
  

 

 

ነጻ ምርጫ አብ ይቫስኩላ, ሃንካሳልመንን ኡርሳላን 

 

ናይ ይቫስኩላ አካል ጥዕና  ሓበራዊ አሰራርሓ አብ መንጎ ጥዕና ትካላት 

አብ ናይ ነጻ ምርጫ ፈተነ ተሳተፎ  ክዋስኡ እዮም ብምክኒያት ምሕዳስ 

ናይ ጥዕናን  ሶሻል አገልግሎትን ብዝምልከት (sote) 

እቲ ፈተነ  ከአ ስጋብ 2018  ዓ.ም መወዳዕታ ክቅጽል ዕዩ:: 

 

 

ነዚ ናይ ነጻ ምርጫ ፈተነ ንመን ይምልከቶ? 

ምርጫ ዝምልከቶም ንናይ ተቀመቲ ማእከል  ከተማ  ሁህታሱዎን,  

ከባቢ ከተማን ክዎካላን፣ ክሎን ፣ቫያኮስከን፣ ፓሎካን፣ ሃንካሳልመንን  

ኡራይስተንን ከባቢ ናይ ጥዕና አገልግሎት:: 

 

እቲ ፈተነ ዘይምልከቶም ነበርቲ (ተቀመጥቲ) ከተማ 

ተቀመጥቲ ቀጻሊ አገልግሎት  ዝወሃቦ ቦታን አብ ገዝዖም  

 ቀጻሊ አገልግሎት ዝረክቡ ሰባትን:: 

 

 



 

 

ናይ ነጻ ምርጫ ፈተነ ማለት  እንታይ ማለት እዩ  ? 

 

አብ ፈተነ  ዝግበረሉ ጊዜ ናይ ሓባር ወይ ናይ ግሊ ውሃብቲ አገልግሎት  
ክትመርጽ ትክእል ኢካ እዚ ማለት አብ  መንጎ ሓኪምን ጥዕና አገልግሎት 
 ወሃቢትን ተቀባሊ ናይ ከተማ ክሊኒክ ወይ ከኣ ንናይ ግሊ ክሊኒክ:: 

 

እቲ ክፍሊት ከአ አብ ክልትኡ  ሓደ ዓይነት እዩ  
 ቢል ካብ ይቫስኲላ  ከተማ እዪ ዝመጽእ:: 

 

አስተብሕል: 

 
ናብ ሓኪም አብ ዝከድካሉ ጊዜ ናይ ጥዕና አገልግሎት (ክሊኒክ)  

ክትመርጽ አይትክእልን ኢካ እንታይ ደኣ እቲ  ምርጫ አብ 6  

ወርሒ ሓንሳብ ጥራሕ እዩ  ድሕሪኡ ከአ ሓዱሽ ምርጫ  
ክትገብር ትክእል እንተ ደሊካ:: 

 
እንታይ አገልግሎታት ክትመርጽ ትክዕል? 

 
አብ ፈተነ ዘለው አገልግሎታት ከአ 

 
   -   ንሓፈሻዊ ሓኪምን ተሓጋጋዚ  ሓኪምን አገልግሎት ጥዕና ወሃብቲን ተቀበልትንን 

   -   ንሕክምና ዝምልከት ናይ ላብራቶረ ምርመራታት 

    -  ንሕክምና ዝምልከት ናይ ራጂ ምምልላሳት :: 

 

እንድሕር ደሊካ ተወሳካይ ና ሶሻል መምርሒን ምክርን ክትረክብ ትክእል ኢካ 
ብናይ ሶሻል ምምራሕ ዝሕገዝ ሰብ ከአ ሓገዝ ናይ መሻርፍ ዝወስድ,  

ናይ አነባብራ  ወይ ከአ  ስራሕን በዝምልከት ጸገም ዘለዎ እዩ:: 

ናይ ሶሻል ሰራሕተኛ  ክውስን አይክእልን  ዕዩ እንተ ኮነ ግና ንቅድሚት ይመርሓካ:: 

