን
ፍርቂ ዋጋ ሕክምና፡ ግን ከኣ ካብ 5000 ኣብ ዓመት ዘይበዝሕ፡
ካብ መድሕን ይሽፈን።
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ኣብ ሆስፒታል
ብጥብቂን ነዊሕ ምርመራ ዘድልዮ ዓይነት ሕማምን፡ ተራፒ ወይ መጥባሕቲ ኣብ
ሆስፒታል ወይ ክሊኒክ ደቂስካ ሕክምና ስለዝግበር፡ ቀዋሚ ሕክምና ተባሂሉ እዩ ዝጽዋዕ።
እን ድ ሕ ሪ ሓ ሚ መ ባ ዕ ለ ይ ን ሆ ስ ፒ ታ ል ክ ኣ ቱ ይ ኽ እ ል ድ የ ?

ኣብ ሆስፒታል ኬድካ ንኽትሕከም ጽሑፋዊ ትእዛዝ ዝህብ ሓኪም ወይ ካልኦት ክኢላታት
እዮም። ሓደጋ ምስ ዘጋጥም ግን ብዕልኻ ንሆስፒታል ምኻድ ይከኣል።
ኣ ብ ሆ ስ ፒ ታ ል እን ታ ይ ከ ጋ ጥ ም ይ ኽ እ ል ?

ኣብ ሆስፒታል ክትሕከም ክትኣቱ ከለኻ፡ መንነትካን ትነብረሉ ቦታን ወዘተ ይምዝገብ።
ኣድላይ ምስ ዝኸውን ብመሰረት ዓይነት መድሕንካን (ገጽ 15 ርአ)፡ ዓይነት ሕማምካን
ከኣ ኣብ ክፍልኻ ትምደብ። ዓይነት ዓራት ኣብ ሆስፒታል፡ ብዙሕ ዓራት ዘለዎ ክፍሊ፡
ክልተ ዓራት ዘለዎ ክፍሊ፡ ሓደ ዓራት ዘለዎ ክፍሊ፡ ተባሂሉ ኣብ ሰለስተ ይኽፈል።
ኣ ብ ሆ ስ ፒ ታ ል መ ን ይ ም ር ምረ ኒ ፡ መ ን ይ ኣ ል የ ኒ ?

ኣብ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ፡ ክፍሊ ሓደ ሓኪም ሓላፍነት ይወስድ ግን ከኣ ዝተፈላለዩ
ሓካይም ዝተፈላለየ ሞያ ዘሎዎም መጺኦም ክርእዩኻ ይኽእሉ እዮም።
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ምፍላጡ ጽቡቕ/አገዳሲ እዩ

ማሕበራዊ ረድኤት ሆስፒታል/Spitalsozialdienst
ፊናንሳዊ ወይ ምስ ስራሕን መድሕን ሂወትን ዝዛመድ ጸገማት ምስ ዝገጥመኩም፡
ኣብ ሆስፒታል ኣብ ዝርከብ ተራድኦ/ Spitalsozialdienst ተወከሱ።
•	እ ዚ ማሕበራዊ ተራድኦ’ዚ፡ ስራሑ ምስ ሕማም ወይ ኣብ ሆስፒታል ምድቃስ
ንዝኽሰቱ ማሕበራዊ ጸገማት ምፍታሕ እዩ።
•	ክ ኢላታት ማሕበራዊ ጸገማት ከኣ ጸገም ሕሙምን ስድራቤቱን ኣብ ምፍታሕ
ምኽርን ሓገዝን የበርክቱ።
•	ም ስጢር ንደገ ከየውጽኡ ብሕጊ ክልኩላት ኮይኖም፡ ምስ’ቲ ኣብ’ቲ ዞባ ዘሎ
ካልእ ሶሲያልዲንስት Sozialdienste ምትእስሳር ዘይብሎም ክኢላታት እዮም።
•	ኣገልግሎት ሶሲያልዲንስት ከኣ ንሕሙም ንስድራቤቱን ብነጻ እዩ።

ዝበዝሐ ስራሓት ምእላይን ምሕብሓብን ሕሙማት ኣብ ሆስፒታል፡ ብዝተመረቑን ምስ
ሓኪም ጥቡቕ ምትሕብባር ዘለዎም ኣለይቲ ሕሙማት ወይ ነርሳት እዩ ዝዕመም።
መዓልታዊ ንጥፈታት ኣብ ሆስፒታል ንጹር መምርሒታት ኣለዎም። ንኣብነት፡ ንሕሙም
ኣበየናይ ግዜ ኣዝማዱ ክበጽሕዎ ከምዝኽእሉ፡ ወይ ኣበየናይ ሰዓት ክምገብ ከምዘለዎ
ውሱን እዩ። ብተወሳኺ ንነርስታት ወይ ንተኸታተልቲ/ ንተሓጋገዝቲ ሰራሕተኛታት ኣብ
ብዙሓት ሆስፒታላት ንዝህብኦ ኣገልግሎት ብዝርዝር ዝገልጽ መጽሄክትሓቱዎም ትኽእሉ
ት ኣለወን።
መጥባሕቲ
መጥባሕቲ ኩሉ ግዜ ምስ ጎናዊ ሳዕቤን ተተሓሒዙ ክረአ ዘለዎ ጉዳይ’ዩ። በዚ
ምኽንያት’ዚ፡ መጥባሕቲ ቅድሚ ምክያዱ፡ ኣየናይ ዓይነት ሕክምና ከምዘድልን፡
ኩነታት ሕሙም መጥባሕቲ የፍቅድ ድዩ ኣየፍቅድን ንምፍላጥን፡ ንጹር መርመራታት
ይካየድ። መጥባሕቲ ኣድላዪ ምስ ዝኸውን፡ ሓኪም ንሕሙም መስርሕ መጥባሕትን፡
ክስዕቡ ዝኽእሉ ጎናዊ ሳዕቤናትን ብንጹር ይገልጸሉ።

