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የሚያስፈልግዎትን የጤና ጥበቃ በማግኘት ከጤና 

መድህንዎ የሚቻለውን ያህል ጥቅም ያግኙ። 

DestinationHealth የጤና መድህንዎና የጤና ጥበቃዎ 

ለእርስዎ እንዲሰራ ለማድረግ የሚያስችሉ መሳሪያዎችና 

መረጃ አለው።

ለመረዳት ይህንን ሰነድ ያንብቡ ወይም ድረ ገጻችንን 

ይጎብኙ፦

 | ለጤና ጥበቃዎ የሚከፍሉት

 | የጤና መድህንዎ ለየትኛዎቹ አገልግሎቶች 
እንደሚከፍል

 | እንዴት የጤና ጥበቃ ማግኘት እንደሚቻል

 | ትክክለኛውን የጤና ጥበቃ፣ በትክክለኛው ቦታና  
ጊዜ ማግኘት የመቻልን ዋጋ

ለቪዲዮዎችና ለሌሎች መረጃዎች www.

DestinationHealth.me ድረ ገጽን ይጎብኙ።

ስለ Destination Health
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የጤና መድህንዎን ሲታመሙ የጤና እንክብካቤ ለማግኘት ሊጠቀሙት ይችላሉ። 

ነገር ግን ጤናማ ሆነው እንዲቆዩ የጤና እንክብካቤን ማግኘት ይበልጥ ጠቃሚ ነው። 

መደበኛ የሆኑ የአጠቃላይ ህክምና፣ የጥርስ ህክምናና የአይን ህክምና ምርመራዎች 

ስለ ጤናዎ ጥያቄዎችን እንዲጠይቁና ለተወሰኑ በሽታዎች ያለዎትን ተጋላጭነት 

እንዲረዱ እንዲሁም ሳያስተውሏቸው ሊተላለፉ የሚችሉ የበሽታ ምልክቶችን 

እንዲያስተውሉ እድል ይሰጡዎታል። መደበኛ ምርመራዎች የጤና ችግሮችን  ወደ 

ከባድ ችግር ከመለወጣቸው በፊት ለማወቅና ለማከም ይረዳሉ። 

ጤናዎ። ህይወትዎ።
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ነጻ የመከላከል አገልግሎቶች

የመከላከል ህክምናዎች በጣም ጠቃሚ ስለሆኑ እነዚህ ህክምናዎች 

በአመት አንድ ጊዜ ምንም ተጨማሪ ወጪ ሳያወጡ ለእርስዎ ይሰጣሉ። 

ይህም ማለት የጋራ-ክፍያም ሆነ የጋራ-ኢንሹራንስ አይከፍሉም። ምንም 

እንኳን ለአመቱ የሚደርስብዎትን ተቀናሽ ከፍለው ባይጨርሱም 

የመከላከል ህክምናዎች አሁንም ለእርስዎ ነጻ ናቸው።  

 | የወሊድ መቆጣጠሪያ
 | የደም ግፊት ክትትል
 | የጡት ካንሰር ምርመራ (ማሞግራም (mammogram))
 | የኮሌስትሮል ምርመራ
 | የኮሎሬክታል ካንሰር (Colorectal cancer) ምርመራ
 | የድብርት (Depression) ምርመራ
 | የስኳር ህመም (Diabetes) ምርመራ 
 | የእጽ፣ የአልኮል እና የቶባኮ አለአግባብ መጠቀም የምክር አገልገሎት
 | የጉንፋን መርፌዎች (Flu shots)
 | የኤችአይቪና የአባላዘር በሽታዎች ምርመራና የምክር አገልግሎት

 | ተደጋግመው የሚሰጡ ክትባቶች 

ከእድሜዎና ተጋላጭ ከሚያደርጉዎት ነገሮች ጋር የተያያዙ የተወሰኑ ገደቦች 

አሉ። የነጻ የመከላከል ህክምናዎን በተመለከተ ሙሉ ዝርዝር ለማግኘት 

HealthCare.gov/preventive-care-benefits ድረ ገጽን ይጎብኙ።
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አሁን የጤና መድህን ሽፋን ስላለዎት የሚያስፈልግዎትን የጤና ጥበቃ እንክብካቤ 

