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ጥዕናኻ፣ መሰላትካ
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እዚ ኣብ ትሕቲ ሚንስትሪ ጥዕናን ማሕበራዊ ጉዳያትን ዝነጥፍ ኤጀንሲ ክኸውን እንከሎ፣
ብዙሓት ንጥፈታትን ብዙሓት እተፈላለዩ ኣብ ዘፈር ማሕበራዊ ኣገልግሎታት፣ ጥዕናን
ሕክምናዊ ኣገልግሎታትን፣ ናይ ታሓካማይ ድሕነትን ኢፒዶሞሎጂን ሓላፊነታትን ወሲዱ
ይሰርሕ።
ሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን ዌልፋርን – Socialstyrelsen
ተጸዋዕቲ: T: 010-223 50 00 W: hedersfortryck.se
Hedersfortryck ፕሮጀክት ንዝኾነ ክብሪ-ተንከፍ በደልን ጭቆናን ዝበጽሖ ሰብ ሓበሬታ
ዝህብ መርበብ ሓበሬታ እዩ። እቲ መርበብ ሓበሬታ ኩለን ን FGM ሓዊስካ ዝኾነ ዓይነት
በደል ዝበጽሐን ደቂኣነስትዮ ዝረኽባኦም ኣገልግሎታት ዝሓዘ ዝርዝር ኣለዎም።
ቦርድ ምምሕዳር Östergötland ካውንቲ ንመንግስቲ ወኪሉ ኣንጻር ክብሪ-ተንከፍ
መግሃስቲን ጭቆናን እተፈላለየ ከም ትሕቲ ዕድመ መርዓ፣ ኣስገዳድ መርዓን ምኽንሻብ ጓል
ኣነስተይቲን (FGM) ዝኣመሰሉ መልክዓቱን ይሰርሕ።
Östergötland ካውንቲ ኣንጻር ክብሪ-ተንከፍ መግሃስቲን ምኽንሻብ ጓልኣነስተይቲን
(FGM) ይሰርሕ
ተጸዋዓይ: T: 1177 W: 1177.se

Aﬅer

empowering women

ጥዕና መሰልካ እዩ

እቲ ሃገራዊ ስርዓት ክንክን ጥዕና ሽወደን ንኹሎም ናይ ሽወደን ቁጽሪ መለለዪ መንነት ዘለዎምን
ኣብ ሽወደን ዝነብሩን ዜጋታት፣ ከምኡድማ ተሰጎግቲ ክፉት እዩ። እቲ ናይ ዌልፈር (welfare) ስርዓት
መብዛሕትኡ ናይ ጥዕናን ሕክምናዊ ወጻኢታትን ይሽፍን እዩ። ናይ ህጻንን ናይ ኣደነትን ክንክን
ጥዕና ኣገልግሎታት ካብ ክፍሊት ናጻ ክኾኑ እንከለዉ፣ ካልኦት ኣገልግሎታት ግን ካብ ታሓካሚ
ክፍሊት ይጠልብ (ዝተመራቕሐ ክፍሊት ወጻኢታት)።

መንግስታዊን ውልቃዊን ክንክን ጥዕና
እቲ ናይ ሽወደን ስርዓት ክንክን ጥዕና ናይ መንግስቲን ናይ ውልቀን ኣገልግሎታት ዝሓዘ እዩ፤ እቲ ናይ
መንግስቲ ዘፈር ብናይ ካውንቲ ቤትምኽሪታት ክመሓደር እንከሎ፣ እቲ ናይ ውልቀ ዘፈር ድማ ብናይ
ካውንቲ ቤትምኽሪታት ኮንትራት ይውሰድ። ታሓከምቲ ብመንግስታዊ ወይ ብናይ ውልቀ ማእከላት
ጥዕና ኣቢሎም ቀዳማይ ናይ ጥዕና ኣገልግሎታት ናይ ምምራጽ መሰል ኣለዎም። ብናይ ውልቀ
ማእከላት ኣቢሎም ናይ ሕክምና ክንክን ዝጠልቡ ታሓከምቲ በቲ ናይ መንግስታዊ ትካላት ስሪት
ይመሓደሩ።