መጥባሕቲ ብዘይፍቓድ ሕሙም ክካየድ ኣይክእልን እዩ። ሕሙም መጥባሕቲ ክግበረሉ
ብጽሑፍ ክታሙ ምስ ዘስፍር Einverständniserklärung ጥራይ መጥባሕቲ ይፍጸም
(ገጽ 42 ተመልከት)። ኣብ እዋን ሓደጋ ጥራይ እዩ መጥባሕቲ ብቕልጡፍ ክግበር
ስለዘለዎ፡ ካብ ሕሙም ፍቓድ ከይተጸበኻ ክካየድ ዝከኣል።
ብዛዕባ ኩነታትኩም ኣፍልጦ ክህልወኩም ሕጋዊ መስልኩም ስለዝኾነ፡ ዘይርድኣኩም
ነገር ምስ ዝህሉ፡ ኩሉ ግዜ ምሕታት ኣድላዪ እዩ። ኣብ ዓበይቲ ሆስፒታላት ናይ
ስዊትዘርላንድ ተርጎምቲ ክጥለቡ ይኽእሉ። ንሓኪም ወይ ኣለይቲ ሕሙማት ኣጥቢቕኩም
ክትሓቱ’ውን ይግበኣኩም። ካልእ ንጹር ሓበሬታ ኣብ መሰላትን ግቡኣትን ሓኪም ዝብል
ኣርእስቲ (ገጽ 42 ርአ) ክርከብ ይከኣል።
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ሕክምናዊ ዕረፍትን ተራፒን/ Rehabilitation und Therapie
ምእንቲ ሕሙም ክሓዊን ብ ዝ ተኻእለ መጠን ነብሱ ክኽእልን፣ ሓደ ሓደ እዋን ድሕሪ
መጥባሕቲ፣ ሕማም ወይ ድማ ማህሰይቲ ተኸታታሊ ክንክን የድሊ። እዚ ክንክን እዚ
ድማ Rehablitation ምድልዳል ይብሃል። እዚ ድማ ወይ እንዳ ተመላለስካ ወይ ድማ
ኣብኡ ብምድቓስ ይትግበር። ንኸምኡ ዝኣመሰሉ ክንክን ሓኻይም ሕክምና/ ተራፒ
ይእዙዝልካ፣ ንኣብነት ኸም ፊዝዮ-ተርፒን ኤርጎ-ተራፒ።

መድሕን ክንደይ ይኸፍል?

•	ኣ ብ ዕላዊ ሆስፒታል ምድቃስን፡ ምምርማርን፡
ምሕካምን ንምእላይ ዝውሰድ ስጉምቲ… ዘበለ ኩሉ።
•	እን ዳተመላልስካን ኣብ ሕክምና ደቁስካን ምድልዳል/
Rehablitation: ወጻኢታት ንናይ መደቅስን ብሓኪም እተኣዘዙ
ሕክምና/ ተራፒ (ንኣብነት) Physiotherapie/ Ergotherapie።
• ኣብ ናይ ጥዕና መዘናገዒ (Badekuren) ምጽናሕ: መባእታዊ 		
መድሕን (ክራን ከንካሰ) ንእሽ ቶይ ክፋል ጥራሕ ኣብ ናይ 		
(Badekuren) ወጻኢታት ይኽፍል። ዓሰርተ ፍራን ክ ኣብ 		
መዓልቲ ኣብ ብሓኪም ኣብ እተኣዘዘ (Badekuren) ኣብ ሓደ
እተፈቕደ ሃይል-ባድ ( እን ተበዝሐ 21 መዓልታት ኣብ ዓመት)።
ወጻኢታት ናይ ሓኪም፣ መድሃኒትን (Physiotherapie) 		
ብተወሳኪ ይኽፈል።
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ሕክምና ኣብ ግዜ ጥንስን ወሊድን
ኣብ እዋን ጥንሲ፡ ጥዕናን ድሕነትን አደ ን ህጻንን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ስዊስ፡ ኣዝዩ
ስልጡን ዝኾነ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ንደቀንስትዮ ኣብ ቅድመን ድሕረን ሕርሲ ኣሎ።
ም ስ ዝ ጠ ን ስ እን ታ ይ ዓ ይ ነ ት ሓ ገ ዝ ክ ረ ክ ብ ይ ኽ እ ል ?

እንተዳኣ ጥንስቲ ምዃንክን ተጣራጢርክን፣ ናይ ጥንሲ ምዃንን ዘይምዃንን መፈተኒ ካብ
ቤት መድሃኒት ብምግዛእ እታ ጥንሲ ዝስምዓ ጓል ኣንስተይቲ ባዕላ ከተረጋግጾ ይከኣል
እዩ። እንተድኣ ነፍሰጾር ኮንክን፣ ናይ መጀመርታ ካብ ናይ ገዛ ሓኪምክን ወይ ካብ ናይ
ደቅንስትዮ ሓካይም ምኽሪ ውሰዳ። ብተወሳኺ ድማ ካብ መሕረስቲ ምኽሪ ውሰዳ።
መሕረስቲ ኪኢላ ሓኪም ዘይኮና ግን ሰብ ሞያ ጥንሲ፣ ምውላድን ምጥባውን እየን።
ከም፣ ሰብ ሞያ ጥዕና ብዛዕባ ስጋዊ ርክብ፣ ውጥን ስድራቤትን ጥንስን ብተወሳኺ ምኽሪ
ክህቡኹም ይኽእሉ (ምስ ገጽ 37 ኣረኣእዎ)። ብኸፊል ድማ ምስ ቶርገምቲ ይሰርሑ።
መብዛሕትኡ ግዜ ኣገልግሎት ናይ ምኽሪካብ ክፍሊት ነጻ እዩ፣ እቶም ኪኢላታት ድማ
ብስቱር ክሰርሑ ቅዩዳት እዮም።
ጥንሲ
ኣብ ግዜ ጥንሲ፡ ጥንሲ ንምቁጽጻርን፡ ኣብ ኣደን ቆልዓን ክወርድ ዝኽእል ሓደጋ
ንምፍላጥን፡ ብሓኪም ወይ ኣሕራሲት ዝካየድ ስሩዕ መርመራታት ኣሎ (ገጽ 36
ተመልከት) እዚ ድማ መድሕን ይኸፍሎ

