
 
 
ቃል-መግለጺ ኵነታት ጥEና 
ሕጹይ ኣታዊ መድሕን፡ ንጥEና ዚምልከት ኵሉ ዝርዝራት ቃል-መግለጺ ኣመልኪቱ መልሲ ኪህብን ኣብ ውሽጢ Eዚ መሕተት ድማ "Eወ" ወይ 
"ኣይፋል" ኣብ ዚብል መልሲ ምልክት ኺገብርን ይግባE። Eቲ መልሲ፡ Eወታ ("Eወ") ምስ ዝኸውን፡ ቝጽሪ ሕቶ፡ ኣብቲ ንመልስታት Eወታዊ 
ጭብጥታት ንኽጽሓፈሉ ኣብ ዝተዳለወ ቦታ ይጽሓፍ፣ Eዚ ጭብጥታት'ዚ ከምUውን ጸብጻብ ሕማምን ህልው ኵነታትን ክንጸር ኣለዎ። 
 
 

1. ኣብ ሆስፒታል ወይ Iንስቲትዩት ሕክምና ደቂስኩም ተሓኪምኩም ትፈልጡ'ዶ? (Eንታይ ዓይነት፣ መዓስ፣ ምኽንያት) ጸብጻብ 
ሕማምን ህሉው ሓበሬታን ምስ'ዚ ኣተሓሕዝዎ። 

ኣይፋል 
 

Eወ 
 

2. መጥባሕቲ ተኻይድልኩም ይፈልጥ'ዶ ወይ መጥባሕቲ ንኽግበረልኩም ተሓቢርኩም ይፈልጥ'ዶ? (ዝርዝር ሓበሬታ ሃቡ)።   

3. መጕዳEቲ ኣጋጢምኩም ይፈልጥ'ዶ? ዝኾነ ዓይነት ስንክልና ኣለኩም'ዶ? (ዝርዝር ሓበሬታ ሃቡ)።   

4. 
ናይ ደም፣ ሽንቲ ወይ EKG ዝኣመሰለ ስሩE መርመራታት ተገይርልኩም ይፈልጥ'ዶ? Eቲ መርመራታት፡ ንቡር ውጽIት'ዶ ነይርዎ? 
(ዝርዝር ሓበሬታ ሃቡ)። 

  

5. 
ዝተፈላለየ ኤክስ-ረይ (ናይ ኣፍ-ልቢ፣ መዓንጣ፣ ኵሊት፣ ኣEጽምቲ ወዘተ) ዝኣመሰለ ስEላዊ መርመራታት ውሽጣዊ ኣካላት (imaging 
tests)፣ መርመራታት ጂን (mapping tests)፣ ምEታው ካታተር፣ ኮምፕዩተራዊ መርመራታት ውሽጣዊ ኣካላት (CT)፣ MRI፣ US 
ገይርኩም ትፈልጡ'ዶ? (ምኽንያት፣ Eለትን ውጽIትን ግለጹ) 

  

6. 
ኣብዚ ግዜ'ዚ፡ ዝኾነ ዓይነት ሕማም ሓሚምኩም'ዶ ኣለኹም፣ ዝኾነ ጸገም ጥEና ከምዘለኩም ትፈልጡ'ዶ፣ ከምUውን ሕክምና ወይ 
መድሃኒት ወሲድኩም ትፈልጡ'ዶ ወይ ትወስዱ ኣለኹም'ዶ? (ንዓቐን ዝውሰድ መድሃኒትን ግዜ ሕክምናን ዝርከቦ ዝርዝር ሓበሬታ 
ሃቡ) 

  

7. 