ዝተመቓርሐ ክፍሊት ወጻኢታት
ሽወደን ናይ ክፍሊት-ምምቓል ኣሰራርሓታት ኣለዎ፤ ታሓከምቲ ናብ ሕክምና ኣብ ዝኸዱሉ እዋን
ቁሩብ ክፋል መጠን ክፍሊት ክኸፍሉ ይሕተቱ። እቲ ናይ ሓለዋ ከቢድ-ወጻኢ ፖሊሲ ኣብ ማእከል
ክንክን ጥዕና ዝኽፈል ዝለዓለ መጠን ክፍሊት ይትምን። ናይቲ ተሓካማይ ክፍሊት ካብ SEK 900
ክሳዕ 1,100 እንተበጺሑ፣ ኩሉ ኣብቲ ዓመት ዝተገብረ ካልእ ኣገልግሎታት ሕክምናዊ ክንክን ጥዕና
ካብ ክፍሊት ናጻ ይኸውን።
ኣብ መብዛሕትኦም ካውንቲታትን ምምሕዳር ከተማታትን ዝትግበሩ ክፍሊታት ኣለዉ።
1. ኣብቲ ናይ ጥዕና ማእከል ምስ ዶክተር እትገብሮ ቆጸራ ካብ SEK 100-300 ይውድእ።
2. ምስ ስፔሻሊስትታት ዝግበር ቆጸራ SEK 150-350 የኽፍል።
3. ናብ ናይ ህጹጽ ሕክምና ምእታው ድማ SEK 220-400 የኽፍል።
4. ምስ ነርስ ወይ ፊዝዮቴራፒስት ዝግበር ቆጸራ SEK 50-220 ይውድእ።
5. ጋይናኮሎጂካል ምርመራ – ናይ ጡብ መንሽሮ ከምኡድማ ናይ ሰርቪካል (ኣፍ ማህጸን) መንሽሮ 		
Pap ስሚርስ ብኣግኡ ንምፍላጥ ዝጠቅም ማሞግራፊ (mammography) – ክሳዕ SEK 200 		
ከውጽእ ይኽእል እዩ።

ናይ ካውንቲ ቤት-ምኽሪታትን ናይ ዞባታትን ክንክን ጥዕና መምርሒ መጽሓፍ 1177
እቲ ሓባሪ መጽሓፍ ናይ ጥዕናን ክንክን ጥዕናን ሓበሬታ፣ መነቓቕሒን ኤሌክትሮኒክ
ኣገልግሎታትን ዝሓዘ እዩ። 1177 ንሓፈሻዊ ህዝቢ ኣብ መላእ ሽወደን ብዝርከቡ ናይ
ካውንቲ ቤት-ምኽሪታትን ዞባታትን ናይ ዝቐርቡ ሓፈሻዊ ኣገልግሎታት ቁጽሪ እዩ። እቲ
ሓባሪ መጽሓፍ ንክንክን ጥዕና ዝምልከቱ ማዕዳታት ብተሌፎንን ኢንተርኔትን የቕርብ።
እቲ ሓባሪ መጽሓፍ ታሓካሚ ምስ ናይ ክንክን ጥዕና ኣገልግሎታት ንምርኻብ፣ ንምሕታት፣
ንምስራዝ፣ ወይድማ ቆጸራ ንምትሓዝ ይሕግዝ።