ምፍላጥ ጽቡቕ/አገዳሲ እዩ

መድሕን ወሊድነት/ድሕሪ ሕርሲ
ሰራሕተኛታ ት ኣዴታት ድሕሪ ሕርሲ ንዓሰርተ ኣርባዕተ (14) ሰሙን፡ ሰማንያ
ሚእታዊት (80%) ቅድሚ ሕርሲ ናይ ዝነበረ ደሞዘን ይኽፈለን እዩ። ብዛዕባ
እዚ ጉዳይ’ዚ ማለት ድሕሪ ሕርሲ መድሕን ምህላውን ዘይምህላውን፡ ኣቐዲምካ
ካብ ወሃብ ስራሕ ሓበሬታ ምውሳድ ከኣ ኣዝዩ ይምረ ጽ።

ድሕነት ኣደ
ጥኑሳትን ዝሰርሓ ኣዴታትን ካብ ጸቕጥታት ኣብ መኣዲ ስራሕ ንምክልኻ ል
ብፍሉይ ሕጋጋት መሰለን እትሓለወ እዩ። ንወሃብ ስራሕ ኣቐዲምክን ብዛዕባ
ጥንስኽን ሓብርኦ።
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መ ድ ሕ ን እን ታ ይ ይ ኸ ፍ ል ?

•	ኣ ብ ልሙድ ዝኾነ ጥንሲ፡ ዋጋ ሸውዓተ ርመራታትን፡ ክልተ ግዜ መርመራ
ብኡልትራሻልን ብመድሕን ሂወት ይኽፈል፡
• 150 ፍራን ከን፡ ቅድመ ምድላዋት ዝግበር ኮርስ/ስልጠና፡
•	ዋ ጋ ሕርስን፡ ድሕሪ ሕርሲ ሓደ ሰሙን ኣብ ሆስፒታል፡ ኣብ ቤት መወልዳን ወይ
ኣብ ገዛኣ ኣብ እትጸንሓሉ እዋን፡
• ሰለስተ ናይ ኣጣውባ ምኽርን ሓደ ምቁጽጻር ድሕሪ ሕርስንድሕሪ ምሕራስ ስጋብ
ዓሰርተ ግዜ ኣብ ገዛ ምብጻሕ ብመሕረሲት
•	ዋ ጋ ሓደ ግዜ ዝፍጸም ምንጻል ጥንስን
ብ ዘይካ ኣብ ናይ ጥንሲ ምስዳድ ኣብ ካልኦት ኣገልግሎታት ካብ ኣብ ወጻኢታት
ምክፋል ናጻ ኢኹ ም፣ እዚ ማለት ድማ ምንም ዓመታዊ ክፍሊትን ( Franchise)፣
ምንም (Selbstbehalten) (እጃምን) ምንም (Hospital Kosten) (ክፍሊት ናይ
ሆስፒታል) ኣይትከፍሉን (ምስ ኣብ ገጽ 14 ኣረእይዎ)። ካብ 13 ናይ ጥንሲ ሰሙን
ስጋብ 8ይ ሰሙን ድሕሪ ምውላድ ኣብ ወጻኢታት ናይ ሓፈሻዊ ናይ ሕክምና
እገልግሎት (ንኣብነት ሕማም) ክትከፍሉ የብልኹ ምን።

ኣብ ግዜ ጥንሲ ንኣቦ ወይ ንኣደ፣ ኣብ ግዜ ሕርሲ እንታ ክገብሩ ከምዘሎዎም ዝወሃብ
ስልጠና/ ኮርስውን ኣሎ። ተወሳኺ ሓበሬታ ካብ ሓኪምኩም ክርከብ ይከኣል።
ሕርሲ
ኣብ ስዊስ፡ ጥንስቲ ኣብ ሆስፒታል፡ ኣብ ቤት መወልዳን፡ ወይ ኣብ ገዝኣ ክትሓርስ
ትኽእል እያ። ድሕሪ ዝተፈላለዩ ተኽእሎታት ናይ ሕርሲ ንሓኪምኩም ወይ ድማ
ኣሕረስቲ ሕቶ ኣቕርብሎም። ጥንስቲ ድላያ እንተደኣ ኮይኑ፡ ኣብ ግዜ ሕርሲ፡ በዓልቤታ
ወይ ካልእ መቕርብ ከሰንያ ይከኣል እዩ።