በማግኘት የሚቻለውን ያህል ተጠቃሚ እንደሆኑ እርግጠኛ ይሁኑ። አብዛኛውን 

ጊዜ ወደ ዶክተር ቢሮ፣ ወደ ክሊኒክ ወይም በማህበረሰብዎ ውስጥ ወዳለ የአስቸኳይ 

የጤና እንክብካቤ መስጫ መሄድዎ ጥሩ  ምርጫ ነው። በአጠቃላይ በዶክተር ቢሮ 

ወይም በክሊኒክ ውስጥ በጣም ያነሰ ገንዘብ የሚከፍሉ ሲሆን በመጠበቂያ ክፍል 

ውስጥም የሚያጠፉት ጊዜ በጣም ትንሽ ነው። 

ወደ ድንገተኛ ክፍል ሲሄዱ

እውነተኛ የሆነ ድንገተኛ ህመም ካጋጠመዎ 

ወደ ድንገተኛ ክፍል ይሂዱ። ስልክ የመደወያ 

ጊዜ ከሌለዎት ህመምዎ እውነተኛ የሆነ 

ድንገተኛ ህመም ስለሆነ ወደ ድንገተኛ 

ክፍል መሄድ አለብዎ። ያለበለዚያ ለጤና 

እንክብካቤዎ የት መሄድ እንዳለብዎት 

እርግጠኛ ካልሆኑ ይህንኑ ለማወቅ ወደ ጤና 

አገልግሎት ሰጪዎ ወይም ወደ ኢንሹራንስ 

ድርጅትዎ ነርስ ይደውሉ።  

እንዴት የጤና ጥበቃ እንክብካቤ ማግኘት 
እንደሚቻል
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የጤና ጥበቃ እንክብካቤ ለማግኘት መውሰድ ያለብዎት እርምጃዎች እነዚህ ናቸው፦ 

1. ምን አይነት የጤና ጥበቃ አገልግሎት ሰጪ እንደሚፈልጉ ይወስኑ። በርካታ 

አይነት የጤና ጥበቃ አገልግሎት ሰጪዎች አሉ። አንዳንድ ዶክተሮች የተወሰኑ 

አይነት በሽታዎች ላይ የሚያተኩሩ (ስፔሺያሊስቶች) ናቸው። አንዳንድ 

ዶክተሮች አጠቃላይ የጤና ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩ ሲሆኑ አንዳንዶች ደግሞ 

ዶክተሮች ያልሆኑ የዶክተር ረዳቶች ወይም ነርሶች ቢሆኑም ብዙ ስልጠና 

የወሰዱና በጣም ጥሩ የሆነ የጤና ጥበቃ እንክብካቤ የሚሰጡ ናቸው። 

የተለያዩ ተቀዳሚ የጤና ጥበቃ አገልግሎት አቅራቢዎች

 | አጠቃላይ ሃኪም

 | የቤተሰብ ሃኪም

 | የውስጥ ደዌ

 | የጽንስና የማህጸን ህክምና (OB/GYN) (የሴቶች ጤና አገልግሎት ብቻ) 

 | ጄሪያትሪሽያን (Geriatrician) (ለአዛውንት የሚሰጥ ህክምና) 

 | የህጻናት ህክምና (Pediatrician) (ለህጻናት) 

 | ነርስ 

 | የሃኪም ረዳት
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ስለ የጤና ጥበቃ አገልግሎት ፍላጎቶችዎ ያስቡና ተቀዳሚ የጤና ጥበቃ አገልግሎት 

አቅራቢዎ—ወይም ዋና የጤና ጥበቃ አገልግሎት አቅራቢዎ ማን እንዲሆን 

እንደሚፈልጉ ይወስኑ። በተጨማሪም ስለሚከተሉት ጉዳዮች ያስቡ፦ የጤና ጥበቃ 

አገልግሎት ሰጪዎ የት እንዲሆን ይፈልጋሉ? ማታ እና የሳምንት መጨረሻ ቀናት 

ብቻ ነው የሚመችዎት? አገልግሎት ሰጪዎ የተወሰነ ቋንቋ እንዲናገር ይፈልጋሉ? 

አገልግሎት ሰጪዎ ከእርስዎ ጋር ተመሳሳይ ጾታ እንዲኖው ይፈልጋሉ? 

2. ኢንሹራንስዎን የሚቀበሉ አገልግሎት አቅራቢዎችን ይፈልጉ። በመቀጠል 

የእርስዎን መስፈርቶች የሚያሟሉና ኢንሹራንስዎን የሚቀበሉ የጤና 

አገልግሎት ሰጪዎችን ይፈልጉ። በኢንሹራንስ ካርድዎ ላይ ያለውን የአባላት 

አገልግሎት ቁጥር በመደወል ወይም  የኢንሹራንስ ድርጅትዎን ድረ ገጽ 

በመጎብኘት ይህንን ማወቅ ይችላሉ። አማራጮችዎን ይዘርዝሩና ከዚያም 

በቅደም ተከተል ያስቀምጧቸው። ስለ እነሱ መረጃዎችን በማጥናት የትኛዎቹን 

ይበልጥ እንደሚወዷቸው ማወቅ ይችላሉ—ግምገማዎችን ያንብቡ እንዲሁም 

ጥቆማዎችን ለማግኘት ከጓደኞችዎና ከቤተሰብዎ ጋር ይነጋገሩ። 

3. አገልግሎት አቅራቢ ይምረጡና ቀጠሮ ያስይዙ። እስከሚታመሙ ድረስ 

አይጠብቁ። ወደ አገልግሎት አቅራቢው ይደውሉና አሁኑኑ ቀጠሮ ያስይዙ። 

አዲስ ታካሚ ሲሆኑ ቀጠሮ ለመያዝ አንድ ወይም ሁለት ሳምንት መጠበቅ 

ሊኖርብዎ ይችላል። ቀጠሮ ለመያዝ ሲደውሉ በስልክ ለሚያናግርዎት ሰው አዲስ 

ታካሚ እንደሆኑ ያሳውቁና ኢንሹራንስዎን ይቀበሉ እንደሆን  ያረጋግጡ። 
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4. ወደ ቀጠሮዎ ይሂዱ። ለእርስዎ ትክክለኛ የሆነውን ቦታና የጤና ጥበቃ 

