
በቀጣይነት ታማሚዎች
የህክምና ተቋማት
ለተገልጋይና ቤተሰቦቹ መረጃ

ኣንድ ሰውጤንነቱና ፤ የኣካላቱመንቀሳቀስና መስራት እንክብካቤ
እየተደረገለትም በቤትመኖሩ ኣሸጋሪ ሲሆን ከሁኔታው ጋር ወደ
እሚስማማ ተቋምማስገባቱ ይቻላል፡፡

የተገላጋዩ ሁኔታ ወደ በቀጣይነት ታማሚዎች ክፍል ወይም ወደ በጣም
የነብስ ድክመት ላላቸው ክፍል የሚስማማ ከሆነሙሉ ወጪው በጤና
ጥበቃ ቢሮ ሆኖ ገብቶ የሚኖርበት ሁኔታ ኣለ፡፡ /ታማሚዎች ህክምና
የመግባት ቆድ/የበቀጣይነት ታማሚዎች ቆድ)፡፡ የገንዘብ እርዳታው
የሚደረገው የተገልጋዩና ቤተሰዎቹ ገንዘብ በተመለከተ ጥናት ከተደረገ
በኋላ በሁኔታው መሰረት ነው፡፡

ይህ የመግለጫወረቀት የመጦር ግልጋሎት ተገልጋዩና ቤተሰቡ እርዳታው

ከጤና ጥበቃ የሚገባቸው ከሆነ ማጣራት እንዲቺሉና ለመጠየቁም

እውቀቱ እንዲኖራቸው (እንዲያውቁ) ሲባል የወጣ ነው፡፡

የጤና ጥበቃ ቢሮዎች-የበቀጣይነት በሺታ (ታማሚዎች) ክፍል ህዝብመቀበያ ስኣታት

14:00–10:00
ሰኞና

ማክሰኞ

ጎደና ሃኻሉጽ ቁ.100 ጽፋት
1311101 የፖስጣ ሳጥን

ቁ.1133

ፋክስ ቁ. 02-647-4848
zfat.mamash@moh.gov.il

ጥበሪዶስ

ለማጣራትና ሰነዶችን ለማቅረብ የጤናድምጽ

ስልክ ፡ *5400/08-641-010    Email: call.habriut@moh.gov.il

ፋክስ ፡ 02-565-5969 የጤናጥበቃ ቢሮሳይት ፡ www.health.gov.il
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13:00–8:30
ሰኞና

ሮብ

ኖይመንገድ ቁ.17 ኣኮ
2412002፤ የፖስጣ ሳጥን ቁ. 
2086

ፋክስ ቁ. 02-647-4847
acco.mamash@moh.gov.il

ኣኮ

12:30–8:30
ሰኞና

ሮብ

ኣልኻዲፍመንገድ ቁ. 40  
ጥበሪያ 1410001 ቁ.ፖስጣ 63

ፋክስ ቁ. 02-647-4849
tveria.mamash@moh.gov.il

ቲቤሪያ

12:00–8:30
ሰኞና

ሮብ

መንገድ 1100 ብኒያን1፤የፖስጣ
ሳጥን ቁ.2188 ናጽራት 1612101

ፋክስ ቁ. 02-647-4846
nazareth.mamash@moh.gov.il

ናጽራት

15:30–12:30

12:00–8:30

ሰኞ

ሓሙስ

ይሩሻላይም መንገድ ቁ.4 
ኣፉላ 1810001 የፖስጣ
ሳጥን ቁ 24
ፋክስ ቁ. 02-647-4845
afula.mamash@moh.gov.il

ይዝራኤል
ኣፉላ

12:30–8:30
ሰኞና

ሓሙስ

ሃፓሊምመንገድ
ቁ15፤ኼይፋ
3309519፤(ብንያንቢ 8ኛ
ፎቅ) 

ፋክስ ቁ. 02-647-4818

Geriatryhaifa@MOH.GOV.IL

ናይ ከባቢኼይፋ
ክፍለ ሀገር

12:00–8:00
እሁድና

ማክሰኞ

ሂሌል ያፌመንገድ ቁ. 13 
ኼደራ 3810102 ፖስጣ
ሳጥን ቁ. 214( 5ኛ ፎቅ)
ፋክስ ቁ. 02-647-4821
geriatryhadera@moh.gov.il

ኼደራ

17:00–13:00

12:00–8:00

ሰኞ

ሓሙስ

ቫይጽማን፤መንገድ 23 
ነታንያ 4225010
ፋክስ ቁ. 02-647-4812
LbnetanyaGeriatr@moh.h
ealth.gov.il