ንደቀኣንስትዮ ጥራይ – ከም ምዝንባል ጽግያት፣ ጸገማት ፍርያምነት፣ ምፍሳስ ደም፣ ሕበጥ ጡብ፣ ጸገማት ማህጸን ወይ ማህደር 
Eንቛቝሖ፣ ዘይንቡር ውጽIት መርመራ ፍርያምነት (ንኣብነት ቍምሶ PAP) ወይ ካልE ጸገማት ፍርያምነት የጋጥመክን'ዶ ወይ 
ኣጋጢሙክን ይፈልጥ'ዶ? 
ኣጋጢሙምክን Eንተኾይኑ፡ ዝርዝር ሓበሬታ ሃባ፥       
    
ጥንስቲ ዲኺ?   Eቲ ድቂ ክንደይ Eዩ? ኣብ ዝሓለፈ ግዝያት ጥንሲ ወይ ግዜ ጥንሲ፡ ጸገማት ኣጋጢምክን ይፈልጥ'ዶ? 
ኣጋጢምክን Eንተኾይኑ፡ ዝርዝር ሓበሬታ ሃባ።      ብመጥባሕቲ ሓሪስክን ትፈልጣ'ዶ?   

  

8. 
ብኸፊል ወይ ምሉE ብምሉE ንኽትሰርሑ ዓቕሚ ዘይብልኩምን ዘይትኽEሉን ግዜ ነይሩ'ዶ ወይ ኣለኹም'ዶ? (ዝርዝር ሓበሬታ 
ሃቡ)። 

  

 
 

9. 

ካርድዮቫስኩላር (ልብን ሱር-ደምን) – 
ሀ. ሕማም ልቢ፣ ቃንዛ ኣፍ-ልቢ፣ ሕጽረት ምስትንፋስ፣ ቅልጡፍ ህርመት ልቢ፣ ሕጽረት Oክስጂን ኣብ ልቢ (angina pectoris)፣ 
ወቕI ልቢ (myocardial infarction)፣ ምጭብባጥ ጭዋዳታት ልቢ (arrythmias)፣ ጸገም መፈንቶ ልቢ፣ ብውርሻ ዜጋጥም 
ጸገም ልቢ፣ ሕማም መንደቕ ወይ ከባቢ (myocardial or pericardial)። 
ለ. ልUል ጸቕጢ ደም። 
ሐ. ሱር-ደም – ኣብ ግዜ ጕEዞ ዜጋጥም ቃንዛ Eግሪ፣ ምርጋE ደም፣ ሕበጥ ቨይን፣ ምዝንባል ዙረት ደም፣ ምጽባብ መትረብ ደም። 

ኣይፋል 
 

Eወ 
 

10. 

ስርዓተ መትኒ – ሕምብሊል፣ ቃንዛ ርEሲ፣ ምስሓት ሃለዋት፣ መልመስቲ፣ ምንፍርፋር፣ ምEጋት ደም ርEሲ (TIA)፣ ጸገማት 
ምዝካር፣ ስምIት ዘይምህላው፣ ምንቝልቛል ጥEና፣ ወቕI፣ ምፍሳስ ደም ሓንጐል (CVA)፣ ምንቅጥቃጥ፣ ሚዛን ሰብነት ዘይምህላው፣ 
ሕማም ምርሳE (Alzheimer’s disease)፣ ምድኻም መትኒ (Parkinson’s disease)፣ ድኻም ኣEምሮ፣ ብሰንኪ Eድመ 
ዜጋጥም ምንቑልቓል ጥEና ኣEምሮ (senile dementia)። 

  

11. ጸገማት ስነ-ኣEምሮ – ሕማም ኣEምሮ፣ ቅዛነት፣ ምስንኻል ኣተሓሳስባን ቛንቋን (schizophrenia)፣ ጭንቀት፣ ፈተነ ቅትለት።   

12. 
ስርዓተ-ምስትንፋስ – ኣዝማ፣ ሕዱር ነድሪ ጉርጉማ፣ ድኻም ሳንቡE (emphysema)፣ ቲቢ፣ ደም ዘለዎ ሰዓል (hemoptysis)፣ 
ተደጋጋሚ ረኽሲ ስርዓተ-ምስትንፋስ። 

  

13. 
ስርዓተ ምሕቓቕን ጸላም ከብድን – መንሽሮ (ናይ ከስA ወይ ንEሽተይ መዓንጣ)፣ ነድሪ ልቢ፣ ነድሪ ሕዱር ሕማም መዓናጡ፣ 
ምድማይ መዓንጣ፣ ሕበጥ መሃንቱስ (hemorrhoids)፣ ጸገማት መሃንቱስ፣ ሕዱር ሕማም ጸላም ከብዲ፣ ወይቦ፣ ጸጸር ለቖጣ ሽንቲ 
(gallstones)፣ ነድሪ ላሊሽ፣ ሂፓታይትስ (ብቫይረስ ወይ ካልE ዜጋጥም)። 