አገልግሎት አቅራቢ  ከመረጡ በኋላ  ምቾት እንዲሰማዎት ግለሰቡን ለማወቅ 

ይሞክሩ። ከጤና ጥበቃ አገልግሎቱ የሚፈልጉትን  በማሰብና የእርስዎንና  

የቤተሰብዎን የጤና ታሪክ በማስታወስ ለመጀመሪያ ቀጠሮዎ ይዘጋጁ። 

ቀጠሮዎ አጭር ሊሆን ይችላል። ከመሄድዎ በፊት ጥያቄዎችዎንና ያሉዎትን 

ስጋቶች በማዘጋጀት ከጤና አገልግሎት አቅራቢዎ ጋር ያለዎትን ጊዜ በአግባቡ 

ይጠቀሙበት። አገልግሎት አቅራቢውን ካልወደዱት ከላይ በተራ ቁጥር 2 እና 

3 የተጠቀሱትን በመድገም ሌላ አገልግሎት አቅራቢ መቀየር ይችላሉ። 

5. ጤንነትዎ እንደተጠበቀ እንዲቆይና ማናቸውም የጤና ችግሮች ላይ በጊዜ 

ለመድረስ ቢያንስ በአመት አንድ ጊዜ ምርመራ ያድርጉ። አመታዊ ምርመራዎች 

እርስዎ ላይ ምንም ተጨማሪ ወጪ እንደማያስከትሉ ያስታውሱ።

አንድ ዋና የጤና ጥበቃ አገልግሎት አቅራቢ ወይም ተቀዳሚ የጤና ጥበቃ አገልግሎት 

አቅራቢ ሊኖርዎ ይገባል። ሆኖም ግን በለሌሎች ቦታዎች የጤና አገልገሎቶችን 

ሊያገኙ ይችላሉ። እርስዎና ቤተሰብዎ በየትኛዎቹ ቦታዎች የጤና ጥበቃ አገልግሎት 

እንዳገኙ ለመከታተል በዚህ ሰነድ ጀርባ ላይ ያሉትን ገጾች ይጠቀሙ። 

ስለዚህ ርዕስ ቪዲዮ ለማየት www.DestinationHealth.me ድረ ገጽን ይጎብኙ።
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የጤና መድህን ሽፋን ካለዎ የአእምሮ ሰላምም አብሮ ይኖርዎታል። ድንገተኛ 

የጤና ችግር ቢደርስብዎ ወይም ወደ ሆፒታል መሄድ ቢኖርብዎ ከኪስዎ ብዙ 

ገንዘብ መክፈል አይጠበቅብዎትም። ወደ ዶክተር ሲሄዱ ያን ያህል ብዙ ገንዘብ 

መክፈል አይጠበቅብዎትም። ለመድሃኒቶችዎ ያን ያህል ብዙ ገንዘብ መክፈል 

አይጠበቅብዎትም። ሁሉም የጤና መድህን ሽፋኖች ተመሳሳይ ነገሮችን ስለማይሸፍኑ 

የጤና መድህን ሽፋንዎን ጥቅማ ጥቅሞችና የትኛዎቹ አገልግሎቶች እንደተሸፈኑ 

ማወቅ አስፈላጊ ነው። 

 በሜሪላንድ ውስጥ ሁሉም የግል የመድህን ሽፋን እቅዶች ለተወሰኑ መሰረታዊ 

አገልግሎቶች መክፈል አለባቸው - እነዚህም ወሳኝ የጤና ጥቅማ ጥቅሞች ይባላሉ። 

የጤና መድህን: የሚሸፍነው ምንድን ነው? 
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ወሳኝ የጤና ጥቅማ ጥቅሞች

 | ዶክተርን መጎብኘት

 | በሃኪም ቤት ተኝቶ መታከም

 | ድንገተኛ የጤና አገልግሎት

 | የእናትና አዲስ የተወለዱ ህጻናት የጤና እንክብካቤ

 | የህጻናት የጤና አገልግሎት

 | ለህጻናት የጥርስ ሃኪምን መጎብኘት

 | ለህጻናት የአይን እንክብካቤ

 | በትእዛዝ የሚሸጡ መድሃኒቶች 

 | የላብራቶሪ ምርመራዎች

 | የአእምሮ ጤና ህክምና

 | የአደንዛዥ እጽ አለአግባብ መጠቀም እንክብካቤ

 | የመከላከል ህክምና/ምርመራዎች (ያለምንም ተጨማሪ ወጪ) 

 | የበሽታዎች ክትትል (ያለምንም ተጨማሪ ወጪ)
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በእነዚህ ወሳኝ የጤና ጥቅማ ጥቅሞች ውስጥ የተወሰኑ ገደቦች አሉ። ለምሳሌ 

