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ናናይይ ሕሕክክምምናና  ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ናናይይ ጥጥዕዕ ናና  መመግግለለጺጺ – ኣኣብብ 
እእስስራራኤኤልል ዘዘ ለለዉዉ ወወጻጻእእተተኛኛታታትት 
ኣኣ ብብዚዚ ንን ዝዝተተተተሓሓሓሓዘዘ  ናናይይ ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ማማመመልልከከቻቻ ዋዋኒኒ ንን ፣፣  ናናይይዚዚ ናናይይ ጥጥዕዕ ናና  መመግግለለጺጺ ዘዘ ይይፍፍለለ  
ኣኣ ካካ  እእዩዩ  
 
እእዚዚ ቅቅጥጥዒዒ እእዚዚ ንን ተተመመሳሳ ሰሰሊሊ ሕሕቶቶ ዘዘ ለለዎዎምም ሰሰብብኡኡትትንን  ኣኣ እእስስቲቲንን  ዝዝተተዳዳለለወወ እእዩዩ ።።  
ብብኽኽብብረረትትኩኩምም ነነ ዚዚ ቅቅጥጥዒዒ እእዚዚ ብብትትኽኽክክልልንን  ሙሙሉሉእእ  ብብሙሙሉሉእእንን  ምምልልእእዎዎ።።  
 
Attn. 
ሃ ረል ናይ ኢንሹራን ስ  ትካል Ltd. ወጻእተኛ ሰራሕተኛታት / ናይ ቱሪስት ኢሹራን ስ  ጨንፈር  
3 ኣ ባ  ሂለል ጎ ዳና ፣  P.O. ሳጥን  1951, Ramat Gan 5211802, ፋክስ : 03-7348083, ኢመይል: fax7930@harel-ins.co.il 

 

 
 
A ናናይይቲቲ ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ኣኣመመልልካካቲቲ ዝዝርርዝዝራራትት 

 

ቁጽሪ  ፓስፖርት ሽም ኣ ቦ  ሽም ዝተወለደሉ ዕ ለት ጾ ታ 
ተባ       ኣ ን         

ኣ ብዚ ናይ ጥዕ ና  መግለጺ እዚ እቲ ትኽክለኛ መልሲ ኣ ብ ዘ ለዎ ረደፊ "" ብምባል መልስኹም ኣ ቐምጡ።  ናይ ዝኾነ  ሕቶ መልስኹም "እወ" እን ተኾይኑ  
ካብቲ ዘ ሎ ዶክተር  ሓድሽ  ዝተሓደሰ  ምስክር  ወረቐት፣  ነ ቲ ጸ ገ ምኩም፣  ናይ ምርመራ ውጽኢትኩም፣  ዓይነ ት እቲ ሕክምና ነ  ግዜኣ ዊ ኩነ ታትኩም ዝገ ልጽ 
ክተተሓሕዙ ኣ ለኩም።    
ክክፍፍሊሊ A: ሓሓፈፈሻሻዊዊ ሕሕቶቶታታትት ኣኣ ይይፋፋልል እእወወ 
1. ቁመት ብ cm …………. ክብደት kg ………….   
2.  ኣ ደን ዘ ዝቲ እጻት ትጠቀም፣  ወይ ትጥቀም ኔ ርካ  ዲኻ? 

 መዓልታዊ ኣ ልኮል መስተታት ትሰቲ፣  ወይ ትሰቲ ኔ ርካ  ዲኻ? ብኽብረትኩም በዝሑ ግለጹ: …………. ብርጭቆታት 
ብመዓልቲ።   

  

3. ኣ ብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት፣  ናብዞም ዝስዕ ቡ ምርመራታ ሪፈር  ተባሂልኩም (ካብ ልሙድ ቼክ  ኣ ፕኩም ወጻኢ) ግን  ክሳብ ሕዚ 
ዘ ይከድኩሞ፣  ወይ ናይ መወዳእታ ናይ ምርመራኹም ውጽኢት ዘ ይሰማዕ ኩሞ ኣ ለኩም ድዩ ፣  ከም: ሕዱር  ሕማማት፣  
ካታተራይዜሽን ፣  ናይ ዓጽሚ ማፒን ግ፣  ኢኮካርድዮግራፊ፣  MRI፣  CT፣  ኣ ልትራሳውንድ (ካብ ልሙድ ቅድመ ወሊድ 
ምርመራታት ወጻኢ)፣  ባዮፕሲ፣  ሕቡእ  ደም፣  ኮሎኖስኮፒ ወይ ጋስትሮስኮፒ፣  ባዕ ሎም ዝፍጠሩ ሕማማት ከም ሉፐስ  
(መልስኹም "እወ" እን ተኾይኑ፣  ብኽብረትኩም ካብቲ ዝከታተለኩም ዶክተር ፣  እዞ ም ምርመራታት እዚኦም ን ክካየ ዱ 
ዝገ በረ  ምኽን ያት፣  ናይዞም ምርመራታት ውጽኢትን  ናይ መወዳእታ መደምደምታን  ዝገ ልጽ ምስክር  ወረቐት ኣምጽኡ)።   

  

4. ኣ ብዚ 10 ዓመት ውሽጢ፣  መጥባሕቲ/ ኣ ካል ነ ቒልካ  ምትካእ  ኣ ካይድኩም ወይ ክተካይዱ  ኔ ርኩም ዲኹም? ብኽብረትኩም 
ብዝርዝር  ኣ ቕርቡ: ……………………………………………………………… 

  

5. ኣ ብዚ 10 ዓመት ውሽጢ፣  ሆስፒታል ደቂስኩም ተሓኪምኩም ትፈልጡ ዲኹም? ኣ ብ ሆስፒታል ዝደቀስኩምሉ ምኽን ያትን  
ዝረኸብኩመዎ ሕክምና ን  ብኽብረትኩም ብዝርዝር  ኣ ቕርቡ።  

  

6. ኣ ብዚ 10 ዓመት ውሽጢ፣  መዓልታዊ መድሓኒ ት ትወስዱ፣  ወይ ክትወስዱ ተነ ጊሩኩም ይፈልጥ ድዩ ? ብኽብረትኩም እቲ 
ዝተሓከምኩመዎ/ ክትሕከምዎ ዝጸናሕኩም ሕማም፣  ሕክምንኡን  ን ክን ደይ ግዘ  እቲ መድሓኒ ት ክትወስድዎ 
ከምዝተነ ገ ረኩምን  ብዝርዝር  ኣ ቕርቡ? 

  

7. ዝኾነ  ናይ ኣ ለርጂ ጸ ገ ም ኣ ለኩም ተባሂልኩም ዲኹም? ብኽብረትኩም ብዝርዝር  ግለጹ: …………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
… 

  

ክክፍፍሊሊ B: ትትሕሕትት ክክብብሉሉ ምምስስ  ዝዝተተዘዘ ርርዘዘ ሩሩ ጸጸ ገገ ማማትት ዝዝተተተተሓሓሓሓዙዙ ሓሓደደንን  ካካብብኡኡ ንን ላላ ዕዕ ሊሊንን  ሕሕማማማማትት፣፣  ሲሲንንድድረረማማትትንን  ጸጸ ገገ ማማትትንን  ኣኣ ለለውውኹኹምም 
ተተባባሂሂልልኩኩምም ትትፈፈልልጡጡ ዲዲኹኹምም: 

ኣኣ ይይፋፋልል እእወወ 

1.  ስርዓተ ነ ርቭ    ሰረብሮቫስኩላር  ሓደጋ  (ስትሮክ )   ኢፒለፕሲ    ብዙሕ ስከለሮሲስ     
 ናይ ጭዋዳ ምጭባጥ ወይ ካልእ  ዘመንምን  ሕማም    ደጋጊሙ ዝኽሰት ምንጽርራው    ሕማም ርእሲ    ሚዛ ን  ናይ 
ዘ ይምሕላው ጸ ገ ም   ዓርስኻ ምስሓት    ፓርኪን ሰን  ሲንድረም    ኣ ልዛ ይመር  ሕማም    ምን ቅጥቃጥ   ዝሕታለ  
ኣ እምሮ    ኦቲዝም    ዳውን  ሲንድረም    ሰረብራል ፓልሲ    ፖሊዮማይሌቲስ  (ናይ ህጻናት መልመስቲ)    
ጋውቸር  ሕማም    ኣ ካላዊ ስምዒት ምጥፋእ  (ምድን ዛ ዝ)    ናይ ትኹረት ምስኣ ን  ጸ ገ ም    ማይግሪን      
 ናይ ምዝካር  ክእለት ምቕናስ  ኣ ጋጢምኩም (ዲመን ሽያ )    AIDS     HIV ተሸከምቲ    Lupus ብዝምልከት 
ዶክተር  ሪእኹም ትፈልጡ ዶ።    
ልልዕዕ ልል ክክብብሉሉ ንን ዝዝተተዘዘ ርርዘዘ ሩሩ ሕሕቶቶታታትት ንን ሓሓዲዲኦኦምም ወወይይ ልልዕዕ ሊሊኡኡ መመልልስስኹኹምም "እእወወ" እእንን ተተኾኾይይኑኑ ፣፣  ብብኽኽብብረረትትኩኩምም ካካብብ 
ዝዝከከታታተተለለኩኩምም ኒኒ ሮሮሎሎጂጂስስትት ሓሓድድሽሽ  ዝዝታታሓሓደደሰሰ  ደደብብዳዳበበ  ኣኣምምጽጽኡኡ።።   

  

2. ዓዓይይኒኒ ንን  ራራኢኢንን :    ካታራክት   ናይ ረቲና  ኮርን ያ ን  ጸ ገ ማት   ግላኮማ   ናይ ዓይኒ  ቁጠዐታት   ስትራቢስመስ    
 ዓይነ  ስውርነ ት   
ካልኦት ናይ ዓይኒ  ሕማማት / ጸ ገ ማት:  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
…………………………………….. 

  

3. ልልቢቢ:   ካርዲያ ክ  ኣ ርቴምያ     ሕማም ልቢ  ልቢ ድኻም   መጥቃዕ ቲ ልቢ   ሓቢሩ ዝውለድ ናይ ልቢ ጸ ገ ም   
ካታተራይዜሽን   
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ናናይይ ሕሕክክምምናና  ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ናናይይ ጥጥዕዕ ናና  መመግግለለጺጺ – ኣኣብብ 
እእስስራራኤኤልል ዘዘ ለለዉዉ ወወጻጻእእተተኛኛታታትት 
ኣኣ ብብዚዚ ንን ዝዝተተተተሓሓሓሓዘዘ  ናናይይ ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ማማመመልልከከቻቻ ዋዋኒኒ ንን ፣፣  ናናይይዚዚ ናናይይ ጥጥዕዕ ናና  መመግግለለጺጺ ዘዘ ይይፍፍለለ  
ኣኣ ካካ  እእዩዩ  
 
እእዚዚ ቅቅጥጥዒዒ እእዚዚ ንን ተተመመሳሳ ሰሰሊሊ ሕሕቶቶ ዘዘ ለለዎዎምም ሰሰብብኡኡትትንን  ኣኣ እእስስቲቲንን  ዝዝተተዳዳለለወወ እእዩዩ ።።  
ብብኽኽብብረረትትኩኩምም ነነ ዚዚ ቅቅጥጥዒዒ እእዚዚ ብብትትኽኽክክልልንን  ሙሙሉሉእእ  ብብሙሙሉሉእእንን  ምምልልእእዎዎ።።  
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A ናናይይቲቲ ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ኣኣመመልልካካቲቲ ዝዝርርዝዝራራትት 

 

ቁጽሪ  ፓስፖርት ሽም ኣ ቦ  ሽም ዝተወለደሉ ዕ ለት ጾ ታ 
ተባ       ኣ ን         

ኣ ብዚ ናይ ጥዕ ና  መግለጺ እዚ እቲ ትኽክለኛ መልሲ ኣ ብ ዘ ለዎ ረደፊ "" ብምባል መልስኹም ኣ ቐምጡ።  ናይ ዝኾነ  ሕቶ መልስኹም "እወ" እን ተኾይኑ  
ካብቲ ዘ ሎ ዶክተር  ሓድሽ  ዝተሓደሰ  ምስክር  ወረቐት፣  ነ ቲ ጸ ገ ምኩም፣  ናይ ምርመራ ውጽኢትኩም፣  ዓይነ ት እቲ ሕክምና ነ  ግዜኣ ዊ ኩነ ታትኩም ዝገ ልጽ 
ክተተሓሕዙ ኣ ለኩም።    
ክክፍፍሊሊ A: ሓሓፈፈሻሻዊዊ ሕሕቶቶታታትት ኣኣ ይይፋፋልል እእወወ 
1. ቁመት ብ cm …………. ክብደት kg ………….   
2.  ኣ ደን ዘ ዝቲ እጻት ትጠቀም፣  ወይ ትጥቀም ኔ ርካ  ዲኻ? 

 መዓልታዊ ኣ ልኮል መስተታት ትሰቲ፣  ወይ ትሰቲ ኔ ርካ  ዲኻ? ብኽብረትኩም በዝሑ ግለጹ: …………. ብርጭቆታት 
ብመዓልቲ።   

  

3. ኣ ብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት፣  ናብዞም ዝስዕ ቡ ምርመራታ ሪፈር  ተባሂልኩም (ካብ ልሙድ ቼክ  ኣ ፕኩም ወጻኢ) ግን  ክሳብ ሕዚ 
ዘ ይከድኩሞ፣  ወይ ናይ መወዳእታ ናይ ምርመራኹም ውጽኢት ዘ ይሰማዕ ኩሞ ኣ ለኩም ድዩ ፣  ከም: ሕዱር  ሕማማት፣  
ካታተራይዜሽን ፣  ናይ ዓጽሚ ማፒን ግ፣  ኢኮካርድዮግራፊ፣  MRI፣  CT፣  ኣ ልትራሳውንድ (ካብ ልሙድ ቅድመ ወሊድ 
ምርመራታት ወጻኢ)፣  ባዮፕሲ፣  ሕቡእ  ደም፣  ኮሎኖስኮፒ ወይ ጋስትሮስኮፒ፣  ባዕ ሎም ዝፍጠሩ ሕማማት ከም ሉፐስ  
(መልስኹም "እወ" እን ተኾይኑ፣  ብኽብረትኩም ካብቲ ዝከታተለኩም ዶክተር ፣  እዞ ም ምርመራታት እዚኦም ን ክካየ ዱ 
ዝገ በረ  ምኽን ያት፣  ናይዞም ምርመራታት ውጽኢትን  ናይ መወዳእታ መደምደምታን  ዝገ ልጽ ምስክር  ወረቐት ኣምጽኡ)።   

  

4. ኣ ብዚ 10 ዓመት ውሽጢ፣  መጥባሕቲ/ ኣ ካል ነ ቒልካ  ምትካእ  ኣ ካይድኩም ወይ ክተካይዱ  ኔ ርኩም ዲኹም? ብኽብረትኩም 
ብዝርዝር  ኣ ቕርቡ: ……………………………………………………………… 

  

5. ኣ ብዚ 10 ዓመት ውሽጢ፣  ሆስፒታል ደቂስኩም ተሓኪምኩም ትፈልጡ ዲኹም? ኣ ብ ሆስፒታል ዝደቀስኩምሉ ምኽን ያትን  
ዝረኸብኩመዎ ሕክምና ን  ብኽብረትኩም ብዝርዝር  ኣ ቕርቡ።  

  

6. ኣ ብዚ 10 ዓመት ውሽጢ፣  መዓልታዊ መድሓኒ ት ትወስዱ፣  ወይ ክትወስዱ ተነ ጊሩኩም ይፈልጥ ድዩ ? ብኽብረትኩም እቲ 
ዝተሓከምኩመዎ/ ክትሕከምዎ ዝጸናሕኩም ሕማም፣  ሕክምንኡን  ን ክን ደይ ግዘ  እቲ መድሓኒ ት ክትወስድዎ 
ከምዝተነ ገ ረኩምን  ብዝርዝር  ኣ ቕርቡ? 

  

7. ዝኾነ  ናይ ኣ ለርጂ ጸ ገ ም ኣ ለኩም ተባሂልኩም ዲኹም? ብኽብረትኩም ብዝርዝር  ግለጹ: …………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
… 

  

ክክፍፍሊሊ B: ትትሕሕትት ክክብብሉሉ ምምስስ  ዝዝተተዘዘ ርርዘዘ ሩሩ ጸጸ ገገ ማማትት ዝዝተተተተሓሓሓሓዙዙ ሓሓደደንን  ካካብብኡኡ ንን ላላ ዕዕ ሊሊንን  ሕሕማማማማትት፣፣  ሲሲንንድድረረማማትትንን  ጸጸ ገገ ማማትትንን  ኣኣ ለለውውኹኹምም 
ተተባባሂሂልልኩኩምም ትትፈፈልልጡጡ ዲዲኹኹምም: 

ኣኣ ይይፋፋልል እእወወ 

1.  ስርዓተ ነ ርቭ    ሰረብሮቫስኩላር  ሓደጋ  (ስትሮክ )   ኢፒለፕሲ    ብዙሕ ስከለሮሲስ     
 ናይ ጭዋዳ ምጭባጥ ወይ ካልእ  ዘመንምን  ሕማም    ደጋጊሙ ዝኽሰት ምንጽርራው    ሕማም ርእሲ    ሚዛ ን  ናይ 
ዘ ይምሕላው ጸ ገ ም   ዓርስኻ ምስሓት    ፓርኪን ሰን  ሲንድረም    ኣ ልዛ ይመር  ሕማም    ምን ቅጥቃጥ   ዝሕታለ  
ኣ እምሮ    ኦቲዝም    ዳውን  ሲንድረም    ሰረብራል ፓልሲ    ፖሊዮማይሌቲስ  (ናይ ህጻናት መልመስቲ)    
ጋውቸር  ሕማም    ኣ ካላዊ ስምዒት ምጥፋእ  (ምድን ዛ ዝ)    ናይ ትኹረት ምስኣ ን  ጸ ገ ም    ማይግሪን      
 ናይ ምዝካር  ክእለት ምቕናስ  ኣ ጋጢምኩም (ዲመን ሽያ )    AIDS     HIV ተሸከምቲ    Lupus ብዝምልከት 
ዶክተር  ሪእኹም ትፈልጡ ዶ።    
ልልዕዕ ልል ክክብብሉሉ ንን ዝዝተተዘዘ ርርዘዘ ሩሩ ሕሕቶቶታታትት ንን ሓሓዲዲኦኦምም ወወይይ ልልዕዕ ሊሊኡኡ መመልልስስኹኹምም "እእወወ" እእንን ተተኾኾይይኑኑ ፣፣  ብብኽኽብብረረትትኩኩምም ካካብብ 
ዝዝከከታታተተለለኩኩምም ኒኒ ሮሮሎሎጂጂስስትት ሓሓድድሽሽ  ዝዝታታሓሓደደሰሰ  ደደብብዳዳበበ  ኣኣምምጽጽኡኡ።።   

  

2. ዓዓይይኒኒ ንን  ራራኢኢንን :    ካታራክት   ናይ ረቲና  ኮርን ያ ን  ጸ ገ ማት   ግላኮማ   ናይ ዓይኒ  ቁጠዐታት   ስትራቢስመስ    
 ዓይነ  ስውርነ ት   
ካልኦት ናይ ዓይኒ  ሕማማት / ጸ ገ ማት:  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
…………………………………….. 

  

3. ልልቢቢ:   ካርዲያ ክ  ኣ ርቴምያ     ሕማም ልቢ  ልቢ ድኻም   መጥቃዕ ቲ ልቢ   ሓቢሩ ዝውለድ ናይ ልቢ ጸ ገ ም   
ካታተራይዜሽን   
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 ናይ ልቢ ቱቦ  ሕማማት፣  ካልኦት ናይ ልቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት:  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: ………… 

4. ናናይይ ደደምም ትትቦቦታታትት:  ቫሪኮስ  መትኒ  (ኣ ብ ናይ እግሪ  መትኒ ታት)   ካሮቲድ ኣ ርተሪ  (ኣ ብ ናይ ክሳድ ኣ ርተሪታት)    
ናይ ደም ምርጋእ  ጸ ገ ማት   ናይ ደም ሕማም DVT (ትሮምቦሲስ )    PVD (ወሰናዊ ቫስኩላር  ሕማም)፣  ካልኦት 
ቫስኩላር  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: 
………………………………… 

  

5. ሚሚታታቦቦሊሊክክ  ሕሕማማማማትት:  ጽኪ ታይሮይድ   ሊምፍ ኖድ    ሳሊቨሪ  ጽኪ  ናይ ረሃ ጽ ጽኪ   ፒቱታሪ  ጽኪ   ሽኮርያ   
 ደም በዘሒ   ልዑል ናይ ስብሒ / ኮሌስቴሮል መጠን ፣  ካልኦት ሜታቦሊክ  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወመ 
መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: ………………………………………………………..…   

  

6. ስስርርዓዓተተ ምምስስትትንንፋፋስስ :  ኣ ዝማ    ትበርክሎሲስ    COPD (ሕዱር  ዓፋኒ  ናይ ፕሉሙናሪ  ሕማም)    ሀይ ረስ ኒ    
ተደጋጋሚ ናይ ምስትን ፋስ  ረኽሲን  ትን ፋስ  ምሕጻርን   ውድቀት ሳምባ  (ኒ ሞቶራክስ )   ሲስቲክ  ፋይብሮሲስ  
ካልኦት ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: …………………… 

  

7. ስስርርዓዓትት ምምሕሕቓቓቕቕ ምምግግቢቢ:   ቁስሊ (ዶዱነ ም/ ጋስትሪክ )  ምቅጻል ኣ ፍልቢ   ሕማም ክሮን    ኮላይቲስ    
ሪፍላክስ    ኮንታሮት   ፊሸር  / ፌስቱላ    ምዕ ባስ  መዓንጣ   ፓን ክሪያ ቲክ  ሕማማት / ረኽሲታት   
 ኢሶፋገ ስ    ሓሞት  ጸጸር  ሓሞት 
ካልኦት ናይ ስርዓት ምሕቓቕ ምግቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: ……………...………… 

  

8. ጸጸላላምም ከከብብዲዲ:  ጃንዲስ    ሄፓታይተስ  B, C, D   ሰባሕ ጸላም ከብዲ   ሲሮሲስ ፣  ካልኦት ናይ ስርዓት ምሕቓቕ  
ምግቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
………………………………………………...………… 

  

9. ሀሀርርኒኒ ያያ : ናይቲ ሀርኒ ያ  ቦታ: ኣብ ዳያፍራም  / ኣ ብ ሕምብርቲ / ኣ ብ የ ማናይ ረቃቒቶ / ኣ ብ ጸጋማይ ረቃቒቶ  
ርኒ ያኹም ንምሕካም መጥባሕቲ ኣ ካይድኩም ዲኹም?  ኣ ይፋል   እወ፣  መዓዝ (ዕ ለት)? …………….. እቲ ጸ ገ ም 
ተፈቲሑ ድዩ ?  ኣ ይፋል   እወ 

  

10. ኩኩላላሊሊትትንን  ናናይይ ሽሽንን ቲቲ ቱቱቦቦ ንን :  ተደጋገ ምቲ ረኽሲታት   ናይ ኩላሊትን  ናይ ሽን ቲ ቱቦን  ጸጸራት   ናይ ኩላሊት 
ሲስትታት   
 ዘ ይልሙድ ናይ ሽን ቲ ቱቦ   ውድቀት ኩላሊት፣  ካልኦት ናይ ኩላሊትን  ናይ ሽን ቲ ቱቦን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  
ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
……………………………………………………………………………. 

  

11. መመጋጋጥጥምምቲቲንን  ኣኣ ዕዕ ጽጽምምቲቲንን :  ኣ ርተራይቲስ    ጋውት   ሕቖ  / ዓን ዲ ሕቖ    መጋጥምቲ   ብርኪ 
ካልኦት ናይ መጋጥምቲን  ኣ ዕ ጽምቲን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: ……………..………… 

  

12. ናናይይ ቆቆርርበበትትንን  ናናይይ ጾጾ ታታዊዊ ረረኽኽቢቢንን  ሕሕማማማማትት:  ናይ ቆርበት ሕብጠታት   ናይ ቆርበት ቁስሊታት   ሶርያሲስ    
ብጾታዊ ረኽቢ ዝመሓላለፉ ሕማማት   
 ሲፊሊስ  
ካልኦት ናይ ቆርበትን  ናይ ጾ ታዊ ረኽቢን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: ………………….. 

  

13. ሓደገ ኛታት ሕብጠታትን  / ሕማማትን   (ካን ሰር )።    
14. ንን ደደቂቂ ኣኣ ንን ስስትትዮዮ:  ጡባት (ናይ ጡብ ምዕ ባይ እውን  ሓዊሱ)   ስርዓት ጋይናኮሎጂ፣  ሕማም / ካልኦት ናይ ደቂ 

ኣ ን ስትዮ ጸ ገ ማት   ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: 
…………………………………....………… 
 ጥን ስቲ ዲኺ?   ብመጥባሕቲ ወሊድኪ ትፈልጢ ዶ?   ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኺ  "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኪ 
መዓዝ(ዕ ለቱ) ኣ ብራህርሂ : …………………………… 

  

15. ንን ደደቂቂ ተተባባዕዕ ትትዮዮ:  ናይ ፕሮስቴት ጸ ገ ማት   ቫሪኮሲል / ሃ ይድሮሲል 
ካልኦት ናይ ደቂ ተባዕ ትዮ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኻ "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትካ  ኣ ብራህርህ : 
……………………...……….. 

  

16. ናናይይ ስስ ነነ  ኣኣ እእምምሮሮ ሕሕማማማማትት: ብሳይኮሎጂስት፣  ሳይካትሪስት ወይ ናይ ቤተ ሰብ ዶክተር  ዝተረኸበ  ናይ ስ ነ  ኣ እምሮ ሕማም።    
17. ናናይይ ኣኣ ፍፍንንጫጫ፣፣  እእዝዝኒኒ ንን  ጎጎ ሮሮሮሮንን  ጸጸ ገገ ምም:  ኣ ብ ድቃስ  ግዘ  ትን ፋስ  ምሕጻር  ሲንድረም   ናይ ኣ ፍንጫ ፖሊፕ   

ሲኑሳይተስ  
ካልኦት ናይ ኣ ፍንጫ፣  እዝኒ ን  ጎ ሮሮን  ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: …………………….. 

  

ብኽብረትኩም ዝርዝራት ኣ ቕርቡ: 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

B. ናናይይቲቲ ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ሓሓታታቲቲ መመግግለለጺጺ 
 1. ኩሎም እቶም መልሲታተይ ትኽክል ከምዝኾኑን  ብፈቓደይ ከምዝመለስኩዎምን  የ ረጋግጽ ኣ ለኹ።  

2. ኣ ብዚ ናይ ጥዕ ና  መግለጺ ዝተወሃቡ መልሲታትን  ካልኦት ናብቲ ኢንሹራን ስ  ወሃቢ ኣ ካል ዝቐርቡ ሓበሬታታትን  ነ ዚ ብዝምልከት በቲ 

ናናይይ ሕሕክክምምናና  ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ናናይይ ጥጥዕዕ ናና  መመግግለለጺጺ – ኣኣብብ 
እእስስራራኤኤልል ዘዘ ለለዉዉ ወወጻጻእእተተኛኛታታትት 
ኣኣ ብብዚዚ ንን ዝዝተተተተሓሓሓሓዘዘ  ናናይይ ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ማማመመልልከከቻቻ ዋዋኒኒ ንን ፣፣  ናናይይዚዚ ናናይይ ጥጥዕዕ ናና  መመግግለለጺጺ ዘዘ ይይፍፍለለ  
ኣኣ ካካ  እእዩዩ  
 
እእዚዚ ቅቅጥጥዒዒ እእዚዚ ንን ተተመመሳሳ ሰሰሊሊ ሕሕቶቶ ዘዘ ለለዎዎምም ሰሰብብኡኡትትንን  ኣኣ እእስስቲቲንን  ዝዝተተዳዳለለወወ እእዩዩ ።።  
ብብኽኽብብረረትትኩኩምም ነነ ዚዚ ቅቅጥጥዒዒ እእዚዚ ብብትትኽኽክክልልንን  ሙሙሉሉእእ  ብብሙሙሉሉእእንን  ምምልልእእዎዎ።።  
 
Attn. 
ሃ ረል ናይ ኢንሹራን ስ  ትካል Ltd. ወጻእተኛ ሰራሕተኛታት / ናይ ቱሪስት ኢሹራን ስ  ጨንፈር  
3 ኣ ባ  ሂለል ጎ ዳና ፣  P.O. ሳጥን  1951, Ramat Gan 5211802, ፋክስ : 03-7348083, ኢመይል: fax7930@harel-ins.co.il 

 

 
 
A ናናይይቲቲ ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ኣኣመመልልካካቲቲ ዝዝርርዝዝራራትት 

 

ቁጽሪ  ፓስፖርት ሽም ኣ ቦ  ሽም ዝተወለደሉ ዕ ለት ጾ ታ 
ተባ       ኣ ን         

ኣ ብዚ ናይ ጥዕ ና  መግለጺ እዚ እቲ ትኽክለኛ መልሲ ኣ ብ ዘ ለዎ ረደፊ "" ብምባል መልስኹም ኣ ቐምጡ።  ናይ ዝኾነ  ሕቶ መልስኹም "እወ" እን ተኾይኑ  
ካብቲ ዘ ሎ ዶክተር  ሓድሽ  ዝተሓደሰ  ምስክር  ወረቐት፣  ነ ቲ ጸ ገ ምኩም፣  ናይ ምርመራ ውጽኢትኩም፣  ዓይነ ት እቲ ሕክምና ነ  ግዜኣ ዊ ኩነ ታትኩም ዝገ ልጽ 
ክተተሓሕዙ ኣ ለኩም።    
ክክፍፍሊሊ A: ሓሓፈፈሻሻዊዊ ሕሕቶቶታታትት ኣኣ ይይፋፋልል እእወወ 
1. ቁመት ብ cm …………. ክብደት kg ………….   
2.  ኣ ደን ዘ ዝቲ እጻት ትጠቀም፣  ወይ ትጥቀም ኔ ርካ  ዲኻ? 