  

14. 
ኵሊትን ስርዓተ-ሽንትን – ጸጸር ኵሊት፣ ነድሪ ኵሊት፣ ጸገማት ለቖታ ሽንቲ፣ ደም ወይ ፕሮቲን ዘለዎ ሽንቲ፣ ሕማም ለቖታ 
ኵሊት (renal cysts)፣ ምጕዳል ስራሕ ኵሊት፣ ጽኪ ፕሮተስተይት። 

  

15. 
ጸገማት Iንዶክሪን (ሜታቦላዊ ጸገማት) – ሽኮርያ፣ ጸገማት ጽኪ ታይሮይድ፣ ኣብ ከባቢ ኵሊት ዚርከብ ጽኪ (ሱፕራረናል)፣ ከረጺት 
ኵሊት፣ ጽኪ ፒትዩታሪ ከምUውን ካልE ጽክታት፣ ኣብ ደም ዚርከብ ልUል ሊፒድ (ከለስትሮል፣ ትሪግላይሰራይድ)። 

  

16. 
ስርዓተ ቆርበትን ብልEትን – ፍንጣጣ፣ ሀርፕስ (ብስጋዊ ርክብ ዚመሓላለፍ)፣ ዘይንቡር ሕበጥ ቆርበት (ትዩመር)፣ ብሮት፣ ጡብ 
ኣድጊ ከምUውን/ወይ ጸገማት ፍርያምነት። 

  

17. 
ሓደገኛ ሕማማት (መንሽሮ) ከምUውን Aይድስ – ሓደገኛ ወይ ኣብ ምጅማር ዚርከብ ዘይንቡር ሕበጥ ወይ Aይድስ (malignant 
or premalignant)፣ ንኵነታት ሕሙም ዚገልጽ ሓበሬታ (ንዓይነት፣ Eለትን ኣገባብ ፍወሳን ግለጹ)። 

  

18. 
መለጋግቦን ዓጽምን – ነድሪ መለጋግቦ (arthritis)፣ ብሰንኪ Uሪክ ኣሲድ ዚመጽE ቃንዛ ዓባይዓብይቶ Eግርን ምልE Eግርን 
(gout)፣ ቃንዛ ሕቖ ወይ ክሳድ፣ ቃንዛ ዓንዲ-ሕቖ (ruptured disc)፡ መንኵብ፣ ብርኪ፣ ሕማም ዓጽሚ። 

  

19. 
ዓይኒ – ዓጽሚ ዓይኒ፣ ግሎኮማ፣ ምሕውላል ዓይኒ (strabismus)፣ Uረት፣ ሕማም ረቲና፣ ሕማም ጉልባሽ፣ ጸገማት ምርኣይ፣ ዲግሪ 
ዓይኒ።   . 

  

20. 
Eዝኒ፣ ኣፍንጫ፣ ጐሮሮ – ተደጋጋሚ ነድሪ ጐሮሮ ወይ Eዝኒ፣ ሕማም ሶርኖ (sinusitis)፣ ጸገም ምስማE፣ ኣብ ግዜ ለይቲ 
ዜጋጥም ሃንደበት ጸገም ምስትንፋስ (paroxysmal nocturnal dyspnea (PND)) 

  

21. ኤርንያ – መንደቕ ከብዲ፡ ሽምጢ፡ መጥባሕቲ ዝተገብረሉ በሰላ፣ ሕምብርቲ (umbilicus)፣ ዲያፍራም።   

22. ካልE ዓይነት ጸገማት ጥEና ከምUውን/ወይ ኣብ ላEሊ ዘይተሓበረ ካልE ሕማማት።   

 
Eዚ ቅጥI'ዚ፡ ንደቀተባEትዮን ደቀኣንስትዮን ተባሂሉ ዝተዳለወ Eዩ

 
 