ኣብ ሽወደን እትረኽቦም
ኣገልግሎታት
ናይ ደቂኣነስትዮ ጥዕና
ሃገራዊ ስርዓት ጥዕና ሽወደን ጾታ ከይፈለየ ንኹሎም ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ሰባት ማዕረ ናይ
ጥዕናን ሕክምናን ክንክን መሰል ይህብ። ናይ ወሊድን ህጻውንቲን ክንክን ጥዕና ኣብ መላእ
ሽወደን ካብ ክፍሊት ናጻ እዮም ዝወሃቡ፣ እዚ ሓተትቲ ዕቑባን ዘይተመዝገቡ ሰባትን
የጠቓልል። ደቂኣነስትዮ ኣቐዲምካ ቆጸራ ምሓዝ ከየድለየን ኣብ ዝኾነ እዋን ናብ ናይ
ኣዴታት ክሊኒክ ክኣትዋ ይኽእላ እየን። እተን ክሊኒካት ናይ ጥንሲ ምርመራ፣ ቅድመ-ወሊድ
ሕክምና፣ ሕክምና ሕርሲ፣ ናይ መከላኸሊ ጥንሲ ማዕዳ፣ ምኽሪን ናይ ብግብረስጋዊ ርክብ
ዝመሓላለፉ ሕማማት ምርመራን ኣገልግሎታት ብናጻ ይህባ። ይኹንዳኣምበር፣ ቁሩብ
ናይ ስፔሻሊስት ናይ ወሊድ ሕክምና፣ ጋይናኮሎጂን ጥንሲ ምንጻልን ናይ ወጻኢ-ብጽሒት
ክፍሊት ይሓቱ እዮም።
ቋንቋ ሽወደን ዘይኽእላ/ሉ ደቀንስትዮ/ደቂተባዕታትዮ ሓተትቲ ዕቑባን ስደተኛታትን
ምስ ናይ ጥዕና ሰብሞያ ክራኸቡ እንከለዉ ካብተን ናይ ጥዕና ማእከላት ወይድማ ካብ
ናይ ኣደታት ክሊኒካት ተርጓሚ ክቐርበሎም ናይ ምሕታት መሰል ኣለዎም። እቶም
ተሓከምቲ ተርጓማይ ብኣካል ክቐርበሎም፣ ብርሕቐት ክትርጎመሎም ወይድማ ናይ
ተርጓማይ ጾታ ክመርጹ መሰል ኣለዎም። ኩሎም ተርጎምቲን ናይ ጥዕና ሰብሞያን መትከል
ሚስጢራውነት ክኽተሉ ኣለዎም።

እቲ ተሓካሚ ቆጸራኡ ብእዋኑ ክስርዝ እንተዘይክኢሉ ወይድማ ኣብ ሰዓቱ ኣብ ቆጸራ ክርከብ
እንተዘይክኢሉ፣ እቲ ታሓካሚ እቲ ክፍሊት ምኽፋል ከድልዮ ይኽእል።

ኣብ ሽወደን ዝርከቡ ካብ EU ከምኡድማ EEA ዝመጹ ዘይነበርቲ ውልቀሰባት፣ ኤውሮጳዊ
ናይ ጥዕና መድሕን ክሳዕ ዘርኣዩ ናይ ሽወደን ነበርቲ ብዝረኽብዎ ናይ ፋይናንስ ውዕላት መሰረት
ይእንገዱ። ናይ-EU ዜጋታት ዘይኮኑ ንሓጺር ግዜ ናብ ሽወደን ዝመጹ በጻሕቲ፣ ኣብ ሽወደን ኣብ
ዝጸንሑሉ እዋን ናይ ክንክን ጥዕና ወጻኢ ንምሽፋን ናይ ውልቀ ሕክምና መድሕን ክህልዎም ኣለዎ።
ዘይተመዝገቡ ስደተኛታት
ሓተትቲ ዕቑባን ዕድሜኦም ትሕቲ 18 ዓመት ዝኾኑ ህጻውንቲን ኩሎም ካልኦት ኣብ ሽወደን
ዝነብሩ ህጻውንቲ ዝረኽብዎ ናይ ጥዕናን ሕክምናን ክንክን ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም።
ዘይምዝጉባት ንዓቕመ-አዳም ዝኣኸሉ ስደተኛታት ክውንዘፉ ዘይግብኡ ናይ ክንክን ጥዕና
ኣገልግሎታት (ንኣብነት፣ ናይ ኣደነት/ወሊድ ሕክምና) ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም።
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