 መዓልታዊ ኣ ልኮል መስተታት ትሰቲ፣  ወይ ትሰቲ ኔ ርካ  ዲኻ? ብኽብረትኩም በዝሑ ግለጹ: …………. ብርጭቆታት 
ብመዓልቲ።   

  

3. ኣ ብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት፣  ናብዞም ዝስዕ ቡ ምርመራታ ሪፈር  ተባሂልኩም (ካብ ልሙድ ቼክ  ኣ ፕኩም ወጻኢ) ግን  ክሳብ ሕዚ 
ዘ ይከድኩሞ፣  ወይ ናይ መወዳእታ ናይ ምርመራኹም ውጽኢት ዘ ይሰማዕ ኩሞ ኣ ለኩም ድዩ ፣  ከም: ሕዱር  ሕማማት፣  
ካታተራይዜሽን ፣  ናይ ዓጽሚ ማፒን ግ፣  ኢኮካርድዮግራፊ፣  MRI፣  CT፣  ኣ ልትራሳውንድ (ካብ ልሙድ ቅድመ ወሊድ 
ምርመራታት ወጻኢ)፣  ባዮፕሲ፣  ሕቡእ  ደም፣  ኮሎኖስኮፒ ወይ ጋስትሮስኮፒ፣  ባዕ ሎም ዝፍጠሩ ሕማማት ከም ሉፐስ  
(መልስኹም "እወ" እን ተኾይኑ፣  ብኽብረትኩም ካብቲ ዝከታተለኩም ዶክተር ፣  እዞ ም ምርመራታት እዚኦም ን ክካየ ዱ 
ዝገ በረ  ምኽን ያት፣  ናይዞም ምርመራታት ውጽኢትን  ናይ መወዳእታ መደምደምታን  ዝገ ልጽ ምስክር  ወረቐት ኣምጽኡ)።   

  

4. ኣ ብዚ 10 ዓመት ውሽጢ፣  መጥባሕቲ/ ኣ ካል ነ ቒልካ  ምትካእ  ኣ ካይድኩም ወይ ክተካይዱ  ኔ ርኩም ዲኹም? ብኽብረትኩም 
ብዝርዝር  ኣ ቕርቡ: ……………………………………………………………… 

  

5. ኣ ብዚ 10 ዓመት ውሽጢ፣  ሆስፒታል ደቂስኩም ተሓኪምኩም ትፈልጡ ዲኹም? ኣ ብ ሆስፒታል ዝደቀስኩምሉ ምኽን ያትን  
ዝረኸብኩመዎ ሕክምና ን  ብኽብረትኩም ብዝርዝር  ኣ ቕርቡ።  

  

6. ኣ ብዚ 10 ዓመት ውሽጢ፣  መዓልታዊ መድሓኒ ት ትወስዱ፣  ወይ ክትወስዱ ተነ ጊሩኩም ይፈልጥ ድዩ ? ብኽብረትኩም እቲ 
ዝተሓከምኩመዎ/ ክትሕከምዎ ዝጸናሕኩም ሕማም፣  ሕክምንኡን  ን ክን ደይ ግዘ  እቲ መድሓኒ ት ክትወስድዎ 
ከምዝተነ ገ ረኩምን  ብዝርዝር  ኣ ቕርቡ? 

  

7. ዝኾነ  ናይ ኣ ለርጂ ጸ ገ ም ኣ ለኩም ተባሂልኩም ዲኹም? ብኽብረትኩም ብዝርዝር  ግለጹ: …………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
… 

  

ክክፍፍሊሊ B: ትትሕሕትት ክክብብሉሉ ምምስስ  ዝዝተተዘዘ ርርዘዘ ሩሩ ጸጸ ገገ ማማትት ዝዝተተተተሓሓሓሓዙዙ ሓሓደደንን  ካካብብኡኡ ንን ላላ ዕዕ ሊሊንን  ሕሕማማማማትት፣፣  ሲሲንንድድረረማማትትንን  ጸጸ ገገ ማማትትንን  ኣኣ ለለውውኹኹምም 
ተተባባሂሂልልኩኩምም ትትፈፈልልጡጡ ዲዲኹኹምም: 

ኣኣ ይይፋፋልል እእወወ 

1.  ስርዓተ ነ ርቭ    ሰረብሮቫስኩላር  ሓደጋ  (ስትሮክ )   ኢፒለፕሲ    ብዙሕ ስከለሮሲስ     
 ናይ ጭዋዳ ምጭባጥ ወይ ካልእ  ዘመንምን  ሕማም    ደጋጊሙ ዝኽሰት ምንጽርራው    ሕማም ርእሲ    ሚዛ ን  ናይ 
ዘ ይምሕላው ጸ ገ ም   ዓርስኻ ምስሓት    ፓርኪን ሰን  ሲንድረም    ኣ ልዛ ይመር  ሕማም    ምን ቅጥቃጥ   ዝሕታለ  
ኣ እምሮ    ኦቲዝም    ዳውን  ሲንድረም    ሰረብራል ፓልሲ    ፖሊዮማይሌቲስ  (ናይ ህጻናት መልመስቲ)    
ጋውቸር  ሕማም    ኣ ካላዊ ስምዒት ምጥፋእ  (ምድን ዛ ዝ)    ናይ ትኹረት ምስኣ ን  ጸ ገ ም    ማይግሪን      
 ናይ ምዝካር  ክእለት ምቕናስ  ኣ ጋጢምኩም (ዲመን ሽያ )    AIDS     HIV ተሸከምቲ    Lupus ብዝምልከት 
ዶክተር  ሪእኹም ትፈልጡ ዶ።    
ልልዕዕ ልል ክክብብሉሉ ንን ዝዝተተዘዘ ርርዘዘ ሩሩ ሕሕቶቶታታትት ንን ሓሓዲዲኦኦምም ወወይይ ልልዕዕ ሊሊኡኡ መመልልስስኹኹምም "እእወወ" እእንን ተተኾኾይይኑኑ ፣፣  ብብኽኽብብረረትትኩኩምም ካካብብ 
ዝዝከከታታተተለለኩኩምም ኒኒ ሮሮሎሎጂጂስስትት ሓሓድድሽሽ  ዝዝታታሓሓደደሰሰ  ደደብብዳዳበበ  ኣኣምምጽጽኡኡ።።   

  

2. ዓዓይይኒኒ ንን  ራራኢኢንን :    ካታራክት   ናይ ረቲና  ኮርን ያ ን  ጸ ገ ማት   ግላኮማ   ናይ ዓይኒ  ቁጠዐታት   ስትራቢስመስ    
 ዓይነ  ስውርነ ት   
ካልኦት ናይ ዓይኒ  ሕማማት / ጸ ገ ማት:  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
…………………………………….. 

  

3. ልልቢቢ:   ካርዲያ ክ  ኣ ርቴምያ     ሕማም ልቢ  ልቢ ድኻም   መጥቃዕ ቲ ልቢ   ሓቢሩ ዝውለድ ናይ ልቢ ጸ ገ ም   
ካታተራይዜሽን   

  

ናናይይ ሕሕክክምምናና  ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ናናይይ ጥጥዕዕ ናና  መመግግለለጺጺ – ኣኣብብ 
እእስስራራኤኤልል ዘዘ ለለዉዉ ወወጻጻእእተተኛኛታታትት 
ኣኣ ብብዚዚ ንን ዝዝተተተተሓሓሓሓዘዘ  ናናይይ ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ማማመመልልከከቻቻ ዋዋኒኒ ንን ፣፣  ናናይይዚዚ ናናይይ ጥጥዕዕ ናና  መመግግለለጺጺ ዘዘ ይይፍፍለለ  
ኣኣ ካካ  እእዩዩ  
 
እእዚዚ ቅቅጥጥዒዒ እእዚዚ ንን ተተመመሳሳ ሰሰሊሊ ሕሕቶቶ ዘዘ ለለዎዎምም ሰሰብብኡኡትትንን  ኣኣ እእስስቲቲንን  ዝዝተተዳዳለለወወ እእዩዩ ።።  
ብብኽኽብብረረትትኩኩምም ነነ ዚዚ ቅቅጥጥዒዒ እእዚዚ ብብትትኽኽክክልልንን  ሙሙሉሉእእ  ብብሙሙሉሉእእንን  ምምልልእእዎዎ።።  
 
Attn. 
ሃ ረል ናይ ኢንሹራን ስ  ትካል Ltd. ወጻእተኛ ሰራሕተኛታት / ናይ ቱሪስት ኢሹራን ስ  ጨንፈር  
3 ኣ ባ  ሂለል ጎ ዳና ፣  P.O. ሳጥን  1951, Ramat Gan 5211802, ፋክስ : 03-7348083, ኢመይል: fax7930@harel-ins.co.il 

 

 
 
A ናናይይቲቲ ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ኣኣመመልልካካቲቲ ዝዝርርዝዝራራትት 

 

ቁጽሪ  ፓስፖርት ሽም ኣ ቦ  ሽም ዝተወለደሉ ዕ ለት ጾ ታ 
ተባ       ኣ ን         

ኣ ብዚ ናይ ጥዕ ና  መግለጺ እዚ እቲ ትኽክለኛ መልሲ ኣ ብ ዘ ለዎ ረደፊ "" ብምባል መልስኹም ኣ ቐምጡ።  ናይ ዝኾነ  ሕቶ መልስኹም "እወ" እን ተኾይኑ  
ካብቲ ዘ ሎ ዶክተር  ሓድሽ  ዝተሓደሰ  ምስክር  ወረቐት፣  ነ ቲ ጸ ገ ምኩም፣  ናይ ምርመራ ውጽኢትኩም፣  ዓይነ ት እቲ ሕክምና ነ  ግዜኣ ዊ ኩነ ታትኩም ዝገ ልጽ 
ክተተሓሕዙ ኣ ለኩም።    
ክክፍፍሊሊ A: ሓሓፈፈሻሻዊዊ ሕሕቶቶታታትት ኣኣ ይይፋፋልል እእወወ 
1. ቁመት ብ cm …………. ክብደት kg ………….   
2.  ኣ ደን ዘ ዝቲ እጻት ትጠቀም፣  ወይ ትጥቀም ኔ ርካ  ዲኻ? 

 መዓልታዊ ኣ ልኮል መስተታት ትሰቲ፣  ወይ ትሰቲ ኔ ርካ  ዲኻ? ብኽብረትኩም በዝሑ ግለጹ: …………. ብርጭቆታት 
ብመዓልቲ።   

  

3. ኣ ብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት፣  ናብዞም ዝስዕ ቡ ምርመራታ ሪፈር  ተባሂልኩም (ካብ ልሙድ ቼክ  ኣ ፕኩም ወጻኢ) ግን  ክሳብ ሕዚ 
ዘ ይከድኩሞ፣  ወይ ናይ መወዳእታ ናይ ምርመራኹም ውጽኢት ዘ ይሰማዕ ኩሞ ኣ ለኩም ድዩ ፣  ከም: ሕዱር  ሕማማት፣  
ካታተራይዜሽን ፣  ናይ ዓጽሚ ማፒን ግ፣  ኢኮካርድዮግራፊ፣  MRI፣  CT፣  ኣ ልትራሳውንድ (ካብ ልሙድ ቅድመ ወሊድ 
ምርመራታት ወጻኢ)፣  ባዮፕሲ፣  ሕቡእ  ደም፣  ኮሎኖስኮፒ ወይ ጋስትሮስኮፒ፣  ባዕ ሎም ዝፍጠሩ ሕማማት ከም ሉፐስ  
(መልስኹም "እወ" እን ተኾይኑ፣  ብኽብረትኩም ካብቲ ዝከታተለኩም ዶክተር ፣  እዞ ም ምርመራታት እዚኦም ን ክካየ ዱ 
ዝገ በረ  ምኽን ያት፣  ናይዞም ምርመራታት ውጽኢትን  ናይ መወዳእታ መደምደምታን  ዝገ ልጽ ምስክር  ወረቐት ኣምጽኡ)።   

  

4. ኣ ብዚ 10 ዓመት ውሽጢ፣  መጥባሕቲ/ ኣ ካል ነ ቒልካ  ምትካእ  ኣ ካይድኩም ወይ ክተካይዱ  ኔ ርኩም ዲኹም? ብኽብረትኩም 
ብዝርዝር  ኣ ቕርቡ: ……………………………………………………………… 

  

5. ኣ ብዚ 10 ዓመት ውሽጢ፣  ሆስፒታል ደቂስኩም ተሓኪምኩም ትፈልጡ ዲኹም? ኣ ብ ሆስፒታል ዝደቀስኩምሉ ምኽን ያትን  
ዝረኸብኩመዎ ሕክምና ን  ብኽብረትኩም ብዝርዝር  ኣ ቕርቡ።  

  

6. ኣ ብዚ 10 ዓመት ውሽጢ፣  መዓልታዊ መድሓኒ ት ትወስዱ፣  ወይ ክትወስዱ ተነ ጊሩኩም ይፈልጥ ድዩ ? ብኽብረትኩም እቲ 
ዝተሓከምኩመዎ/ ክትሕከምዎ ዝጸናሕኩም ሕማም፣  ሕክምንኡን  ን ክን ደይ ግዘ  እቲ መድሓኒ ት ክትወስድዎ 
ከምዝተነ ገ ረኩምን  ብዝርዝር  ኣ ቕርቡ? 

  

7. ዝኾነ  ናይ ኣ ለርጂ ጸ ገ ም ኣ ለኩም ተባሂልኩም ዲኹም? ብኽብረትኩም ብዝርዝር  ግለጹ: …………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
… 

  

ክክፍፍሊሊ B: ትትሕሕትት ክክብብሉሉ ምምስስ  ዝዝተተዘዘ ርርዘዘ ሩሩ ጸጸ ገገ ማማትት ዝዝተተተተሓሓሓሓዙዙ ሓሓደደንን  ካካብብኡኡ ንን ላላ ዕዕ ሊሊንን  ሕሕማማማማትት፣፣  ሲሲንንድድረረማማትትንን  ጸጸ ገገ ማማትትንን  ኣኣ ለለውውኹኹምም 
ተተባባሂሂልልኩኩምም ትትፈፈልልጡጡ ዲዲኹኹምም: 

ኣኣ ይይፋፋልል እእወወ 

1.  ስርዓተ ነ ርቭ    ሰረብሮቫስኩላር  ሓደጋ  (ስትሮክ )   ኢፒለፕሲ    ብዙሕ ስከለሮሲስ     
 ናይ ጭዋዳ ምጭባጥ ወይ ካልእ  ዘመንምን  ሕማም    ደጋጊሙ ዝኽሰት ምንጽርራው    ሕማም ርእሲ    ሚዛ ን  ናይ 
ዘ ይምሕላው ጸ ገ ም   ዓርስኻ ምስሓት    ፓርኪን ሰን  ሲንድረም    ኣ ልዛ ይመር  ሕማም    ምን ቅጥቃጥ   ዝሕታለ  
ኣ እምሮ    ኦቲዝም    ዳውን  ሲንድረም    ሰረብራል ፓልሲ    ፖሊዮማይሌቲስ  (ናይ ህጻናት መልመስቲ)    
ጋውቸር  ሕማም    ኣ ካላዊ ስምዒት ምጥፋእ  (ምድን ዛ ዝ)    ናይ ትኹረት ምስኣ ን  ጸ ገ ም    ማይግሪን      
 ናይ ምዝካር  ክእለት ምቕናስ  ኣ ጋጢምኩም (ዲመን ሽያ )    AIDS     HIV ተሸከምቲ    Lupus ብዝምልከት 
ዶክተር  ሪእኹም ትፈልጡ ዶ።    
ልልዕዕ ልል ክክብብሉሉ ንን ዝዝተተዘዘ ርርዘዘ ሩሩ ሕሕቶቶታታትት ንን ሓሓዲዲኦኦምም ወወይይ ልልዕዕ ሊሊኡኡ መመልልስስኹኹምም "እእወወ" እእንን ተተኾኾይይኑኑ ፣፣  ብብኽኽብብረረትትኩኩምም ካካብብ 
ዝዝከከታታተተለለኩኩምም ኒኒ ሮሮሎሎጂጂስስትት ሓሓድድሽሽ  ዝዝታታሓሓደደሰሰ  ደደብብዳዳበበ  ኣኣምምጽጽኡኡ።።   

  

2. ዓዓይይኒኒ ንን  ራራኢኢንን :    ካታራክት   ናይ ረቲና  ኮርን ያ ን  ጸ ገ ማት   ግላኮማ   ናይ ዓይኒ  ቁጠዐታት   ስትራቢስመስ    
 ዓይነ  ስውርነ ት   
ካልኦት ናይ ዓይኒ  ሕማማት / ጸ ገ ማት:  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
…………………………………….. 

  

3. ልልቢቢ:   ካርዲያ ክ  ኣ ርቴምያ     ሕማም ልቢ  ልቢ ድኻም   መጥቃዕ ቲ ልቢ   ሓቢሩ ዝውለድ ናይ ልቢ ጸ ገ ም   
ካታተራይዜሽን   

  

ናናይይ ሕሕክክምምናና  ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ናናይይ ጥጥዕዕ ናና  መመግግለለጺጺ – ኣኣብብ 
እእስስራራኤኤልል ዘዘ ለለዉዉ ወወጻጻእእተተኛኛታታትት 
ኣኣ ብብዚዚ ንን ዝዝተተተተሓሓሓሓዘዘ  ናናይይ ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ማማመመልልከከቻቻ ዋዋኒኒ ንን ፣፣  ናናይይዚዚ ናናይይ ጥጥዕዕ ናና  መመግግለለጺጺ ዘዘ ይይፍፍለለ  
ኣኣ ካካ  እእዩዩ  
 
እእዚዚ ቅቅጥጥዒዒ እእዚዚ ንን ተተመመሳሳ ሰሰሊሊ ሕሕቶቶ ዘዘ ለለዎዎምም ሰሰብብኡኡትትንን  ኣኣ እእስስቲቲንን  ዝዝተተዳዳለለወወ እእዩዩ ።።  
ብብኽኽብብረረትትኩኩምም ነነ ዚዚ ቅቅጥጥዒዒ እእዚዚ ብብትትኽኽክክልልንን  ሙሙሉሉእእ  ብብሙሙሉሉእእንን  ምምልልእእዎዎ።።  
 
Attn. 
ሃ ረል ናይ ኢንሹራን ስ  ትካል Ltd. ወጻእተኛ ሰራሕተኛታት / ናይ ቱሪስት ኢሹራን ስ  ጨንፈር  
3 ኣ ባ  ሂለል ጎ ዳና ፣  P.O. ሳጥን  1951, Ramat Gan 5211802, ፋክስ : 03-7348083, ኢመይል: fax7930@harel-ins.co.il 

 

 
 
A ናናይይቲቲ ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ኣኣመመልልካካቲቲ ዝዝርርዝዝራራትት 

 

ቁጽሪ  ፓስፖርት ሽም ኣ ቦ  ሽም ዝተወለደሉ ዕ ለት ጾ ታ 
ተባ       ኣ ን         

ኣ ብዚ ናይ ጥዕ ና  መግለጺ እዚ እቲ ትኽክለኛ መልሲ ኣ ብ ዘ ለዎ ረደፊ "" ብምባል መልስኹም ኣ ቐምጡ።  ናይ ዝኾነ  ሕቶ መልስኹም "እወ" እን ተኾይኑ  
ካብቲ ዘ ሎ ዶክተር  ሓድሽ  ዝተሓደሰ  ምስክር  ወረቐት፣  ነ ቲ ጸ ገ ምኩም፣  ናይ ምርመራ ውጽኢትኩም፣  ዓይነ ት እቲ ሕክምና ነ  ግዜኣ ዊ ኩነ ታትኩም ዝገ ልጽ 
ክተተሓሕዙ ኣ ለኩም።    
ክክፍፍሊሊ A: ሓሓፈፈሻሻዊዊ ሕሕቶቶታታትት ኣኣ ይይፋፋልል እእወወ 
1. ቁመት ብ cm …………. ክብደት kg ………….   
2.  ኣ ደን ዘ ዝቲ እጻት ትጠቀም፣  ወይ ትጥቀም ኔ ርካ  ዲኻ? 

 መዓልታዊ ኣ ልኮል መስተታት ትሰቲ፣  ወይ ትሰቲ ኔ ርካ  ዲኻ? ብኽብረትኩም በዝሑ ግለጹ: …………. ብርጭቆታት 
ብመዓልቲ።   

  

3. ኣ ብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት፣  ናብዞም ዝስዕ ቡ ምርመራታ ሪፈር  ተባሂልኩም (ካብ ልሙድ ቼክ  ኣ ፕኩም ወጻኢ) ግን  ክሳብ ሕዚ 
ዘ ይከድኩሞ፣  ወይ ናይ መወዳእታ ናይ ምርመራኹም ውጽኢት ዘ ይሰማዕ ኩሞ ኣ ለኩም ድዩ ፣  ከም: ሕዱር  ሕማማት፣  
ካታተራይዜሽን ፣  ናይ ዓጽሚ ማፒን ግ፣  ኢኮካርድዮግራፊ፣  MRI፣  CT፣  ኣ ልትራሳውንድ (ካብ ልሙድ ቅድመ ወሊድ 
ምርመራታት ወጻኢ)፣  ባዮፕሲ፣  ሕቡእ  ደም፣  ኮሎኖስኮፒ ወይ ጋስትሮስኮፒ፣  ባዕ ሎም ዝፍጠሩ ሕማማት ከም ሉፐስ  
(መልስኹም "እወ" እን ተኾይኑ፣  ብኽብረትኩም ካብቲ ዝከታተለኩም ዶክተር ፣  እዞ ም ምርመራታት እዚኦም ን ክካየ ዱ 
ዝገ በረ  ምኽን ያት፣  ናይዞም ምርመራታት ውጽኢትን  ናይ መወዳእታ መደምደምታን  ዝገ ልጽ ምስክር  ወረቐት ኣምጽኡ)።   

  

4. ኣ ብዚ 10 ዓመት ውሽጢ፣  መጥባሕቲ/ ኣ ካል ነ ቒልካ  ምትካእ  ኣ ካይድኩም ወይ ክተካይዱ  ኔ ርኩም ዲኹም? ብኽብረትኩም 
ብዝርዝር  ኣ ቕርቡ: ……………………………………………………………… 

  

5. ኣ ብዚ 10 ዓመት ውሽጢ፣  ሆስፒታል ደቂስኩም ተሓኪምኩም ትፈልጡ ዲኹም? ኣ ብ ሆስፒታል ዝደቀስኩምሉ ምኽን ያትን  
ዝረኸብኩመዎ ሕክምና ን  ብኽብረትኩም ብዝርዝር  ኣ ቕርቡ።  

  

6. ኣ ብዚ 10 ዓመት ውሽጢ፣  መዓልታዊ መድሓኒ ት ትወስዱ፣  ወይ ክትወስዱ ተነ ጊሩኩም ይፈልጥ ድዩ ? ብኽብረትኩም እቲ 
ዝተሓከምኩመዎ/ ክትሕከምዎ ዝጸናሕኩም ሕማም፣  ሕክምንኡን  ን ክን ደይ ግዘ  እቲ መድሓኒ ት ክትወስድዎ 
ከምዝተነ ገ ረኩምን  ብዝርዝር  ኣ ቕርቡ? 

  

7. ዝኾነ  ናይ ኣ ለርጂ ጸ ገ ም ኣ ለኩም ተባሂልኩም ዲኹም? ብኽብረትኩም ብዝርዝር  ግለጹ: …………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
… 

  

ክክፍፍሊሊ B: ትትሕሕትት ክክብብሉሉ ምምስስ  ዝዝተተዘዘ ርርዘዘ ሩሩ ጸጸ ገገ ማማትት ዝዝተተተተሓሓሓሓዙዙ ሓሓደደንን  ካካብብኡኡ ንን ላላ ዕዕ ሊሊንን  ሕሕማማማማትት፣፣  ሲሲንንድድረረማማትትንን  ጸጸ ገገ ማማትትንን  ኣኣ ለለውውኹኹምም 
ተተባባሂሂልልኩኩምም ትትፈፈልልጡጡ ዲዲኹኹምም: 

ኣኣ ይይፋፋልል እእወወ 

1.  ስርዓተ ነ ርቭ    ሰረብሮቫስኩላር  ሓደጋ  (ስትሮክ )   ኢፒለፕሲ    ብዙሕ ስከለሮሲስ     
 ናይ ጭዋዳ ምጭባጥ ወይ ካልእ  ዘመንምን  ሕማም    ደጋጊሙ ዝኽሰት ምንጽርራው    ሕማም ርእሲ    ሚዛ ን  ናይ 
ዘ ይምሕላው ጸ ገ ም   ዓርስኻ ምስሓት    ፓርኪን ሰን  ሲንድረም    ኣ ልዛ ይመር  ሕማም    ምን ቅጥቃጥ   ዝሕታለ  
ኣ እምሮ    ኦቲዝም    ዳውን  ሲንድረም    ሰረብራል ፓልሲ    ፖሊዮማይሌቲስ  (ናይ ህጻናት መልመስቲ)    
ጋውቸር  ሕማም    ኣ ካላዊ ስምዒት ምጥፋእ  (ምድን ዛ ዝ)    ናይ ትኹረት ምስኣ ን  ጸ ገ ም    ማይግሪን      
 ናይ ምዝካር  ክእለት ምቕናስ  ኣ ጋጢምኩም (ዲመን ሽያ )    AIDS     HIV ተሸከምቲ    Lupus ብዝምልከት 
ዶክተር  ሪእኹም ትፈልጡ ዶ።    
ልልዕዕ ልል ክክብብሉሉ ንን ዝዝተተዘዘ ርርዘዘ ሩሩ ሕሕቶቶታታትት ንን ሓሓዲዲኦኦምም ወወይይ ልልዕዕ ሊሊኡኡ መመልልስስኹኹምም "እእወወ" እእንን ተተኾኾይይኑኑ ፣፣  ብብኽኽብብረረትትኩኩምም ካካብብ 
ዝዝከከታታተተለለኩኩምም ኒኒ ሮሮሎሎጂጂስስትት ሓሓድድሽሽ  ዝዝታታሓሓደደሰሰ  ደደብብዳዳበበ  ኣኣምምጽጽኡኡ።።   

  

2. ዓዓይይኒኒ ንን  ራራኢኢንን :    ካታራክት   ናይ ረቲና  ኮርን ያ ን  ጸ ገ ማት   ግላኮማ   ናይ ዓይኒ  ቁጠዐታት   ስትራቢስመስ    
 ዓይነ  ስውርነ ት   
ካልኦት ናይ ዓይኒ  ሕማማት / ጸ ገ ማት:  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
…………………………………….. 