ሓፈሻዊ ሕቶታት 
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ቍ. ሕቶ ዝርዝር ጭብጥታት 

  
  
  
 
ቃል-መግለጺ ሕጹይ ኣታዊ መድሕን 
ኣብ ታሕቲ ፈሪመ ዘለኹ ሕጹይ ኣታዊ መድሕን፡ ብመሰረት Eዚ Eማመ (ድሒሩ 
ብ"Eማመ" ዚጥቀስ) መድሕን  ንኽኣቱ Eሓትት ኣለኹ። 
1.  ብዛEባ'ዚ ዚስEብ ሓበሬታ ድማ ፈሊጠ ኣለኹ፥ 

ሀ. ወሃቢ መድሕን፡ መድሕን ቅድሚ ምጅማሩ ዘሎ Eለት 
ወይ Eማመ መድሕን ቅድሚ ዝውድኣሉ Eለት ወይ 
ቅድሚ Eለተ ምፍራም ቃል-መግለጺ ጥEና - ካብዚ 
Eለታት Eቲ ድሒሩ ዜጋጥመ ይውሰድ - ብቐጥታ 
ይኹን ብዘይቀጥታ ኣቐዲሙ ንዘጋጠመ ግሁድ ጥEናዊ 
ጸገማት፣ ኵነታት ወይ ሕማም ብሓላፍነት ኣይስከምን 
ወይ ዝኾነ ጥርዓን ኣይቅበልን። 

ለ. ከምዚ ዚስEብ ቃለይ ይህብ፣ EሰማማEን ሓላፍነት Eወስድን፥ 
ኣብዚ Eማመ'ዚ ከምUውን/ወይ ኣብ ቃል-መግለጺ ጥEና ዝተዋህበ 
ኵሉ መልስታት፡ ቅኑEን ምሉEን Eዩ፣ Eማመ መድሕን ንምቕባል 
ንዚዋሃብ ውሳኔ ኺጸሉ ዝኽEል ዝኾነ ነገር ካብ ወሃቢ መድሕን 
ዝሓባEክዎ የለን። ጐደሎ ሓበሬታ ወይ ዘይቅኑE መልሲ ኣብ 
ዝተዋህበሉ ግዜ፡ Eቲ ውEል መድሕን ካብቲ ዝጀመረሉ Eለት 
ይስረዝ። Eቲ ብኣይ ኣብዚ Eማመ ዝተዋህበ መልስታትን ንወሃቢ 
መድሕን ብጽሑፍ ዝተዋህበ ካልE ሓበሬታን ከምUውን ኣብዚ ጕዳይ 
ዚምልከት ብወሃቢ መድሕን ኣብ ጥቕሚ ዚውዓለ ቅቡላት ውEላት፡ 
ኣብ መንጐይን ወሃቢ መድሕንን ንዝተኣትወ ኵነታት ውEል መድሕን 
ዜገልግል Eዩ፣ ከም ቀንዲ ክፋል ውEል ድማ ይውሰድ። 

ሐ. Eዚ Eማመ'ዚ፡ ተቐባልነት ኪረክብ ወይ ክንጸግ Eንተኾይኑ፡ ኣብ 
ትሕቲ Eንኮ ሓላፍነት ወሃቢ መድሕን (መግለጺ ናይቲ ውሳኔ 
ብዘይምሃብ ነቲ Eማመ ናይ ምቕባል ወይ ምንጻግ ውሳኔ ኪህብ 
መሰል ኣለዎ) ምዃኑ Eረጋግጽን EሰማማEን። 

2. ቃል-መግለጺ ምሃብ ምስጢራዊ ሕክምናዊ ሰነዳት 
ሀ. ኣብዚ ፈሪመ ዘለኹ ሰብ፡ ብመገዲ ዝኾነ Iንስቲትዩት ጥEና፣ 

ላባራቶሪ ሕክምናን ኮሚቴ ጥEናን ከምUውን ሕክምናዊ ምስጢራትን 
ካልE ምስጢራትን ናይ ምEቃብ ግዴታ ዘለዎም ሰራሕተኛታት 
ሕክምናን ካልEን ኣቢሉ ንኵባንያ መድሕን ጥEና ክላል (Clal 
Health Insurance Company Ltd.) ወይ ኵባንያ መድሕን 
ኣሪያ (Arieh Insurance Company Ltd.) (ድሒሩ 
ብ"ኣመልካቲ"   ዚጥቀስ) ከምዝውሃብ Eገብር። 

