
 

ኣብ ውሽጢ እስራኤል ንናይ ሕክምና ኢንሹራንስ ዝተሃበ መግለጺ ጥዕና  
ካብ ዝተተሓሓዘ ውዕል ኢንሹራንስ ዝምርኮስ ናይ መግለጺ ጥዕና ሓደ ክፋል ዝኾነ ሰነድ። 

ብኽብረትኩም ብዛዕባ ኣመልካቲ ዝወሃቡ ኩሎም ሓበሬታታት ዝተማልኡ፣ ንጹርን ትኽክለኛን ከምዝኾኑ ክተረጋጹ ኣለኩም።   
ጾታ 

- ተባ     - ኣንስ 
ዕለት ልደት መጸውኢ ሽም ሽም ኣባሓጎ ቍጽሪ ፓስፖርት  

ንዝስዕቡ ኩሎም ሕቶታት ብኽብረትኩም "እወ" ወይ ኸኣ "ኣይፋሉን" ዝብል መልሲ ሃቡና። እቲ መልሲ "እወ" እንተኾይኑ ብኽብረትኩም ኣብ ታሕቲ 
ዝተነጸሩ ዝርዝራዊ ሓበሬታታት ሃቡና። 

 

          

  ሕማማት ስርዓት ነርቭን ኣእምሮን፣ 
ፓራሊስስ፣ ኢፕለፕሲ፣ ሞተር ዲስኦርደር 
ወይ ሕማም ሞተር? በንጹር ሓብር 

1    ሕጂ ሕሙም ዲኻ ወይ ኸኣ ኣብ ዝሓለፉ 
ሓሽስተ ዓመታት ውሽጢ ኣብ ዝኾነ እዋን 
ሕማም ተጓኒፍካ ትፈልጥ ዲኻ? ነቶም 
ሕማማትን ሕማም ዝተጓነፍካሎም ዕለታትን 
በንጹር ሓብር 

1  

  ሕማም ኣካል መተንፈሲ፣ ቲቢ፣ ኸቢድ 
ኒሞኒያ፣ ሄሞፕታይሲስ? በንጹር ሓብር 

2    ኣብዚ እዋን እዚ ወይ ኸኣ ቕድም ሕጂ 
መድሓኒት ትወስድ ነይርኻ ዲኻ? ነቶም 
መድሓኒታት በንጹር ሓብር 

2  

  ዝኾነ ዓይነት ሕማም ልቢ፣ ጸቕጢ ወይ 
ድፍኢት ደም? በንጹር ሓብር 

3    ሕማም ተጓኒፍካ ኣብ ሖስፒታል ደቒስካ 
ትፈልጥዶ? ከምዚ ዝኣምሰለ ተጓንፎ 
እንተሓሊዩካ ብዛዕባ ዕለታት፣ ምኽንያት እቲ 
ፍጻመን ዓይነት ዝተሃካ ሕክምናን ንጹር 
ሓበሬታ ሃበና 

3  

  ሕማም ጨጓራ፣ ሕማማት ጸሊም ኸብዲ፣ 
ሄፓቲቲስ? 
በንጹር ሓብር 

4    ኣልኮላዊ መስተታት ትሰትይ ዲኻ? 4  

  ሕማም ኩሊት፣ ምስ መሸኒ ኣካል ዝተሓሓዙ 
ሕማማት፣ ዲያሊሲስ? በንጹር ሓብር 

5    ዘይሕጋዊ እጽታት ሕጂ ትወስድ ዲኻ ወይ 
ኸኣ ቕድም ሕጂ ፈቲንካዮ ትፈልጥዶ? 

5  

  ናይ መተዓጻጸፊ ኣካላትን ናይ ኣጽሚን 
ሕማም፣ ናይ ሕቖን ናይ ርእሲን ሕማም ወይ 
ቓንዛ? ብንጹር ሓብር 

6    ኣብ ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት ዝኾነ ዓነት 
ምርመራ ላቦራቶሪ ከምኡውን/ወይ ናይ ጥዕና 
ምርመራ ገይርካ ትፈልጥ ዲኻ? 
ነቲ ምርመራ ዝገበርካሎም ምኽንያታት፣ 
ዕለታትን ዝተረኸቡ ውጽኢታትን ከምኡውን 
ካብ ንቡር ኩነታት ጥዕና ዝተፈለዩ 
ውጽኢታትን ብንጹር ሓብር። 