ቀዳመይቲ ሰሙን/ Wochenbett ተባሂላ እትጽዋዕ ድሕሪ ሕርሲ እትስዕብ ቀዳመይቲ
ሰሙን፡ እታ ኣደ ኣብ ሆስፒታል፡ ኣብ ቤት መወልዳን ወይ ኣብ ገዝኣ ከተሕልፋ መሰል
ኣለዋ። ኣብ’ዛ ሰሙን’ዚኣ ኣደን ቆልዓን፡ ብሓኪም ወይ ነርስ ስሩዕ መርመራ
ይካየድሎም። ብተወሳኺ፡ እታ ኣደ ንቆልዓ ከመይ ጌራ ከተጥብዎ ን ክትከናኸኖን
ከምዘለዋ ምኽርን ሓበሬታን ካብ ነርስ ይወሃባ።
ምኽሪ ድሕሪ ሕርሲ
ንኣተሓሕዛን ኣካላዊ ዕቤት፡ ምግብና፡ ምሕብሓብን ቆልዓ ዝምልከት ሕቶታት ምስ
ዝህልወኩም፡ ኣብ ዞባዊ ቤት ምኽሪ ኣዴታትን ኣቦታትን ብተሌፎን፡ ብኣካል ብምኻድ፡
ተወከሱ፡ ብኣካል መጺኦም’ውን ምኽሪ ክህቡ ይከኣል እዩ (ገጽ 37 ርአ) ። እዚኣቶም
ብተሌፎን ናይ ዘረባ ግዜ፣ ምብጻሕ ኣብ ገዛን ናይ ምኽሪ ኣገልግሎት ይህቡ። ገለ ካብ’ዘን
ቤት ምኽሪ’ውን ሕጋውያን ተርጎምቲ ከቕርባ ይኽእላ እየን።
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ተወሳኺ፡ ዘጥብዋ ኣዴታት ኣብ ሆስፒታል ብምኻድ፡ ካብ ኣማኸርቲ ኣጠባብዋ፡ ምኽሪ
ክረኽባ ይኽእላ እየን። ኣድራሻ ካብ ምምሕዳር ትነብራሉ ቦታ ክትወስዳ ትኽእላ ኢኽን።
ምንጻል ጥንሲ
ኣብ ስዊስ ምንጻል ጥንሲ ኣብ ፍሉይ ቅድመ ኩነት ወይ ቅቡል ምኽንያት ብሕጊ ፍቑድ
እዩ። ጥንስቲ ኣብተን 12 ቀዳሞት ሰሙናት፡ ነቲ ዘይተደልየ ጥንሲ ንምንጻል ክትክእል
ፍሉይ ቅቡል ዝኾነ ምኽንያት ከተቕርብ ይግበኣ። ናይ ዓሰርተ ሰለስት (13) ሰሙን ጥንሲ
ምንጻል ግን፡ ብሓኪም ኣድላይነት ምንጻል ጽሑፋዊ ፍቓድ ክወሃባ ኣለዎ። ምኽንያቱ
ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ምንጻል ኣካላውን ስነኣእምሮኣውን ሳዕቤን ክህልዎ ስለ ዝኽእል።

ምውሳን ዘይምስዳድ ወይ ንጥንሲ ምስዳድ ከቢድ ክኸውን ይኽእል። በዚ ምኽንያት ድማ
ኣቐዲምካ ምኽሪ ኣድላይ ይኸውን። ንምኽርን ሓገዝን ድማ ን Fachstelle für Sexualle
und Gesundheit ተወከሱ። ምኽሪ ናይ ዝህባ ትካላት ኣድርሻ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ
ኢንተርነት ዉን ይርከብ
www.sexuelle-gesundheit.ch ።

• ንጥንሲን ምውላድን ኸማኡ እውን ምጥባብን ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ጥዕናን
ዝምልከት ሓበሬታ ብብርክት ዝበሉ ቓንቓታት:
www.migesplus.ch/migesinfo > Schwangerschaft & Baby
• Sexualle Gesundheit Schweiz – ምምዕባል ጾታዊ ጥዕና፣ ናይ ምኽሪ
ማእከል ንውጥን-ስድራን ጥንስን። ወካሊ ናይ ከባቢያዊ ናይ ኪኢሊታትን
ምኽርን ማእከላት።
www.sexuelle-gesundheit.ch፣ info@sexuelle-gesundheit.ch
ተሌፎን 031 311 44 08 ወይ 021 661 22 33
• ሓበሬታ ብልዕሊ 10 ቓንቓታት ኣብ ጉዳይ ጾታዊ ጥዕና:
www.sex-i.ch
• Mutter und Vater Beratung (ምኽሪ ኣቦን ኣደን)
Schweizer Facherband Mütter- und Väterberatung (ማሕበር ምኽሪ
ኣቦን ኣደን ስዊዝ)
www.sf-mvb.ch፣ info@sf-mvb.ch፣ ተሌፎን 062 511 20 11
Regionale Mütter- und Väterberatungsstellen: (ማሕበር ምኽሪ ኣቦን
ኣደን ስዊዝ) www.muetterberatung.ch
• Schweizerscher Hebammenverband
www.hebamme.ch, info@hebamme.ch፣ ተሌፎን 031 332 63 40
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ሓገዝን ሕብሐባ ኣብ ገዛን፡ ስፒተክስ/ SPITEX –
ማሕበር ሓገዝን ሕብሐባን ኣብ ገዛ
ኣ ብ ገ ዛ ይ ሓ ገ ዝ ን ክ ን ክ ን ን ም ስ ዘ ድ ል የ ኒ ን መ ን ክ ው ከ ስ እኽ እ ል ?

ኣብ’ዚ ከም’ዚ እዋን ማሕበር ስፒተክስ ክትሕገዘኩም ትኽእል እያ። ክኢላታት ኣባላት
እዛ ማሕበር ኣብ ገዛኹም ክሕግዙኹም መዓልታዊ ንጥፈታትኩም ከሳልጥልኩም ቅሩባት
እዮም። ኣገልግሎት ስፒተክስ ንኣዝማድን/መቕርብን ሕሙማት ኣብ ገዝኦም ንምሕጋዝ
ተባሂሉ ዝቖመ ማሕበር እዩ።
ስ ፒ ተ ክ ስ እን ታ ይ ’ ዩ ን ጥ ፈ ታ ቱ ?