ለ. Eቶም ኣቐዲሞም ዝተጠቕሱ ወገናት – ንኮሚቴታት ሃገራዊ 
Iንስቲትዩት መድሕን (National Insurance Institute)፣ ወሃብቲ 
መድሕን፣ ሚኒስትሪ ጥEና፣ ቤት ጽሕፈት ዞባዊ ጥEና፣ በዓል-ስልጣናት 
ሓይልታት ምክልኻል Eስራኤል፣ ሚኒስትሪ ምክልኻል ከምUውን 
ኣብዚ ዘይተጠቕሰ ዝኾነ ኣካል ወይ Iንስቲትዩት ዜጠቓልል – 
ከምUውን ቅድሚ ሕጂ መድሕን ኣትየለን ዝነበርኩ ወይ ኣብዚ 
ግዜ'ዚ ኣትየለን ዘለኹ ኵለን ኵባንያታት መድሕን፡ ብዛEባ ኵነታት 
ጥEናይን ዝነበረኒ ወይ ዘሎኒ ወይ ድማ ንዝመጽE ዜጋጥመኒ 
ሕማምን፣ ኣብ ሆስፒታል ደቂሰ ዝተሓከምክዎ ሕማም ወይ ብጽሑፍ 
ዝተዳለወ ሕክምናዊ ሰነዳት ወይ ዝርዝር ሓበሬታ ናይ ዝርኣዩኒ 
ሓካይም ከምUውን/ወይ ብዛEባ ናብ ትካል ክንክን ጥEና 
ዝተጸንበርክሉ Eለት ዝምልከት ሓበሬታ፡ ኵሉ ሓበሬታ 
ብዘይኣፈላላይ፡ ንኣመልካቲ ወይ ናቱ ወኪል – ብሓባር ይኹን 
ብውልቂ – ንኽሕብሩ የፍቅደሎም። 

ሐ. ኵባንያታት መድሕን ከምUውን/ወይ ካልOት Iንስቲትዩት፡ ንኽውሃብ 
ዝተሓተ ዝኾነ ዓይነት ሓበሬታ ከምUውን/ወይ ሰነድ ከምUውን/ወይ 
ውEል መድሕን ንኣመልካቲ ንኽህባ ስልጣን ሂበየን ኣለኹ። 

መ. ኣቐዲሙ ንዝተሓበረ ዝርዝር ሓበሬታ፡ ንኣመልካቲ ወይ ወኪሉ – 
ብሓባር ይኹን ብውልቂ – ስለዝሃቡ፡ ኣንጻር Eቶም ዝተጠቕሱ 
ወገናት ዝኾነ ዓይነት ጥርዓን ወይ ይግብኣኒ'ዩ ዝብል ሕቶ 
ከምዘየቕርብ ቃል ይኣቱ። 

ረ. Eዚ መመልከቲ'ዚ፡ ንሕጊ ሓለዋ ምስጢራውነት (Privacy 
Protection Law of 5741 – 1981) ዝምልከት ኪኸውን 
ከሎ፡ ነቲ ኣብ ትካላት ክንክን ጥEና ከምUውን/ወይ ምስ ሓካይመን 
ከምUውን/ወይ ሰራሕተኛታት ከምUውን/ወይ ወኪላተን 
ከምUውን/ወይ ኣቐዲሞም ዝተሓበሩ ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ 
ዜጠቓልሉ ኵሎም Iንስቲትዩት ኣብ ዘሎ ማEከን ሓበሬታ 
(ዳታበይዝ) ንዝተዓቀበ ኵሉ ሕክምናዊ ወይ ካልE ሓበሬታ ድማ 
ዚምልከት Eዩ። 