ተመሳሳይ የሆኑ በርካታ በትዕዛዝ የሚወሰዱ መድሃኒቶች አሉ። የኢንሹራንስ ድርጅቱ 

አንዱን መድሃኒት ሸፍኖ አንዱን ላያካትት ይችላል። ስለዚህ ዶክተርዎ አንድ መድሃኒት 

ካዘዘልዎ ኢንሹራንስዎ የሚከፍልላቸው መድሃኒቶች ዝርዝር ውስጥ መኖሩን ማረጋገጥ 

አስፈላጊ ነው—ይህ ዝርዝር “ፎርሙላሪ” (formulary) ይባላል።

ሌላው ምሳሌ ምርመራዎች ናቸው። የላብራቶሪ ምርመራዎች በሁሉም ኢንሹራንሶች 

የሚሸፈኑ ናቸው። ነገር ግን የኢንሹራንስ ድርጅትዎ ለተወሰኑ ምርመራዎች 

የሚከፍለው በአመት አንድ ጊዜ ብቻ ሊሆን ይችላል። 

የኢንሹራንስ ድርጅትዎ ለየትኛዎቹ ህክምናዎች እነደሚከፍል እንዴት ማወቅ 

ይችላሉ? የትኛዎቹ ህክምናዎች፣ ምርመራዎች እና መድሃኒቶች እንደሚሸፈኑ ለማወቅ 

በኢንሹራንስ ካርድዎ ላይ ወዳለው የአባላት አገልግሎት ቁጥር ይደውሉ። ይህ 

ማንኛውንም ከባድ ወይም ውድ ህክምናዎች ከማድረግዎ በፊት መውሰድ ያለብዎት 

ወሳኝ እርምጃ ነው። 

አንድ ህክምና ምን ያህል ወጪ እንደሚያስወጣ እንዴት ማወቅ ይችላሉ? በሜሪላንድ 

ውስጥ የሁሉም የህክምና ሂደቶች ወጪ የሚተመነው በመንግስት ኤጀንሲ ነው። 

አንድ ህክምና እርስዎን የሚያስወጣዎት ወጪ በኢንሹራንስ እቅድዎ ውስጥ ባለው 

የጋራ-ክፍያ (co-pay ) እና የጋራ-ኢንሹራንስ (co-insurance) ላይ እንዲሁም 

ተቀናሽ ክፍያዎን (deductible) ማሟላትዎ ላይ የተመሰረተ ነው። በዚህ ርዕስ ላይ 

ቪዲዮ ለመመልከት www.DestinationHealth.me ድረ ገጽን ይጎብኙ ወይም 

የገንዘብ ጉዳይ የሚለውን ክፍል ያንብቡ።
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የጤና መድህን ሽፋን የተወሳሰበ ነገር ቢሆንም በጣም 

ጠቃሚ ነገር ነው። ለጤና መድህን ሽፋንና ለጤና ጥበቃ 

አገልግሎት የሚከፍሉት ክፍያ ግራ ሊያጋባዎ ይችላል። 

የሚከፍሉባቸው ሶስት መሰረታዊ መንገዶች አሉ።

አረቦን (Premium): ይህ ለኢንሹራንስ ድርጅትዎ 

በመደበኝነት የሚከፍሉት ክፍያ ነው። ልክ እንደ አባልነት 

ክፍያ ነው። ይህንን ክፍያ በየወሩ በጊዜው መክፈል 

በጣም አስፈላጊ ነው። አንድ ክፍያን ሳይከፍሉ ከቀሩ 

የመድህን ሽፋንዎን ሊያጡ ይችላሉ።  

የጋራ-ክፍያ (Co-Pay): ይህ የጤና አገልግሎት ሲያገኙ 

የሚከፍሉት ክፍያ ነው። የጤና አገልግሎት ማለት 

ዶክተርን ከመጎብኘት ጀምሮ በማዘዣ የሚወሰዱ 

መድሃኒቶችን እስከመቀበል ሊደርስ ይችላል። የጋራ-

ክፍያዎ በሚወስዱት የአገልግሎት አይነት ላይ ተመስርቶ 

የተወሰነ ቁርጥ ክፍያ ነው: የመጀመሪያ ደርጃ ህክምና 

ጉብኝት፣ ልዩ (specialty) ህክምና ጉብኝት፣ መድሃኒት፣ 

የድንገተኛ ክፍል ህክምና ወይም የሆስፒታል ጉብኝት 

ወዘተ። አብዛኛዎቹ የጋራ-ክፍያዎች በአገልግሎቱ ላይ 

በመመስረት በ $5 እና $30 መካከል ናቸው። 

የክፍያ ጉዳይ፦ ለጤና ጥበቃ 
የሚከፍሉት የገንዘብ መጠን



 www.DestinationHealth.me    1312    የጤና ጥበቃዎ ለእረስዎ እንዲሰራ ያድርጉት 

የድንገተኛ ክፍልና የሆስፒታል የጋራ-ክፍያዎች ይበልጥ ውድ ናቸው። እስከ $300 

ድረስ ሊደርሱ ይችላሉ። የጋራ-ክፍያዎችዎ በኢንሹራንስ ካርድዎ ላይ ተዘርዝረዋል። 

ካላገኟቸው እገዛ ለመጠየቅ የአባላት አገልግሎት ቁጥሩ ላይ ይደውሉ።

የጋራ-ኢንሹራንስ (Co-Insurance): ይህም የጤና ጥበቃ አገልግሎት ሲያገኙ 

የሚከፍሉት የገንዘብ መጠን ነው። የአገልግሎቱ አጠቃላይ ወጪ የተወሰነ ክፍል 

ነው እንጂ ቁርጥ የገንዘብ መጠን አይደለም። ለተቀረው ወጪ ሂሳቡ ለኢንሹራንስዎ 

ይላካል። ነገር ግን እርስዎ ተቀናሹን ከፍለው እስካልጨረሱ ድረስ ኢንሹራንሱ 

አይከፍልም። ኢንሹራንሱ ለአገልግሎቱ ካልከፈለ ሂሳቡ ለእርስዎ ይላካል።”