6  

  ጸገም ጥዕና ስርዓት ሜታቦሊዝም፣ ሕማም 
ሽኮር፣ ጸገም ጥዕና ታይሮይድ፣ ዝለዓለ መጠን 
ዘለዎ ስሕቢ ደም፣ ሕማም ደምን ምርጋእን፣ 
ኣኒሚያ? በንጹር ሓብር 

7    ቕድም ሕጂ ሓደጋ ተጓኒፍካ ወይ ኸኣ 
ሕክምና መጥባሕቲ ገይርካ ትፈልጥ ዲኻ? 
መጥባሕቲ ዝገበርካሎም ዕለታት 
ከምኡውን/ወይ ኸኣ እንታይነት ዓይነት እቲ 
ሓደጋ ብንጹር ሓብር 

7  

  ካንሰር (ኣዚዩ ኸቢድ ሕማም)፣ ኸቢድ 
ሕማም ጨጓራ ወይ መግቢ ናይ ምልሓም 
ጸገም? በንጹር ሓብር 

8    ኣብዚ እዋንዚ ዘሎ ወይ ኸኣ እናጸንሓ 
ተመሊሱ ዝመጽእ ዝኾነ ዓይነት ኸቢድ 
ሕማም ኣለካዶ? በንጹር ሓብር 

8  

  ናይ ቆርበትን ብርክብ ግብረ ስጋ ዝማሓላለፉ 
ሕማማትን፣ ሲፊልስ፣ ኤችኣይቪ፣ ዘይድሕን 

ቑስሊ፣ ዝኾነ ዓይነት herpes፣ ዝኾነ ዓይነት 

እጢ ቖርበት? በንጹር ሓብር 

9    ዝኾነ ዓይነት ሕማም ኣውቶኢሚዩን ወይ ኸኣ 
ኣብ ነብስኻ ዘለዉ ሰብስታንስስ ዝጻባእ 

ሕማም (ንሕማም ቖርበት ሓዊሱ) ኣለካዶ? 
በንጹር ሓብር 

9  

  ሕማማት ዓይኒ፣ ናይ እዝኒ ሕማማት (ናይ 
ምስማእ ተኽእሎ ጸገም ጥዕና ሓዊሱ)፣ 
ሕማም ጎሮሮ፣ ሕማም ኣፍንጫ፣ መጥባሕቲ 

ፕላስቲክ? ብንጹር ሓብር 

10    ካብ መን ኻልኦት ጸገማት ጥዕና መጥባሕቲ 
ወይ ኣብ ሖስፒታል ደቒስካ ሓገዝ ሕክምና 
ምርካብ ሓዊሱ ዝኾነ ዓይነት መደብ ሕክምና 

ክትረክብ ተዳሊኻ ዘለኻ ሰብ ዲኻ? በንጹር 
ሓብር 

10  

  ኣንቲበዲ ወይ ሕማም ናይ ምክልኻል 
ተኽእሎ ዝጻባእ ኩነታት ወይ ሕማም 
ኤችኣይቪ ኤድስ ወይ ሕማም ጸሊም ኸብዲ 

ተጓኒፍካ ትፈልጥ ዲኻ? 

11    ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ዓይነት ሕማም 
ኢንፌክሽን ኣለካዶ ወይ ኸኣ ቕድም ሕጂ 

ከምዚ ዝበለ ሕማም ተጓኒፍካ ትፈልጥ ዲኻ? 
በንጹር ሓብር 

11  

  ንደቀንስትዮ ጥራሕ፡- 
a. ጥንስቲ ዲኺ? 