  

3. ልልቢቢ:   ካርዲያ ክ  ኣ ርቴምያ     ሕማም ልቢ  ልቢ ድኻም   መጥቃዕ ቲ ልቢ   ሓቢሩ ዝውለድ ናይ ልቢ ጸ ገ ም   
ካታተራይዜሽን   

  

 ናይ ልቢ ቱቦ  ሕማማት፣  ካልኦት ናይ ልቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት:  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: ………… 

4. ናናይይ ደደምም ትትቦቦታታትት:  ቫሪኮስ  መትኒ  (ኣ ብ ናይ እግሪ  መትኒ ታት)   ካሮቲድ ኣ ርተሪ  (ኣ ብ ናይ ክሳድ ኣ ርተሪታት)    
ናይ ደም ምርጋእ  ጸ ገ ማት   ናይ ደም ሕማም DVT (ትሮምቦሲስ )    PVD (ወሰናዊ ቫስኩላር  ሕማም)፣  ካልኦት 
ቫስኩላር  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: 
………………………………… 

  

5. ሚሚታታቦቦሊሊክክ  ሕሕማማማማትት:  ጽኪ ታይሮይድ   ሊምፍ ኖድ    ሳሊቨሪ  ጽኪ  ናይ ረሃ ጽ ጽኪ   ፒቱታሪ  ጽኪ   ሽኮርያ   
 ደም በዘሒ   ልዑል ናይ ስብሒ / ኮሌስቴሮል መጠን ፣  ካልኦት ሜታቦሊክ  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወመ 
መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: ………………………………………………………..…   

  

6. ስስርርዓዓተተ ምምስስትትንንፋፋስስ :  ኣ ዝማ    ትበርክሎሲስ    COPD (ሕዱር  ዓፋኒ  ናይ ፕሉሙናሪ  ሕማም)    ሀይ ረስ ኒ    
ተደጋጋሚ ናይ ምስትን ፋስ  ረኽሲን  ትን ፋስ  ምሕጻርን   ውድቀት ሳምባ  (ኒ ሞቶራክስ )   ሲስቲክ  ፋይብሮሲስ  
ካልኦት ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: …………………… 

  

7. ስስርርዓዓትት ምምሕሕቓቓቕቕ ምምግግቢቢ:   ቁስሊ (ዶዱነ ም/ ጋስትሪክ )  ምቅጻል ኣ ፍልቢ   ሕማም ክሮን    ኮላይቲስ    
ሪፍላክስ    ኮንታሮት   ፊሸር  / ፌስቱላ    ምዕ ባስ  መዓንጣ   ፓን ክሪያ ቲክ  ሕማማት / ረኽሲታት   
 ኢሶፋገ ስ    ሓሞት  ጸጸር  ሓሞት 
ካልኦት ናይ ስርዓት ምሕቓቕ ምግቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: ……………...………… 

  

8. ጸጸላላምም ከከብብዲዲ:  ጃንዲስ    ሄፓታይተስ  B, C, D   ሰባሕ ጸላም ከብዲ   ሲሮሲስ ፣  ካልኦት ናይ ስርዓት ምሕቓቕ  
ምግቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
………………………………………………...………… 

  

9. ሀሀርርኒኒ ያያ : ናይቲ ሀርኒ ያ  ቦታ: ኣብ ዳያፍራም  / ኣ ብ ሕምብርቲ / ኣ ብ የ ማናይ ረቃቒቶ / ኣ ብ ጸጋማይ ረቃቒቶ  
ርኒ ያኹም ንምሕካም መጥባሕቲ ኣ ካይድኩም ዲኹም?  ኣ ይፋል   እወ፣  መዓዝ (ዕ ለት)? …………….. እቲ ጸ ገ ም 
ተፈቲሑ ድዩ ?  ኣ ይፋል   እወ 

  

10. ኩኩላላሊሊትትንን  ናናይይ ሽሽንን ቲቲ ቱቱቦቦ ንን :  ተደጋገ ምቲ ረኽሲታት   ናይ ኩላሊትን  ናይ ሽን ቲ ቱቦን  ጸጸራት   ናይ ኩላሊት 
ሲስትታት   
 ዘ ይልሙድ ናይ ሽን ቲ ቱቦ   ውድቀት ኩላሊት፣  ካልኦት ናይ ኩላሊትን  ናይ ሽን ቲ ቱቦን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  
ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
……………………………………………………………………………. 

  

11. መመጋጋጥጥምምቲቲንን  ኣኣ ዕዕ ጽጽምምቲቲንን :  ኣ ርተራይቲስ    ጋውት   ሕቖ  / ዓን ዲ ሕቖ    መጋጥምቲ   ብርኪ 
ካልኦት ናይ መጋጥምቲን  ኣ ዕ ጽምቲን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: ……………..………… 

  

12. ናናይይ ቆቆርርበበትትንን  ናናይይ ጾጾ ታታዊዊ ረረኽኽቢቢንን  ሕሕማማማማትት:  ናይ ቆርበት ሕብጠታት   ናይ ቆርበት ቁስሊታት   ሶርያሲስ    
ብጾታዊ ረኽቢ ዝመሓላለፉ ሕማማት   
 ሲፊሊስ  
ካልኦት ናይ ቆርበትን  ናይ ጾ ታዊ ረኽቢን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: ………………….. 

  

13. ሓደገ ኛታት ሕብጠታትን  / ሕማማትን   (ካን ሰር )።    
14. ንን ደደቂቂ ኣኣ ንን ስስትትዮዮ:  ጡባት (ናይ ጡብ ምዕ ባይ እውን  ሓዊሱ)   ስርዓት ጋይናኮሎጂ፣  ሕማም / ካልኦት ናይ ደቂ 

ኣ ን ስትዮ ጸ ገ ማት   ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: 
…………………………………....………… 
 ጥን ስቲ ዲኺ?   ብመጥባሕቲ ወሊድኪ ትፈልጢ ዶ?   ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኺ  "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኪ 
መዓዝ(ዕ ለቱ) ኣ ብራህርሂ : …………………………… 

  

15. ንን ደደቂቂ ተተባባዕዕ ትትዮዮ:  ናይ ፕሮስቴት ጸ ገ ማት   ቫሪኮሲል / ሃ ይድሮሲል 
ካልኦት ናይ ደቂ ተባዕ ትዮ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኻ "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትካ  ኣ ብራህርህ : 
……………………...……….. 

  

16. ናናይይ ስስ ነነ  ኣኣ እእምምሮሮ ሕሕማማማማትት: ብሳይኮሎጂስት፣  ሳይካትሪስት ወይ ናይ ቤተ ሰብ ዶክተር  ዝተረኸበ  ናይ ስ ነ  ኣ እምሮ ሕማም።    
17. ናናይይ ኣኣ ፍፍንንጫጫ፣፣  እእዝዝኒኒ ንን  ጎጎ ሮሮሮሮንን  ጸጸ ገገ ምም:  ኣ ብ ድቃስ  ግዘ  ትን ፋስ  ምሕጻር  ሲንድረም   ናይ ኣ ፍንጫ ፖሊፕ   

ሲኑሳይተስ  
ካልኦት ናይ ኣ ፍንጫ፣  እዝኒ ን  ጎ ሮሮን  ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: …………………….. 

  

ብኽብረትኩም ዝርዝራት ኣ ቕርቡ: 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

B. ናናይይቲቲ ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ሓሓታታቲቲ መመግግለለጺጺ 
 1. ኩሎም እቶም መልሲታተይ ትኽክል ከምዝኾኑን  ብፈቓደይ ከምዝመለስኩዎምን  የ ረጋግጽ ኣ ለኹ።  

2. ኣ ብዚ ናይ ጥዕ ና  መግለጺ ዝተወሃቡ መልሲታትን  ካልኦት ናብቲ ኢንሹራን ስ  ወሃቢ ኣ ካል ዝቐርቡ ሓበሬታታትን  ነ ዚ ብዝምልከት በቲ 

 ናይ ልቢ ቱቦ  ሕማማት፣  ካልኦት ናይ ልቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት:  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: ………… 

4. ናናይይ ደደምም ትትቦቦታታትት:  ቫሪኮስ  መትኒ  (ኣ ብ ናይ እግሪ  መትኒ ታት)   ካሮቲድ ኣ ርተሪ  (ኣ ብ ናይ ክሳድ ኣ ርተሪታት)    
ናይ ደም ምርጋእ  ጸ ገ ማት   ናይ ደም ሕማም DVT (ትሮምቦሲስ )    PVD (ወሰናዊ ቫስኩላር  ሕማም)፣  ካልኦት 
ቫስኩላር  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: 
………………………………… 

  

5. ሚሚታታቦቦሊሊክክ  ሕሕማማማማትት:  ጽኪ ታይሮይድ   ሊምፍ ኖድ    ሳሊቨሪ  ጽኪ  ናይ ረሃ ጽ ጽኪ   ፒቱታሪ  ጽኪ   ሽኮርያ   
 ደም በዘሒ   ልዑል ናይ ስብሒ / ኮሌስቴሮል መጠን ፣  ካልኦት ሜታቦሊክ  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወመ 
መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: ………………………………………………………..…   

  

6. ስስርርዓዓተተ ምምስስትትንንፋፋስስ :  ኣ ዝማ    ትበርክሎሲስ    COPD (ሕዱር  ዓፋኒ  ናይ ፕሉሙናሪ  ሕማም)    ሀይ ረስ ኒ    
ተደጋጋሚ ናይ ምስትን ፋስ  ረኽሲን  ትን ፋስ  ምሕጻርን   ውድቀት ሳምባ  (ኒ ሞቶራክስ )   ሲስቲክ  ፋይብሮሲስ  
ካልኦት ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: …………………… 

  

7. ስስርርዓዓትት ምምሕሕቓቓቕቕ ምምግግቢቢ:   ቁስሊ (ዶዱነ ም/ ጋስትሪክ )  ምቅጻል ኣ ፍልቢ   ሕማም ክሮን    ኮላይቲስ    
ሪፍላክስ    ኮንታሮት   ፊሸር  / ፌስቱላ    ምዕ ባስ  መዓንጣ   ፓን ክሪያ ቲክ  ሕማማት / ረኽሲታት   
 ኢሶፋገ ስ    ሓሞት  ጸጸር  ሓሞት 
ካልኦት ናይ ስርዓት ምሕቓቕ ምግቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: ……………...………… 

  

8. ጸጸላላምም ከከብብዲዲ:  ጃንዲስ    ሄፓታይተስ  B, C, D   ሰባሕ ጸላም ከብዲ   ሲሮሲስ ፣  ካልኦት ናይ ስርዓት ምሕቓቕ  
ምግቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
………………………………………………...………… 

  

9. ሀሀርርኒኒ ያያ : ናይቲ ሀርኒ ያ  ቦታ: ኣብ ዳያፍራም  / ኣ ብ ሕምብርቲ / ኣ ብ የ ማናይ ረቃቒቶ / ኣ ብ ጸጋማይ ረቃቒቶ  
ርኒ ያኹም ንምሕካም መጥባሕቲ ኣ ካይድኩም ዲኹም?  ኣ ይፋል   እወ፣  መዓዝ (ዕ ለት)? …………….. እቲ ጸ ገ ም 
ተፈቲሑ ድዩ ?  ኣ ይፋል   እወ 

  

10. ኩኩላላሊሊትትንን  ናናይይ ሽሽንን ቲቲ ቱቱቦቦ ንን :  ተደጋገ ምቲ ረኽሲታት   ናይ ኩላሊትን  ናይ ሽን ቲ ቱቦን  ጸጸራት   ናይ ኩላሊት 
ሲስትታት   
 ዘ ይልሙድ ናይ ሽን ቲ ቱቦ   ውድቀት ኩላሊት፣  ካልኦት ናይ ኩላሊትን  ናይ ሽን ቲ ቱቦን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  
ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
……………………………………………………………………………. 

  

11. መመጋጋጥጥምምቲቲንን  ኣኣ ዕዕ ጽጽምምቲቲንን :  ኣ ርተራይቲስ    ጋውት   ሕቖ  / ዓን ዲ ሕቖ    መጋጥምቲ   ብርኪ 
ካልኦት ናይ መጋጥምቲን  ኣ ዕ ጽምቲን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: ……………..………… 

  

12. ናናይይ ቆቆርርበበትትንን  ናናይይ ጾጾ ታታዊዊ ረረኽኽቢቢንን  ሕሕማማማማትት:  ናይ ቆርበት ሕብጠታት   ናይ ቆርበት ቁስሊታት   ሶርያሲስ    
ብጾታዊ ረኽቢ ዝመሓላለፉ ሕማማት   
 ሲፊሊስ  
ካልኦት ናይ ቆርበትን  ናይ ጾ ታዊ ረኽቢን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: ………………….. 

  

13. ሓደገ ኛታት ሕብጠታትን  / ሕማማትን   (ካን ሰር )።    
14. ንን ደደቂቂ ኣኣ ንን ስስትትዮዮ:  ጡባት (ናይ ጡብ ምዕ ባይ እውን  ሓዊሱ)   ስርዓት ጋይናኮሎጂ፣  ሕማም / ካልኦት ናይ ደቂ 

ኣ ን ስትዮ ጸ ገ ማት   ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: 
…………………………………....………… 
 ጥን ስቲ ዲኺ?   ብመጥባሕቲ ወሊድኪ ትፈልጢ ዶ?   ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኺ  "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኪ 
መዓዝ(ዕ ለቱ) ኣ ብራህርሂ : …………………………… 

  

15. ንን ደደቂቂ ተተባባዕዕ ትትዮዮ:  ናይ ፕሮስቴት ጸ ገ ማት   ቫሪኮሲል / ሃ ይድሮሲል 
ካልኦት ናይ ደቂ ተባዕ ትዮ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኻ "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትካ  ኣ ብራህርህ : 
……………………...……….. 

  

16. ናናይይ ስስ ነነ  ኣኣ እእምምሮሮ ሕሕማማማማትት: ብሳይኮሎጂስት፣  ሳይካትሪስት ወይ ናይ ቤተ ሰብ ዶክተር  ዝተረኸበ  ናይ ስ ነ  ኣ እምሮ ሕማም።    
17. ናናይይ ኣኣ ፍፍንንጫጫ፣፣  እእዝዝኒኒ ንን  ጎጎ ሮሮሮሮንን  ጸጸ ገገ ምም:  ኣ ብ ድቃስ  ግዘ  ትን ፋስ  ምሕጻር  ሲንድረም   ናይ ኣ ፍንጫ ፖሊፕ   

ሲኑሳይተስ  
ካልኦት ናይ ኣ ፍንጫ፣  እዝኒ ን  ጎ ሮሮን  ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: …………………….. 

  

ብኽብረትኩም ዝርዝራት ኣ ቕርቡ: 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

B. ናናይይቲቲ ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ሓሓታታቲቲ መመግግለለጺጺ 
 1. ኩሎም እቶም መልሲታተይ ትኽክል ከምዝኾኑን  ብፈቓደይ ከምዝመለስኩዎምን  የ ረጋግጽ ኣ ለኹ።  

2. ኣ ብዚ ናይ ጥዕ ና  መግለጺ ዝተወሃቡ መልሲታትን  ካልኦት ናብቲ ኢንሹራን ስ  ወሃቢ ኣ ካል ዝቐርቡ ሓበሬታታትን  ነ ዚ ብዝምልከት በቲ 

 ናይ ልቢ ቱቦ  ሕማማት፣  ካልኦት ናይ ልቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት:  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: ………… 

4. ናናይይ ደደምም ትትቦቦታታትት:  ቫሪኮስ  መትኒ  (ኣ ብ ናይ እግሪ  መትኒ ታት)   ካሮቲድ ኣ ርተሪ  (ኣ ብ ናይ ክሳድ ኣ ርተሪታት)    
ናይ ደም ምርጋእ  ጸ ገ ማት   ናይ ደም ሕማም DVT (ትሮምቦሲስ )    PVD (ወሰናዊ ቫስኩላር  ሕማም)፣  ካልኦት 
ቫስኩላር  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: 
………………………………… 

  

5. ሚሚታታቦቦሊሊክክ  ሕሕማማማማትት:  ጽኪ ታይሮይድ   ሊምፍ ኖድ    ሳሊቨሪ  ጽኪ  ናይ ረሃ ጽ ጽኪ   ፒቱታሪ  ጽኪ   ሽኮርያ   
 ደም በዘሒ   ልዑል ናይ ስብሒ / ኮሌስቴሮል መጠን ፣  ካልኦት ሜታቦሊክ  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወመ 
መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: ………………………………………………………..…   

  

6. ስስርርዓዓተተ ምምስስትትንንፋፋስስ :  ኣ ዝማ    ትበርክሎሲስ    COPD (ሕዱር  ዓፋኒ  ናይ ፕሉሙናሪ  ሕማም)    ሀይ ረስ ኒ    
ተደጋጋሚ ናይ ምስትን ፋስ  ረኽሲን  ትን ፋስ  ምሕጻርን   ውድቀት ሳምባ  (ኒ ሞቶራክስ )   ሲስቲክ  ፋይብሮሲስ  
ካልኦት ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: …………………… 

  

7. ስስርርዓዓትት ምምሕሕቓቓቕቕ ምምግግቢቢ:   ቁስሊ (ዶዱነ ም/ ጋስትሪክ )  ምቅጻል ኣ ፍልቢ   ሕማም ክሮን    ኮላይቲስ    
ሪፍላክስ    ኮንታሮት   ፊሸር  / ፌስቱላ    ምዕ ባስ  መዓንጣ   ፓን ክሪያ ቲክ  ሕማማት / ረኽሲታት   
 ኢሶፋገ ስ    ሓሞት  ጸጸር  ሓሞት 
ካልኦት ናይ ስርዓት ምሕቓቕ ምግቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: ……………...………… 

  

8. ጸጸላላምም ከከብብዲዲ:  ጃንዲስ    ሄፓታይተስ  B, C, D   ሰባሕ ጸላም ከብዲ   ሲሮሲስ ፣  ካልኦት ናይ ስርዓት ምሕቓቕ  
ምግቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
………………………………………………...………… 

  

9. ሀሀርርኒኒ ያያ : ናይቲ ሀርኒ ያ  ቦታ: ኣብ ዳያፍራም  / ኣ ብ ሕምብርቲ / ኣ ብ የ ማናይ ረቃቒቶ / ኣ ብ ጸጋማይ ረቃቒቶ  
ርኒ ያኹም ንምሕካም መጥባሕቲ ኣ ካይድኩም ዲኹም?  ኣ ይፋል   እወ፣  መዓዝ (ዕ ለት)? …………….. እቲ ጸ ገ ም 
ተፈቲሑ ድዩ ?  ኣ ይፋል   እወ 

  

10. ኩኩላላሊሊትትንን  ናናይይ ሽሽንን ቲቲ ቱቱቦቦ ንን :  ተደጋገ ምቲ ረኽሲታት   ናይ ኩላሊትን  ናይ ሽን ቲ ቱቦን  ጸጸራት   ናይ ኩላሊት 
ሲስትታት   
 ዘ ይልሙድ ናይ ሽን ቲ ቱቦ   ውድቀት ኩላሊት፣  ካልኦት ናይ ኩላሊትን  ናይ ሽን ቲ ቱቦን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  
ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
……………………………………………………………………………. 

  

11. መመጋጋጥጥምምቲቲንን  ኣኣ ዕዕ ጽጽምምቲቲንን :  ኣ ርተራይቲስ    ጋውት   ሕቖ  / ዓን ዲ ሕቖ    መጋጥምቲ   ብርኪ 
ካልኦት ናይ መጋጥምቲን  ኣ ዕ ጽምቲን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: ……………..………… 

  

12. ናናይይ ቆቆርርበበትትንን  ናናይይ ጾጾ ታታዊዊ ረረኽኽቢቢንን  ሕሕማማማማትት:  ናይ ቆርበት ሕብጠታት   ናይ ቆርበት ቁስሊታት   ሶርያሲስ    
ብጾታዊ ረኽቢ ዝመሓላለፉ ሕማማት   
 ሲፊሊስ  
ካልኦት ናይ ቆርበትን  ናይ ጾ ታዊ ረኽቢን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: ………………….. 

  

13. ሓደገ ኛታት ሕብጠታትን  / ሕማማትን   (ካን ሰር )።    
14. ንን ደደቂቂ ኣኣ ንን ስስትትዮዮ:  ጡባት (ናይ ጡብ ምዕ ባይ እውን  ሓዊሱ)   ስርዓት ጋይናኮሎጂ፣  ሕማም / ካልኦት ናይ ደቂ 

ኣ ን ስትዮ ጸ ገ ማት   ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: 
…………………………………....………… 
 ጥን ስቲ ዲኺ?   ብመጥባሕቲ ወሊድኪ ትፈልጢ ዶ?   ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኺ  "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኪ 
መዓዝ(ዕ ለቱ) ኣ ብራህርሂ : …………………………… 

  

15. ንን ደደቂቂ ተተባባዕዕ ትትዮዮ:  ናይ ፕሮስቴት ጸ ገ ማት   ቫሪኮሲል / ሃ ይድሮሲል 
ካልኦት ናይ ደቂ ተባዕ ትዮ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኻ "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትካ  ኣ ብራህርህ : 
……………………...……….. 

  

16. ናናይይ ስስ ነነ  ኣኣ እእምምሮሮ ሕሕማማማማትት: ብሳይኮሎጂስት፣  ሳይካትሪስት ወይ ናይ ቤተ ሰብ ዶክተር  ዝተረኸበ  ናይ ስ ነ  ኣ እምሮ ሕማም።    
17. ናናይይ ኣኣ ፍፍንንጫጫ፣፣  እእዝዝኒኒ ንን  ጎጎ ሮሮሮሮንን  ጸጸ ገገ ምም:  ኣ ብ ድቃስ  ግዘ  ትን ፋስ  ምሕጻር  ሲንድረም   ናይ ኣ ፍንጫ ፖሊፕ   

ሲኑሳይተስ  
ካልኦት ናይ ኣ ፍንጫ፣  እዝኒ ን  ጎ ሮሮን  ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: …………………….. 

  

ብኽብረትኩም ዝርዝራት ኣ ቕርቡ: 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

B. ናናይይቲቲ ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ሓሓታታቲቲ መመግግለለጺጺ 
 1. ኩሎም እቶም መልሲታተይ ትኽክል ከምዝኾኑን  ብፈቓደይ ከምዝመለስኩዎምን  የ ረጋግጽ ኣ ለኹ።  

2. ኣ ብዚ ናይ ጥዕ ና  መግለጺ ዝተወሃቡ መልሲታትን  ካልኦት ናብቲ ኢንሹራን ስ  ወሃቢ ኣ ካል ዝቐርቡ ሓበሬታታትን  ነ ዚ ብዝምልከት በቲ 

 ናይ ልቢ ቱቦ  ሕማማት፣  ካልኦት ናይ ልቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት:  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: ………… 

4. ናናይይ ደደምም ትትቦቦታታትት:  ቫሪኮስ  መትኒ  (ኣ ብ ናይ እግሪ  መትኒ ታት)   ካሮቲድ ኣ ርተሪ  (ኣ ብ ናይ ክሳድ ኣ ርተሪታት)    
ናይ ደም ምርጋእ  ጸ ገ ማት   ናይ ደም ሕማም DVT (ትሮምቦሲስ )    PVD (ወሰናዊ ቫስኩላር  ሕማም)፣  ካልኦት 
ቫስኩላር  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: 
………………………………… 

  

5. ሚሚታታቦቦሊሊክክ  ሕሕማማማማትት:  ጽኪ ታይሮይድ   ሊምፍ ኖድ    ሳሊቨሪ  ጽኪ  ናይ ረሃ ጽ ጽኪ   ፒቱታሪ  ጽኪ   ሽኮርያ   
 ደም በዘሒ   ልዑል ናይ ስብሒ / ኮሌስቴሮል መጠን ፣  ካልኦት ሜታቦሊክ  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወመ 
መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: ………………………………………………………..…   

  

6. ስስርርዓዓተተ ምምስስትትንንፋፋስስ :  ኣ ዝማ    ትበርክሎሲስ    COPD (ሕዱር  ዓፋኒ  ናይ ፕሉሙናሪ  ሕማም)    ሀይ ረስ ኒ    
ተደጋጋሚ ናይ ምስትን ፋስ  ረኽሲን  ትን ፋስ  ምሕጻርን   ውድቀት ሳምባ  (ኒ ሞቶራክስ )   ሲስቲክ  ፋይብሮሲስ  
ካልኦት ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: …………………… 

  

7. ስስርርዓዓትት ምምሕሕቓቓቕቕ ምምግግቢቢ:   ቁስሊ (ዶዱነ ም/ ጋስትሪክ )  ምቅጻል ኣ ፍልቢ   ሕማም ክሮን    ኮላይቲስ    
ሪፍላክስ    ኮንታሮት   ፊሸር  / ፌስቱላ    ምዕ ባስ  መዓንጣ   ፓን ክሪያ ቲክ  ሕማማት / ረኽሲታት   
 ኢሶፋገ ስ    ሓሞት  ጸጸር  ሓሞት 
ካልኦት ናይ ስርዓት ምሕቓቕ ምግቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: ……………...………… 

  

8. ጸጸላላምም ከከብብዲዲ:  ጃንዲስ    ሄፓታይተስ  B, C, D   ሰባሕ ጸላም ከብዲ   ሲሮሲስ ፣  ካልኦት ናይ ስርዓት ምሕቓቕ  
ምግቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
………………………………………………...………… 

  

9. ሀሀርርኒኒ ያያ : ናይቲ ሀርኒ ያ  ቦታ: ኣብ ዳያፍራም  / ኣ ብ ሕምብርቲ / ኣ ብ የ ማናይ ረቃቒቶ / ኣ ብ ጸጋማይ ረቃቒቶ  
ርኒ ያኹም ንምሕካም መጥባሕቲ ኣ ካይድኩም ዲኹም?  ኣ ይፋል   እወ፣  መዓዝ (ዕ ለት)? …………….. እቲ ጸ ገ ም 
ተፈቲሑ ድዩ ?  ኣ ይፋል   እወ 

  

10. ኩኩላላሊሊትትንን  ናናይይ ሽሽንን ቲቲ ቱቱቦቦ ንን :  ተደጋገ ምቲ ረኽሲታት   ናይ ኩላሊትን  ናይ ሽን ቲ ቱቦን  ጸጸራት   ናይ ኩላሊት 
ሲስትታት   
 ዘ ይልሙድ ናይ ሽን ቲ ቱቦ   ውድቀት ኩላሊት፣  ካልኦት ናይ ኩላሊትን  ናይ ሽን ቲ ቱቦን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  
ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
……………………………………………………………………………. 

  

11. መመጋጋጥጥምምቲቲንን  ኣኣ ዕዕ ጽጽምምቲቲንን :  ኣ ርተራይቲስ    ጋውት   ሕቖ  / ዓን ዲ ሕቖ    መጋጥምቲ   ብርኪ 
ካልኦት ናይ መጋጥምቲን  ኣ ዕ ጽምቲን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: ……………..………… 

  

12. ናናይይ ቆቆርርበበትትንን  ናናይይ ጾጾ ታታዊዊ ረረኽኽቢቢንን  ሕሕማማማማትት:  ናይ ቆርበት ሕብጠታት   ናይ ቆርበት ቁስሊታት   ሶርያሲስ    
ብጾታዊ ረኽቢ ዝመሓላለፉ ሕማማት   
 ሲፊሊስ  
ካልኦት ናይ ቆርበትን  ናይ ጾ ታዊ ረኽቢን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: ………………….. 

  

13. ሓደገ ኛታት ሕብጠታትን  / ሕማማትን   (ካን ሰር )።    
14. ንን ደደቂቂ ኣኣ ንን ስስትትዮዮ:  ጡባት (ናይ ጡብ ምዕ ባይ እውን  ሓዊሱ)   ስርዓት ጋይናኮሎጂ፣  ሕማም / ካልኦት ናይ ደቂ 

ኣ ን ስትዮ ጸ ገ ማት   ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: 
…………………………………....………… 
 ጥን ስቲ ዲኺ?   ብመጥባሕቲ ወሊድኪ ትፈልጢ ዶ?   ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኺ  "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኪ 
መዓዝ(ዕ ለቱ) ኣ ብራህርሂ : …………………………… 

  

15. ንን ደደቂቂ ተተባባዕዕ ትትዮዮ:  ናይ ፕሮስቴት ጸ ገ ማት   ቫሪኮሲል / ሃ ይድሮሲል 
ካልኦት ናይ ደቂ ተባዕ ትዮ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኻ "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትካ  ኣ ብራህርህ : 
……………………...……….. 