ተቀናሽ (Deductible): ይህ ኢንሹራንስዎ መክፈል ከመጀመሩ በፊት በየአመቱ 

መክፈል ያለብዎት መጠን ነው። የጤና አገልግሎት ሲቀበሉ የጋራ-ክፍያ ይከፍላሉ። 

ይህ የከፈሉት ክፍያ ከአጠቃላይ የአገልግሎቱ ክፍያ ላይ ይቀነስና ክፍያ መጠየቂያው 

ለመድህን ድርጅትዎ ይላካል። ለአመቱ የሚጠበቅብዎትን ተቀናሽ ክፍያ ከፍለው 

ከጨረሱ የመድህን ድርጅቱ ቀሪውን ክፍያ ይከፍልና በዚያ ጉዳዩ ይዘጋል። 

ተቀናሽዎን ከፍለው ካልጨረሱ  መድህን ድርጅትዎ ቀሪውን ክፍያ የሚከፍል ሲሆን 

የጤና አገልግሎት አቅራቢዎ ሂሳብ መጠየቂያውን ለእርስዎ ይልካል። የመድህን 

ድርጅትዎ ተቀናሽዎን ከፍለው መጨረስዎንና እነሱ መክፈል መጀመር እንዳለባቸው 

ለማወቅ እነዚህን የገንዘብ መጠኖች በመመዝገብ ይከታተላሉ። 
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ተቀናሽ $300

አገልግሎት 1:  
የዶክተር ጉብኝት 
የጋራ-ክፍያ

ለኢንሹራንስ የሚላከው ቀሪ ሂሳብ

 
$   75 
$ - 10

$   65

 
 

$ - 10

$ 290

አገልግሎት 2:  
ራጅ (X-ray)

የጋራ-ኢንሹራንስ (20%)

ለኢንሹራንስ የሚላከው ቀሪ ሂሳብ

 
$ 290 
$ - 58

$ 232

 
 

 
 

$   - 58

$ - 232

$       0

አገልግሎት 3:  
የአካል ቴራፒ 
የጋራ-ኢንሹራንስ (20%)

ለኢንሹራንስ የሚላከው ቀሪ ሂሳብ

 
$ 250 
$ - 50

$ 200

 
$ - 50
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የቀረውን ወጪ የመርሃ ኩባንያው ይከፍላል። 
ለመከላከል ምርመራ ተቀናሽ ክፍያዎን መክፋል 
የለቦትም።

ቀሪ ተቀናሽ

ኢንሹራንስ ድርጅት አልከፍልም ይላል። ክፍያ 
መጠየቂያው ለእርስዎ ይላካል።

ተቀናሽዎን ከፍለው ጨርሰዋል።

ኢንሹራንሱ ይሄንን ይከፍላል።
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በአጠቃላይ ዝቅተኛ ወርሃዊ የአረቦን ክፍያዎች ያላቸው የኢንሹራንስ እቅዶች 

ኢንሹራንስ ድርጅቱ መክፈል ከመጀመሩ በፊት በእያንዳንዱ አመት ከፍለው 

መጨረስ ያለብዎት ከፍተኛ የሆኑ ተቀናሾች ይኖራቸዋል። ከፍተኛ የሆነ የአረቦን 

ክፍያ ያላቸው ኢንሹራንሶች ዝቅተኛ ተቀናሾች አላቸው። 

የጋራ-ክፍያ እና የጋራ-ኢንሹራንስ ልዩነት:

ለአንድ የጤና አገልግሎት የሚደርስብዎትን የጋራ-ኢንሹራንስ ከማወቅ 

ይልቅ  የጋራ-ክፍያውን ማወቅ ይቀላል።  አጠቃላይ የአገልግሎቱ ወጪ 

እንዲሁም ያልትከፈለው ተቀናሽ ቀሪ መጠን ምንም ያህል ቢሆን የጋራ-

ክፍያው የተወሰነ ቁርጥ የገንዘብ መጠን ነው። የጋራ-ኢንሹራንስ ግን 

ከአጠቃላይ የአገልግሎቱ ወጪ የተወሰነ መቶኛ ክፍያ ነው።

የኢንሹራንስ ካርድዎ የጤና እንክብካቤ ለማግኘት ቲኬትዎ እንደሆነ ያስታውሱ። 

የጤና አገልግሎት ሲያስፈልግዎ እጅዎ ላይ እንዲኖር ሁልጊዜም ይዘውት 

ይንቀሳቀሱ። 

ለተጨማሪ መረጃ ወይም እዚህ ርዕስ ላይ ቪዲዮዎችን ለመመልከት  

www.DestinationHealth.me ድረ ገጽን ይጎብኙ።
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መደበኛ የሆኑ የህክምና ምርመራዎች የጤና ችግሮችዎ 