ስፒተክስ ኣብ ግዜ ሕማም፡ ዕቤት፡ ሓደጋ፡ ጸገማት ጥንሲ ወይ ሕርስን ሓገዛት
ተበርክት፥

ክንክን ኣብ ገዛኹም

ሓገዝ ዕዮ ዘቤት

ንኣብነት፥
• ምኽርን ሓበሬታን፡
• ሓገዝ ኣካላዊ ጥዕና“
• ኣፋውስ ምውሳድ፡
• ክንክን ቁስሊ፡

ንኣብነት፥
• ኣስቤዛ ኣብ ምግዛእ፡
• ጽሬት ገዛ፡
• ምሕጻብ ክዳውንቲ፡
• ምድላው ምግቢ፡

ስፒተክስ ኣገልግሎት መግቢ ወይ መጓዓዝያ፡ ወይ ምክራይ ሓገዝቲ ኣቑሑት (ከም
ምርኩስ፡ ናይ መተንፈሲ መሳርሒ፡ ወይ ናይ ስንኩላት ዓረብያ’ውን ትገብር እያ።
ኣብ ዓበይቲ ከተማታት’ውን፡ ማሕበራት ስፒተክስ ኣብ ስነኣእምሮኣዊ ክንክን፡ ጸገማት
ሕማም መንሽሮ ወይ ክሓውዩ ዘይክእሉ ሕማማት፡ ሓገዘን የበርክታ እየን።
ውዳቤታት ስፒትክስ ከከምዞባኡ ዝተፈላለያ እየን። ኣድራሻ ኣብ እትነብሩሉ
ምምሕዳርወይ ኣብ ኢንተርነት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹ ም (ገጽ 39 ተመልከት)።
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መ ድ ሕ ን እን ታ ይ ይ ኸ ፍ ል ?

•	ብ ሓኪም ዝተፈቕደ ሓገዝ ስፒተክስ እን ተኾይኑ
(ተሓካሚ ኣብ ወጻኢታት ምኽፋል ይሳተፍ፣ ምስ ኣብ ገጽ 14
ኣረኣእዮ). ይትግበር፡
•	ኣ ብ ገዛ ዝወሃብ ሓገዝ ስፒተክስ፡ መድሕን ኣይሽፍኖን እዩ።
ካልእ ተወሳኺ መድሕን ክትገብሩ እን ተደሊኹ ም፡ ንትካል
መድሕንኩም ክትውከሱ ትኽእሉ።

Spitex Verband Schweiz - ምክንኻንን ምእላይን
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ስዊዘርላንድ
www.spitex.ch / Spitex ኣብ ከባቢኩም
admin@spitex.ch
ሃገራዊ ናይ Spitex- ቑጽሪ 0842 80 40 20 (8 ሳንቲምደቒቕ)
ናይ Spitex ናይ ሓበሬታ ወረቐት ብ12 ቋንቋታት:
www.migesplus.ch/migesinfo > Alter
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ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣብ ግዜ ጥሮታ
ኣ ብ ግ ዜ እ ር ጋ ነ ይ እን ታ ይ ዓ ይ ነ ት ሓ ገ ዝ ክ ረ ክ ብ እኽ እ ል ?

ሰባት ዕድመ ምስ ዝደፍኡ ክንክን ይደልዩ ይኾኑን ምናልባት እውን ድሒ ሩ በይኖም ኣብ
ገዛ ክነብሩ ኣይክእሉን። ካብ ኣዝማዶም ድማ ክንክን ከይረኽቡ ይኽእሉ፣ Alters- und
Pflegeheim (ናይ ኣረገውቲ መእለይ) ክቕበሎም ተኽእሎታት ይህሉ።
ቦታ መናበይ ብቐሊሉ ስለዘይርከብ፡ ባዕልኹ ም፡ ብመገዲ ቤተሰብኩም፡ ወይ ኣብ
ሆስፒታል ዝርከብ ሶሲያልዲንስት ብምኻድ፡ ኣቐዲምኩም ክትምዝገቡ ይግበኣኩም።
ኣብ ገለ ቤተ ኣባይቲ ኣረግቶት፡ መዓልቲ ሓበሬታን በጻሕትን ስለዘዳልዋ፡ ኣብኡ
ብምኻድ ዋጋን ዓይነት መናበይ ከመይ ከምዝኾነ ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹ ም። ብዛዕባ
መግቢ፡ በጻሕቲ፡ ሃይማኖት … ወዘተ’ውን ክትሓቱ ይከኣል እዩ። ኣድራሻ ኣብያተ
መናበይ ካብ ሰብ መዚ እትነብሩሉ ቦታ ወይ CURAVIVA Schweiz ክትረኽቡ ትኽእሉ
ኢኹ ም(ገጽ 41 ተመልከት)።
በይኖም ዝነብሩ ግን ሓገዝ ገዛ ዘድልዮም ኣረግቶት፡ ሓገዝን ክንክንን ብመገዲ (ንኣብነት
ስፒተክስ፡ ገጽ 38 ተመልከት)፡ ወይ ኣብ ፍልይ ዝበለ ቤት ኣረግቶት፡ ሓገዝ ክረኽቡ
ይከኣል እዩ። ኣቐዲምካ ምምዝጋብ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ሓበሬታ ኣገልግሎት ካብ ፕሮ
ሰነክቱት/Pro Senectute ክትረኽቡ ትኽእሉ (ገጽ 41 ርአ)።

መ ድ ሕ ን እን ታ ይ ይ ኸ ፍ ል ?