ሰ. ሓበሬታይ ንኽውሃብ ፍቓድ ዚሃብክሉ ቃል (ወይቨር)፡ ንዓይ፣ 
ንዝውንኖ ንብረተይን ሕጋዊ ጠበቓታተይን ከምUውን ኣብ ክንዳይ 
ኮይኑ ዝዓዩ ካልE ሰብ ዚቕይድ Eዩ። 

ሸ. ሓበሬታይ ንኽውሃብ ፍቓድ ዚሃብክሉ ቃል፡ ኣብዚ Eማመ ዝተሓበረ 
Eንተኾይኑ፡ ነቶም ኣስማቶም ዝተጠቕሱ ትሕቲ-Eድመ ደቀይ ድማ 
ይምከት Eዩ።  

 
ክታም ሕጹይ ኣታዊ መድሕን ከምUውን/ወይ ኣስራሒ ምስዘይህሉ ድማ ወናኒ ውEል መድሕን  
 
 
Eለት    ስም ሕጹይ     ቍ. ፓስፖርት    ክታም   
 
ቃል-መግለጺ ወናኒ ውEል መድሕን (ኣስራሒ) 
ቃል-መግለጺ ሕጹይ ኣታዊ መድሕን፡ ብመጠን ኣፍልጦይ ቅኑE Eዩ። ቅድሚ ሕጂ ተሓኪሙ ዝነበረ ዝኾነ ዓይነት ሕማም ወይ ትውልዳዊ ወይ ተወርሶኣዊ 
ጸገም ጥEና ከምዝነበሮ ወይ ድማ ብዛEባ ሳEቤን ናይቲ ዝወሰዶ ሕክምና ዝፈልጦ ጕዳይ የብለይን። ብተወሳኺ፡ ክፉE ኵነታት ጸገም ጥEና ከምዝነበሮ ወይ 
ድማ ወሃቢ መድሕን፡ ብመሰረት'ዚ ውEል መድሕን ንሕጹይ ኣታዊ መድሕን ንኽቕበሎ ዘየኽEሎ ዝኾነ ካልE ሓበሬታ ንወሃቢ መድሕን ከምዝተዋበ ዝፈልጦ 
የብለይን። Eዚ ቃል-መግለጺ'ዚ፡ ትሕዝቶን ብምፍራም ዚስEብ ኵነታትን ዚምልከት ብገዛE-ቛንቑU ምስተገልጸሉ፡ ብሕጹይ ኣታዊ መድሕን ይፍረም። 
 
ስም      ክታም     Eለት     
 
ምቝጻር ወኪል ኣታዊ መድሕን 
ብመሰረት ኣብ 1981 ዝተደንገገ ሕጊ ውEል መድሕን (Insurance Contract Law of 1981)፡ ወኪል፡ ኣብ ክንዲ ኣታዊ መድሕን ኮይኑ ይዓዪ። 
ንዓኹም ዝውክለኩም ወኪል መድሕን ባEልኹም ኽትቆጽሩ Eንተደሊኹም፡ ነዚ ዚስEብ መግለጺ ኣንቢብኩም ፈርምሉ፥ ብዛEባ ኣቖጻጽራ ወኪል ዚምልከት 
መግለጺ – ብመሰረት ኣብ 1981 ዝተደንገገ ሕጊ ውEል መድሕን (Insurance Contract Law)፡ ንውEል መድሕን ኣብ ምፍጻም ንዝግበር ዝርርባትን 
ውEል ክራይ ምስ ኵባንያኹም ንኽፍጽምን ነቲ ስሙ ኣብ ታሕቲ ተጠቒሱ ዘሎ ወኪል መድሕን ይቖጽር ኣለኹ። 
 
   ስም       ክታም  
Eለት   ሕጹይ ኣታዊ መድሕን     ወናኒ ውEል መድሕን/ኣስራሒ      
 
ቃል-መግለጺ ወኪል 
ነቲ ኣብ ላEሊ ዘሎ ኵሉ ሕቶታት ናብ ሕጹይ ኣታዊ መድሕን ከምዝሓተትኩን ሕጹይ ኣታዊ መድሕን ድማ ብውልቂ ምሳይ ብምዃን መልስታት 
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