ከፍተኛ ደረጃ ላይ ከመድረሳቸው መፊት ለማወቅና 

ለማከም ይረዳሉ። ምርመራዎች ብዙ ጊዜ የመከላከያ 

ዘዴዎች ናቸው የሚባሉት ከመታመም ስለሚያድኑ 

ወይም የጤና ችግሩ ከመባባሱ በፊት መፍትሄ 

እንዲገኝለት ስለሚያደርጉ ነው።

ከምርመራዎችዎ ተጠቃሚ እንዲሆኑ መከተል ያለብዎት 

ቀላል ቅደም ተከተሎች የሚከተሉት ናቸው፦

1. ስለ የግል የጤና ፍላጎትዎ ያስቡ። ከጤና 

ጥበቃ አገልግሎት አቅራቢ ጉብኝትዎ ማግኘት 

የሚፈልጉት ምንድን ነው? 

2. በቀጠሮው ወቅት መጠየቅ የሚፈልጓቸውን ጥያቄዎችና መወያየት 

የሚፈልጉባቸውን ጉዳዮች ዝርዝር ያዘጋጁ።

3. ስለ የግል የጤና ታሪክዎ ይወቁ።

 | አለርጂዎች

 | አሁን ያለ ህመም

 | የክትባት ሪከርድ

 | የህጻንነት ወቅት ህመሞች

ለምርመራዎ መዘጋጀት 
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 | ቀዶ ጥገናዎች

 | የግል ልምዶች (ለምሳሌ፦ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ልምዶች፣ የአመጋገብ 
ልምዶች፣ የሲጋራና የአልኮል አጠቃቀም)

4. ስለ ቤተሰብዎ የጤና ታሪክ ይወቁ። ለምሳሌ ከቅርብ ዘመዶችዎ ውስጥ 

የሚከተሉት ህመሞች ኖሮባቸው ያውቃል ፦ 

 | ካንሰር

 | የልብ ህመም

 | ስትሮክ

 | ስኳር ህመም

5. ከጤና ጥበቃ አገልግሎት አቅራቢዎ ጋር የተነጋገሩትን ነገር ለማስታወስ 

እንዲያግዝዎ ማስታወሻ ይያዙ።

6. የራስዎ ቀጠሮ መሆኑን ያስታውሱ። ጥያቄዎችን ለመጠየቅና የጤና አገልግሎት 

አቅራቢው የተናገረው ነገር ካልገባዎ እንዲደግምልዎ መጠየቅ አይፍሩ። 

ወደ ሃኪም ቤት የሄዱት ለምርመራም ይሁን በህመም ምክንያት ከዚያ በኋላ ወደ 

ላብራቶሪ መሄድና መድሃኒት መውሰድ የመሳሰሉ ማድረግ የሚገባዎ ነገሮች ሊኖሩ 

ይችላሉ። ከቀጠሮው ከመውጣትዎ በፊት ቀጥሎ ምን ማድረግ እንዳለብዎ ማወቅዎን 

እርግጠኛ ይሁኑ። እርግጠኛ ካልሆኑ መጠየቅ አይፍሩ።

ስለዚህ ርዕስ ቪዲዮ ለመመልከት www.DestinationHealth.me ድረ ገጽ ይጎብኙ።
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አንድ ዋና የጤና አገልግሎት አቅራቢ ወይም ተቀዳሚ የጤና አገልግሎት አቅራቢ 

ሊኖርዎ ይገባል። ነገር ግን በሌሎች ቦታዎችም የጤና አገልግሎት ሊያገኙ ይችላሉ። 

በርካታ የዶክተር ቢሮዎችና ክሊኒኮች መድሃኒቶችን ለመውሰድና የላብራቶሪ 

ምርመራዎችን ለማድረግ ወደ ሌሎች ቦታዎች ሊልኩዎት ይችላሉ። አንድ የተወሰነ 

ችግርን የሚያክሙ ልዩ ዶክተሮች (specialists) ጋር ሊሄዱም ይችላሉ።

ይህንን ቅጽ እርስዎና ቤተሰብዎ የጤና እንክብካቤ ለማግኘት ከየት እንዳገኙ 

ለመከታተል ይጠቀሙበት። 

የአገልግሎት አቅራቢው ስም: �

የህክምናው አይነት (ለምሳሌ የክሊኒኩ ስም):

አድራሻ: 

�     � ጎዳና                     ከተማ                ግዛት    ዚፕ 

ስልክ: 

ምላሽ የመስጠት አገልግሎት:

ክፍት የሚሆኑባቸው ቀናትና ሰዓታት: �

የእ
ኔ 

አገ
ልግ

ሎ
ት

 አ
ቅራ

ቢ

የአገልግሎት አቅራቢው ስም: �

የህክምናው አይነት (ለምሳሌ የክሊኒኩ ስም):

አድራሻ: 

�     � ጎዳና                     ከተማ                ግዛት    ዚፕ 

ስልክ: 

ምላሽ የመስጠት አገልግሎት:

ክፍት የሚሆኑባቸው ቀናትና ሰዓታት: �

የት
ዳር

 አ
ጋር

 ወ
ይ

ም
 ጓ

ደኛ
 

አገ
ልግ

ሎ
ት

 አ
ቅራ

ቢ
የእኔ የጤና ጥበቃ አገልግሎት አቅራቢዎች 
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የአገልግሎት አቅራቢው ስም: �

የህክምናው አይነት (ለምሳሌ የክሊኒኩ ስም): 

አድራሻ: 

�     � ጎዳና                     ከተማ                ግዛት    ዚፕ  

ስልክ: 

ስልክ: �

ክፍት የሚሆኑባቸው ቀናትና ሰዓታት: �

የህ
ጻን

 አ
ገል

ግሎ
ት

 አ
ቅራ

ቢ
 

(P
ed

ia
tr

ic
ia

n)

Name of Pharmacy:  
(ለምሳሌ፡ CVS, RiteAid, Giant)  

የፋርማሲ ባለሞያ:

አድራሻ: 

�     � ጎዳና                     ከተማ                ግዛት    ዚፕ  

ስልክ: 

ክፍት የሚሆኑባቸው ቀናትና ሰዓታት:

መ
ድ

ሃኒ
ት

 ቤ
ት

 

ልዩ ህክምና (Specialty): �

የማን አገልግሎት አቅራቢ ነው: 
(ከቤተሰቡ ውስጥ ይህንን ልዩ ሃኪም የሚያየው ማነው)�

የአገልግሎት ሰጪው ስም: �

የህክምናው አይነት (ለምሳሌ የክሊኒኩ ስም): �

አድራሻ: 

�     � ጎዳና                     ከተማ                ግዛት    ዚፕ  

ስልክ: 

ስልክ:

ክፍት የሚሆኑባቸው ቀናትና ሰዓታት: �

 

ል
ዩ 

ሃኪ
ሞ

ች
 (S

pe
ci

al
ist

s)
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ልዩ ህክምና (Specialty): �

የማን አገልግሎት አቅራቢ ነው: 
(ከቤተሰቡ ውስጥ ይህንን ልዩ ሃኪም የሚያየው ማነው)�

የአገልግሎት ሰጪው ስም: �

የህክምናው አይነት (ለምሳሌ የክሊኒኩ ስም): �

አድራሻ: 

�     � ጎዳና                     ከተማ                ግዛት    ዚፕ  

ስልክ: 

ስልክ:

ክፍት የሚሆኑባቸው ቀናትና ሰዓታት: �

 

ልዩ ህክምና (Specialty): �

የማን አገልግሎት አቅራቢ ነው: 
(ከቤተሰቡ ውስጥ ይህንን ልዩ ሃኪም የሚያየው ማነው)�

የአገልግሎት ሰጪው ስም: �

የህክምናው አይነት (ለምሳሌ የክሊኒኩ ስም): �

አድራሻ: 

�     � ጎዳና                     ከተማ                ግዛት    ዚፕ  

ስልክ: 

ስልክ:

ክፍት የሚሆኑባቸው ቀናትና ሰዓታት: �

 

ል
ዩ 

ሃኪ
ሞ

ች
 (S

pe
ci

al
ist

s)
ል

ዩ 
ሃኪ

ሞ
ች

 (S
pe

ci
al

ist
s)



20    የጤና ጥበቃዎ ለእረስዎ እንዲሰራ ያድርጉት  www.DestinationHealth.me    21

ልዩ ህክምና (Specialty): �

የማን አገልግሎት አቅራቢ ነው: 
(ከቤተሰቡ ውስጥ ይህንን ልዩ ሃኪም የሚያየው ማነው)�

የአገልግሎት ሰጪው ስም: �

የህክምናው አይነት (ለምሳሌ የክሊኒኩ ስም): �

አድራሻ: 

�     � ጎዳና                     ከተማ                ግዛት    ዚፕ  

ስልክ: 

ስልክ:

ክፍት የሚሆኑባቸው ቀናትና ሰዓታት: �

 

ልዩ ህክምና (Specialty): �

የማን አገልግሎት አቅራቢ ነው: 
(ከቤተሰቡ ውስጥ ይህንን ልዩ ሃኪም የሚያየው ማነው)�

የአገልግሎት ሰጪው ስም: �

የህክምናው አይነት (ለምሳሌ የክሊኒኩ ስም): �

አድራሻ: 

�     � ጎዳና                     ከተማ                ግዛት    ዚፕ  

ስልክ: 

ስልክ:

ክፍት የሚሆኑባቸው ቀናትና ሰዓታት: �

 

ል
ዩ 

ሃኪ
ሞ

ች
 (S

pe
ci

al
ist

s)
ል

ዩ 
ሃኪ

ሞ
ች

 (S
pe

ci
al

ist
s)
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ሆስፒታል

አድራሻ: 

�     � ጎዳና                     ከተማ                ግዛት    ዚፕ 

ክፍት የሚሆኑባቸው ቀናትና ሰዓታት:�  

ሆ
ስፒ

ታ
ል

ልዩ ህክምና (Specialty): �

የማን አገልግሎት አቅራቢ ነው: 
(ከቤተሰቡ ውስጥ ይህንን ልዩ ሃኪም የሚያየው ማነው)�

የአገልግሎት ሰጪው ስም: �

የህክምናው አይነት (ለምሳሌ የክሊኒኩ ስም): �

አድራሻ: 

�     � ጎዳና                     ከተማ                ግዛት    ዚፕ  

ስልክ: 

ስልክ:

ክፍት የሚሆኑባቸው ቀናትና ሰዓታት: � 

ልዩ ህክምና (Specialty): �

የማን አገልግሎት አቅራቢ ነው: 
(ከቤተሰቡ ውስጥ ይህንን ልዩ ሃኪም የሚያየው ማነው)�

የአገልግሎት ሰጪው ስም: �

የህክምናው አይነት (ለምሳሌ የክሊኒኩ ስም): �

አድራሻ: 

�     � ጎዳና                     ከተማ                ግዛት    ዚፕ  

ስልክ: 

ስልክ:

ክፍት የሚሆኑባቸው ቀናትና ሰዓታት: � 

ል
ዩ 

ሃኪ
ሞ

ች
 (S

pe
ci

al
ist

s)
ል

ዩ 
ሃኪ

ሞ
ች

 (S
pe

ci
al

ist
s)



22    የጤና ጥበቃዎ ለእረስዎ እንዲሰራ ያድርጉት 

የእርስዎንና የቅርብ የቤተሰብ አባላትዎን የጤና ታሪክ ማወቅ ለእርስዎና ለጤና ጥበቃ 

አገልግሎት ሰጪዎ ጠቃሚ ነገር ነው። 

አለርጂዎች

አለርጂክ የሆኑባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? እነሱን ሲጠቀሙ ምን ይከሰታል? (ምልክቶች/
ምላሾች)

ሌሎች ሁኔታዎች

ሁኔታዎች በቤተሰብ ውስጥ ማን ይህ ሁኔታ አለበት 
(ራስዎ፣ ወላጆች፣ እህት/ወንድም)

አስም

ካንሰር (አይነት): _________________________________

ስኳር ህመም (አይነት): __________________________

የልብ ህመም

ከባድ የደም ግፊት

ከባድ ኮሌስትሮል

ስትሮክ

ድብርት (Depression)

ሌላ

የግልና የቤተሰብ የጤና ታሪክ
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የሚወስዷቸውን መድሃኒቶችና የጤና ጥበቃ አገልግሎት አቅራቢዎ የሚያደርጋቸውን 

ማናቸውንም ለውጦች ለመከታተል ይህንን ቦታ ይጠቀሙ።

የመድሃኒት 
ስም

ለምን 
ይወስዱታል?

ምን 
ያህል? 
(መጠን)

እንዴት ነው 
የሚወስዱት?

(በአፍ ወይም 
በመርፌ)

መቼ ነው 
የሚወስዱት?

መውሰድ 
የጀመሩት መቼ 
ነው?

ማስታወሸዎች

ሲንትሮይድ ታይሮይድ 1.25mcg በአፍ ጠዋት 2002

የእኔ መድሃኒቶች
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የመድሃኒት 
ስም

ለምን 
ይወስዱታል?

ምን 
ያህል? 
(መጠን)

እንዴት ነው 
የሚወስዱት?

(በአፍ ወይም 
በመርፌ)

መቼ ነው 
የሚወስዱት?

መውሰድ 
የጀመሩት 
መቼ ነው?

ማስታወሸዎች
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Destination Health 

Destination Health የተጀመረው በፕራይመሪ ኬር ኮአሊሽን (Primary 

Care Coalition) ከሞንትጎመሪ ኮሚዩኑቲ ሚዲያ (Montgomery 

Community Media) የሜሪላንድ ሴቶች ጥምረት ለጤና ጥበቃ ሪፎርም 

(Maryland Women’s Coalition for Health Care Reform) እና 

በካፒታል ሪጅን ኮኔክተር (Capital Region Connector) ነው። ይህ ሰነድ 

በሞንትጎመሪ ካውንቲ የጤናና የሰብአዊ አገልግሎቶች ክፍል (Montgomery 

County Department of Health and Human Services (DHHS)) 

አልተገመገመም ወይም አልጸደቀም።

ክትባቶች (እባክዎ ለመጨረሻ ጊዜ የሚከተሉትን ክትባቶች የወሰዱባቸውን ቀናት ይጻፉ:  

ኢንፍሉዌንዛ (የጉንፋን 
መርፌ):

የቲታነስ መርፌ: ኒውሞኮካል 
(Pneumococcal):

የሳንባ ምች ክትባት: ሺንግልስ መርፌ (Shingles 
shot):

Other: 

ሌላ ክትባቶች:

 

ፕራይመሪ ኬር ኮአሊሽን (Primary Care Coalition) ለትርፍ ያልተቋቋመ ድርጅት ነው። PCC 
ከክሊኒኮች፣ ከሆስፒታሎች፣ ከጤና ጥበቃ አገልግሎት አቅራቢዎችና ከሌሎ የማህበረሰብ አጋሮች 
ጋር ለጥቃት ለተጋለጡና የተወሳሰበ የጤናና ማህበራዊ ህይወት ላላቸው የማህበረሰቡ አካላት የጤና 
አገልግሎቶችን ለማቀናበር የተቋቋመ ድርጅት ነው። www.PrimaryCareCoalition.org.
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አድራሻችን: 
Primary Care Coalition

8757 Georgia Avenue, 10th Floor
Silver Spring, MD 20910
(301) 628-3405
www.PrimaryCareCoalition.org
www.DestinationHealth.me