ዋጋ መርመራ፡ ሕክምና፡ ክንክን ኣብ ዕላውያ ን ቤት
መናበይሃይማት፡ ከምኡ’ውን ክራይ ክፍሊ/ገዛ፡ መድሕን እዩ
ዝኸፍሎ።
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መዕቆቢ ትካል ማሕበር ስዊዝ ክትከፍሉ ምስ ዘይትኽሉ፡ ኣብ ምምሕዳርኩም
ንሶሲያልዲንስት ተወከሱ። ንመግብን መነባብሮን ዝኸውን ተወሳኺ ገንዘባዊ ሓገዝ ውን
ብመሰረት AHVን IVን ከወሃበኩም ይከኣል (ገጽ 19 ርአ)። ከም’ዚ ዓይነት ሓገዝ
ዝረኽቡ ወጻእተኛታት፡ ኣብ ስዊስ ብዘይ ምቁራጽ ብውሑድ ዓሰርተ ዓመት ዝተቐመጡ
ክኾኑ ኣለዎም።

• 	ኩ ራቪቫ/CURAVIVA Schweiz – ስዊትዘርላንድ
ማሕበር ሃይማትን ትካላትን ኣብ ስዊስ ኢንተርነት፡
www.heiminfo.ch
• Pro Senectute Schweiz - ማሕበር ናይ ክኢላታትን ኣገልግሎትን
ንኣረጋውያ ን
www.prosenectute.ch፣
info@prosenectute.ch፣
ተሌፎን 044 283 89 89

ሓበሬታ ንተወሳኺ ሓገዛት (ገንዘብ)፥
• www.ahv-iv.ch > Sozialversicherungen > Ergänzungsleistungen
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ከም ሕሙም፡ ጉቡኣተይን
መሰላተይን ኣብ ስዊስ እን ታይ
እዮም?
ኣብ ስዊስ፡ ሕሙማት መሰልን ግቡኣትን ኣለዎም።

መሰላተይ ከም ሕሙም
መሰል ምሕካም ኣብ ግዜ ሕማም
ኣብ ግዜ ኣብ ህጹጽ ኩነታት ሐካይም ንሕሙም ክሕክምዎ፡ ወይ ኣብ ካልእ ቦታ
ከመሓላልፎዎ ሕጋዊ ግዴታ ኣለዎም።
መሰል ምዝራበን ባዕልኻ ምውሳንን
ኣብ ግዜ ሕማም፡ ኣየናይ መድሃኒታዊ ሕክምና ክግበረልኩም ከምእትደልዩ ናይ ምውሳን
መሰል ኣለኩም። መጥባሕቲ ይኹን መርመራታት በዘይ ፍቓድኩም ክፍጸሙ ኣይከኣልን
እዩ። መጥባሕቲ ኮነ መርመራ ንኽግበረልኩም ከምዘይትደልዩ ንሓኪምኩም ምሕባር
የድልየኩም።

እንተደኣ መርመራ ክንክን፣ መጥባሕቲ ክካየደልኩም ዘይትደልዩ ኮይንኩም፡ ዝተፈላለየ
ዓይነት ሕክምና/መጥባሕቲ ስለ ዘሎ፡ ካልእ ተወሳኺ ምኽሪ ወይ ሓሳብ ካብ ካልእ
ሓኪም ክትረኽቡ’ውን መሰልኩም እዩ።
መሰል ሓበሬታ
ሓኪም፡ ናይ ዝኾነ ዝካየድ መርመራ፡ መጥባሕቲ፡ ሕክምና ወዘተ ኣገባብን፡ ጥቕምን፡
ሳዕቤናትን፡ ዋጋን፡ ንጹር ሓበሬታ ክህበኩም መሰልኩም እዩ። ስለ’ዚ ብንጹር
ንኽትርድኡ ብዙሕ ሕቶታት ንሓኪምኩም ግድነት ይኸውን (ትርጉም ዝተፈላለዩ
ቋንቋታት፡ ገጽ 45 ርአ)።
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መሰል ሓገዝን መሰነይታን
ኣብ ሆስፒታል ንሕክምና ምስ እትድቅሱ፡ ካብ ቤተሰብኩም ወይ ትኣምንዎም ሰባት
ምኽሪ ክትረኽቡ መሰነይታን ክትወስዱ መሰል ኣሎኩም።
መሰል ምዕቃብ ምስጢር
ብፍቓድኩም እንተዘይኮኑ፡ ኩሎም ኣብ ሆስፒታል ዝሰርሑ ኣካላት፡ ሓኪምን ካልኦት
ክኢላታትን፡ ንሕማምኩም ዝምልከት ምስጢር ንደገ ከየውጽኡ ብሕጊ ቅዩዳት እዮም።
መሰል ምርኣይ መዝገብ
መዝገብ ሕክምናኹም ክትርእይዎን ቅዳሕ ክትወስዱን መሰል ኣሎኩም።

ምፍላጡ ጽቡቕ/አገዳሲ

Patientenverfügung (ሰነድ ክንክን ሕሙም):
• Patientenverfügung (ሰነድ ክንክን ሕሙም) ማለት ሓደ ፍሉይ ሰነድ ኮይኑ
ብሰንኪ ሕማም ወይ ድማ ሓደጋ ባዕልኹ ም ዝደለኹሞ ናይ ሕክማና ኣገልግሎት
ኣብ ክትገጽሉ ዘይትኽእሉሉ እዋን ዘገልግል ባዕልኩም እቀዲምኩም እትጽሕፍዎ
ሰነድ እዩ (ኣብ እዋን ባዕልኩም ክትውስነሉ እትኽእል እዋን)።
• እዚ ናይ ውሳኔ ሕማም መግለጺ ሰነድ እዚ ዝደለኹሞ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት
ኣብ ባዕልኩም ክትዛረቡ ዘይትክእሉሉ እዋን ትምኒትኩም ንክኽበር መረጋገጺ
ይኸውን።
• ናትኩም ኣዝማድን ሓካይምን ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ትምኒትኩምን ናትኩም
ናይ ውልቂ ሓሳብን ዋጋ ይፈልጡን ብኡ መሰረት ድማ ይትግብሩን።
ብዛዕባ ናይ ሰነድ ክንክን ሕሙም ተወሳኺ ክትፈልጡ እን ተደሊኩም ምስ
ሓኪምኩም ተዘራረቡ። ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕብኡ ኣብ
www.patientenverfuegung-srk.ch ን ኣብ ካልኦት ወብስይትን ኣብዚ
ኣርእስቲ እዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ።
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ግቡኣተይ ከም ሕሙም
ምስ ሓኪምን ካልኦት ሰራሕተኛታ ትን ምትሕብባር
ከም ሓገዝ ዝደሊ ሕሙም መጠን፡ ንሓኪምን ካልኦት ሰራሕተኛታትን ክትተሓባበሩ
ትጽቢት ይግበረልኩም እዩ። ካብ ሕማምኩም ክትሓውዩ፡ ሓኪም ጥራይ ዘይኮነ
ንስኹም’ውን ሓላፍነት ስለ ዘለኩም። ስለ’ዚ ክትተሓባበሩ ግቡእኩም እዩ።
•	ንሓኪም ሓበሬታ ናይ ምሃብ ግቡእነት
	ቅድሚ ናብ ሓኪም ምኻድኩም፡ ንሕማምኩም ክትፍውሱ ዝወሰድኩሞ ስጉምቲ
እንተድ ኣሎ ኮይኑ፡ ንሓኪምኩም ክትሕብሩ ግድነት እዩ።
• ትእዛዝ ሓኪምኩም ምኽባር
	ካብ ሕማምኩም ብዝበለጸ ቀልጢፍኩም ክትሓውዩ ምእንቲ፡ ኣብ እዋን መርመራ፡
ሕክምና፡ ወይ መጥባሕቲ፡ ሓኪም ዝህበኩም ትእዛዛት ከተኽብሩ ይግባእ። ስለ’ዚ
በዘይ ገለ ፍርሃት ዘይተረደኣኩም ክትሓቱ ይግበኣኩም።
ሕጊ ሆስፒታል ምኽባር
ቅድሚ ኣብ ሆስፒታል ምእታውኩም ብጽሑፍ ዝወሃቡኹም ሕግታት ከም ንኣብነት ግዜ
ምግብናን በጻሕትን ክኽበሩ ይግባእ።