  

16. ናናይይ ስስ ነነ  ኣኣ እእምምሮሮ ሕሕማማማማትት: ብሳይኮሎጂስት፣  ሳይካትሪስት ወይ ናይ ቤተ ሰብ ዶክተር  ዝተረኸበ  ናይ ስ ነ  ኣ እምሮ ሕማም።    
17. ናናይይ ኣኣ ፍፍንንጫጫ፣፣  እእዝዝኒኒ ንን  ጎጎ ሮሮሮሮንን  ጸጸ ገገ ምም:  ኣ ብ ድቃስ  ግዘ  ትን ፋስ  ምሕጻር  ሲንድረም   ናይ ኣ ፍንጫ ፖሊፕ   

ሲኑሳይተስ  
ካልኦት ናይ ኣ ፍንጫ፣  እዝኒ ን  ጎ ሮሮን  ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: …………………….. 

  

ብኽብረትኩም ዝርዝራት ኣ ቕርቡ: 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

B. ናናይይቲቲ ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ሓሓታታቲቲ መመግግለለጺጺ 
 1. ኩሎም እቶም መልሲታተይ ትኽክል ከምዝኾኑን  ብፈቓደይ ከምዝመለስኩዎምን  የ ረጋግጽ ኣ ለኹ።  

2. ኣ ብዚ ናይ ጥዕ ና  መግለጺ ዝተወሃቡ መልሲታትን  ካልኦት ናብቲ ኢንሹራን ስ  ወሃቢ ኣ ካል ዝቐርቡ ሓበሬታታትን  ነ ዚ ብዝምልከት በቲ 

 ናይ ልቢ ቱቦ  ሕማማት፣  ካልኦት ናይ ልቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት:  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: ………… 

4. ናናይይ ደደምም ትትቦቦታታትት:  ቫሪኮስ  መትኒ  (ኣ ብ ናይ እግሪ  መትኒ ታት)   ካሮቲድ ኣ ርተሪ  (ኣ ብ ናይ ክሳድ ኣ ርተሪታት)    
ናይ ደም ምርጋእ  ጸ ገ ማት   ናይ ደም ሕማም DVT (ትሮምቦሲስ )    PVD (ወሰናዊ ቫስኩላር  ሕማም)፣  ካልኦት 
ቫስኩላር  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: 
………………………………… 

  

5. ሚሚታታቦቦሊሊክክ  ሕሕማማማማትት:  ጽኪ ታይሮይድ   ሊምፍ ኖድ    ሳሊቨሪ  ጽኪ  ናይ ረሃ ጽ ጽኪ   ፒቱታሪ  ጽኪ   ሽኮርያ   
 ደም በዘሒ   ልዑል ናይ ስብሒ / ኮሌስቴሮል መጠን ፣  ካልኦት ሜታቦሊክ  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወመ 
መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: ………………………………………………………..…   

  

6. ስስርርዓዓተተ ምምስስትትንንፋፋስስ :  ኣ ዝማ    ትበርክሎሲስ    COPD (ሕዱር  ዓፋኒ  ናይ ፕሉሙናሪ  ሕማም)    ሀይ ረስ ኒ    
ተደጋጋሚ ናይ ምስትን ፋስ  ረኽሲን  ትን ፋስ  ምሕጻርን   ውድቀት ሳምባ  (ኒ ሞቶራክስ )   ሲስቲክ  ፋይብሮሲስ  
ካልኦት ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: …………………… 

  

7. ስስርርዓዓትት ምምሕሕቓቓቕቕ ምምግግቢቢ:   ቁስሊ (ዶዱነ ም/ ጋስትሪክ )  ምቅጻል ኣ ፍልቢ   ሕማም ክሮን    ኮላይቲስ    
ሪፍላክስ    ኮንታሮት   ፊሸር  / ፌስቱላ    ምዕ ባስ  መዓንጣ   ፓን ክሪያ ቲክ  ሕማማት / ረኽሲታት   
 ኢሶፋገ ስ    ሓሞት  ጸጸር  ሓሞት 
ካልኦት ናይ ስርዓት ምሕቓቕ ምግቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: ……………...………… 

  

8. ጸጸላላምም ከከብብዲዲ:  ጃንዲስ    ሄፓታይተስ  B, C, D   ሰባሕ ጸላም ከብዲ   ሲሮሲስ ፣  ካልኦት ናይ ስርዓት ምሕቓቕ  
ምግቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
………………………………………………...………… 

  

9. ሀሀርርኒኒ ያያ : ናይቲ ሀርኒ ያ  ቦታ: ኣብ ዳያፍራም  / ኣ ብ ሕምብርቲ / ኣ ብ የ ማናይ ረቃቒቶ / ኣ ብ ጸጋማይ ረቃቒቶ  
ርኒ ያኹም ንምሕካም መጥባሕቲ ኣ ካይድኩም ዲኹም?  ኣ ይፋል   እወ፣  መዓዝ (ዕ ለት)? …………….. እቲ ጸ ገ ም 
ተፈቲሑ ድዩ ?  ኣ ይፋል   እወ 

  

10. ኩኩላላሊሊትትንን  ናናይይ ሽሽንን ቲቲ ቱቱቦቦ ንን :  ተደጋገ ምቲ ረኽሲታት   ናይ ኩላሊትን  ናይ ሽን ቲ ቱቦን  ጸጸራት   ናይ ኩላሊት 
ሲስትታት   
 ዘ ይልሙድ ናይ ሽን ቲ ቱቦ   ውድቀት ኩላሊት፣  ካልኦት ናይ ኩላሊትን  ናይ ሽን ቲ ቱቦን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  
ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
……………………………………………………………………………. 

  

11. መመጋጋጥጥምምቲቲንን  ኣኣ ዕዕ ጽጽምምቲቲንን :  ኣ ርተራይቲስ    ጋውት   ሕቖ  / ዓን ዲ ሕቖ    መጋጥምቲ   ብርኪ 
ካልኦት ናይ መጋጥምቲን  ኣ ዕ ጽምቲን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: ……………..………… 

  

12. ናናይይ ቆቆርርበበትትንን  ናናይይ ጾጾ ታታዊዊ ረረኽኽቢቢንን  ሕሕማማማማትት:  ናይ ቆርበት ሕብጠታት   ናይ ቆርበት ቁስሊታት   ሶርያሲስ    
ብጾታዊ ረኽቢ ዝመሓላለፉ ሕማማት   
 ሲፊሊስ  
ካልኦት ናይ ቆርበትን  ናይ ጾ ታዊ ረኽቢን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: ………………….. 

  

13. ሓደገ ኛታት ሕብጠታትን  / ሕማማትን   (ካን ሰር )።    
14. ንን ደደቂቂ ኣኣ ንን ስስትትዮዮ:  ጡባት (ናይ ጡብ ምዕ ባይ እውን  ሓዊሱ)   ስርዓት ጋይናኮሎጂ፣  ሕማም / ካልኦት ናይ ደቂ 

ኣ ን ስትዮ ጸ ገ ማት   ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: 
…………………………………....………… 
 ጥን ስቲ ዲኺ?   ብመጥባሕቲ ወሊድኪ ትፈልጢ ዶ?   ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኺ  "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኪ 
መዓዝ(ዕ ለቱ) ኣ ብራህርሂ : …………………………… 

  

15. ንን ደደቂቂ ተተባባዕዕ ትትዮዮ:  ናይ ፕሮስቴት ጸ ገ ማት   ቫሪኮሲል / ሃ ይድሮሲል 
ካልኦት ናይ ደቂ ተባዕ ትዮ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኻ "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትካ  ኣ ብራህርህ : 
……………………...……….. 

  

16. ናናይይ ስስ ነነ  ኣኣ እእምምሮሮ ሕሕማማማማትት: ብሳይኮሎጂስት፣  ሳይካትሪስት ወይ ናይ ቤተ ሰብ ዶክተር  ዝተረኸበ  ናይ ስ ነ  ኣ እምሮ ሕማም።    
17. ናናይይ ኣኣ ፍፍንንጫጫ፣፣  እእዝዝኒኒ ንን  ጎጎ ሮሮሮሮንን  ጸጸ ገገ ምም:  ኣ ብ ድቃስ  ግዘ  ትን ፋስ  ምሕጻር  ሲንድረም   ናይ ኣ ፍንጫ ፖሊፕ   

ሲኑሳይተስ  
ካልኦት ናይ ኣ ፍንጫ፣  እዝኒ ን  ጎ ሮሮን  ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: …………………….. 

  

ብኽብረትኩም ዝርዝራት ኣ ቕርቡ: 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

B. ናናይይቲቲ ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ሓሓታታቲቲ መመግግለለጺጺ 
 1. ኩሎም እቶም መልሲታተይ ትኽክል ከምዝኾኑን  ብፈቓደይ ከምዝመለስኩዎምን  የ ረጋግጽ ኣ ለኹ።  

2. ኣ ብዚ ናይ ጥዕ ና  መግለጺ ዝተወሃቡ መልሲታትን  ካልኦት ናብቲ ኢንሹራን ስ  ወሃቢ ኣ ካል ዝቐርቡ ሓበሬታታትን  ነ ዚ ብዝምልከት በቲ 

 ናይ ልቢ ቱቦ  ሕማማት፣  ካልኦት ናይ ልቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት:  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: ………… 

4. ናናይይ ደደምም ትትቦቦታታትት:  ቫሪኮስ  መትኒ  (ኣ ብ ናይ እግሪ  መትኒ ታት)   ካሮቲድ ኣ ርተሪ  (ኣ ብ ናይ ክሳድ ኣ ርተሪታት)    
ናይ ደም ምርጋእ  ጸ ገ ማት   ናይ ደም ሕማም DVT (ትሮምቦሲስ )    PVD (ወሰናዊ ቫስኩላር  ሕማም)፣  ካልኦት 
ቫስኩላር  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: 
………………………………… 

  

5. ሚሚታታቦቦሊሊክክ  ሕሕማማማማትት:  ጽኪ ታይሮይድ   ሊምፍ ኖድ    ሳሊቨሪ  ጽኪ  ናይ ረሃ ጽ ጽኪ   ፒቱታሪ  ጽኪ   ሽኮርያ   
 ደም በዘሒ   ልዑል ናይ ስብሒ / ኮሌስቴሮል መጠን ፣  ካልኦት ሜታቦሊክ  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወመ 
መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: ………………………………………………………..…   

  

6. ስስርርዓዓተተ ምምስስትትንንፋፋስስ :  ኣ ዝማ    ትበርክሎሲስ    COPD (ሕዱር  ዓፋኒ  ናይ ፕሉሙናሪ  ሕማም)    ሀይ ረስ ኒ    
ተደጋጋሚ ናይ ምስትን ፋስ  ረኽሲን  ትን ፋስ  ምሕጻርን   ውድቀት ሳምባ  (ኒ ሞቶራክስ )   ሲስቲክ  ፋይብሮሲስ  
ካልኦት ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: …………………… 

  

7. ስስርርዓዓትት ምምሕሕቓቓቕቕ ምምግግቢቢ:   ቁስሊ (ዶዱነ ም/ ጋስትሪክ )  ምቅጻል ኣ ፍልቢ   ሕማም ክሮን    ኮላይቲስ    
ሪፍላክስ    ኮንታሮት   ፊሸር  / ፌስቱላ    ምዕ ባስ  መዓንጣ   ፓን ክሪያ ቲክ  ሕማማት / ረኽሲታት   
 ኢሶፋገ ስ    ሓሞት  ጸጸር  ሓሞት 
ካልኦት ናይ ስርዓት ምሕቓቕ ምግቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: ……………...………… 

  

8. ጸጸላላምም ከከብብዲዲ:  ጃንዲስ    ሄፓታይተስ  B, C, D   ሰባሕ ጸላም ከብዲ   ሲሮሲስ ፣  ካልኦት ናይ ስርዓት ምሕቓቕ  
ምግቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
………………………………………………...………… 

  

9. ሀሀርርኒኒ ያያ : ናይቲ ሀርኒ ያ  ቦታ: ኣብ ዳያፍራም  / ኣ ብ ሕምብርቲ / ኣ ብ የ ማናይ ረቃቒቶ / ኣ ብ ጸጋማይ ረቃቒቶ  
ርኒ ያኹም ንምሕካም መጥባሕቲ ኣ ካይድኩም ዲኹም?  ኣ ይፋል   እወ፣  መዓዝ (ዕ ለት)? …………….. እቲ ጸ ገ ም 
ተፈቲሑ ድዩ ?  ኣ ይፋል   እወ 

  

10. ኩኩላላሊሊትትንን  ናናይይ ሽሽንን ቲቲ ቱቱቦቦ ንን :  ተደጋገ ምቲ ረኽሲታት   ናይ ኩላሊትን  ናይ ሽን ቲ ቱቦን  ጸጸራት   ናይ ኩላሊት 
ሲስትታት   
 ዘ ይልሙድ ናይ ሽን ቲ ቱቦ   ውድቀት ኩላሊት፣  ካልኦት ናይ ኩላሊትን  ናይ ሽን ቲ ቱቦን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  
ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
……………………………………………………………………………. 

  

11. መመጋጋጥጥምምቲቲንን  ኣኣ ዕዕ ጽጽምምቲቲንን :  ኣ ርተራይቲስ    ጋውት   ሕቖ  / ዓን ዲ ሕቖ    መጋጥምቲ   ብርኪ 
ካልኦት ናይ መጋጥምቲን  ኣ ዕ ጽምቲን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: ……………..………… 

  

12. ናናይይ ቆቆርርበበትትንን  ናናይይ ጾጾ ታታዊዊ ረረኽኽቢቢንን  ሕሕማማማማትት:  ናይ ቆርበት ሕብጠታት   ናይ ቆርበት ቁስሊታት   ሶርያሲስ    
ብጾታዊ ረኽቢ ዝመሓላለፉ ሕማማት   
 ሲፊሊስ  
ካልኦት ናይ ቆርበትን  ናይ ጾ ታዊ ረኽቢን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: ………………….. 

  

13. ሓደገ ኛታት ሕብጠታትን  / ሕማማትን   (ካን ሰር )።    
14. ንን ደደቂቂ ኣኣ ንን ስስትትዮዮ:  ጡባት (ናይ ጡብ ምዕ ባይ እውን  ሓዊሱ)   ስርዓት ጋይናኮሎጂ፣  ሕማም / ካልኦት ናይ ደቂ 

ኣ ን ስትዮ ጸ ገ ማት   ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: 
…………………………………....………… 
 ጥን ስቲ ዲኺ?   ብመጥባሕቲ ወሊድኪ ትፈልጢ ዶ?   ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኺ  "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኪ 
መዓዝ(ዕ ለቱ) ኣ ብራህርሂ : …………………………… 

  

15. ንን ደደቂቂ ተተባባዕዕ ትትዮዮ:  ናይ ፕሮስቴት ጸ ገ ማት   ቫሪኮሲል / ሃ ይድሮሲል 
ካልኦት ናይ ደቂ ተባዕ ትዮ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኻ "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትካ  ኣ ብራህርህ : 
……………………...……….. 

  

16. ናናይይ ስስ ነነ  ኣኣ እእምምሮሮ ሕሕማማማማትት: ብሳይኮሎጂስት፣  ሳይካትሪስት ወይ ናይ ቤተ ሰብ ዶክተር  ዝተረኸበ  ናይ ስ ነ  ኣ እምሮ ሕማም።    
17. ናናይይ ኣኣ ፍፍንንጫጫ፣፣  እእዝዝኒኒ ንን  ጎጎ ሮሮሮሮንን  ጸጸ ገገ ምም:  ኣ ብ ድቃስ  ግዘ  ትን ፋስ  ምሕጻር  ሲንድረም   ናይ ኣ ፍንጫ ፖሊፕ   

ሲኑሳይተስ  
ካልኦት ናይ ኣ ፍንጫ፣  እዝኒ ን  ጎ ሮሮን  ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: …………………….. 

  

ብኽብረትኩም ዝርዝራት ኣ ቕርቡ: 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

B. ናናይይቲቲ ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ሓሓታታቲቲ መመግግለለጺጺ 
 1. ኩሎም እቶም መልሲታተይ ትኽክል ከምዝኾኑን  ብፈቓደይ ከምዝመለስኩዎምን  የ ረጋግጽ ኣ ለኹ።  

2. ኣ ብዚ ናይ ጥዕ ና  መግለጺ ዝተወሃቡ መልሲታትን  ካልኦት ናብቲ ኢንሹራን ስ  ወሃቢ ኣ ካል ዝቐርቡ ሓበሬታታትን  ነ ዚ ብዝምልከት በቲ 

 ናይ ልቢ ቱቦ  ሕማማት፣  ካልኦት ናይ ልቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት:  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: ………… 

4. ናናይይ ደደምም ትትቦቦታታትት:  ቫሪኮስ  መትኒ  (ኣ ብ ናይ እግሪ  መትኒ ታት)   ካሮቲድ ኣ ርተሪ  (ኣ ብ ናይ ክሳድ ኣ ርተሪታት)    
ናይ ደም ምርጋእ  ጸ ገ ማት   ናይ ደም ሕማም DVT (ትሮምቦሲስ )    PVD (ወሰናዊ ቫስኩላር  ሕማም)፣  ካልኦት 
ቫስኩላር  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: 
………………………………… 

  

5. ሚሚታታቦቦሊሊክክ  ሕሕማማማማትት:  ጽኪ ታይሮይድ   ሊምፍ ኖድ    ሳሊቨሪ  ጽኪ  ናይ ረሃ ጽ ጽኪ   ፒቱታሪ  ጽኪ   ሽኮርያ   
 ደም በዘሒ   ልዑል ናይ ስብሒ / ኮሌስቴሮል መጠን ፣  ካልኦት ሜታቦሊክ  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወመ 
መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: ………………………………………………………..…   

  

6. ስስርርዓዓተተ ምምስስትትንንፋፋስስ :  ኣ ዝማ    ትበርክሎሲስ    COPD (ሕዱር  ዓፋኒ  ናይ ፕሉሙናሪ  ሕማም)    ሀይ ረስ ኒ    
ተደጋጋሚ ናይ ምስትን ፋስ  ረኽሲን  ትን ፋስ  ምሕጻርን   ውድቀት ሳምባ  (ኒ ሞቶራክስ )   ሲስቲክ  ፋይብሮሲስ  
ካልኦት ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: …………………… 

  

7. ስስርርዓዓትት ምምሕሕቓቓቕቕ ምምግግቢቢ:   ቁስሊ (ዶዱነ ም/ ጋስትሪክ )  ምቅጻል ኣ ፍልቢ   ሕማም ክሮን    ኮላይቲስ    
ሪፍላክስ    ኮንታሮት   ፊሸር  / ፌስቱላ    ምዕ ባስ  መዓንጣ   ፓን ክሪያ ቲክ  ሕማማት / ረኽሲታት   
 ኢሶፋገ ስ    ሓሞት  ጸጸር  ሓሞት 
ካልኦት ናይ ስርዓት ምሕቓቕ ምግቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: ……………...………… 

  

8. ጸጸላላምም ከከብብዲዲ:  ጃንዲስ    ሄፓታይተስ  B, C, D   ሰባሕ ጸላም ከብዲ   ሲሮሲስ ፣  ካልኦት ናይ ስርዓት ምሕቓቕ  
ምግቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
………………………………………………...………… 

  

9. ሀሀርርኒኒ ያያ : ናይቲ ሀርኒ ያ  ቦታ: ኣብ ዳያፍራም  / ኣ ብ ሕምብርቲ / ኣ ብ የ ማናይ ረቃቒቶ / ኣ ብ ጸጋማይ ረቃቒቶ  
ርኒ ያኹም ንምሕካም መጥባሕቲ ኣ ካይድኩም ዲኹም?  ኣ ይፋል   እወ፣  መዓዝ (ዕ ለት)? …………….. እቲ ጸ ገ ም 
ተፈቲሑ ድዩ ?  ኣ ይፋል   እወ 

  

10. ኩኩላላሊሊትትንን  ናናይይ ሽሽንን ቲቲ ቱቱቦቦ ንን :  ተደጋገ ምቲ ረኽሲታት   ናይ ኩላሊትን  ናይ ሽን ቲ ቱቦን  ጸጸራት   ናይ ኩላሊት 
ሲስትታት   
 ዘ ይልሙድ ናይ ሽን ቲ ቱቦ   ውድቀት ኩላሊት፣  ካልኦት ናይ ኩላሊትን  ናይ ሽን ቲ ቱቦን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  
ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
……………………………………………………………………………. 

  

11. መመጋጋጥጥምምቲቲንን  ኣኣ ዕዕ ጽጽምምቲቲንን :  ኣ ርተራይቲስ    ጋውት   ሕቖ  / ዓን ዲ ሕቖ    መጋጥምቲ   ብርኪ 
ካልኦት ናይ መጋጥምቲን  ኣ ዕ ጽምቲን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: ……………..………… 

  

12. ናናይይ ቆቆርርበበትትንን  ናናይይ ጾጾ ታታዊዊ ረረኽኽቢቢንን  ሕሕማማማማትት:  ናይ ቆርበት ሕብጠታት   ናይ ቆርበት ቁስሊታት   ሶርያሲስ    
ብጾታዊ ረኽቢ ዝመሓላለፉ ሕማማት   
 ሲፊሊስ  
ካልኦት ናይ ቆርበትን  ናይ ጾ ታዊ ረኽቢን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: ………………….. 

  

13. ሓደገ ኛታት ሕብጠታትን  / ሕማማትን   (ካን ሰር )።    
14. ንን ደደቂቂ ኣኣ ንን ስስትትዮዮ:  ጡባት (ናይ ጡብ ምዕ ባይ እውን  ሓዊሱ)   ስርዓት ጋይናኮሎጂ፣  ሕማም / ካልኦት ናይ ደቂ 

ኣ ን ስትዮ ጸ ገ ማት   ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: 
…………………………………....………… 
 ጥን ስቲ ዲኺ?   ብመጥባሕቲ ወሊድኪ ትፈልጢ ዶ?   ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኺ  "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኪ 
መዓዝ(ዕ ለቱ) ኣ ብራህርሂ : …………………………… 

  

15. ንን ደደቂቂ ተተባባዕዕ ትትዮዮ:  ናይ ፕሮስቴት ጸ ገ ማት   ቫሪኮሲል / ሃ ይድሮሲል 
ካልኦት ናይ ደቂ ተባዕ ትዮ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኻ "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትካ  ኣ ብራህርህ : 
……………………...……….. 

  

16. ናናይይ ስስ ነነ  ኣኣ እእምምሮሮ ሕሕማማማማትት: ብሳይኮሎጂስት፣  ሳይካትሪስት ወይ ናይ ቤተ ሰብ ዶክተር  ዝተረኸበ  ናይ ስ ነ  ኣ እምሮ ሕማም።    
17. ናናይይ ኣኣ ፍፍንንጫጫ፣፣  እእዝዝኒኒ ንን  ጎጎ ሮሮሮሮንን  ጸጸ ገገ ምም:  ኣ ብ ድቃስ  ግዘ  ትን ፋስ  ምሕጻር  ሲንድረም   ናይ ኣ ፍንጫ ፖሊፕ   

ሲኑሳይተስ  
ካልኦት ናይ ኣ ፍንጫ፣  እዝኒ ን  ጎ ሮሮን  ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: …………………….. 

  

ብኽብረትኩም ዝርዝራት ኣ ቕርቡ: 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

B. ናናይይቲቲ ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ሓሓታታቲቲ መመግግለለጺጺ 
 1. ኩሎም እቶም መልሲታተይ ትኽክል ከምዝኾኑን  ብፈቓደይ ከምዝመለስኩዎምን  የ ረጋግጽ ኣ ለኹ።  

2. ኣ ብዚ ናይ ጥዕ ና  መግለጺ ዝተወሃቡ መልሲታትን  ካልኦት ናብቲ ኢንሹራን ስ  ወሃቢ ኣ ካል ዝቐርቡ ሓበሬታታትን  ነ ዚ ብዝምልከት በቲ 
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ኢሹራነ ን ስ  ወሃቢ ተቐባሊነ ት ዝረኸቡ ስምምዕ ነ ትን  ኩነ ታትን  ኣ ብ መን ጎ ኹምን   እቲ ኢንሹራን ስ  ወሃቢን  ከም ኮን ትራት ማቴርያል ኮይኖም 
የ ገ ልግሉ።  

3. እቲ ኢንሱራን ሽ  ወሃቢ ውሳንኡ ን ከብራህርህ  ከይተገ ደደ  ነ ዚ ማመልከቻ ክቕበሎን  ክነ ጽጎ ን  ይኽእል።   ብኽብረትኩም እቲ ኢንሹራን ስ  
ወሃቢ ነ ነ ዚ ኢንሹራን ስ  ብዝምልከት ምፍቃዱ ዘ ረጋግጽ ጽሑፋዊ መረጋገ ጺ እን ተቕርብን  እቲ ናይ መጀመርያ  ናይ ኢንሹራን ስ  ፕሪምየ ም ድማ 
ሙሉእ  ብሙሉእ  ምስ  ተኸፈለ  እቲ ናይ ኢንሹራን ስ  ኮን ትራት ኣ ብ ተግባር  ከምዝውዕ ል ተረድኡ።   እዚ ናይቲ ናይ ኢንሹራን ስ  ፕሪምየ ም ናይ 
መጀመርያ  ክፍሊት እቲ ኢንሹራን ስ  ወሃቢ ካብ ናይ ኢንሹራን ስ  ፕሪምየ ም ዝእከበሉ ክፍሊት እን ተተቐቢሉ ኣ ብ ተግባር  ኣ ይውዕ ልን ።   

4. ኣ ብዚ ሰ ነ ድ እዚ ዘ ሎ ሓበሬታ እቶም ፖሊሲታት ን ክትክተሉን ፣  ምስ  እዞ ም ፖሊሲታት ዝተተሓሓዙ ጉዳያት ክትርድኡን  ይሕግዘኩም እዩ ።   
እቲ ትካልን  ካልኦት ኣ ብዚ ሃ ረል ጉጅለ  ዘ ለዉ ትካላትን  (ሃ ረል ናይ ኢንሹራን ስን  ፋይና ን ሳዊ ግልጋሎትን  ኢን ቨስትመን ት Ltd.ን  
ደገ ፍቱን ) ከምኡውን  / ወይ ኣ ብ ክን ድኦም ዝሰርሕ ኣ ካል ፕሮሰሲን ጉ፣  መኻዝኑን  ምስቶም ፖሊሲታትን  ካልኦት ሕጋዊ ጉዳያትን  ዝተተሓሓዘ  
ዝኾነ  ነ ገ ር  ምጥቃም እውን  ሓዊሱ፣  እቲ ሓበሬታ ናብ ሳልሳይ ኣ ካል ብምዝውዋር  እውን  ብናይ ሃ ረል ጉጅለ  ሽምን  ኣ ብ ከነ ድኦምን  ኮይኑ  
ምስራሕ ይኽእል።  

5. ዝኾነ  ናይ ኢንሹራን ስ  ትካል ናይ አ ን ሹራን ስ  ማመልከቻ ነ ጺግልኩም ወይ ሰሪዝልኩም ይፈልጥ ድዩ ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም 
"እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
……………………………………………………………………………………………………………. 

