
 

אמהרית -מגילת זכויות המטופל   

ማነ ኛውም ህክምና የ ሚዯረግሇት የ መብት ዝርዝር መግሇጫ 

በጥሩ እንክብካቤ ሇመታከም የ ማግኘት መብት 

 

  መብትህ ነ ው ዯረጃውን የ ጠበቀ ህክምና በባሇ ሞያ ሀኪም የ ተዯገ ፈ ሇማግኘት    

 አድል  በላሇበት ሰብአዊ ርህራሄ የ ተሞሊበትና በሀገ ር በሀይማኖት በዘር በብሄር በጾታ 

ብልም የ ጾታ  ዝንባላህ ምንም ይሁን ምን ሌዩነ ት የ ማያዯርግ ሁለን በእኩሌ የ ሚመሇከት ሉሆን  

ይገ ባሌ 

 

  የ ህሙማን መሇያ ክፍሌ 

 ( እንግዳ መቀበያ) ስትዯርስ ዶክተር  ይመረምርህ ዘንድ  መብት አሇህ   

  የ ሚንከባከብህ ሰው መሇያ መታወቂያ  

 

  አንተን የ ሚንከባከብህ ሰው ስሙንና የ ስራው ድርሻ ምን እንዯሆነ  የ ማወቅ መብት አሇህ 

አንተን የ ሚንከባከብህ ሰው መታወቅያ ካርድ አውጥቶ በግሌጽ የ ማሳየ ት ግዴታ አሇበት                                      

 በጤንነ ትህ ያሇ ሁኔታ በምትረዳው ግሌጽ በሆነ  እንዲነ ገ ርህ ይሆናሌ  

በላሊ መሌኩ አዯጋ ሉኖረው ይችሊሌ አዯጋም ሊይኖረው ይችሊሌ 

 ወዯፊት ግን በሰውነ ትህ ሉከሰቱ የ ሚችለ ሇውጦችይ  ሉኖሩ ይችሊለ 

 ሉሊም አማራጭ ህክምናው ሁለ ማቆረጥም ጠቃሚ ሉሆን ይችሊሌ 

 አንተን የ ሚንከባከብ ሀኪም የ ህክምናው ውጤት ዝርዝር ሁኔታ ይሰጠዋሌ 

 ምክንያቱም ህክምናው ሇይቶ የ ማወቅና ሇአንተን የ ሚስማማ እንድያገ ኝሌህ ነ ው 



 አንተን ያሌተስማማህበት ህክምና አሌፈሌግም የ ማሇት መብት አሇብህ 

 የ ተወሰኑ በህግ የ ተዯነ ገ ጉ ካሌሆኑ በስተቀር  

ህጋዊ የ ሆነ  ወኪሌ መወከሌ ትችሊሇህ 

 ወኪለ አንተን ውሳኔ በማትሰጥባቸው አንተን ተክቶ ውሳኔ እንዲሰጥ በህክምናህ ያለ ጉዳዮች       

የ ግሌ ሚስጥር በክብር መጠበቅ ግድ ይሇዋሌ   

አንተን ህክምና የ ሚያዯርጉሌህ አጠቃሊይ የ ህክምና ባሇሞያዎች ያንተን ክብር ያንተን ሚስጥር 

ህክምና በተዯረገ ሌህ ሁለ የ መጠበቅ ግዴታ አሇባቸው 

 በተወሰኑ የ ህክምና ምርመራዎች በፍቃድህ በምርመራው ክፍሌ ካስፈሇገ ህ  አንድ ሰው የ ማሳተፍ 

መብት አሇህ 

 ህክምናው በሚሰጥር መያዝ አሇበት 

 የ ህክምና ክንውን ሚስጥር ሆኖ ተጠብቆ እንዯሚኖር መብት አሇብህ 

 አንተን የ ሚያክሙ የ ህክምና በሇ ሞያዎች አንተን በሚመሇከት ሚስጥር የ መጠበቅ  ግዴታ 

አሇባቸው:;  

 አንተን የ ሚንከባከቡ ባሇሙያዎች ስራቸው ሆኖ  እነ ሱጋ ጉዳዩ ቢዯርሳቸው እንኩዋን ሇላሊ 

ሰው መስጥሩን አሳሌፎ መስጠት የ ሇባቸውም::  

 ባንተ ፍቃዯኝነ ት ብቻ ያንተን ሚስጥር አሳሌፎ ሇላሊ መስጠት የ ሚቻሇው ወይም በህግ መሰረት 

የ ሚፈቀድ ከሆነ  ካሌሆነ  ዯግሞ ግዴታ የ ሇውም       

 የ ባሇ ሞያ ተጨማሪ አስተያየ ት     

 መብትህ ነ ው ላሊ ተጨማሪ የ ባሇ ሞያ አስተያየ ት የ መቀበሌ ያስችሌሃሌ:; 

 በታከምክበት ቦታም ሆነ  ባሌታከምክሇት ቦታ ውጭም ቢሆን ግን የ ሚመረጠው ባንተ ህክምና 

ዙርያ አንተን የ ተንከባከቡህ በተከታታይ የ ህክምና ባሇ ሞያዎች ቢሆን ይመረጣሌ 

 ፊት ከተንከባከቡህ ቦታ ወዯ ሀኪም ቤት ሲያዛውሩህ ሁሇቱን ድርጅቶች አብረው ተቀናጅተው 

ቢያክሙህ ይመረጣሌ:: መብቱም አሇብህ:: 

 ምክንያቱም ሇወዯፊት አንተን የ ሚጠይቁ ቢመጡ እንዲቀሌህ  

ሀኪም ቤት በምትኖርበት ግዜ  ሀኪም ቤቱ በምያዝዘው ሳአት አንተን መጥተው መጠየ ቅ ይችሊለ 

ቤተሰቦችህ 



 የ ዚሁም እድሌ ተጠቃሚ የ መሆን መብት አሇህ 

 ያንተውን የ ጤናህ ሁኔታ የ ሚገ ሌጽ የ ተጻፈበት ዯብዳቤ ኦርጅናሌ ይሁን ኮፒ ከሀኪም ሆነ  

ከሚንከባከቡህ አካሌ መውሰድ ትችሊሇህ 

 ያንተው የ ጤናህ ሁኔታ የ ሚገ ሌጽ የ ተጻፈ ዯብዳቤ ሇመውሰድ ገ ንዘብ ክፍያ ይኖረዎሌ  

ሀክምና አጠናቅቀህ ስትወጣ  

ከመጀመርያ ጀምሮ የ ተዯረገ ሌህን እስከምትወጣ ድረስ ህክምና የ መጠቃሇያ በጽሁፍ ዯብዳቤ 

ይሰጣሀሌ 

 ይህን የ ተጻፈሌህ ዯብዳቤ የ መውሰድም መብት አሇህ  

  መብትህም አንዯአስፈሊጊነ ቱ ወዯ የ ህዝብ አቤቱታ ሰሚ አካሌ ወይም የ ህክምና ተቅኦም   

ማመሌከቻ ሇማመሌከት 

 ወይም  ጥያቄ ሇመጠየ ቅ ቢያስፈሌግህ 

ወይም ያሇህን ጡሩ ነ ገ ር ምስጋና ሇማቅረብ 

  ከመጀመርያ ጀምሮ የ ተዯረገ ሌህን ህክምና የ መጠቃሇያ  በጽሁፍበ ዯብዳቤ  የ መቀበሌ መብት 

አሇህ:: 