12    ኣብ ዝሓለፉ ሽድሽተ ኣዋርሕ 6 ኪ.ግ ወይ 
ዝዛይድ ኽብደት ናይ ምንካይ ኩነታት 

12  
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 ተጓኒፍካ ዲኻ? በንጹር ሓብር 

  b. ሕማማት ደቀንስትዮ፡- ዘይስሩዕ 
ኣመጻጽኣ ወይ እዋን ጽድያት፣ ዝተፈላለዩ 
ሕማማት ጡብ፣ ሕማም ማሕጸን፣ ኣብ 
እንቋቁሖ ዘርዒ ዘጓንፍ ሕማምን 
ኣጠቓሊሉ ኣብ ተጓንፎ ካንሰርን 

ማሞግራፊን ዝግበር ምርመራ ጥዕና? 
በንጹር ሓብር 

13    ብሰንኪ ዝለዓለ ድኻም ወይ ምስ ኸቢድ 
ድኻም ወይ ስራሕ ርክብ ዘለዎ ጸገም ጥዕና 

ኣለካዶ? በንጹር ሓብር 

13  

     ኣብቲ መግለጺ ዘይትሓበረ ዝኾነ ጸገም ጥዕና 
(ካብ ወለዶ ወይ ካብ ዘርዒ ዝመጽእ) 

ከምዘለካ ትፈልጥ ዲኻ? በንጹር ሓብር 

14  

 
 