6. ናናይይ ሕሕክክምምናና  ምምስስጢጢራራውውነነ ትት ምምግግዳዳፍፍ: ኣ ብዚ ሽመይ ዝተጠቐስኩ ኣ ነ ፣  ነ ቲ HMO ን  / ወይ ናይ ሕክምና  ትካላቱ፣  ከምኡውን  ን ኩሎም 
ዶክተራቱን  / ሳይካትሪስታቱን ፣  ና  ሕክምና  ትካላቱን  ካልኦት ሆስፒታላትን ፣  ከምኡውን  / ወይ ካልኦት ናይ ኢንሹራን ስ  ትካላትን  / ወይ 
ካልኦት ትካላትን  ኣ ካላትን ፣  ኣብቲ ናይ ኢንሹራን ስ  ፖሊሲ ዘ ሎ መሰላትን  ግቡኣ ትን  ክሳብ ምብርህራህ፣  ከምኡውን  / ወይ ን ናይ 
ኢንሹራን ስ  ምምዝጋበይ ገ ምጋም ከይዲ ዕ ላማ፣  ናብ ሃ ረል ንምርካብ፣  በቲ ትካል ዝቐረበ  ዝኾነ  ሓበሬታን  ዝርዝራትን  በቲ ሓታቲ 
ኣ ካል(ላት) ኣ ብቲ ቅጥዒ ብዝቐረቦ ፣  ብዛ ዕ ባ  ኣ ብ ሕሉፍ ዝነ በሩኒ ን  /ወይ ኣ ብዚ ግዘ  ዘ ለዉን / ወይ ኣ ብ መጻኢ ዝህሉዉኒ  ሕማማትን  ናይ 
ጥዕ ና  ኩነ ታተይን  ሓበሬታ ክጥቀሙን  ይፈቕደሎም ኣ ለኹ፣  ናይ ሕክምና  ምስጢራውነ ት ካብ ናይ ምሕላው ግዳጅ እውን  ነ ጻ  ይገ ብረኩም ኣ ለኹ 
ምስቲ "ሓታቲ ኣ ካል " ብምስምዕማዕ  እዚ ምስጢራውነ ት ገ ዲፈዮ ኣ ለኹ።  እዚ ጽሑፋዊ ምግዳፍ እዚ ን ሕጋዊ ወኪላተይን  ን ይ ወኪሉ ን ዝመጽእ  
ዝኾነ  ይኹን  ኣ ካል የ ገ ድድ።   

 
C. ናናይይ ስስምምምምዕዕ ነነ ትትንን  ኩኩነነ ታታትትንን  መመረረጋጋገገ ጺጺ 
 ን ጹር  ክሳብ ዝኸውን ፣  ኣ ብዚ ን ዓይ ዝምልከት ጽሑፍ እዚ፣  እቲ ዝሓተትኩዎ ናይ ኢንሹራን ስ  ፖሊሲ ንምትግባር ፣  እዞ ም ዝተጸሓፉ  

ስምምዕ ነ ታትን  ኩነ ታትን  ኣ ብ ውሽጢ እቲ እቲ ኢንሹራን ስ  ፖለሲ ን ይ ብዝምቹ ን ክቐርበለይ ፈቓደይ ይህብ፣  ድሕሪኡ: 
ምስ  ዝስዕ ብ ን ዝተተሓሓዝ ናይ ኢንሹራን ስ  ምድላው ሽፋይ ኣ ይቐርብን : …………………………………………………………... 
 
…………………..               ……………………       …………………….         ………………………. 
ዕ ለት                                      ሽም                                  ቁጽሪ  ፓስፖርት                           ክታም 
 

 ናይ ልቢ ቱቦ  ሕማማት፣  ካልኦት ናይ ልቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት:  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: ………… 

4. ናናይይ ደደምም ትትቦቦታታትት:  ቫሪኮስ  መትኒ  (ኣ ብ ናይ እግሪ  መትኒ ታት)   ካሮቲድ ኣ ርተሪ  (ኣ ብ ናይ ክሳድ ኣ ርተሪታት)    
ናይ ደም ምርጋእ  ጸ ገ ማት   ናይ ደም ሕማም DVT (ትሮምቦሲስ )    PVD (ወሰናዊ ቫስኩላር  ሕማም)፣  ካልኦት 
ቫስኩላር  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: 
………………………………… 

  

5. ሚሚታታቦቦሊሊክክ  ሕሕማማማማትት:  ጽኪ ታይሮይድ   ሊምፍ ኖድ    ሳሊቨሪ  ጽኪ  ናይ ረሃ ጽ ጽኪ   ፒቱታሪ  ጽኪ   ሽኮርያ   
 ደም በዘሒ   ልዑል ናይ ስብሒ / ኮሌስቴሮል መጠን ፣  ካልኦት ሜታቦሊክ  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወመ 
መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: ………………………………………………………..…   

  

6. ስስርርዓዓተተ ምምስስትትንንፋፋስስ :  ኣ ዝማ    ትበርክሎሲስ    COPD (ሕዱር  ዓፋኒ  ናይ ፕሉሙናሪ  ሕማም)    ሀይ ረስ ኒ    
ተደጋጋሚ ናይ ምስትን ፋስ  ረኽሲን  ትን ፋስ  ምሕጻርን   ውድቀት ሳምባ  (ኒ ሞቶራክስ )   ሲስቲክ  ፋይብሮሲስ  
ካልኦት ናይ ስርዓተ ምስትንፋስ  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: …………………… 

  

7. ስስርርዓዓትት ምምሕሕቓቓቕቕ ምምግግቢቢ:   ቁስሊ (ዶዱነ ም/ ጋስትሪክ )  ምቅጻል ኣ ፍልቢ   ሕማም ክሮን    ኮላይቲስ    
ሪፍላክስ    ኮንታሮት   ፊሸር  / ፌስቱላ    ምዕ ባስ  መዓንጣ   ፓን ክሪያ ቲክ  ሕማማት / ረኽሲታት   
 ኢሶፋገ ስ    ሓሞት  ጸጸር  ሓሞት 
ካልኦት ናይ ስርዓት ምሕቓቕ ምግቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: ……………...………… 

  

8. ጸጸላላምም ከከብብዲዲ:  ጃንዲስ    ሄፓታይተስ  B, C, D   ሰባሕ ጸላም ከብዲ   ሲሮሲስ ፣  ካልኦት ናይ ስርዓት ምሕቓቕ  
ምግቢ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
………………………………………………...………… 

  

9. ሀሀርርኒኒ ያያ : ናይቲ ሀርኒ ያ  ቦታ: ኣብ ዳያፍራም  / ኣ ብ ሕምብርቲ / ኣ ብ የ ማናይ ረቃቒቶ / ኣ ብ ጸጋማይ ረቃቒቶ  
ርኒ ያኹም ንምሕካም መጥባሕቲ ኣ ካይድኩም ዲኹም?  ኣ ይፋል   እወ፣  መዓዝ (ዕ ለት)? …………….. እቲ ጸ ገ ም 
ተፈቲሑ ድዩ ?  ኣ ይፋል   እወ 

  

10. ኩኩላላሊሊትትንን  ናናይይ ሽሽንን ቲቲ ቱቱቦቦ ንን :  ተደጋገ ምቲ ረኽሲታት   ናይ ኩላሊትን  ናይ ሽን ቲ ቱቦን  ጸጸራት   ናይ ኩላሊት 
ሲስትታት   
 ዘ ይልሙድ ናይ ሽን ቲ ቱቦ   ውድቀት ኩላሊት፣  ካልኦት ናይ ኩላሊትን  ናይ ሽን ቲ ቱቦን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  
ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
……………………………………………………………………………. 

  

11. መመጋጋጥጥምምቲቲንን  ኣኣ ዕዕ ጽጽምምቲቲንን :  ኣ ርተራይቲስ    ጋውት   ሕቖ  / ዓን ዲ ሕቖ    መጋጥምቲ   ብርኪ 
ካልኦት ናይ መጋጥምቲን  ኣ ዕ ጽምቲን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም 
ኣ ብራህርሁ: ……………..………… 

  

12. ናናይይ ቆቆርርበበትትንን  ናናይይ ጾጾ ታታዊዊ ረረኽኽቢቢንን  ሕሕማማማማትት:  ናይ ቆርበት ሕብጠታት   ናይ ቆርበት ቁስሊታት   ሶርያሲስ    
ብጾታዊ ረኽቢ ዝመሓላለፉ ሕማማት   
 ሲፊሊስ  
ካልኦት ናይ ቆርበትን  ናይ ጾ ታዊ ረኽቢን  ሕማማት / ጸ ገ ማት  ኣ ይፋል    እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: ………………….. 

  

13. ሓደገ ኛታት ሕብጠታትን  / ሕማማትን   (ካን ሰር )።    
14. ንን ደደቂቂ ኣኣ ንን ስስትትዮዮ:  ጡባት (ናይ ጡብ ምዕ ባይ እውን  ሓዊሱ)   ስርዓት ጋይናኮሎጂ፣  ሕማም / ካልኦት ናይ ደቂ 

ኣ ን ስትዮ ጸ ገ ማት   ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: 
…………………………………....………… 
 ጥን ስቲ ዲኺ?   ብመጥባሕቲ ወሊድኪ ትፈልጢ ዶ?   ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኺ  "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኪ 
መዓዝ(ዕ ለቱ) ኣ ብራህርሂ : …………………………… 

  

15. ንን ደደቂቂ ተተባባዕዕ ትትዮዮ:  ናይ ፕሮስቴት ጸ ገ ማት   ቫሪኮሲል / ሃ ይድሮሲል 
ካልኦት ናይ ደቂ ተባዕ ትዮ ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኻ "እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትካ  ኣ ብራህርህ : 
……………………...……….. 

  

16. ናናይይ ስስ ነነ  ኣኣ እእምምሮሮ ሕሕማማማማትት: ብሳይኮሎጂስት፣  ሳይካትሪስት ወይ ናይ ቤተ ሰብ ዶክተር  ዝተረኸበ  ናይ ስ ነ  ኣ እምሮ ሕማም።    
17. ናናይይ ኣኣ ፍፍንንጫጫ፣፣  እእዝዝኒኒ ንን  ጎጎ ሮሮሮሮንን  ጸጸ ገገ ምም:  ኣ ብ ድቃስ  ግዘ  ትን ፋስ  ምሕጻር  ሲንድረም   ናይ ኣ ፍንጫ ፖሊፕ   

ሲኑሳይተስ  
ካልኦት ናይ ኣ ፍንጫ፣  እዝኒ ን  ጎ ሮሮን  ሕማማት / ጸ ገ ማት ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም "እወ"እን ተኾይኑ  
ብኽብረትኩም ኣብራህርሁ: …………………….. 

  

ብኽብረትኩም ዝርዝራት ኣ ቕርቡ: 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

B. ናናይይቲቲ ኢኢንንሹሹራራንን ስስ  ሓሓታታቲቲ መመግግለለጺጺ 
 1. ኩሎም እቶም መልሲታተይ ትኽክል ከምዝኾኑን  ብፈቓደይ ከምዝመለስኩዎምን  የ ረጋግጽ ኣ ለኹ።  

2. ኣ ብዚ ናይ ጥዕ ና  መግለጺ ዝተወሃቡ መልሲታትን  ካልኦት ናብቲ ኢንሹራን ስ  ወሃቢ ኣ ካል ዝቐርቡ ሓበሬታታትን  ነ ዚ ብዝምልከት በቲ 

ኢሹራነ ን ስ  ወሃቢ ተቐባሊነ ት ዝረኸቡ ስምምዕ ነ ትን  ኩነ ታትን  ኣ ብ መን ጎ ኹምን   እቲ ኢንሹራን ስ  ወሃቢን  ከም ኮን ትራት ማቴርያል ኮይኖም 
የ ገ ልግሉ።  

3. እቲ ኢንሱራን ሽ  ወሃቢ ውሳንኡ ን ከብራህርህ  ከይተገ ደደ  ነ ዚ ማመልከቻ ክቕበሎን  ክነ ጽጎ ን  ይኽእል።   ብኽብረትኩም እቲ ኢንሹራን ስ  
ወሃቢ ነ ነ ዚ ኢንሹራን ስ  ብዝምልከት ምፍቃዱ ዘ ረጋግጽ ጽሑፋዊ መረጋገ ጺ እን ተቕርብን  እቲ ናይ መጀመርያ  ናይ ኢንሹራን ስ  ፕሪምየ ም ድማ 
ሙሉእ  ብሙሉእ  ምስ  ተኸፈለ  እቲ ናይ ኢንሹራን ስ  ኮን ትራት ኣ ብ ተግባር  ከምዝውዕ ል ተረድኡ።   እዚ ናይቲ ናይ ኢንሹራን ስ  ፕሪምየ ም ናይ 
መጀመርያ  ክፍሊት እቲ ኢንሹራን ስ  ወሃቢ ካብ ናይ ኢንሹራን ስ  ፕሪምየ ም ዝእከበሉ ክፍሊት እን ተተቐቢሉ ኣ ብ ተግባር  ኣ ይውዕ ልን ።   

4. ኣ ብዚ ሰ ነ ድ እዚ ዘ ሎ ሓበሬታ እቶም ፖሊሲታት ን ክትክተሉን ፣  ምስ  እዞ ም ፖሊሲታት ዝተተሓሓዙ ጉዳያት ክትርድኡን  ይሕግዘኩም እዩ ።   
እቲ ትካልን  ካልኦት ኣ ብዚ ሃ ረል ጉጅለ  ዘ ለዉ ትካላትን  (ሃ ረል ናይ ኢንሹራን ስን  ፋይና ን ሳዊ ግልጋሎትን  ኢን ቨስትመን ት Ltd.ን  
ደገ ፍቱን ) ከምኡውን  / ወይ ኣ ብ ክን ድኦም ዝሰርሕ ኣ ካል ፕሮሰሲን ጉ፣  መኻዝኑን  ምስቶም ፖሊሲታትን  ካልኦት ሕጋዊ ጉዳያትን  ዝተተሓሓዘ  
ዝኾነ  ነ ገ ር  ምጥቃም እውን  ሓዊሱ፣  እቲ ሓበሬታ ናብ ሳልሳይ ኣ ካል ብምዝውዋር  እውን  ብናይ ሃ ረል ጉጅለ  ሽምን  ኣ ብ ከነ ድኦምን  ኮይኑ  
ምስራሕ ይኽእል።  

5. ዝኾነ  ናይ ኢንሹራን ስ  ትካል ናይ አ ን ሹራን ስ  ማመልከቻ ነ ጺግልኩም ወይ ሰሪዝልኩም ይፈልጥ ድዩ ኣ ይፋል   እወ፣  መልስኹም 
"እወ"እን ተኾይኑ  ብኽብረትኩም ኣ ብራህርሁ: 
……………………………………………………………………………………………………………. 

6. ናናይይ ሕሕክክምምናና  ምምስስጢጢራራውውነነ ትት ምምግግዳዳፍፍ: ኣ ብዚ ሽመይ ዝተጠቐስኩ ኣ ነ ፣  ነ ቲ HMO ን  / ወይ ናይ ሕክምና  ትካላቱ፣  ከምኡውን  ን ኩሎም 
ዶክተራቱን  / ሳይካትሪስታቱን ፣  ና  ሕክምና  ትካላቱን  ካልኦት ሆስፒታላትን ፣  ከምኡውን  / ወይ ካልኦት ናይ ኢንሹራን ስ  ትካላትን  / ወይ 
ካልኦት ትካላትን  ኣ ካላትን ፣  ኣብቲ ናይ ኢንሹራን ስ  ፖሊሲ ዘ ሎ መሰላትን  ግቡኣ ትን  ክሳብ ምብርህራህ፣  ከምኡውን  / ወይ ን ናይ 
ኢንሹራን ስ  ምምዝጋበይ ገ ምጋም ከይዲ ዕ ላማ፣  ናብ ሃ ረል ንምርካብ፣  በቲ ትካል ዝቐረበ  ዝኾነ  ሓበሬታን  ዝርዝራትን  በቲ ሓታቲ 
ኣ ካል(ላት) ኣ ብቲ ቅጥዒ ብዝቐረቦ ፣  ብዛ ዕ ባ  ኣ ብ ሕሉፍ ዝነ በሩኒ ን  /ወይ ኣ ብዚ ግዘ  ዘ ለዉን / ወይ ኣ ብ መጻኢ ዝህሉዉኒ  ሕማማትን  ናይ 
ጥዕ ና  ኩነ ታተይን  ሓበሬታ ክጥቀሙን  ይፈቕደሎም ኣ ለኹ፣  ናይ ሕክምና  ምስጢራውነ ት ካብ ናይ ምሕላው ግዳጅ እውን  ነ ጻ  ይገ ብረኩም ኣ ለኹ 
ምስቲ "ሓታቲ ኣ ካል " ብምስምዕማዕ  እዚ ምስጢራውነ ት ገ ዲፈዮ ኣ ለኹ።  እዚ ጽሑፋዊ ምግዳፍ እዚ ን ሕጋዊ ወኪላተይን  ን ይ ወኪሉ ን ዝመጽእ  
ዝኾነ  ይኹን  ኣ ካል የ ገ ድድ።   

 
C. ናናይይ ስስምምምምዕዕ ነነ ትትንን  ኩኩነነ ታታትትንን  መመረረጋጋገገ ጺጺ 
 ን ጹር  ክሳብ ዝኸውን ፣  ኣ ብዚ ን ዓይ ዝምልከት ጽሑፍ እዚ፣  እቲ ዝሓተትኩዎ ናይ ኢንሹራን ስ  ፖሊሲ ንምትግባር ፣  እዞ ም ዝተጸሓፉ  

ስምምዕ ነ ታትን  ኩነ ታትን  ኣ ብ ውሽጢ እቲ እቲ ኢንሹራን ስ  ፖለሲ ን ይ ብዝምቹ ን ክቐርበለይ ፈቓደይ ይህብ፣  ድሕሪኡ: 
ምስ  ዝስዕ ብ ን ዝተተሓሓዝ ናይ ኢንሹራን ስ  ምድላው ሽፋይ ኣ ይቐርብን : …………………………………………………………... 
 
…………………..               ……………………       …………………….         ………………………. 
ዕ ለት                                      ሽም                                  ቁጽሪ  ፓስፖርት                           ክታም 
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ለለ..  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ  ዘዘሎሎ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ  ዝዝህህቦቦ  መመረረጋጋገገጺጺ  ቃቃልል    
 1. ኩሎም እዞም ብኣይ ወገን ዝቐረቡ መልስታት ቅኑዓት፡ ምሉኣትን ካብ ናጻ ፍቓደይ ተበጊሰ ዝሃብክዎምን ምዃኖም ብወግዒ አፍልጥ ኣለኹ።  

2. እዞም ኣብ’ዚ ሰነድ መግለጺ ጥዕና ተዋሂቦም ዘለዎ መልስታት፡ ካልእ ኣነ ንወሃቢ መድሕን ዘቕርበሉ ዝዀነ ይኹን ዓይነት ሓበሬታ፡ ከምኡ’ውን እቶም ወሃቢ 
መድሕን ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ዝጥቀመሎም ሓፈሻውያን ቅድመ-ኵነታት ስምምዕ፡ ኣብ’ቲ ንስኻን ወሃቢ መድሕንን እትኽትሙሉ ውዕል መድሕን ከም ኣገደስቲ 
ረቛሒታት ዝውሰዱ ኰይኖም፡ ካብኡ ነጺልካ ዘይረኣዩ እዮም።  

3. ወሃቢ መድሕን፡ ዝዀነ ይኹን መብርሂ ክህብ ከይተገደደ፡ ነቲ እተቕርቦ መመልከቲ ክነጽጎ ወይ ክቕበሎ ይኽእል እዩ። ንሓበሬታ ክዀነካ፡ ውዕል መድሕን ተግባራዊ 
ዝኸውን፡ ሕጹይ ተቐባልነት ከምዝረኸበ ዘረጋግጽ ደብዳቤ ካብ ወሃቢ መድሕን ምስተዋህቦን ናይ ቀዳማይ እግሪ ክፍሊት መድሕን ምሉእ-ብምሉእ ምስተዳቓቐሰን 
ጥራይ እዩ። ወሃቢ መድሕን ክፍሊት መድሕን ዝእከበሉ ካልእ ኣማራጺ ምስዝህልዎ፡ እዚ  ቅድመ-ኵነት ተግባራዊ ኣይከውንን።  

4. እዚ ኣብ’ዚ ሰነድ እዚ ሰፊሩ ዝርከብ  ትሕዝቶ፡ ኣብ ፖሊሲታት መድሕን ስለ እተቐበሉኻ ምስ’ዚ ምስ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ወይ ዕላማታትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ጉዳይ 
ኣተሓሕዛኡ ብዝምልከት ኣገዳሲ ይኸውን። ኩባንያን ካልኦት ኩባንያታት ትካላዊ ጕጅለ ሃረል (ወፍርታት መድሕንን ፋይናንሲያዊ ኣገልግሎታትን ሃረል ሓ.ዝ.ት. ምስ 
ጨናፍሩ)ን፡ ወይ እውን ብእአን ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ነዚ ኣብ’ዚ ዝርከብ ሓበሬታ ኣብ ጥቕሚ ኬውዕሎ እዩ፣ ማለት እዚ ሓበሬታ ዋላ እውን ኣብ ኢድ ዝዀነ ይኹን 
ንትካላዊ ጕጅለ ሃረል ወኪሉ ዝሰርሕ ሳልሳይ ኣካል በጺሑ ክምስራሕ፡ ክኽዘን ምስ ፖሊሲ መድሕን ድዩስ ምስ ካልእ ሕጋዊ ጉዳይ ኣብ ዝተኣሳሰር መዓላ ድማ 
ኪውዕል እዩ።  

5. ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ንዘቕረብካላ መመልከቲ መድሕን ጥዕና ነጺጋቶ ወይ ሰሪዛትልካ ዶ ትፈልጥ? ኣይፋል  እወ፣ ብኽብረትካ ብዛዕባ’ዚ ሓበሬታ 
ሃብ፦ ________________________________________________ 

6. ንንሕሕክክምምናናዊዊ  ምምስስጢጢራራውውነነትት  ብብዝዝምምልልከከትት  ዝዝቐቐረረበበ  መመረረጋጋገገጺጺ  ፍፍቓቓድድ፦፦ ኣነ ብውልቀ-ሰብ ደረጃ ድዩስ ከም ጕጅለ ክታመይ ኣብ ታሕቲ ኣንቢረ ዘለኹ፡ ብመንጽር ፖሊሲ 
መድሕን ጉዳይ መሰላተይን ግዴታታተይን ምግምጋም ክሳብ ዘገደሰ ወይ እውን ኣብ መድሕን ዘለኒ ተቐባልነት ምኽላሱ ኣገዳሲ ኰይኑ ክሳብ ዝተረኽበ - ኤች.ኤም.ኦ. 
(“ኩፓት ሖሊም”)፡ ናቱ ሕክምናዊ ትካላት፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ሓካይም፡ ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ፡ ሕክምናዊ ትካላት፡ ሆስፒታላት፡ ኤን.ኣይ.ኣይ.፡ ሚኒስትሪ 
ምክልኻል፡ ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ድዩስ ካልእ ትካል ወይ ድማ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ፡ ነዚ ኣብ ትሕቲኦም ዝጸንሕን ካልእን ንጥዕናይ ዝምልከት ሓበሬታ ፡
ከም ዝተሓተትዎ፡ ገለ እኳ ከየትረፉ ንሃረል ንኸረክብዋ ፍቓድ እህቦም ኣለኹ። እዚ ሓበሬታ እዚ፡ ብዛዕባ ኵነታት ጥዕናይ ወይ ብዛዕባ ናይ ሕሉፍ፡ ናይ ሕጂ ወይ 
ናይ መጻኢ ሕማመይ ዝጠቅስ ክኸውን ይኽእል። እምበኣርከስ፡ ነዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ኣካላት ይኹኑ ውልቀ-ሰባት ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ምስጢራዊ ሓበሬታይ 
ናጽነት እህቦም፡ ከምኡ’ውን ንጉዳይ ምስጢራውነቱ ኣብ ኢድ እቶም ውልቃዊ-ሓበሬታይ ዝሓቱ ዝምልከቶም ኣካላት እሓድጎ ኣለኹ። እዚ ንጉዳይ ምስጢራውነት 
ብዝምልከት ቀሪቡ ዘሎ መረጋገጺ ቃል ንዓይ/፡ ንዋኒነይ/ ፡ ንሕጋዊያን ወከልተይ/፡ ከምኡ’ውን ንነፍሲወከፍ ብኣይ/ ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ዝቕይድ እዩ።  

 
እእዚዚ  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ//ያያ  ዘዘሎሎ//ላላ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ፡፡  ብብዝዝርርድድኦኦ//ኣኣ  ቋቋንንቋቋ  ኣኣድድላላዪዪ  መመብብርርሂሂ  ምምስስተተዋዋህህቦቦ//ባባ፡፡  ነነዚዚ  ቅቅጥጥዒዒ  መመግግለለጺጺ  ኵኵነነታታትት  ጥጥዕዕናና  ክክታታሙሙ//ማማ  
ኣኣንንቢቢሩሩሉሉ//ኣኣንንቢቢራራትትሉሉ  ኣኣሎሎ//ላላ።።   
 
ዕለት __________  ክታም ናይ’ቲ ንመድሕን ዝተሓጽየ ውልቀ-ሰብ  ___________  ክታም ምስክር ___________ 

           
 
ዓይነት ሰነድ - 30707 
 
                                             _____________________________________________________  
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ለለ..  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ  ዘዘሎሎ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ  ዝዝህህቦቦ  መመረረጋጋገገጺጺ  ቃቃልል    
 1. ኩሎም እዞም ብኣይ ወገን ዝቐረቡ መልስታት ቅኑዓት፡ ምሉኣትን ካብ ናጻ ፍቓደይ ተበጊሰ ዝሃብክዎምን ምዃኖም ብወግዒ አፍልጥ ኣለኹ።  

2. እዞም ኣብ’ዚ ሰነድ መግለጺ ጥዕና ተዋሂቦም ዘለዎ መልስታት፡ ካልእ ኣነ ንወሃቢ መድሕን ዘቕርበሉ ዝዀነ ይኹን ዓይነት ሓበሬታ፡ ከምኡ’ውን እቶም ወሃቢ 
መድሕን ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ዝጥቀመሎም ሓፈሻውያን ቅድመ-ኵነታት ስምምዕ፡ ኣብ’ቲ ንስኻን ወሃቢ መድሕንን እትኽትሙሉ ውዕል መድሕን ከም ኣገደስቲ 
ረቛሒታት ዝውሰዱ ኰይኖም፡ ካብኡ ነጺልካ ዘይረኣዩ እዮም።  

3. ወሃቢ መድሕን፡ ዝዀነ ይኹን መብርሂ ክህብ ከይተገደደ፡ ነቲ እተቕርቦ መመልከቲ ክነጽጎ ወይ ክቕበሎ ይኽእል እዩ። ንሓበሬታ ክዀነካ፡ ውዕል መድሕን ተግባራዊ 
ዝኸውን፡ ሕጹይ ተቐባልነት ከምዝረኸበ ዘረጋግጽ ደብዳቤ ካብ ወሃቢ መድሕን ምስተዋህቦን ናይ ቀዳማይ እግሪ ክፍሊት መድሕን ምሉእ-ብምሉእ ምስተዳቓቐሰን 
ጥራይ እዩ። ወሃቢ መድሕን ክፍሊት መድሕን ዝእከበሉ ካልእ ኣማራጺ ምስዝህልዎ፡ እዚ  ቅድመ-ኵነት ተግባራዊ ኣይከውንን።  

4. እዚ ኣብ’ዚ ሰነድ እዚ ሰፊሩ ዝርከብ  ትሕዝቶ፡ ኣብ ፖሊሲታት መድሕን ስለ እተቐበሉኻ ምስ’ዚ ምስ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ወይ ዕላማታትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ጉዳይ 
ኣተሓሕዛኡ ብዝምልከት ኣገዳሲ ይኸውን። ኩባንያን ካልኦት ኩባንያታት ትካላዊ ጕጅለ ሃረል (ወፍርታት መድሕንን ፋይናንሲያዊ ኣገልግሎታትን ሃረል ሓ.ዝ.ት. ምስ 
ጨናፍሩ)ን፡ ወይ እውን ብእአን ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ነዚ ኣብ’ዚ ዝርከብ ሓበሬታ ኣብ ጥቕሚ ኬውዕሎ እዩ፣ ማለት እዚ ሓበሬታ ዋላ እውን ኣብ ኢድ ዝዀነ ይኹን 
ንትካላዊ ጕጅለ ሃረል ወኪሉ ዝሰርሕ ሳልሳይ ኣካል በጺሑ ክምስራሕ፡ ክኽዘን ምስ ፖሊሲ መድሕን ድዩስ ምስ ካልእ ሕጋዊ ጉዳይ ኣብ ዝተኣሳሰር መዓላ ድማ 
ኪውዕል እዩ።  

5. ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ንዘቕረብካላ መመልከቲ መድሕን ጥዕና ነጺጋቶ ወይ ሰሪዛትልካ ዶ ትፈልጥ? ኣይፋል  እወ፣ ብኽብረትካ ብዛዕባ’ዚ ሓበሬታ 
ሃብ፦ ________________________________________________ 

6. ንንሕሕክክምምናናዊዊ  ምምስስጢጢራራውውነነትት  ብብዝዝምምልልከከትት  ዝዝቐቐረረበበ  መመረረጋጋገገጺጺ  ፍፍቓቓድድ፦፦ ኣነ ብውልቀ-ሰብ ደረጃ ድዩስ ከም ጕጅለ ክታመይ ኣብ ታሕቲ ኣንቢረ ዘለኹ፡ ብመንጽር ፖሊሲ 
መድሕን ጉዳይ መሰላተይን ግዴታታተይን ምግምጋም ክሳብ ዘገደሰ ወይ እውን ኣብ መድሕን ዘለኒ ተቐባልነት ምኽላሱ ኣገዳሲ ኰይኑ ክሳብ ዝተረኽበ - ኤች.ኤም.ኦ. 
(“ኩፓት ሖሊም”)፡ ናቱ ሕክምናዊ ትካላት፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ሓካይም፡ ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ፡ ሕክምናዊ ትካላት፡ ሆስፒታላት፡ ኤን.ኣይ.ኣይ.፡ ሚኒስትሪ 
ምክልኻል፡ ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ድዩስ ካልእ ትካል ወይ ድማ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ፡ ነዚ ኣብ ትሕቲኦም ዝጸንሕን ካልእን ንጥዕናይ ዝምልከት ሓበሬታ ፡
ከም ዝተሓተትዎ፡ ገለ እኳ ከየትረፉ ንሃረል ንኸረክብዋ ፍቓድ እህቦም ኣለኹ። እዚ ሓበሬታ እዚ፡ ብዛዕባ ኵነታት ጥዕናይ ወይ ብዛዕባ ናይ ሕሉፍ፡ ናይ ሕጂ ወይ 
ናይ መጻኢ ሕማመይ ዝጠቅስ ክኸውን ይኽእል። እምበኣርከስ፡ ነዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ኣካላት ይኹኑ ውልቀ-ሰባት ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ምስጢራዊ ሓበሬታይ 
ናጽነት እህቦም፡ ከምኡ’ውን ንጉዳይ ምስጢራውነቱ ኣብ ኢድ እቶም ውልቃዊ-ሓበሬታይ ዝሓቱ ዝምልከቶም ኣካላት እሓድጎ ኣለኹ። እዚ ንጉዳይ ምስጢራውነት 
ብዝምልከት ቀሪቡ ዘሎ መረጋገጺ ቃል ንዓይ/፡ ንዋኒነይ/ ፡ ንሕጋዊያን ወከልተይ/፡ ከምኡ’ውን ንነፍሲወከፍ ብኣይ/ ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ዝቕይድ እዩ።  

 
እእዚዚ  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ//ያያ  ዘዘሎሎ//ላላ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ፡፡  ብብዝዝርርድድኦኦ//ኣኣ  ቋቋንንቋቋ  ኣኣድድላላዪዪ  መመብብርርሂሂ  ምምስስተተዋዋህህቦቦ//ባባ፡፡  ነነዚዚ  ቅቅጥጥዒዒ  መመግግለለጺጺ  ኵኵነነታታትት  ጥጥዕዕናና  ክክታታሙሙ//ማማ  
ኣኣንንቢቢሩሩሉሉ//ኣኣንንቢቢራራትትሉሉ  ኣኣሎሎ//ላላ።።   
 
ዕለት __________  ክታም ናይ’ቲ ንመድሕን ዝተሓጽየ ውልቀ-ሰብ  ___________  ክታም ምስክር ___________ 

           
 
ዓይነት ሰነድ - 30707 
 
                                             _____________________________________________________  
 
 

 
 

 

ገጽ 2 ካብ 2 

ለለ..  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ  ዘዘሎሎ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ  ዝዝህህቦቦ  መመረረጋጋገገጺጺ  ቃቃልል    
 1. ኩሎም እዞም ብኣይ ወገን ዝቐረቡ መልስታት ቅኑዓት፡ ምሉኣትን ካብ ናጻ ፍቓደይ ተበጊሰ ዝሃብክዎምን ምዃኖም ብወግዒ አፍልጥ ኣለኹ።  

2. እዞም ኣብ’ዚ ሰነድ መግለጺ ጥዕና ተዋሂቦም ዘለዎ መልስታት፡ ካልእ ኣነ ንወሃቢ መድሕን ዘቕርበሉ ዝዀነ ይኹን ዓይነት ሓበሬታ፡ ከምኡ’ውን እቶም ወሃቢ 
መድሕን ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ዝጥቀመሎም ሓፈሻውያን ቅድመ-ኵነታት ስምምዕ፡ ኣብ’ቲ ንስኻን ወሃቢ መድሕንን እትኽትሙሉ ውዕል መድሕን ከም ኣገደስቲ 
ረቛሒታት ዝውሰዱ ኰይኖም፡ ካብኡ ነጺልካ ዘይረኣዩ እዮም።  

3. ወሃቢ መድሕን፡ ዝዀነ ይኹን መብርሂ ክህብ ከይተገደደ፡ ነቲ እተቕርቦ መመልከቲ ክነጽጎ ወይ ክቕበሎ ይኽእል እዩ። ንሓበሬታ ክዀነካ፡ ውዕል መድሕን ተግባራዊ 
ዝኸውን፡ ሕጹይ ተቐባልነት ከምዝረኸበ ዘረጋግጽ ደብዳቤ ካብ ወሃቢ መድሕን ምስተዋህቦን ናይ ቀዳማይ እግሪ ክፍሊት መድሕን ምሉእ-ብምሉእ ምስተዳቓቐሰን 
ጥራይ እዩ። ወሃቢ መድሕን ክፍሊት መድሕን ዝእከበሉ ካልእ ኣማራጺ ምስዝህልዎ፡ እዚ  ቅድመ-ኵነት ተግባራዊ ኣይከውንን።  

4. እዚ ኣብ’ዚ ሰነድ እዚ ሰፊሩ ዝርከብ  ትሕዝቶ፡ ኣብ ፖሊሲታት መድሕን ስለ እተቐበሉኻ ምስ’ዚ ምስ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ወይ ዕላማታትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ጉዳይ 
ኣተሓሕዛኡ ብዝምልከት ኣገዳሲ ይኸውን። ኩባንያን ካልኦት ኩባንያታት ትካላዊ ጕጅለ ሃረል (ወፍርታት መድሕንን ፋይናንሲያዊ ኣገልግሎታትን ሃረል ሓ.ዝ.ት. ምስ 
ጨናፍሩ)ን፡ ወይ እውን ብእአን ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ነዚ ኣብ’ዚ ዝርከብ ሓበሬታ ኣብ ጥቕሚ ኬውዕሎ እዩ፣ ማለት እዚ ሓበሬታ ዋላ እውን ኣብ ኢድ ዝዀነ ይኹን 
ንትካላዊ ጕጅለ ሃረል ወኪሉ ዝሰርሕ ሳልሳይ ኣካል በጺሑ ክምስራሕ፡ ክኽዘን ምስ ፖሊሲ መድሕን ድዩስ ምስ ካልእ ሕጋዊ ጉዳይ ኣብ ዝተኣሳሰር መዓላ ድማ 
ኪውዕል እዩ።  

5. ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ንዘቕረብካላ መመልከቲ መድሕን ጥዕና ነጺጋቶ ወይ ሰሪዛትልካ ዶ ትፈልጥ? ኣይፋል  እወ፣ ብኽብረትካ ብዛዕባ’ዚ ሓበሬታ 
ሃብ፦ ________________________________________________ 

6. ንንሕሕክክምምናናዊዊ  ምምስስጢጢራራውውነነትት  ብብዝዝምምልልከከትት  ዝዝቐቐረረበበ  መመረረጋጋገገጺጺ  ፍፍቓቓድድ፦፦ ኣነ ብውልቀ-ሰብ ደረጃ ድዩስ ከም ጕጅለ ክታመይ ኣብ ታሕቲ ኣንቢረ ዘለኹ፡ ብመንጽር ፖሊሲ 
መድሕን ጉዳይ መሰላተይን ግዴታታተይን ምግምጋም ክሳብ ዘገደሰ ወይ እውን ኣብ መድሕን ዘለኒ ተቐባልነት ምኽላሱ ኣገዳሲ ኰይኑ ክሳብ ዝተረኽበ - ኤች.ኤም.ኦ. 
(“ኩፓት ሖሊም”)፡ ናቱ ሕክምናዊ ትካላት፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ሓካይም፡ ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ፡ ሕክምናዊ ትካላት፡ ሆስፒታላት፡ ኤን.ኣይ.ኣይ.፡ ሚኒስትሪ 
ምክልኻል፡ ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ድዩስ ካልእ ትካል ወይ ድማ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ፡ ነዚ ኣብ ትሕቲኦም ዝጸንሕን ካልእን ንጥዕናይ ዝምልከት ሓበሬታ ፡
ከም ዝተሓተትዎ፡ ገለ እኳ ከየትረፉ ንሃረል ንኸረክብዋ ፍቓድ እህቦም ኣለኹ። እዚ ሓበሬታ እዚ፡ ብዛዕባ ኵነታት ጥዕናይ ወይ ብዛዕባ ናይ ሕሉፍ፡ ናይ ሕጂ ወይ 
ናይ መጻኢ ሕማመይ ዝጠቅስ ክኸውን ይኽእል። እምበኣርከስ፡ ነዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ኣካላት ይኹኑ ውልቀ-ሰባት ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ምስጢራዊ ሓበሬታይ 
ናጽነት እህቦም፡ ከምኡ’ውን ንጉዳይ ምስጢራውነቱ ኣብ ኢድ እቶም ውልቃዊ-ሓበሬታይ ዝሓቱ ዝምልከቶም ኣካላት እሓድጎ ኣለኹ። እዚ ንጉዳይ ምስጢራውነት 
ብዝምልከት ቀሪቡ ዘሎ መረጋገጺ ቃል ንዓይ/፡ ንዋኒነይ/ ፡ ንሕጋዊያን ወከልተይ/፡ ከምኡ’ውን ንነፍሲወከፍ ብኣይ/ ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ዝቕይድ እዩ።  

 
እእዚዚ  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ//ያያ  ዘዘሎሎ//ላላ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ፡፡  ብብዝዝርርድድኦኦ//ኣኣ  ቋቋንንቋቋ  ኣኣድድላላዪዪ  መመብብርርሂሂ  ምምስስተተዋዋህህቦቦ//ባባ፡፡  ነነዚዚ  ቅቅጥጥዒዒ  መመግግለለጺጺ  ኵኵነነታታትት  ጥጥዕዕናና  ክክታታሙሙ//ማማ  
ኣኣንንቢቢሩሩሉሉ//ኣኣንንቢቢራራትትሉሉ  ኣኣሎሎ//ላላ።።   
 
ዕለት __________  ክታም ናይ’ቲ ንመድሕን ዝተሓጽየ ውልቀ-ሰብ  ___________  ክታም ምስክር ___________ 

           
 
ዓይነት ሰነድ - 30707 
 
                                             _____________________________________________________  
 
 

 
 

 

ገጽ 2 ካብ 2 

ለለ..  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ  ዘዘሎሎ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ  ዝዝህህቦቦ  መመረረጋጋገገጺጺ  ቃቃልል    
 1. ኩሎም እዞም ብኣይ ወገን ዝቐረቡ መልስታት ቅኑዓት፡ ምሉኣትን ካብ ናጻ ፍቓደይ ተበጊሰ ዝሃብክዎምን ምዃኖም ብወግዒ አፍልጥ ኣለኹ።  

2. እዞም ኣብ’ዚ ሰነድ መግለጺ ጥዕና ተዋሂቦም ዘለዎ መልስታት፡ ካልእ ኣነ ንወሃቢ መድሕን ዘቕርበሉ ዝዀነ ይኹን ዓይነት ሓበሬታ፡ ከምኡ’ውን እቶም ወሃቢ 
መድሕን ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ዝጥቀመሎም ሓፈሻውያን ቅድመ-ኵነታት ስምምዕ፡ ኣብ’ቲ ንስኻን ወሃቢ መድሕንን እትኽትሙሉ ውዕል መድሕን ከም ኣገደስቲ 
ረቛሒታት ዝውሰዱ ኰይኖም፡ ካብኡ ነጺልካ ዘይረኣዩ እዮም።  

3. ወሃቢ መድሕን፡ ዝዀነ ይኹን መብርሂ ክህብ ከይተገደደ፡ ነቲ እተቕርቦ መመልከቲ ክነጽጎ ወይ ክቕበሎ ይኽእል እዩ። ንሓበሬታ ክዀነካ፡ ውዕል መድሕን ተግባራዊ 
ዝኸውን፡ ሕጹይ ተቐባልነት ከምዝረኸበ ዘረጋግጽ ደብዳቤ ካብ ወሃቢ መድሕን ምስተዋህቦን ናይ ቀዳማይ እግሪ ክፍሊት መድሕን ምሉእ-ብምሉእ ምስተዳቓቐሰን 
ጥራይ እዩ። ወሃቢ መድሕን ክፍሊት መድሕን ዝእከበሉ ካልእ ኣማራጺ ምስዝህልዎ፡ እዚ  ቅድመ-ኵነት ተግባራዊ ኣይከውንን።  

4. እዚ ኣብ’ዚ ሰነድ እዚ ሰፊሩ ዝርከብ  ትሕዝቶ፡ ኣብ ፖሊሲታት መድሕን ስለ እተቐበሉኻ ምስ’ዚ ምስ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ወይ ዕላማታትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ጉዳይ 
ኣተሓሕዛኡ ብዝምልከት ኣገዳሲ ይኸውን። ኩባንያን ካልኦት ኩባንያታት ትካላዊ ጕጅለ ሃረል (ወፍርታት መድሕንን ፋይናንሲያዊ ኣገልግሎታትን ሃረል ሓ.ዝ.ት. ምስ 
ጨናፍሩ)ን፡ ወይ እውን ብእአን ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ነዚ ኣብ’ዚ ዝርከብ ሓበሬታ ኣብ ጥቕሚ ኬውዕሎ እዩ፣ ማለት እዚ ሓበሬታ ዋላ እውን ኣብ ኢድ ዝዀነ ይኹን 
ንትካላዊ ጕጅለ ሃረል ወኪሉ ዝሰርሕ ሳልሳይ ኣካል በጺሑ ክምስራሕ፡ ክኽዘን ምስ ፖሊሲ መድሕን ድዩስ ምስ ካልእ ሕጋዊ ጉዳይ ኣብ ዝተኣሳሰር መዓላ ድማ 
ኪውዕል እዩ።  

5. ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ንዘቕረብካላ መመልከቲ መድሕን ጥዕና ነጺጋቶ ወይ ሰሪዛትልካ ዶ ትፈልጥ? ኣይፋል  እወ፣ ብኽብረትካ ብዛዕባ’ዚ ሓበሬታ 
ሃብ፦ ________________________________________________ 

6. ንንሕሕክክምምናናዊዊ  ምምስስጢጢራራውውነነትት  ብብዝዝምምልልከከትት  ዝዝቐቐረረበበ  መመረረጋጋገገጺጺ  ፍፍቓቓድድ፦፦ ኣነ ብውልቀ-ሰብ ደረጃ ድዩስ ከም ጕጅለ ክታመይ ኣብ ታሕቲ ኣንቢረ ዘለኹ፡ ብመንጽር ፖሊሲ 
መድሕን ጉዳይ መሰላተይን ግዴታታተይን ምግምጋም ክሳብ ዘገደሰ ወይ እውን ኣብ መድሕን ዘለኒ ተቐባልነት ምኽላሱ ኣገዳሲ ኰይኑ ክሳብ ዝተረኽበ - ኤች.ኤም.ኦ. 
(“ኩፓት ሖሊም”)፡ ናቱ ሕክምናዊ ትካላት፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ሓካይም፡ ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ፡ ሕክምናዊ ትካላት፡ ሆስፒታላት፡ ኤን.ኣይ.ኣይ.፡ ሚኒስትሪ 
ምክልኻል፡ ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ድዩስ ካልእ ትካል ወይ ድማ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ፡ ነዚ ኣብ ትሕቲኦም ዝጸንሕን ካልእን ንጥዕናይ ዝምልከት ሓበሬታ ፡
ከም ዝተሓተትዎ፡ ገለ እኳ ከየትረፉ ንሃረል ንኸረክብዋ ፍቓድ እህቦም ኣለኹ። እዚ ሓበሬታ እዚ፡ ብዛዕባ ኵነታት ጥዕናይ ወይ ብዛዕባ ናይ ሕሉፍ፡ ናይ ሕጂ ወይ 
ናይ መጻኢ ሕማመይ ዝጠቅስ ክኸውን ይኽእል። እምበኣርከስ፡ ነዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ኣካላት ይኹኑ ውልቀ-ሰባት ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ምስጢራዊ ሓበሬታይ 
ናጽነት እህቦም፡ ከምኡ’ውን ንጉዳይ ምስጢራውነቱ ኣብ ኢድ እቶም ውልቃዊ-ሓበሬታይ ዝሓቱ ዝምልከቶም ኣካላት እሓድጎ ኣለኹ። እዚ ንጉዳይ ምስጢራውነት 
ብዝምልከት ቀሪቡ ዘሎ መረጋገጺ ቃል ንዓይ/፡ ንዋኒነይ/ ፡ ንሕጋዊያን ወከልተይ/፡ ከምኡ’ውን ንነፍሲወከፍ ብኣይ/ ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ዝቕይድ እዩ።  

 
እእዚዚ  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ//ያያ  ዘዘሎሎ//ላላ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ፡፡  ብብዝዝርርድድኦኦ//ኣኣ  ቋቋንንቋቋ  ኣኣድድላላዪዪ  መመብብርርሂሂ  ምምስስተተዋዋህህቦቦ//ባባ፡፡  ነነዚዚ  ቅቅጥጥዒዒ  መመግግለለጺጺ  ኵኵነነታታትት  ጥጥዕዕናና  ክክታታሙሙ//ማማ  
ኣኣንንቢቢሩሩሉሉ//ኣኣንንቢቢራራትትሉሉ  ኣኣሎሎ//ላላ።።   
 
ዕለት __________  ክታም ናይ’ቲ ንመድሕን ዝተሓጽየ ውልቀ-ሰብ  ___________  ክታም ምስክር ___________ 

           
 
ዓይነት ሰነድ - 30707 
 
                                             _____________________________________________________  
 
 

 
 

 

ገጽ 2 ካብ 2 

ለለ..  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ  ዘዘሎሎ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ  ዝዝህህቦቦ  መመረረጋጋገገጺጺ  ቃቃልል    
 1. ኩሎም እዞም ብኣይ ወገን ዝቐረቡ መልስታት ቅኑዓት፡ ምሉኣትን ካብ ናጻ ፍቓደይ ተበጊሰ ዝሃብክዎምን ምዃኖም ብወግዒ አፍልጥ ኣለኹ።  

2. እዞም ኣብ’ዚ ሰነድ መግለጺ ጥዕና ተዋሂቦም ዘለዎ መልስታት፡ ካልእ ኣነ ንወሃቢ መድሕን ዘቕርበሉ ዝዀነ ይኹን ዓይነት ሓበሬታ፡ ከምኡ’ውን እቶም ወሃቢ 
መድሕን ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ዝጥቀመሎም ሓፈሻውያን ቅድመ-ኵነታት ስምምዕ፡ ኣብ’ቲ ንስኻን ወሃቢ መድሕንን እትኽትሙሉ ውዕል መድሕን ከም ኣገደስቲ 
ረቛሒታት ዝውሰዱ ኰይኖም፡ ካብኡ ነጺልካ ዘይረኣዩ እዮም።  

3. ወሃቢ መድሕን፡ ዝዀነ ይኹን መብርሂ ክህብ ከይተገደደ፡ ነቲ እተቕርቦ መመልከቲ ክነጽጎ ወይ ክቕበሎ ይኽእል እዩ። ንሓበሬታ ክዀነካ፡ ውዕል መድሕን ተግባራዊ 
ዝኸውን፡ ሕጹይ ተቐባልነት ከምዝረኸበ ዘረጋግጽ ደብዳቤ ካብ ወሃቢ መድሕን ምስተዋህቦን ናይ ቀዳማይ እግሪ ክፍሊት መድሕን ምሉእ-ብምሉእ ምስተዳቓቐሰን 
ጥራይ እዩ። ወሃቢ መድሕን ክፍሊት መድሕን ዝእከበሉ ካልእ ኣማራጺ ምስዝህልዎ፡ እዚ  ቅድመ-ኵነት ተግባራዊ ኣይከውንን።  

4. እዚ ኣብ’ዚ ሰነድ እዚ ሰፊሩ ዝርከብ  ትሕዝቶ፡ ኣብ ፖሊሲታት መድሕን ስለ እተቐበሉኻ ምስ’ዚ ምስ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ወይ ዕላማታትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ጉዳይ 
ኣተሓሕዛኡ ብዝምልከት ኣገዳሲ ይኸውን። ኩባንያን ካልኦት ኩባንያታት ትካላዊ ጕጅለ ሃረል (ወፍርታት መድሕንን ፋይናንሲያዊ ኣገልግሎታትን ሃረል ሓ.ዝ.ት. ምስ 
ጨናፍሩ)ን፡ ወይ እውን ብእአን ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ነዚ ኣብ’ዚ ዝርከብ ሓበሬታ ኣብ ጥቕሚ ኬውዕሎ እዩ፣ ማለት እዚ ሓበሬታ ዋላ እውን ኣብ ኢድ ዝዀነ ይኹን 
ንትካላዊ ጕጅለ ሃረል ወኪሉ ዝሰርሕ ሳልሳይ ኣካል በጺሑ ክምስራሕ፡ ክኽዘን ምስ ፖሊሲ መድሕን ድዩስ ምስ ካልእ ሕጋዊ ጉዳይ ኣብ ዝተኣሳሰር መዓላ ድማ 
ኪውዕል እዩ።  

5. ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ንዘቕረብካላ መመልከቲ መድሕን ጥዕና ነጺጋቶ ወይ ሰሪዛትልካ ዶ ትፈልጥ? ኣይፋል  እወ፣ ብኽብረትካ ብዛዕባ’ዚ ሓበሬታ 
ሃብ፦ ________________________________________________ 

6. ንንሕሕክክምምናናዊዊ  ምምስስጢጢራራውውነነትት  ብብዝዝምምልልከከትት  ዝዝቐቐረረበበ  መመረረጋጋገገጺጺ  ፍፍቓቓድድ፦፦ ኣነ ብውልቀ-ሰብ ደረጃ ድዩስ ከም ጕጅለ ክታመይ ኣብ ታሕቲ ኣንቢረ ዘለኹ፡ ብመንጽር ፖሊሲ 
መድሕን ጉዳይ መሰላተይን ግዴታታተይን ምግምጋም ክሳብ ዘገደሰ ወይ እውን ኣብ መድሕን ዘለኒ ተቐባልነት ምኽላሱ ኣገዳሲ ኰይኑ ክሳብ ዝተረኽበ - ኤች.ኤም.ኦ. 
(“ኩፓት ሖሊም”)፡ ናቱ ሕክምናዊ ትካላት፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ሓካይም፡ ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ፡ ሕክምናዊ ትካላት፡ ሆስፒታላት፡ ኤን.ኣይ.ኣይ.፡ ሚኒስትሪ 
ምክልኻል፡ ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ድዩስ ካልእ ትካል ወይ ድማ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ፡ ነዚ ኣብ ትሕቲኦም ዝጸንሕን ካልእን ንጥዕናይ ዝምልከት ሓበሬታ ፡
ከም ዝተሓተትዎ፡ ገለ እኳ ከየትረፉ ንሃረል ንኸረክብዋ ፍቓድ እህቦም ኣለኹ። እዚ ሓበሬታ እዚ፡ ብዛዕባ ኵነታት ጥዕናይ ወይ ብዛዕባ ናይ ሕሉፍ፡ ናይ ሕጂ ወይ 
ናይ መጻኢ ሕማመይ ዝጠቅስ ክኸውን ይኽእል። እምበኣርከስ፡ ነዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ኣካላት ይኹኑ ውልቀ-ሰባት ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ምስጢራዊ ሓበሬታይ 
ናጽነት እህቦም፡ ከምኡ’ውን ንጉዳይ ምስጢራውነቱ ኣብ ኢድ እቶም ውልቃዊ-ሓበሬታይ ዝሓቱ ዝምልከቶም ኣካላት እሓድጎ ኣለኹ። እዚ ንጉዳይ ምስጢራውነት 
ብዝምልከት ቀሪቡ ዘሎ መረጋገጺ ቃል ንዓይ/፡ ንዋኒነይ/ ፡ ንሕጋዊያን ወከልተይ/፡ ከምኡ’ውን ንነፍሲወከፍ ብኣይ/ ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ዝቕይድ እዩ።  

 
እእዚዚ  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ//ያያ  ዘዘሎሎ//ላላ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ፡፡  ብብዝዝርርድድኦኦ//ኣኣ  ቋቋንንቋቋ  ኣኣድድላላዪዪ  መመብብርርሂሂ  ምምስስተተዋዋህህቦቦ//ባባ፡፡  ነነዚዚ  ቅቅጥጥዒዒ  መመግግለለጺጺ  ኵኵነነታታትት  ጥጥዕዕናና  ክክታታሙሙ//ማማ  
ኣኣንንቢቢሩሩሉሉ//ኣኣንንቢቢራራትትሉሉ  ኣኣሎሎ//ላላ።።   
 
ዕለት __________  ክታም ናይ’ቲ ንመድሕን ዝተሓጽየ ውልቀ-ሰብ  ___________  ክታም ምስክር ___________ 

           
 
ዓይነት ሰነድ - 30707 
 
                                             _____________________________________________________  
 
 

 
 

 

ገጽ 2 ካብ 2 

ለለ..  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ  ዘዘሎሎ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ  ዝዝህህቦቦ  መመረረጋጋገገጺጺ  ቃቃልል    
 1. ኩሎም እዞም ብኣይ ወገን ዝቐረቡ መልስታት ቅኑዓት፡ ምሉኣትን ካብ ናጻ ፍቓደይ ተበጊሰ ዝሃብክዎምን ምዃኖም ብወግዒ አፍልጥ ኣለኹ።  

2. እዞም ኣብ’ዚ ሰነድ መግለጺ ጥዕና ተዋሂቦም ዘለዎ መልስታት፡ ካልእ ኣነ ንወሃቢ መድሕን ዘቕርበሉ ዝዀነ ይኹን ዓይነት ሓበሬታ፡ ከምኡ’ውን እቶም ወሃቢ 
መድሕን ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ዝጥቀመሎም ሓፈሻውያን ቅድመ-ኵነታት ስምምዕ፡ ኣብ’ቲ ንስኻን ወሃቢ መድሕንን እትኽትሙሉ ውዕል መድሕን ከም ኣገደስቲ 
ረቛሒታት ዝውሰዱ ኰይኖም፡ ካብኡ ነጺልካ ዘይረኣዩ እዮም።  

3. ወሃቢ መድሕን፡ ዝዀነ ይኹን መብርሂ ክህብ ከይተገደደ፡ ነቲ እተቕርቦ መመልከቲ ክነጽጎ ወይ ክቕበሎ ይኽእል እዩ። ንሓበሬታ ክዀነካ፡ ውዕል መድሕን ተግባራዊ 
ዝኸውን፡ ሕጹይ ተቐባልነት ከምዝረኸበ ዘረጋግጽ ደብዳቤ ካብ ወሃቢ መድሕን ምስተዋህቦን ናይ ቀዳማይ እግሪ ክፍሊት መድሕን ምሉእ-ብምሉእ ምስተዳቓቐሰን 
ጥራይ እዩ። ወሃቢ መድሕን ክፍሊት መድሕን ዝእከበሉ ካልእ ኣማራጺ ምስዝህልዎ፡ እዚ  ቅድመ-ኵነት ተግባራዊ ኣይከውንን።  