ንግቡኣትን መሰላትን ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ኣብ ኢንተርነት www.migesplus.
ch/migesinfo > Stichwortsuche (‚Recht‘ ዝብል መእሰሪ-ቓል ሃቡ) ወይ ድማ ኣብዞም
ዝስዕቡ ማእከላት:

• 	ር እሰማሕበር መደበራት ጥዕና/Dachverband
Schweizerischer Patientenstellen (DVSP)
ኢንተርነት፡ www.patientenstelle.ch,
dvsp@patientenstelle.ch,
ተለፎን፡ 044 361 92 56
• ማሕበር ሕሙማት ስዊስ/Schweizerische PatientenOrganisation (SPO)
ኢንተርነት፡ www.spo.ch፡ zh@spo.ch
ተለፎን፡ 044 252 54 22
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ትርጉም ብኻልእ ቋንቋታት

ዕና ወሳኒ ስለዝኾነ፡ ከተረድእን ክትርዳእን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ኩሉ ሰብ ግን እኹል
ክእለት ቋንቋ ክህልዎ ኣይክእልን ። ወትሩ ናይ ቓንቓ ጸገማት ወይ ድማ ብቋንቋ
ዘይምርድዳእ ኣብ ናይ ሓኪም ንቑጣ፣ ሆስፒታል፣ ማሕበራዊ ኣገልግሎትን ካልኦት
ቦታታትን ጸገማት ይፈጥሩ።
መ ን ክት ር ጉ ም ይ ግ ብ ኦ?
• ናይ ቋንቋ ተርጎምቲ ብቐሊሉ ምርድዳእ ንኽህሉን ዘይምርድዳእ ንኽውገድን ይሕግዙ።
ፍሉይ ትምህርቲ ይህልዎምንን ብስቱር ክሰርሑ ድማ ይቕየዱ።
• ዋላ እውን ኣባል ናይ ስድራ ወይ ውን እሙን ሰብኩም ከሰንየኩምን ክትርጉመልኩም
ይኽእል። ናይ እተዘርቡ ሓሳብ ምሉእን ልክዕን ዝኾነ ምትርጋም ብድሆ ክትመሃሮ 		
ይግባእን። በዚ ምኽንያት እዚ እዩ ድማ ብመሰረቱ ተርጎምቲ ነቲ ስራሕ ዝሓሸ ብቑዓት
ዝኾኑ። ብፍላይ ድማ ኣዝዩ ውልቃዊን እተሓላለኸ ኣጋጣሚ ምስ ዝኸውን።
• ሕጻናትን ትሕቲ ዕድመ ዝኾኑ መንእሰያትን ኣብ እዋን ሓደጋ ጥራሕ ክትርጉሙ 		
ኣለዎም።
ተርጋሚ ንክህልወኒ መሰል ኣለኒ ድዩ?
ኣይፋልን ፣ ኣብ ስዊትዘርላንድ ኣብ ክፍሊ ጥዕና መሰል ናይ ተርጋማይ የብልኩምን። ሓደ
ሓደ ህዝባዊ ሆስፒታላት ግን ዋጋ ዘይክፈሎ ኣገልግሎት ናይ ምትርጋም ኣለወን።
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እንተድኣ ጽቡቕ ዘይርድኣኩም ኾይኑ፣ ተርጋማይ ክህልወኩም ሕተቱ።
ከባቢያዊ ናይ ምስላጥ ማእከላት ክኢላታት ተርጎምቲ የዳላዋ (ኣብ ታሕቲ ተመልከቱ) ።
መመላእታ ንምትርጓም ኣብ ቦታ ዝኸውን ድማ ናይ ሃገራዊ ናይ ብተለፎን-ምትርጓምኣገልግሎት ይርከብ (ኣብ ታሕቲ ተመልከቱ) ።