ብኽብረትካ ኣብ ላዕሊ "እወ" ብምባል ንዝሃብካዮም ኩሎም መልሲታት ንጹር መግለጺ 
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ኣብዚ ቕጥዒ መግለጺ ጥዕና ዝሃብኩዎም ኩሎም ሓበሬታታት ዝተማልኡ፣ ንጹርን ትኽክለኛን ከምዝኾኑ የረጋግጽ። ዝሃብኩዎም ዝርዝራዊ ሓበሬታታት 
ዘይቅኑዕ ወይ ኸኣ ዘይተማልኡ ኾይኖም እንተተረኺቦም ድማ እቲ ኩባንያ ወይ ሃረል ንኣይ ካብዝሃቦ መብጽኣ ወይ ውሕስናን ግቡእን ናጻ ይኸውን 
እዩ። 
ናይ ጥዕና ሓበሬታ ምስጢር ናይ ምዕቓብ ግዴታ ንኽተርፍ ምግባር፡- ኣነ፤ ክታመይ ኣብታሕቲ ዝርከብ ውልቀ ሰብ፤ ኩፓት ሆሊም ሲክ ፈንድ (Kupat 
Holim Sick Fund) ከምኡውን/ወይ ኸኣ ናይኡ ትካላት ሕክምና ከምኡውን ኻልኦት ኩሎም ዶክተራትን ትካላት ጥዕናን ሖስፒታላትን ወይ ኸኣ 
ንኹሎም ኩባንያታት ኢንሹራንስ ከምኡውን/ወይ ነፍስ ወከፍ ትካልን ኻሊእ ኣካልን ወይ ድማ ውልቀ ሰባትን ብዘይገለ ፍሉይ ኩነታትን ካብ 
ዝቐርበሎም ሕቶ ተበጊሶምን ብዛዕባ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝተጓነፍኩዎም ወይ ኸኣ ድሕሪ ሕጂ ንመጻኢ እዋን ክጓነፎም ዝኽእሎም ጸገማት ጥዕናን 
ሕማማትን ዝፈልጡዎ ወይ ኸኣ ኣብ ኢዶም ዘለዉ ሓበሬታታት ንሃረል ኩባንያ ኢንሹራን (Harel Insurance Company Ltd) (ድሕሪ ሕጂ "እቲ 
ሓታቲ" ተባሂሉ ንዝጽዋእ ኣካል) ንክህቡ ከምዝፈቐድኩሎም የረጋግጽ፤ ከምኡውን ናይ ሕክምናን ናይ ጥዕናን ሓበሬታታት ሚስጥራዊነት ካብ ምዕቓብ 
ግቡዕ ናጻ ገይረኩም ኣለኹ፤ በዙይውን ነዚ ሓበሬታ ነቲ ሓታቲ ንክወሃብ ፈቒደለኹ። ብዛዕባ ናይ ጥዕና ሓበሬታ ምዝርጋሕ ዝተነጸረ እዚ ክፋል ውዕል 
ንኣይ፣ ብዛዕባይ መሰል ኣለና ኣብዝብሉ ኣካላትን ሕጋዊ ወኪላተይን ኩሎም ውልቀ ሰባትን ግብራዊ ይኸውን እዩ። እዚ መግለጺ ብዕድመኦም 
ኣብዘይኣኸሉ ሰባትውን ግብራዊ ይኸውን እዩ። 
ናይ ኣመልካቲ መግለጺ፡- 
1. ከምዝስዕብ ከምእተሰማማእኹን መብጽኣ ከምዝሓብኩን የረጋግጽ፡- 
    (1)  ኣብ ላዕሊ ዝሃብኩዎም ኩሎም መልስታት ትኽክለኛ፣ ቕኑዕን ዝተማልኡን እዮም ከምኡውን ብናጻ ድሌተይ ብወለንተኝነት ዝሃብኩዎም እዮም። 
    (2) ኣብ ናይ ጥዕና መግለጺ ዝተሓበሩ መልስታትን ንመድሕን ውሕስና ወሃቢ ዝወሃቡ ኻልኦት ኩሎም ሓበሬታታት ከምኡውን ብዛዕባ እዚ ዋኒን 
ተቐባልነት ዘለዎም ነጥብታት ኣብ መንጎ ኣነን እቲ ውሑስነት ኢንሹራንስ ወሃቢን ናይዘሎ ውዕል ኢንሹራንስ መሰረታዊ ረቋሒ ኮይኑ የገልግል 
ከምኡውን ናይቲ ውዕል ዘይፈላለ ሓደ ክፋል ኾይኑ ከገልግል ኣለዎ። 
   (3) እቲ ውዕል ውሕስና ወይ መድሕን ዝህብ ኣካል ምኽንያት ውሳነኡ ናይ ምሕባር ግዴታ ከይሓለዎ ንዝቐርበሉ ሓሳብ ወይ ጠለብ ውዕል ክነጽጎ 
ዘይገሓስ መሰል ኣለዎ። 
እቲ ውዕል ኢንሹራንስ ሕጋዊ ተቐባልነትን ተፈጻምነትን ዝሕልዎ እቲ ኩባንያ ነቲ ውዕል ከምእትቐበሎ ዘረጋግጽ ጽሑፍ ምስኣቕረበን እቲ ናይ 
ኢንሹራንስ መበገሲ ክፍሊት ምሉእ ብምሉእ ምስትኸፈለን ጥራሕ ከምዝኾነ ብንጹር ይፈልጥ እዬ። 
2.  ብመሰረት እዚ ኢንሹራንስ ኣብ እዋን ወሊድ ንዘጓንፍ ወይ ኸኣ ካብ ወለዶ ብዘርዒ ንዝመሓላለፍ ሕማም (ብዘርዒ ወይ ካብ ዓሌትኻ ዝመጽእ 
ሕማም ወይ ንዘጓንፍ ጸገም ጥዕናከምኡውን/ወይ ኸኣ ናይ ጥዕና ኩነታት ከምኡውን/ወይ ኸኣ ሕማም፤ ኣብዚ እዋን እዚ ሓገዝ ሕክምና እናረኸበ ምዃኑ 
ወይ ዘይረክብ ዘሎ ምዃኑ ብዘየገድስ፤ ንኦም ኣጠቓሊሉ) ከምኡውን/ወይ ኸኣ ብሰንኪ እዚኦም ኩነታት እናገደደ ንዝኸይድ ጸገም ጥዕና፤ ቐጥታዊ ይኹን 
ዘይቐጥታዊ ሳዕቤን፣ ብመሰረት ሕጊ ሰራሕተኛታት ወጻኢ ኣዲ እዚ ውዕል ኢንሹራንስ ስራሕ ካብዝጅምረሉ ዕለት ኣቐዲሙ ንዝነበረ ተጓንፎ ሕማም 
ጸገም ብምኽንያት እዚ ኢንሹራን ናይ ጥዕና ኣገልግሎታት ክረክብ ከምዘይኽእል ይፈልጥ እዬ። 
3. እቲ ኩባንያ ኢንሹራንስ ነቲ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ሕቶአይ ከምዝነጸጎ ወይ ኸኣ ከምዘይትቐበሎ የረጋግጽ። 

 

እቲ ኣመልካቲ ብዝፈልጦን ብዝርድኦን ቋንቋ ትሕዝቶ እቲ ሰነድ ምስተሓበረሉ ኣብዚ ቕጥዒ ክታሙ ኣንቢሩሎ። 
ናይ ኢንሹራንስ ወኪል ቍጽሪን 

ክታምን 
ዕለት  ክታም ኣመልካቲ ሽም  

  