4. እዚ ኣብ’ዚ ሰነድ እዚ ሰፊሩ ዝርከብ  ትሕዝቶ፡ ኣብ ፖሊሲታት መድሕን ስለ እተቐበሉኻ ምስ’ዚ ምስ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ወይ ዕላማታትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ጉዳይ 
ኣተሓሕዛኡ ብዝምልከት ኣገዳሲ ይኸውን። ኩባንያን ካልኦት ኩባንያታት ትካላዊ ጕጅለ ሃረል (ወፍርታት መድሕንን ፋይናንሲያዊ ኣገልግሎታትን ሃረል ሓ.ዝ.ት. ምስ 
ጨናፍሩ)ን፡ ወይ እውን ብእአን ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ነዚ ኣብ’ዚ ዝርከብ ሓበሬታ ኣብ ጥቕሚ ኬውዕሎ እዩ፣ ማለት እዚ ሓበሬታ ዋላ እውን ኣብ ኢድ ዝዀነ ይኹን 
ንትካላዊ ጕጅለ ሃረል ወኪሉ ዝሰርሕ ሳልሳይ ኣካል በጺሑ ክምስራሕ፡ ክኽዘን ምስ ፖሊሲ መድሕን ድዩስ ምስ ካልእ ሕጋዊ ጉዳይ ኣብ ዝተኣሳሰር መዓላ ድማ 
ኪውዕል እዩ።  

5. ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ንዘቕረብካላ መመልከቲ መድሕን ጥዕና ነጺጋቶ ወይ ሰሪዛትልካ ዶ ትፈልጥ? ኣይፋል  እወ፣ ብኽብረትካ ብዛዕባ’ዚ ሓበሬታ 
ሃብ፦ ________________________________________________ 

6. ንንሕሕክክምምናናዊዊ  ምምስስጢጢራራውውነነትት  ብብዝዝምምልልከከትት  ዝዝቐቐረረበበ  መመረረጋጋገገጺጺ  ፍፍቓቓድድ፦፦ ኣነ ብውልቀ-ሰብ ደረጃ ድዩስ ከም ጕጅለ ክታመይ ኣብ ታሕቲ ኣንቢረ ዘለኹ፡ ብመንጽር ፖሊሲ 
መድሕን ጉዳይ መሰላተይን ግዴታታተይን ምግምጋም ክሳብ ዘገደሰ ወይ እውን ኣብ መድሕን ዘለኒ ተቐባልነት ምኽላሱ ኣገዳሲ ኰይኑ ክሳብ ዝተረኽበ - ኤች.ኤም.ኦ. 
(“ኩፓት ሖሊም”)፡ ናቱ ሕክምናዊ ትካላት፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ሓካይም፡ ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ፡ ሕክምናዊ ትካላት፡ ሆስፒታላት፡ ኤን.ኣይ.ኣይ.፡ ሚኒስትሪ 
ምክልኻል፡ ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ድዩስ ካልእ ትካል ወይ ድማ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ፡ ነዚ ኣብ ትሕቲኦም ዝጸንሕን ካልእን ንጥዕናይ ዝምልከት ሓበሬታ ፡
ከም ዝተሓተትዎ፡ ገለ እኳ ከየትረፉ ንሃረል ንኸረክብዋ ፍቓድ እህቦም ኣለኹ። እዚ ሓበሬታ እዚ፡ ብዛዕባ ኵነታት ጥዕናይ ወይ ብዛዕባ ናይ ሕሉፍ፡ ናይ ሕጂ ወይ 
ናይ መጻኢ ሕማመይ ዝጠቅስ ክኸውን ይኽእል። እምበኣርከስ፡ ነዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ኣካላት ይኹኑ ውልቀ-ሰባት ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ምስጢራዊ ሓበሬታይ 
ናጽነት እህቦም፡ ከምኡ’ውን ንጉዳይ ምስጢራውነቱ ኣብ ኢድ እቶም ውልቃዊ-ሓበሬታይ ዝሓቱ ዝምልከቶም ኣካላት እሓድጎ ኣለኹ። እዚ ንጉዳይ ምስጢራውነት 
ብዝምልከት ቀሪቡ ዘሎ መረጋገጺ ቃል ንዓይ/፡ ንዋኒነይ/ ፡ ንሕጋዊያን ወከልተይ/፡ ከምኡ’ውን ንነፍሲወከፍ ብኣይ/ ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ዝቕይድ እዩ።  

 
እእዚዚ  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ//ያያ  ዘዘሎሎ//ላላ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ፡፡  ብብዝዝርርድድኦኦ//ኣኣ  ቋቋንንቋቋ  ኣኣድድላላዪዪ  መመብብርርሂሂ  ምምስስተተዋዋህህቦቦ//ባባ፡፡  ነነዚዚ  ቅቅጥጥዒዒ  መመግግለለጺጺ  ኵኵነነታታትት  ጥጥዕዕናና  ክክታታሙሙ//ማማ  
ኣኣንንቢቢሩሩሉሉ//ኣኣንንቢቢራራትትሉሉ  ኣኣሎሎ//ላላ።።   
 
ዕለት __________  ክታም ናይ’ቲ ንመድሕን ዝተሓጽየ ውልቀ-ሰብ  ___________  ክታም ምስክር ___________ 

           
 
ዓይነት ሰነድ - 30707 
 
                                             _____________________________________________________  
 
 

 
 

 

ገጽ 2 ካብ 2 

ለለ..  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ  ዘዘሎሎ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ  ዝዝህህቦቦ  መመረረጋጋገገጺጺ  ቃቃልል    
 1. ኩሎም እዞም ብኣይ ወገን ዝቐረቡ መልስታት ቅኑዓት፡ ምሉኣትን ካብ ናጻ ፍቓደይ ተበጊሰ ዝሃብክዎምን ምዃኖም ብወግዒ አፍልጥ ኣለኹ።  

2. እዞም ኣብ’ዚ ሰነድ መግለጺ ጥዕና ተዋሂቦም ዘለዎ መልስታት፡ ካልእ ኣነ ንወሃቢ መድሕን ዘቕርበሉ ዝዀነ ይኹን ዓይነት ሓበሬታ፡ ከምኡ’ውን እቶም ወሃቢ 
መድሕን ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ዝጥቀመሎም ሓፈሻውያን ቅድመ-ኵነታት ስምምዕ፡ ኣብ’ቲ ንስኻን ወሃቢ መድሕንን እትኽትሙሉ ውዕል መድሕን ከም ኣገደስቲ 
ረቛሒታት ዝውሰዱ ኰይኖም፡ ካብኡ ነጺልካ ዘይረኣዩ እዮም።  

3. ወሃቢ መድሕን፡ ዝዀነ ይኹን መብርሂ ክህብ ከይተገደደ፡ ነቲ እተቕርቦ መመልከቲ ክነጽጎ ወይ ክቕበሎ ይኽእል እዩ። ንሓበሬታ ክዀነካ፡ ውዕል መድሕን ተግባራዊ 
ዝኸውን፡ ሕጹይ ተቐባልነት ከምዝረኸበ ዘረጋግጽ ደብዳቤ ካብ ወሃቢ መድሕን ምስተዋህቦን ናይ ቀዳማይ እግሪ ክፍሊት መድሕን ምሉእ-ብምሉእ ምስተዳቓቐሰን 
ጥራይ እዩ። ወሃቢ መድሕን ክፍሊት መድሕን ዝእከበሉ ካልእ ኣማራጺ ምስዝህልዎ፡ እዚ  ቅድመ-ኵነት ተግባራዊ ኣይከውንን።  

4. እዚ ኣብ’ዚ ሰነድ እዚ ሰፊሩ ዝርከብ  ትሕዝቶ፡ ኣብ ፖሊሲታት መድሕን ስለ እተቐበሉኻ ምስ’ዚ ምስ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ወይ ዕላማታትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ጉዳይ 
ኣተሓሕዛኡ ብዝምልከት ኣገዳሲ ይኸውን። ኩባንያን ካልኦት ኩባንያታት ትካላዊ ጕጅለ ሃረል (ወፍርታት መድሕንን ፋይናንሲያዊ ኣገልግሎታትን ሃረል ሓ.ዝ.ት. ምስ 
ጨናፍሩ)ን፡ ወይ እውን ብእአን ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ነዚ ኣብ’ዚ ዝርከብ ሓበሬታ ኣብ ጥቕሚ ኬውዕሎ እዩ፣ ማለት እዚ ሓበሬታ ዋላ እውን ኣብ ኢድ ዝዀነ ይኹን 
ንትካላዊ ጕጅለ ሃረል ወኪሉ ዝሰርሕ ሳልሳይ ኣካል በጺሑ ክምስራሕ፡ ክኽዘን ምስ ፖሊሲ መድሕን ድዩስ ምስ ካልእ ሕጋዊ ጉዳይ ኣብ ዝተኣሳሰር መዓላ ድማ 
ኪውዕል እዩ።  

5. ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ንዘቕረብካላ መመልከቲ መድሕን ጥዕና ነጺጋቶ ወይ ሰሪዛትልካ ዶ ትፈልጥ? ኣይፋል  እወ፣ ብኽብረትካ ብዛዕባ’ዚ ሓበሬታ 
ሃብ፦ ________________________________________________ 

6. ንንሕሕክክምምናናዊዊ  ምምስስጢጢራራውውነነትት  ብብዝዝምምልልከከትት  ዝዝቐቐረረበበ  መመረረጋጋገገጺጺ  ፍፍቓቓድድ፦፦ ኣነ ብውልቀ-ሰብ ደረጃ ድዩስ ከም ጕጅለ ክታመይ ኣብ ታሕቲ ኣንቢረ ዘለኹ፡ ብመንጽር ፖሊሲ 
መድሕን ጉዳይ መሰላተይን ግዴታታተይን ምግምጋም ክሳብ ዘገደሰ ወይ እውን ኣብ መድሕን ዘለኒ ተቐባልነት ምኽላሱ ኣገዳሲ ኰይኑ ክሳብ ዝተረኽበ - ኤች.ኤም.ኦ. 
(“ኩፓት ሖሊም”)፡ ናቱ ሕክምናዊ ትካላት፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ሓካይም፡ ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ፡ ሕክምናዊ ትካላት፡ ሆስፒታላት፡ ኤን.ኣይ.ኣይ.፡ ሚኒስትሪ 
ምክልኻል፡ ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ድዩስ ካልእ ትካል ወይ ድማ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ፡ ነዚ ኣብ ትሕቲኦም ዝጸንሕን ካልእን ንጥዕናይ ዝምልከት ሓበሬታ ፡
ከም ዝተሓተትዎ፡ ገለ እኳ ከየትረፉ ንሃረል ንኸረክብዋ ፍቓድ እህቦም ኣለኹ። እዚ ሓበሬታ እዚ፡ ብዛዕባ ኵነታት ጥዕናይ ወይ ብዛዕባ ናይ ሕሉፍ፡ ናይ ሕጂ ወይ 
ናይ መጻኢ ሕማመይ ዝጠቅስ ክኸውን ይኽእል። እምበኣርከስ፡ ነዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ኣካላት ይኹኑ ውልቀ-ሰባት ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ምስጢራዊ ሓበሬታይ 
ናጽነት እህቦም፡ ከምኡ’ውን ንጉዳይ ምስጢራውነቱ ኣብ ኢድ እቶም ውልቃዊ-ሓበሬታይ ዝሓቱ ዝምልከቶም ኣካላት እሓድጎ ኣለኹ። እዚ ንጉዳይ ምስጢራውነት 
ብዝምልከት ቀሪቡ ዘሎ መረጋገጺ ቃል ንዓይ/፡ ንዋኒነይ/ ፡ ንሕጋዊያን ወከልተይ/፡ ከምኡ’ውን ንነፍሲወከፍ ብኣይ/ ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ዝቕይድ እዩ።  

 
እእዚዚ  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ//ያያ  ዘዘሎሎ//ላላ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ፡፡  ብብዝዝርርድድኦኦ//ኣኣ  ቋቋንንቋቋ  ኣኣድድላላዪዪ  መመብብርርሂሂ  ምምስስተተዋዋህህቦቦ//ባባ፡፡  ነነዚዚ  ቅቅጥጥዒዒ  መመግግለለጺጺ  ኵኵነነታታትት  ጥጥዕዕናና  ክክታታሙሙ//ማማ  
ኣኣንንቢቢሩሩሉሉ//ኣኣንንቢቢራራትትሉሉ  ኣኣሎሎ//ላላ።።   
 
ዕለት __________  ክታም ናይ’ቲ ንመድሕን ዝተሓጽየ ውልቀ-ሰብ  ___________  ክታም ምስክር ___________ 

           
 
ዓይነት ሰነድ - 30707 
 
                                             _____________________________________________________  
 
 

 
 

 

ገጽ 2 ካብ 2 

ለለ..  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ  ዘዘሎሎ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ  ዝዝህህቦቦ  መመረረጋጋገገጺጺ  ቃቃልል    
 1. ኩሎም እዞም ብኣይ ወገን ዝቐረቡ መልስታት ቅኑዓት፡ ምሉኣትን ካብ ናጻ ፍቓደይ ተበጊሰ ዝሃብክዎምን ምዃኖም ብወግዒ አፍልጥ ኣለኹ።  

2. እዞም ኣብ’ዚ ሰነድ መግለጺ ጥዕና ተዋሂቦም ዘለዎ መልስታት፡ ካልእ ኣነ ንወሃቢ መድሕን ዘቕርበሉ ዝዀነ ይኹን ዓይነት ሓበሬታ፡ ከምኡ’ውን እቶም ወሃቢ 
መድሕን ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ዝጥቀመሎም ሓፈሻውያን ቅድመ-ኵነታት ስምምዕ፡ ኣብ’ቲ ንስኻን ወሃቢ መድሕንን እትኽትሙሉ ውዕል መድሕን ከም ኣገደስቲ 
ረቛሒታት ዝውሰዱ ኰይኖም፡ ካብኡ ነጺልካ ዘይረኣዩ እዮም።  

3. ወሃቢ መድሕን፡ ዝዀነ ይኹን መብርሂ ክህብ ከይተገደደ፡ ነቲ እተቕርቦ መመልከቲ ክነጽጎ ወይ ክቕበሎ ይኽእል እዩ። ንሓበሬታ ክዀነካ፡ ውዕል መድሕን ተግባራዊ 
ዝኸውን፡ ሕጹይ ተቐባልነት ከምዝረኸበ ዘረጋግጽ ደብዳቤ ካብ ወሃቢ መድሕን ምስተዋህቦን ናይ ቀዳማይ እግሪ ክፍሊት መድሕን ምሉእ-ብምሉእ ምስተዳቓቐሰን 
ጥራይ እዩ። ወሃቢ መድሕን ክፍሊት መድሕን ዝእከበሉ ካልእ ኣማራጺ ምስዝህልዎ፡ እዚ  ቅድመ-ኵነት ተግባራዊ ኣይከውንን።  

4. እዚ ኣብ’ዚ ሰነድ እዚ ሰፊሩ ዝርከብ  ትሕዝቶ፡ ኣብ ፖሊሲታት መድሕን ስለ እተቐበሉኻ ምስ’ዚ ምስ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ወይ ዕላማታትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ጉዳይ 
ኣተሓሕዛኡ ብዝምልከት ኣገዳሲ ይኸውን። ኩባንያን ካልኦት ኩባንያታት ትካላዊ ጕጅለ ሃረል (ወፍርታት መድሕንን ፋይናንሲያዊ ኣገልግሎታትን ሃረል ሓ.ዝ.ት. ምስ 
ጨናፍሩ)ን፡ ወይ እውን ብእአን ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ነዚ ኣብ’ዚ ዝርከብ ሓበሬታ ኣብ ጥቕሚ ኬውዕሎ እዩ፣ ማለት እዚ ሓበሬታ ዋላ እውን ኣብ ኢድ ዝዀነ ይኹን 
ንትካላዊ ጕጅለ ሃረል ወኪሉ ዝሰርሕ ሳልሳይ ኣካል በጺሑ ክምስራሕ፡ ክኽዘን ምስ ፖሊሲ መድሕን ድዩስ ምስ ካልእ ሕጋዊ ጉዳይ ኣብ ዝተኣሳሰር መዓላ ድማ 
ኪውዕል እዩ።  

5. ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ንዘቕረብካላ መመልከቲ መድሕን ጥዕና ነጺጋቶ ወይ ሰሪዛትልካ ዶ ትፈልጥ? ኣይፋል  እወ፣ ብኽብረትካ ብዛዕባ’ዚ ሓበሬታ 
ሃብ፦ ________________________________________________ 

6. ንንሕሕክክምምናናዊዊ  ምምስስጢጢራራውውነነትት  ብብዝዝምምልልከከትት  ዝዝቐቐረረበበ  መመረረጋጋገገጺጺ  ፍፍቓቓድድ፦፦ ኣነ ብውልቀ-ሰብ ደረጃ ድዩስ ከም ጕጅለ ክታመይ ኣብ ታሕቲ ኣንቢረ ዘለኹ፡ ብመንጽር ፖሊሲ 
መድሕን ጉዳይ መሰላተይን ግዴታታተይን ምግምጋም ክሳብ ዘገደሰ ወይ እውን ኣብ መድሕን ዘለኒ ተቐባልነት ምኽላሱ ኣገዳሲ ኰይኑ ክሳብ ዝተረኽበ - ኤች.ኤም.ኦ. 
(“ኩፓት ሖሊም”)፡ ናቱ ሕክምናዊ ትካላት፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ሓካይም፡ ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ፡ ሕክምናዊ ትካላት፡ ሆስፒታላት፡ ኤን.ኣይ.ኣይ.፡ ሚኒስትሪ 
ምክልኻል፡ ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ድዩስ ካልእ ትካል ወይ ድማ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ፡ ነዚ ኣብ ትሕቲኦም ዝጸንሕን ካልእን ንጥዕናይ ዝምልከት ሓበሬታ ፡
ከም ዝተሓተትዎ፡ ገለ እኳ ከየትረፉ ንሃረል ንኸረክብዋ ፍቓድ እህቦም ኣለኹ። እዚ ሓበሬታ እዚ፡ ብዛዕባ ኵነታት ጥዕናይ ወይ ብዛዕባ ናይ ሕሉፍ፡ ናይ ሕጂ ወይ 
ናይ መጻኢ ሕማመይ ዝጠቅስ ክኸውን ይኽእል። እምበኣርከስ፡ ነዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ኣካላት ይኹኑ ውልቀ-ሰባት ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ምስጢራዊ ሓበሬታይ 
ናጽነት እህቦም፡ ከምኡ’ውን ንጉዳይ ምስጢራውነቱ ኣብ ኢድ እቶም ውልቃዊ-ሓበሬታይ ዝሓቱ ዝምልከቶም ኣካላት እሓድጎ ኣለኹ። እዚ ንጉዳይ ምስጢራውነት 
ብዝምልከት ቀሪቡ ዘሎ መረጋገጺ ቃል ንዓይ/፡ ንዋኒነይ/ ፡ ንሕጋዊያን ወከልተይ/፡ ከምኡ’ውን ንነፍሲወከፍ ብኣይ/ ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ዝቕይድ እዩ።  

 
እእዚዚ  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ//ያያ  ዘዘሎሎ//ላላ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ፡፡  ብብዝዝርርድድኦኦ//ኣኣ  ቋቋንንቋቋ  ኣኣድድላላዪዪ  መመብብርርሂሂ  ምምስስተተዋዋህህቦቦ//ባባ፡፡  ነነዚዚ  ቅቅጥጥዒዒ  መመግግለለጺጺ  ኵኵነነታታትት  ጥጥዕዕናና  ክክታታሙሙ//ማማ  
ኣኣንንቢቢሩሩሉሉ//ኣኣንንቢቢራራትትሉሉ  ኣኣሎሎ//ላላ።።   
 
ዕለት __________  ክታም ናይ’ቲ ንመድሕን ዝተሓጽየ ውልቀ-ሰብ  ___________  ክታም ምስክር ___________ 

           
 
ዓይነት ሰነድ - 30707 
 
                                             _____________________________________________________  
 
 

 
 

 

ገጽ 2 ካብ 2 

ለለ..  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ  ዘዘሎሎ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ  ዝዝህህቦቦ  መመረረጋጋገገጺጺ  ቃቃልል    
 1. ኩሎም እዞም ብኣይ ወገን ዝቐረቡ መልስታት ቅኑዓት፡ ምሉኣትን ካብ ናጻ ፍቓደይ ተበጊሰ ዝሃብክዎምን ምዃኖም ብወግዒ አፍልጥ ኣለኹ።  

2. እዞም ኣብ’ዚ ሰነድ መግለጺ ጥዕና ተዋሂቦም ዘለዎ መልስታት፡ ካልእ ኣነ ንወሃቢ መድሕን ዘቕርበሉ ዝዀነ ይኹን ዓይነት ሓበሬታ፡ ከምኡ’ውን እቶም ወሃቢ 
መድሕን ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ዝጥቀመሎም ሓፈሻውያን ቅድመ-ኵነታት ስምምዕ፡ ኣብ’ቲ ንስኻን ወሃቢ መድሕንን እትኽትሙሉ ውዕል መድሕን ከም ኣገደስቲ 
ረቛሒታት ዝውሰዱ ኰይኖም፡ ካብኡ ነጺልካ ዘይረኣዩ እዮም።  

3. ወሃቢ መድሕን፡ ዝዀነ ይኹን መብርሂ ክህብ ከይተገደደ፡ ነቲ እተቕርቦ መመልከቲ ክነጽጎ ወይ ክቕበሎ ይኽእል እዩ። ንሓበሬታ ክዀነካ፡ ውዕል መድሕን ተግባራዊ 
ዝኸውን፡ ሕጹይ ተቐባልነት ከምዝረኸበ ዘረጋግጽ ደብዳቤ ካብ ወሃቢ መድሕን ምስተዋህቦን ናይ ቀዳማይ እግሪ ክፍሊት መድሕን ምሉእ-ብምሉእ ምስተዳቓቐሰን 
ጥራይ እዩ። ወሃቢ መድሕን ክፍሊት መድሕን ዝእከበሉ ካልእ ኣማራጺ ምስዝህልዎ፡ እዚ  ቅድመ-ኵነት ተግባራዊ ኣይከውንን።  

4. እዚ ኣብ’ዚ ሰነድ እዚ ሰፊሩ ዝርከብ  ትሕዝቶ፡ ኣብ ፖሊሲታት መድሕን ስለ እተቐበሉኻ ምስ’ዚ ምስ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ወይ ዕላማታትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ጉዳይ 
ኣተሓሕዛኡ ብዝምልከት ኣገዳሲ ይኸውን። ኩባንያን ካልኦት ኩባንያታት ትካላዊ ጕጅለ ሃረል (ወፍርታት መድሕንን ፋይናንሲያዊ ኣገልግሎታትን ሃረል ሓ.ዝ.ት. ምስ 
ጨናፍሩ)ን፡ ወይ እውን ብእአን ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ነዚ ኣብ’ዚ ዝርከብ ሓበሬታ ኣብ ጥቕሚ ኬውዕሎ እዩ፣ ማለት እዚ ሓበሬታ ዋላ እውን ኣብ ኢድ ዝዀነ ይኹን 
ንትካላዊ ጕጅለ ሃረል ወኪሉ ዝሰርሕ ሳልሳይ ኣካል በጺሑ ክምስራሕ፡ ክኽዘን ምስ ፖሊሲ መድሕን ድዩስ ምስ ካልእ ሕጋዊ ጉዳይ ኣብ ዝተኣሳሰር መዓላ ድማ 
ኪውዕል እዩ።  

5. ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ንዘቕረብካላ መመልከቲ መድሕን ጥዕና ነጺጋቶ ወይ ሰሪዛትልካ ዶ ትፈልጥ? ኣይፋል  እወ፣ ብኽብረትካ ብዛዕባ’ዚ ሓበሬታ 
ሃብ፦ ________________________________________________ 

6. ንንሕሕክክምምናናዊዊ  ምምስስጢጢራራውውነነትት  ብብዝዝምምልልከከትት  ዝዝቐቐረረበበ  መመረረጋጋገገጺጺ  ፍፍቓቓድድ፦፦ ኣነ ብውልቀ-ሰብ ደረጃ ድዩስ ከም ጕጅለ ክታመይ ኣብ ታሕቲ ኣንቢረ ዘለኹ፡ ብመንጽር ፖሊሲ 
መድሕን ጉዳይ መሰላተይን ግዴታታተይን ምግምጋም ክሳብ ዘገደሰ ወይ እውን ኣብ መድሕን ዘለኒ ተቐባልነት ምኽላሱ ኣገዳሲ ኰይኑ ክሳብ ዝተረኽበ - ኤች.ኤም.ኦ. 
(“ኩፓት ሖሊም”)፡ ናቱ ሕክምናዊ ትካላት፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ሓካይም፡ ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ፡ ሕክምናዊ ትካላት፡ ሆስፒታላት፡ ኤን.ኣይ.ኣይ.፡ ሚኒስትሪ 
ምክልኻል፡ ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ድዩስ ካልእ ትካል ወይ ድማ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ፡ ነዚ ኣብ ትሕቲኦም ዝጸንሕን ካልእን ንጥዕናይ ዝምልከት ሓበሬታ ፡
ከም ዝተሓተትዎ፡ ገለ እኳ ከየትረፉ ንሃረል ንኸረክብዋ ፍቓድ እህቦም ኣለኹ። እዚ ሓበሬታ እዚ፡ ብዛዕባ ኵነታት ጥዕናይ ወይ ብዛዕባ ናይ ሕሉፍ፡ ናይ ሕጂ ወይ 
ናይ መጻኢ ሕማመይ ዝጠቅስ ክኸውን ይኽእል። እምበኣርከስ፡ ነዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ኣካላት ይኹኑ ውልቀ-ሰባት ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ምስጢራዊ ሓበሬታይ 
ናጽነት እህቦም፡ ከምኡ’ውን ንጉዳይ ምስጢራውነቱ ኣብ ኢድ እቶም ውልቃዊ-ሓበሬታይ ዝሓቱ ዝምልከቶም ኣካላት እሓድጎ ኣለኹ። እዚ ንጉዳይ ምስጢራውነት 
ብዝምልከት ቀሪቡ ዘሎ መረጋገጺ ቃል ንዓይ/፡ ንዋኒነይ/ ፡ ንሕጋዊያን ወከልተይ/፡ ከምኡ’ውን ንነፍሲወከፍ ብኣይ/ ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ዝቕይድ እዩ።  

 
እእዚዚ  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ//ያያ  ዘዘሎሎ//ላላ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ፡፡  ብብዝዝርርድድኦኦ//ኣኣ  ቋቋንንቋቋ  ኣኣድድላላዪዪ  መመብብርርሂሂ  ምምስስተተዋዋህህቦቦ//ባባ፡፡  ነነዚዚ  ቅቅጥጥዒዒ  መመግግለለጺጺ  ኵኵነነታታትት  ጥጥዕዕናና  ክክታታሙሙ//ማማ  
ኣኣንንቢቢሩሩሉሉ//ኣኣንንቢቢራራትትሉሉ  ኣኣሎሎ//ላላ።።   
 
ዕለት __________  ክታም ናይ’ቲ ንመድሕን ዝተሓጽየ ውልቀ-ሰብ  ___________  ክታም ምስክር ___________ 

           
 
ዓይነት ሰነድ - 30707 
 
                                             _____________________________________________________  
 
 

 
 

 

ገጽ 2 ካብ 2 

ለለ..  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ  ዘዘሎሎ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ  ዝዝህህቦቦ  መመረረጋጋገገጺጺ  ቃቃልል    
 1. ኩሎም እዞም ብኣይ ወገን ዝቐረቡ መልስታት ቅኑዓት፡ ምሉኣትን ካብ ናጻ ፍቓደይ ተበጊሰ ዝሃብክዎምን ምዃኖም ብወግዒ አፍልጥ ኣለኹ።  

2. እዞም ኣብ’ዚ ሰነድ መግለጺ ጥዕና ተዋሂቦም ዘለዎ መልስታት፡ ካልእ ኣነ ንወሃቢ መድሕን ዘቕርበሉ ዝዀነ ይኹን ዓይነት ሓበሬታ፡ ከምኡ’ውን እቶም ወሃቢ 
መድሕን ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ዝጥቀመሎም ሓፈሻውያን ቅድመ-ኵነታት ስምምዕ፡ ኣብ’ቲ ንስኻን ወሃቢ መድሕንን እትኽትሙሉ ውዕል መድሕን ከም ኣገደስቲ 
ረቛሒታት ዝውሰዱ ኰይኖም፡ ካብኡ ነጺልካ ዘይረኣዩ እዮም።  