• INTERPRET – Schweizerische
Interessengemeinschaft für interkulturelles 		
Dolmetschen und Vermitteln (ማሕበር ወሃብቲ ትርጉም
ብዝሐብሄራት ስዊዝ)
www.inter-pret.ch
coordination@inter-pret.ch
ተሌፎን 031 351 38 28
ዝርዝር ናይ ከባቢያዊ መሳለጥያ ማእከላት ንምትርጓም
www.inter-pret.ch > Die regionalen Vermittlungsstellen
• ሃገራዊ ናይ ብተሌፎን-ምትርጓም-ኣገልግሎት
AOZ Medios
www.0842-442-442.ch
ተሌፎን 0842 442 442
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ሓበሬታ ንሓተቲ ዑቕባን፡ መንበሪ
ፍቓድ
ዘይብሎምን/ SANS-PAPIERS
ኣብ ስዊትዘርላንድ ንኹሉ ሰብ መሰል ንሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣለዎ። እንኮላይ ንዕቕባ
ዝሓቱ፣ ንግዚኡ እንተቐበሉ ዝጸንሑ፣ ድሕነት ዘድልዮምን ሕጋዊ ወረቐት ዘየብሎምን።
መሰል ሕክምና ንምርካብ እዞም ዝስዕቡ ሕግታት ምኽታል ይግባእ፥

ሓተቲ ፖለቲካዊ ዑቕባ፡ ንዝተወሰነ ግዜ
ዝተዓቖቡ፡ ዑቕበኛታ ት
መድሕን ሂወት ናይ ትሕቲ ሸውዓተ ዓመት ኣብ ስዊስ ዝተቐመጡ ወጻእተኛታት፡ ከም
ሓተቲ ፖለቲካዊ ዑቕባ (Ausweis N)፡ ዑቕበኛታት (S)፡ ንዝተወሰነ ግዜ ዝተዓቖቡ
(F)፡ ሰበስልጣን ካንቶን እዮም ዘውጽኡሎም። ምስኡ ድማ ናይ ሓኪም ምምራ ጽ
ተኽእሎ እተደረተ እዩ። ኣበየናይ ትካል መድሕን ሂወት ከምእትምዝገቡን፡ ኣብ ግዜ
ሕማምኩም ኣበይ ክትከዱ ከምዘለኩም ንምፍላጥን፡ ኣብ ካንቶንኩም ዝርከብ ቤት
ጽሕፈት ሕተቱ። ። ኣቐዲምኩም ምስ ተኸታታሊኹ ም ክኢላ ሰብ ብዛዕባ ናብ ሓኪም
ምኻድ ክትዘራረቡ ይግባእ።
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ወረቐት ዘይብሎም/ሶን ፓፒየር
•	ብመሰረት ፈደራላዊ ቅዋም ስዊስ፡ ዝኾነ ኣብ ስዊዝ ዝነብር ሰብ፡ ኣብ ግዜ ጸገሙ ሓገዝ
ክግበረሉ መሰል ኣለዎ። እዚ ሕጊ’ዚ ንወረቐት ዘይብሎም ሰባት’ውን መሰል ይህቦም
እዩ። ሆስፒታላት፡ ሓካይምን ነዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ግዜ ሕማሞም ሓገዝ
ክገብሩሎም ይግደዱ እዮም።
•	ትካላት መድሕን ሂወት’ውን ንወረቐት መንበሪ ፍቓድ ዘብሎም ሰባት መሰረታዊ
ኣገልግሎት ከቕርባሎም ግድነት እዩ።
•	ሆስፒታላት፡ ትካላት መድሕን ሂወት፡ ሶሲያልአምት፡ ሰበስልጣናት ካንቶን፡ ወይ
ካልኦት ትካላት፡ ውልቃዊ ሓበሬታዊ ምስጢር ናይ’ዞም ወረቐት መንበሪ ፍቓድ
ዘይብሎም ሰባት፡ ንቤት ጽሕፈት ወጻእተኛታትን ካልኦት ትካላት መንግስትን
ከመሓላልፋ መሰል የብለንን። እዚ ሕጊ ምስ ዝጠሓስ’ውን መቕጻዕቲ ከምዝስዕብ ርዱእ
እዩ።
•	ወረቐት ዘይብሎም’ውን ምስ ዝሓቱ፡ ፕረሚየ ክጎድለሎም ይኽእል እዩ።
ክኢላታት ስርዓተ ሕክምናን ኣብያተ ምኽርን፡ ንወረቐት ዘይብሎም ሰባት፡ ንጥዕናን
መድሕን ሂወትን ዝምልከት ሕቶታት ኣብ ምምላስ ይተሓጋገዝዎም እዮም። ንጹር
ሓበሬታን ኣድራሻን መዓስከራት ወረቐት ዘይብሎም ሰባትን ኣብ ኢንተርነት
www.sante-sans-papiers.ch ክትውከሱ ይከኣል። > ንሕና ኣበይ ንርከብ/ምርኻብ.
ብብርክት ዝበሉ ቓንቓታት ናይ ጥዕና ሓበሬታ ንሕጋዊ ወረቐት ዘየብሎም :
www.migesplus.ch/migesinfo > Sans-Papiers

ሓበሬታን ብኦንልይን-ምኽርን ንምንባር ኣብ
ስዊትዘርላንድ ብዝምልከት
www.migraweb.ch – ኣገልግሎት ካብ ስደኛታ ትን
ንስደተኛታ ትን ብ 18 ቋንቋታት
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Albanisch, albanais, albanese
Arabisch, arabe, arabo
Deutsch, allemand, tedesco
Englisch, anglais, inglese
Farsi, farsi, persiano
Französisch, français, francese
Italienisch, italien, italiano
Kroatisch, croate, croato / Serbisch, serbe, serbo / Bosnisch, bosniaque, bosniaco
Portugiesisch, portugais, portoghese
Russisch, russe, russo
Somalisch, somalien, somalo
Spanisch, espagnol, spagnolo
Tamilisch, tamoul, tamil
Thai, thaï, thai
Tigrinya, tigrinya, tigrino
Türkisch, turc, turco
Urdu, ourdou, urdu
Vietnamesisch, vietnamien, vietnamita