 



 
 

አብ ናይ ነጻ ምርጫ ፈተነ እትዋት ዘይኮኑ አገለግሎታት ከአ  

ፍሉይ ሓኪምን ናይ ምንቅስቃስ አካል ሓኪምን እዮም:: 

ነዚታት አገልግሎት ግን አብ ናይ ሐፈሻዊ ሕክምና ወይ ከአ  

ብውልቃዊነት  አብ ናይ ግሊ አግልግሎት  ክትጥቀም ትክእል ኢካ:: 

 
 ክትመርጽ  ከለካ እንታይ ትገብር ? 

  
ናይ ጥዕና አገልግሎትካ አብዚ አድራሻ  

www.palse.fi/jyvaskyla ክትመርጽ ትክዕል ::  

 

መንነትካ አረጋግጽ ብናይ ባንኪ መርበብ ሚስጥራዊ  ቍጽሪ 

ወይ ከአ ብናይ ሞባይል መርበብ, አብቲ ገጽ ከአ ካብ ቦታ ናብ ቦታ 

 ይሕብረካ ብከመይ ከምትቅጽል :: 

 

አብቲ ናይ ምርጫ ገጽ ከአ ሓበሬታ ናይቲ አገልግሎት ወሓብቲ  

ማለት ናይ ጥዕና ማዕከልን ሓኪምን ክትመርጽ ትክእል:: 

ምርጫካ ከአ ድሕሪ 7 መአልቲ ካብታ ዝመረጽካላ መዓልቲ  

 ከአ አብ ተግባር ይውዕል:: 

 
 
እንተደሊካ ከአ እቲ ምርጫ ደውልካ ወይ ከአ ብአካል ብምካድ 

አብዚ ጊዘ ዘሎ ናይ ጥዕና ማአከል አገልግሎትካ ወይ ከኣ አብቲ ሓዲሽ አገልግሎት  

ወሃበቲካ አብዚ ውን እቲ ምርጫካ ድሕሪ 7 መዓልቲ አብ ተግባር ይውዕል:: 

 

ሓንሳብ ምስ መረጽካ  ከአ ን 6 ወርሒ ይጸንሕ:: 

ካብኡ ንደሓር ከኣ አብቲ ዝመረጽካዮ አገልግሎት ትረከበሉ ቦታ  

 ከኣ ብዘይ ፍሉይ ሓበረታ ከትቅጽል ትክእል 



 
ሓድሽ ምርጫ ክግበር አለዎ, እንድሕር ካብ አገልግሎት ሕክምና 

ካብ ናይ ግሊ ንናይ መንግስቲ አገልግሎት ሕክምና ተጠቃማይ 

 ንክትቅይር እንተደሊካ:: 

 

እቲ ምምራጽ ግድን ዲዩ? 

 

እቲ ምምራጽ ግድን አይኮነን:: 

እዚ ማለት ከአ እቲ ዝወሃበካ አገልግሎት ናይ ሕክምና ከምቲ ስጋብ  

ሕጂ ትግልገለሉ ዝጸናሕካዮ አብ ናይ መንግስቲ አገልግሎት ይቅጽል  ማለት እዩ 

 

ተወሳኪ ሐበረታ ብዛዕባ ናይቲ  ምርጫ 

 

ክትሓትት ትክእል ኢካ ብዛዕባ ናይ ነጻ ምርጫ 

አብ ቊጽሪ ቴሌፎን 014 266 0133 

ካብ ሶንይ ስጋብ ሐሙስ ካብ ሰዓት 8-16:00 ዓርቢ ከአ ካብ ሰዓት 9-16:00 

 

አብ ናይ ይቫስኩላ ከተማ ናይ ኢንተርነይት አድራሻ ከአ ንጹር ሐበረታን  

ሓባሪ ቪድዮን አለካ እቲ አድራሻ ከአ:  

www.jyvaskyla.fi/terveys/valinnanvapaus/valinta 

 
 