3. ወሃቢ መድሕን፡ ዝዀነ ይኹን መብርሂ ክህብ ከይተገደደ፡ ነቲ እተቕርቦ መመልከቲ ክነጽጎ ወይ ክቕበሎ ይኽእል እዩ። ንሓበሬታ ክዀነካ፡ ውዕል መድሕን ተግባራዊ 
ዝኸውን፡ ሕጹይ ተቐባልነት ከምዝረኸበ ዘረጋግጽ ደብዳቤ ካብ ወሃቢ መድሕን ምስተዋህቦን ናይ ቀዳማይ እግሪ ክፍሊት መድሕን ምሉእ-ብምሉእ ምስተዳቓቐሰን 
ጥራይ እዩ። ወሃቢ መድሕን ክፍሊት መድሕን ዝእከበሉ ካልእ ኣማራጺ ምስዝህልዎ፡ እዚ  ቅድመ-ኵነት ተግባራዊ ኣይከውንን።  

4. እዚ ኣብ’ዚ ሰነድ እዚ ሰፊሩ ዝርከብ  ትሕዝቶ፡ ኣብ ፖሊሲታት መድሕን ስለ እተቐበሉኻ ምስ’ዚ ምስ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ወይ ዕላማታትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ጉዳይ 
ኣተሓሕዛኡ ብዝምልከት ኣገዳሲ ይኸውን። ኩባንያን ካልኦት ኩባንያታት ትካላዊ ጕጅለ ሃረል (ወፍርታት መድሕንን ፋይናንሲያዊ ኣገልግሎታትን ሃረል ሓ.ዝ.ት. ምስ 
ጨናፍሩ)ን፡ ወይ እውን ብእአን ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ነዚ ኣብ’ዚ ዝርከብ ሓበሬታ ኣብ ጥቕሚ ኬውዕሎ እዩ፣ ማለት እዚ ሓበሬታ ዋላ እውን ኣብ ኢድ ዝዀነ ይኹን 
ንትካላዊ ጕጅለ ሃረል ወኪሉ ዝሰርሕ ሳልሳይ ኣካል በጺሑ ክምስራሕ፡ ክኽዘን ምስ ፖሊሲ መድሕን ድዩስ ምስ ካልእ ሕጋዊ ጉዳይ ኣብ ዝተኣሳሰር መዓላ ድማ 
ኪውዕል እዩ።  

5. ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ንዘቕረብካላ መመልከቲ መድሕን ጥዕና ነጺጋቶ ወይ ሰሪዛትልካ ዶ ትፈልጥ? ኣይፋል  እወ፣ ብኽብረትካ ብዛዕባ’ዚ ሓበሬታ 
ሃብ፦ ________________________________________________ 

6. ንንሕሕክክምምናናዊዊ  ምምስስጢጢራራውውነነትት  ብብዝዝምምልልከከትት  ዝዝቐቐረረበበ  መመረረጋጋገገጺጺ  ፍፍቓቓድድ፦፦ ኣነ ብውልቀ-ሰብ ደረጃ ድዩስ ከም ጕጅለ ክታመይ ኣብ ታሕቲ ኣንቢረ ዘለኹ፡ ብመንጽር ፖሊሲ 
መድሕን ጉዳይ መሰላተይን ግዴታታተይን ምግምጋም ክሳብ ዘገደሰ ወይ እውን ኣብ መድሕን ዘለኒ ተቐባልነት ምኽላሱ ኣገዳሲ ኰይኑ ክሳብ ዝተረኽበ - ኤች.ኤም.ኦ. 
(“ኩፓት ሖሊም”)፡ ናቱ ሕክምናዊ ትካላት፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ሓካይም፡ ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ፡ ሕክምናዊ ትካላት፡ ሆስፒታላት፡ ኤን.ኣይ.ኣይ.፡ ሚኒስትሪ 
ምክልኻል፡ ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ድዩስ ካልእ ትካል ወይ ድማ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ፡ ነዚ ኣብ ትሕቲኦም ዝጸንሕን ካልእን ንጥዕናይ ዝምልከት ሓበሬታ ፡
ከም ዝተሓተትዎ፡ ገለ እኳ ከየትረፉ ንሃረል ንኸረክብዋ ፍቓድ እህቦም ኣለኹ። እዚ ሓበሬታ እዚ፡ ብዛዕባ ኵነታት ጥዕናይ ወይ ብዛዕባ ናይ ሕሉፍ፡ ናይ ሕጂ ወይ 
ናይ መጻኢ ሕማመይ ዝጠቅስ ክኸውን ይኽእል። እምበኣርከስ፡ ነዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ኣካላት ይኹኑ ውልቀ-ሰባት ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ምስጢራዊ ሓበሬታይ 
ናጽነት እህቦም፡ ከምኡ’ውን ንጉዳይ ምስጢራውነቱ ኣብ ኢድ እቶም ውልቃዊ-ሓበሬታይ ዝሓቱ ዝምልከቶም ኣካላት እሓድጎ ኣለኹ። እዚ ንጉዳይ ምስጢራውነት 
ብዝምልከት ቀሪቡ ዘሎ መረጋገጺ ቃል ንዓይ/፡ ንዋኒነይ/ ፡ ንሕጋዊያን ወከልተይ/፡ ከምኡ’ውን ንነፍሲወከፍ ብኣይ/ ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ዝቕይድ እዩ።  

 
እእዚዚ  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ//ያያ  ዘዘሎሎ//ላላ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ፡፡  ብብዝዝርርድድኦኦ//ኣኣ  ቋቋንንቋቋ  ኣኣድድላላዪዪ  መመብብርርሂሂ  ምምስስተተዋዋህህቦቦ//ባባ፡፡  ነነዚዚ  ቅቅጥጥዒዒ  መመግግለለጺጺ  ኵኵነነታታትት  ጥጥዕዕናና  ክክታታሙሙ//ማማ  
ኣኣንንቢቢሩሩሉሉ//ኣኣንንቢቢራራትትሉሉ  ኣኣሎሎ//ላላ።።   
 
ዕለት __________  ክታም ናይ’ቲ ንመድሕን ዝተሓጽየ ውልቀ-ሰብ  ___________  ክታም ምስክር ___________ 

           
 
ዓይነት ሰነድ - 30707 
 
                                             _____________________________________________________  
 
 

 
 

 

ገጽ 2 ካብ 2 

ለለ..  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ  ዘዘሎሎ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ  ዝዝህህቦቦ  መመረረጋጋገገጺጺ  ቃቃልል    
 1. ኩሎም እዞም ብኣይ ወገን ዝቐረቡ መልስታት ቅኑዓት፡ ምሉኣትን ካብ ናጻ ፍቓደይ ተበጊሰ ዝሃብክዎምን ምዃኖም ብወግዒ አፍልጥ ኣለኹ።  

2. እዞም ኣብ’ዚ ሰነድ መግለጺ ጥዕና ተዋሂቦም ዘለዎ መልስታት፡ ካልእ ኣነ ንወሃቢ መድሕን ዘቕርበሉ ዝዀነ ይኹን ዓይነት ሓበሬታ፡ ከምኡ’ውን እቶም ወሃቢ 
መድሕን ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ዝጥቀመሎም ሓፈሻውያን ቅድመ-ኵነታት ስምምዕ፡ ኣብ’ቲ ንስኻን ወሃቢ መድሕንን እትኽትሙሉ ውዕል መድሕን ከም ኣገደስቲ 
ረቛሒታት ዝውሰዱ ኰይኖም፡ ካብኡ ነጺልካ ዘይረኣዩ እዮም።  

3. ወሃቢ መድሕን፡ ዝዀነ ይኹን መብርሂ ክህብ ከይተገደደ፡ ነቲ እተቕርቦ መመልከቲ ክነጽጎ ወይ ክቕበሎ ይኽእል እዩ። ንሓበሬታ ክዀነካ፡ ውዕል መድሕን ተግባራዊ 
ዝኸውን፡ ሕጹይ ተቐባልነት ከምዝረኸበ ዘረጋግጽ ደብዳቤ ካብ ወሃቢ መድሕን ምስተዋህቦን ናይ ቀዳማይ እግሪ ክፍሊት መድሕን ምሉእ-ብምሉእ ምስተዳቓቐሰን 
ጥራይ እዩ። ወሃቢ መድሕን ክፍሊት መድሕን ዝእከበሉ ካልእ ኣማራጺ ምስዝህልዎ፡ እዚ  ቅድመ-ኵነት ተግባራዊ ኣይከውንን።  

4. እዚ ኣብ’ዚ ሰነድ እዚ ሰፊሩ ዝርከብ  ትሕዝቶ፡ ኣብ ፖሊሲታት መድሕን ስለ እተቐበሉኻ ምስ’ዚ ምስ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ወይ ዕላማታትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ጉዳይ 
ኣተሓሕዛኡ ብዝምልከት ኣገዳሲ ይኸውን። ኩባንያን ካልኦት ኩባንያታት ትካላዊ ጕጅለ ሃረል (ወፍርታት መድሕንን ፋይናንሲያዊ ኣገልግሎታትን ሃረል ሓ.ዝ.ት. ምስ 
ጨናፍሩ)ን፡ ወይ እውን ብእአን ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ነዚ ኣብ’ዚ ዝርከብ ሓበሬታ ኣብ ጥቕሚ ኬውዕሎ እዩ፣ ማለት እዚ ሓበሬታ ዋላ እውን ኣብ ኢድ ዝዀነ ይኹን 
ንትካላዊ ጕጅለ ሃረል ወኪሉ ዝሰርሕ ሳልሳይ ኣካል በጺሑ ክምስራሕ፡ ክኽዘን ምስ ፖሊሲ መድሕን ድዩስ ምስ ካልእ ሕጋዊ ጉዳይ ኣብ ዝተኣሳሰር መዓላ ድማ 
ኪውዕል እዩ።  

5. ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ንዘቕረብካላ መመልከቲ መድሕን ጥዕና ነጺጋቶ ወይ ሰሪዛትልካ ዶ ትፈልጥ? ኣይፋል  እወ፣ ብኽብረትካ ብዛዕባ’ዚ ሓበሬታ 
ሃብ፦ ________________________________________________ 

6. ንንሕሕክክምምናናዊዊ  ምምስስጢጢራራውውነነትት  ብብዝዝምምልልከከትት  ዝዝቐቐረረበበ  መመረረጋጋገገጺጺ  ፍፍቓቓድድ፦፦ ኣነ ብውልቀ-ሰብ ደረጃ ድዩስ ከም ጕጅለ ክታመይ ኣብ ታሕቲ ኣንቢረ ዘለኹ፡ ብመንጽር ፖሊሲ 
መድሕን ጉዳይ መሰላተይን ግዴታታተይን ምግምጋም ክሳብ ዘገደሰ ወይ እውን ኣብ መድሕን ዘለኒ ተቐባልነት ምኽላሱ ኣገዳሲ ኰይኑ ክሳብ ዝተረኽበ - ኤች.ኤም.ኦ. 
(“ኩፓት ሖሊም”)፡ ናቱ ሕክምናዊ ትካላት፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ሓካይም፡ ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ፡ ሕክምናዊ ትካላት፡ ሆስፒታላት፡ ኤን.ኣይ.ኣይ.፡ ሚኒስትሪ 
ምክልኻል፡ ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ድዩስ ካልእ ትካል ወይ ድማ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ፡ ነዚ ኣብ ትሕቲኦም ዝጸንሕን ካልእን ንጥዕናይ ዝምልከት ሓበሬታ ፡
ከም ዝተሓተትዎ፡ ገለ እኳ ከየትረፉ ንሃረል ንኸረክብዋ ፍቓድ እህቦም ኣለኹ። እዚ ሓበሬታ እዚ፡ ብዛዕባ ኵነታት ጥዕናይ ወይ ብዛዕባ ናይ ሕሉፍ፡ ናይ ሕጂ ወይ 
ናይ መጻኢ ሕማመይ ዝጠቅስ ክኸውን ይኽእል። እምበኣርከስ፡ ነዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ኣካላት ይኹኑ ውልቀ-ሰባት ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ምስጢራዊ ሓበሬታይ 
ናጽነት እህቦም፡ ከምኡ’ውን ንጉዳይ ምስጢራውነቱ ኣብ ኢድ እቶም ውልቃዊ-ሓበሬታይ ዝሓቱ ዝምልከቶም ኣካላት እሓድጎ ኣለኹ። እዚ ንጉዳይ ምስጢራውነት 
ብዝምልከት ቀሪቡ ዘሎ መረጋገጺ ቃል ንዓይ/፡ ንዋኒነይ/ ፡ ንሕጋዊያን ወከልተይ/፡ ከምኡ’ውን ንነፍሲወከፍ ብኣይ/ ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ዝቕይድ እዩ።  

 
እእዚዚ  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ//ያያ  ዘዘሎሎ//ላላ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ፡፡  ብብዝዝርርድድኦኦ//ኣኣ  ቋቋንንቋቋ  ኣኣድድላላዪዪ  መመብብርርሂሂ  ምምስስተተዋዋህህቦቦ//ባባ፡፡  ነነዚዚ  ቅቅጥጥዒዒ  መመግግለለጺጺ  ኵኵነነታታትት  ጥጥዕዕናና  ክክታታሙሙ//ማማ  
ኣኣንንቢቢሩሩሉሉ//ኣኣንንቢቢራራትትሉሉ  ኣኣሎሎ//ላላ።።   
 
ዕለት __________  ክታም ናይ’ቲ ንመድሕን ዝተሓጽየ ውልቀ-ሰብ  ___________  ክታም ምስክር ___________ 

           
 
ዓይነት ሰነድ - 30707 
 
                                             _____________________________________________________  
 
 

 
 

 

ገጽ 2 ካብ 2 

ለለ..  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ  ዘዘሎሎ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ  ዝዝህህቦቦ  መመረረጋጋገገጺጺ  ቃቃልል    
 1. ኩሎም እዞም ብኣይ ወገን ዝቐረቡ መልስታት ቅኑዓት፡ ምሉኣትን ካብ ናጻ ፍቓደይ ተበጊሰ ዝሃብክዎምን ምዃኖም ብወግዒ አፍልጥ ኣለኹ።  

2. እዞም ኣብ’ዚ ሰነድ መግለጺ ጥዕና ተዋሂቦም ዘለዎ መልስታት፡ ካልእ ኣነ ንወሃቢ መድሕን ዘቕርበሉ ዝዀነ ይኹን ዓይነት ሓበሬታ፡ ከምኡ’ውን እቶም ወሃቢ 
መድሕን ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ዝጥቀመሎም ሓፈሻውያን ቅድመ-ኵነታት ስምምዕ፡ ኣብ’ቲ ንስኻን ወሃቢ መድሕንን እትኽትሙሉ ውዕል መድሕን ከም ኣገደስቲ 
ረቛሒታት ዝውሰዱ ኰይኖም፡ ካብኡ ነጺልካ ዘይረኣዩ እዮም።  

3. ወሃቢ መድሕን፡ ዝዀነ ይኹን መብርሂ ክህብ ከይተገደደ፡ ነቲ እተቕርቦ መመልከቲ ክነጽጎ ወይ ክቕበሎ ይኽእል እዩ። ንሓበሬታ ክዀነካ፡ ውዕል መድሕን ተግባራዊ 
ዝኸውን፡ ሕጹይ ተቐባልነት ከምዝረኸበ ዘረጋግጽ ደብዳቤ ካብ ወሃቢ መድሕን ምስተዋህቦን ናይ ቀዳማይ እግሪ ክፍሊት መድሕን ምሉእ-ብምሉእ ምስተዳቓቐሰን 
ጥራይ እዩ። ወሃቢ መድሕን ክፍሊት መድሕን ዝእከበሉ ካልእ ኣማራጺ ምስዝህልዎ፡ እዚ  ቅድመ-ኵነት ተግባራዊ ኣይከውንን።  

4. እዚ ኣብ’ዚ ሰነድ እዚ ሰፊሩ ዝርከብ  ትሕዝቶ፡ ኣብ ፖሊሲታት መድሕን ስለ እተቐበሉኻ ምስ’ዚ ምስ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ወይ ዕላማታትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ጉዳይ 
ኣተሓሕዛኡ ብዝምልከት ኣገዳሲ ይኸውን። ኩባንያን ካልኦት ኩባንያታት ትካላዊ ጕጅለ ሃረል (ወፍርታት መድሕንን ፋይናንሲያዊ ኣገልግሎታትን ሃረል ሓ.ዝ.ት. ምስ 
ጨናፍሩ)ን፡ ወይ እውን ብእአን ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ነዚ ኣብ’ዚ ዝርከብ ሓበሬታ ኣብ ጥቕሚ ኬውዕሎ እዩ፣ ማለት እዚ ሓበሬታ ዋላ እውን ኣብ ኢድ ዝዀነ ይኹን 
ንትካላዊ ጕጅለ ሃረል ወኪሉ ዝሰርሕ ሳልሳይ ኣካል በጺሑ ክምስራሕ፡ ክኽዘን ምስ ፖሊሲ መድሕን ድዩስ ምስ ካልእ ሕጋዊ ጉዳይ ኣብ ዝተኣሳሰር መዓላ ድማ 
ኪውዕል እዩ።  

5. ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ንዘቕረብካላ መመልከቲ መድሕን ጥዕና ነጺጋቶ ወይ ሰሪዛትልካ ዶ ትፈልጥ? ኣይፋል  እወ፣ ብኽብረትካ ብዛዕባ’ዚ ሓበሬታ 
ሃብ፦ ________________________________________________ 

6. ንንሕሕክክምምናናዊዊ  ምምስስጢጢራራውውነነትት  ብብዝዝምምልልከከትት  ዝዝቐቐረረበበ  መመረረጋጋገገጺጺ  ፍፍቓቓድድ፦፦ ኣነ ብውልቀ-ሰብ ደረጃ ድዩስ ከም ጕጅለ ክታመይ ኣብ ታሕቲ ኣንቢረ ዘለኹ፡ ብመንጽር ፖሊሲ 
መድሕን ጉዳይ መሰላተይን ግዴታታተይን ምግምጋም ክሳብ ዘገደሰ ወይ እውን ኣብ መድሕን ዘለኒ ተቐባልነት ምኽላሱ ኣገዳሲ ኰይኑ ክሳብ ዝተረኽበ - ኤች.ኤም.ኦ. 
(“ኩፓት ሖሊም”)፡ ናቱ ሕክምናዊ ትካላት፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ሓካይም፡ ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ፡ ሕክምናዊ ትካላት፡ ሆስፒታላት፡ ኤን.ኣይ.ኣይ.፡ ሚኒስትሪ 
ምክልኻል፡ ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ድዩስ ካልእ ትካል ወይ ድማ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ፡ ነዚ ኣብ ትሕቲኦም ዝጸንሕን ካልእን ንጥዕናይ ዝምልከት ሓበሬታ ፡
ከም ዝተሓተትዎ፡ ገለ እኳ ከየትረፉ ንሃረል ንኸረክብዋ ፍቓድ እህቦም ኣለኹ። እዚ ሓበሬታ እዚ፡ ብዛዕባ ኵነታት ጥዕናይ ወይ ብዛዕባ ናይ ሕሉፍ፡ ናይ ሕጂ ወይ 
ናይ መጻኢ ሕማመይ ዝጠቅስ ክኸውን ይኽእል። እምበኣርከስ፡ ነዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ኣካላት ይኹኑ ውልቀ-ሰባት ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ምስጢራዊ ሓበሬታይ 
ናጽነት እህቦም፡ ከምኡ’ውን ንጉዳይ ምስጢራውነቱ ኣብ ኢድ እቶም ውልቃዊ-ሓበሬታይ ዝሓቱ ዝምልከቶም ኣካላት እሓድጎ ኣለኹ። እዚ ንጉዳይ ምስጢራውነት 
ብዝምልከት ቀሪቡ ዘሎ መረጋገጺ ቃል ንዓይ/፡ ንዋኒነይ/ ፡ ንሕጋዊያን ወከልተይ/፡ ከምኡ’ውን ንነፍሲወከፍ ብኣይ/ ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ዝቕይድ እዩ።  

 
እእዚዚ  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ//ያያ  ዘዘሎሎ//ላላ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ፡፡  ብብዝዝርርድድኦኦ//ኣኣ  ቋቋንንቋቋ  ኣኣድድላላዪዪ  መመብብርርሂሂ  ምምስስተተዋዋህህቦቦ//ባባ፡፡  ነነዚዚ  ቅቅጥጥዒዒ  መመግግለለጺጺ  ኵኵነነታታትት  ጥጥዕዕናና  ክክታታሙሙ//ማማ  
ኣኣንንቢቢሩሩሉሉ//ኣኣንንቢቢራራትትሉሉ  ኣኣሎሎ//ላላ።።   
 
ዕለት __________  ክታም ናይ’ቲ ንመድሕን ዝተሓጽየ ውልቀ-ሰብ  ___________  ክታም ምስክር ___________ 
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                                             _____________________________________________________  
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ለለ..  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ  ዘዘሎሎ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ  ዝዝህህቦቦ  መመረረጋጋገገጺጺ  ቃቃልል    
 1. ኩሎም እዞም ብኣይ ወገን ዝቐረቡ መልስታት ቅኑዓት፡ ምሉኣትን ካብ ናጻ ፍቓደይ ተበጊሰ ዝሃብክዎምን ምዃኖም ብወግዒ አፍልጥ ኣለኹ።  

2. እዞም ኣብ’ዚ ሰነድ መግለጺ ጥዕና ተዋሂቦም ዘለዎ መልስታት፡ ካልእ ኣነ ንወሃቢ መድሕን ዘቕርበሉ ዝዀነ ይኹን ዓይነት ሓበሬታ፡ ከምኡ’ውን እቶም ወሃቢ 
መድሕን ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝምልከት ዝጥቀመሎም ሓፈሻውያን ቅድመ-ኵነታት ስምምዕ፡ ኣብ’ቲ ንስኻን ወሃቢ መድሕንን እትኽትሙሉ ውዕል መድሕን ከም ኣገደስቲ 
ረቛሒታት ዝውሰዱ ኰይኖም፡ ካብኡ ነጺልካ ዘይረኣዩ እዮም።  

3. ወሃቢ መድሕን፡ ዝዀነ ይኹን መብርሂ ክህብ ከይተገደደ፡ ነቲ እተቕርቦ መመልከቲ ክነጽጎ ወይ ክቕበሎ ይኽእል እዩ። ንሓበሬታ ክዀነካ፡ ውዕል መድሕን ተግባራዊ 
ዝኸውን፡ ሕጹይ ተቐባልነት ከምዝረኸበ ዘረጋግጽ ደብዳቤ ካብ ወሃቢ መድሕን ምስተዋህቦን ናይ ቀዳማይ እግሪ ክፍሊት መድሕን ምሉእ-ብምሉእ ምስተዳቓቐሰን 
ጥራይ እዩ። ወሃቢ መድሕን ክፍሊት መድሕን ዝእከበሉ ካልእ ኣማራጺ ምስዝህልዎ፡ እዚ  ቅድመ-ኵነት ተግባራዊ ኣይከውንን።  

4. እዚ ኣብ’ዚ ሰነድ እዚ ሰፊሩ ዝርከብ  ትሕዝቶ፡ ኣብ ፖሊሲታት መድሕን ስለ እተቐበሉኻ ምስ’ዚ ምስ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያት ወይ ዕላማታትን፡ ከምኡ’ውን ኣብ ጉዳይ 
ኣተሓሕዛኡ ብዝምልከት ኣገዳሲ ይኸውን። ኩባንያን ካልኦት ኩባንያታት ትካላዊ ጕጅለ ሃረል (ወፍርታት መድሕንን ፋይናንሲያዊ ኣገልግሎታትን ሃረል ሓ.ዝ.ት. ምስ 
ጨናፍሩ)ን፡ ወይ እውን ብእአን ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ነዚ ኣብ’ዚ ዝርከብ ሓበሬታ ኣብ ጥቕሚ ኬውዕሎ እዩ፣ ማለት እዚ ሓበሬታ ዋላ እውን ኣብ ኢድ ዝዀነ ይኹን 
ንትካላዊ ጕጅለ ሃረል ወኪሉ ዝሰርሕ ሳልሳይ ኣካል በጺሑ ክምስራሕ፡ ክኽዘን ምስ ፖሊሲ መድሕን ድዩስ ምስ ካልእ ሕጋዊ ጉዳይ ኣብ ዝተኣሳሰር መዓላ ድማ 
ኪውዕል እዩ።  

5. ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ንዘቕረብካላ መመልከቲ መድሕን ጥዕና ነጺጋቶ ወይ ሰሪዛትልካ ዶ ትፈልጥ? ኣይፋል  እወ፣ ብኽብረትካ ብዛዕባ’ዚ ሓበሬታ 
ሃብ፦ ________________________________________________ 

6. ንንሕሕክክምምናናዊዊ  ምምስስጢጢራራውውነነትት  ብብዝዝምምልልከከትት  ዝዝቐቐረረበበ  መመረረጋጋገገጺጺ  ፍፍቓቓድድ፦፦ ኣነ ብውልቀ-ሰብ ደረጃ ድዩስ ከም ጕጅለ ክታመይ ኣብ ታሕቲ ኣንቢረ ዘለኹ፡ ብመንጽር ፖሊሲ 
መድሕን ጉዳይ መሰላተይን ግዴታታተይን ምግምጋም ክሳብ ዘገደሰ ወይ እውን ኣብ መድሕን ዘለኒ ተቐባልነት ምኽላሱ ኣገዳሲ ኰይኑ ክሳብ ዝተረኽበ - ኤች.ኤም.ኦ. 
(“ኩፓት ሖሊም”)፡ ናቱ ሕክምናዊ ትካላት፡ ከምኡ’ውን ካልኦት ሓካይም፡ ክኢላታት ስነ-ኣእምሮ፡ ሕክምናዊ ትካላት፡ ሆስፒታላት፡ ኤን.ኣይ.ኣይ.፡ ሚኒስትሪ 
ምክልኻል፡ ዝዀነት ትኹን ኵባንያ መድሕን ድዩስ ካልእ ትካል ወይ ድማ ዝምልከቶ ውልቀ-ሰብ፡ ነዚ ኣብ ትሕቲኦም ዝጸንሕን ካልእን ንጥዕናይ ዝምልከት ሓበሬታ ፡
ከም ዝተሓተትዎ፡ ገለ እኳ ከየትረፉ ንሃረል ንኸረክብዋ ፍቓድ እህቦም ኣለኹ። እዚ ሓበሬታ እዚ፡ ብዛዕባ ኵነታት ጥዕናይ ወይ ብዛዕባ ናይ ሕሉፍ፡ ናይ ሕጂ ወይ 
ናይ መጻኢ ሕማመይ ዝጠቅስ ክኸውን ይኽእል። እምበኣርከስ፡ ነዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ኣካላት ይኹኑ ውልቀ-ሰባት ኣብ ጉዳይ ኣጠቓቕማ ምስጢራዊ ሓበሬታይ 
ናጽነት እህቦም፡ ከምኡ’ውን ንጉዳይ ምስጢራውነቱ ኣብ ኢድ እቶም ውልቃዊ-ሓበሬታይ ዝሓቱ ዝምልከቶም ኣካላት እሓድጎ ኣለኹ። እዚ ንጉዳይ ምስጢራውነት 
ብዝምልከት ቀሪቡ ዘሎ መረጋገጺ ቃል ንዓይ/፡ ንዋኒነይ/ ፡ ንሕጋዊያን ወከልተይ/፡ ከምኡ’ውን ንነፍሲወከፍ ብኣይ/ ዝተወከለ ውልቀ-ሰብ ዝቕይድ እዩ።  

 
እእዚዚ  ንንመመድድሕሕንን  ተተሓሓጽጽዩዩ//ያያ  ዘዘሎሎ//ላላ  ውውልልቀቀ--ሰሰብብ፡፡  ብብዝዝርርድድኦኦ//ኣኣ  ቋቋንንቋቋ  ኣኣድድላላዪዪ  መመብብርርሂሂ  ምምስስተተዋዋህህቦቦ//ባባ፡፡  ነነዚዚ  ቅቅጥጥዒዒ  መመግግለለጺጺ  ኵኵነነታታትት  ጥጥዕዕናና  ክክታታሙሙ//ማማ  
ኣኣንንቢቢሩሩሉሉ//ኣኣንንቢቢራራትትሉሉ  ኣኣሎሎ//ላላ።።   
 
ዕለት __________  ክታም ናይ’ቲ ንመድሕን ዝተሓጽየ ውልቀ-ሰብ  ___________  ክታም ምስክር ___________ 
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                                             _____________________________________________________  
 
 

 
 