ከባቢ ሃሻሮን
ነታንያ

13:00–8:00
እሁድ

ሮብ

ኤኻድ ሀኣም መንገድ ቁ.31 
ፔታኽ ቲቅቫ 4950708 

ፋክስ ቁ. 02-647-4814
LBPetachtikvaGeriatr@MOH.
GOV.IL

ፔታኽ ቲቅቫ

12:00–8:00

15:00–11:00

እሁድ

ማክሰኞ

ዳኒ ማስመንገድ ቁ 3፤
ራምለ 7240102
ፋክስ ቁ. 02-647-4805
LBRamlaGeriatry@moh.gov.il

ራምላ

12:00–8:00
ሰኞና

ሮብ

ኦፕንሀይመር መንገድ 10 ፤
ርኾቦት 7670110 
ፋክስ ቁ. 02-647-4806

info-
ishpuzim@rch.health.gov.il

ርኾቦ
ት

11:30–8:00

እሁድ

ሰኞና

ሮብ
ሀኣርባኣ መንገድ ቁ.12፤ ቴል
ኣቪቭ ያፎ 6473912 
(1ኛ ፎቅ ክፍሎች ቁ.126-128) 
ፖስጣ ሳጥን 20301 
ፋክስ ቁ. 02-647-4803
ishpuzs.ta@moh.health.gov.il

ናይ ከባቢ
ቴል አቪቭ

12:00–8:00
እሁድና

በማክሰኞ

ያፎመንገድ ቁ.86
እየሩሳሌም 9434124

ፋክስ ቁ. 02-531-0028

Lbjishpuz@MOH.GOV.IL

ናይ ከባቢ
ኢየሩሳሌም
ክፍለ-ሀገር

13:00–9:00እሁዳ

ሀሂስታድሩት መንገድ ቁ
2.ኣሸቀሎን 7830604 
(ባርዚላይሆስፒታል በሩና የውጪ

የህክምና ጣቢያውኣጠገብ)

ፋክስ ቁ. 08-674-5727

ናይ ከባቢ
ኣሽቀሎን
ክፍለ-ሀገር

12:30–8:30
እሁድና

ማክሰኞ

ሀቲቅቫመነረገደረ ቁ. 4 ፤
ብኤር ሸቫ የፖስጣ ሳጥን
ቁ.10050
ፋክስ ቁ. 02-565-5921
bsheishpuz@bsh.health.gov.il

ናይ ከባቢ ደቡብ
ብኤር ሸቫ ክፍለ-
ሀገር ኤላት

13:00–8:30
ሰኞና

ማክሰኞ
ሺድሮት ኀጽማሪም
መንገድ ኤላት

ፋክስ ቁ. 08-637-2310

dorit.tzarfati@bsh.health.gov.il

የጤና
ጥበቃ
ቢሮ
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2.
የበቀጣይነትመታመም
ኮሚቴ

ሂደቱ ከተቀናጁ ሁለት ዋና ዋና ነገሮች ነው፡-

• የእንክብካቤማዘጋጀት የሚልየመጀመሪያብልሀት የሚቀርብፎርም--በጠያቂውየተፈረመ፡፡

• የጤናመረጃፎርም--የባለጉዳዩ የኣካልምየሌላምችሎት የሚያሳይበሀኪምናሲስተር
(የህክማና ባለሞያ) የተፈረመፎርሙበሚቀርብበትወቅትወይምከሱ በፊትባለፈውወር
የተፈረመ፡፡

• የማህበራዊጉዳዮችሁኔታህ የሚያሳይበሶሻልወርከር (በማህበራዊ ጉዳዮችባለሚያ) 
የተፈረሙሪፖርቶች፡፡

ተያይዘውየሚቀርቡተጨማሪ ሰነዶች

የባለ ጉዳይማታወቂያ የኣድራሻ ጽሁፍምየሚገኝበትገጽጨምሮፎቶ- ኮፒሆኖማቅረብ

• በላኪው (በላከህ ) ኣካል የጤናሁኔታ (ውጤት) የያዘ ደብዳቤ ፤ በተለይምሆስፒታልተገኝተህ
የመታከምህሪፖርትየሰፈረበት (ከታከምክበትቦታ የመልቀቂያደብዳቤ) የመጨረሻጊዜ፡፡

• በተወሰነሁኔታ ፤ በምርመራውጤትመሰረትወይምየኣኢምሮምርመራውጤትመሰረት
ተጨማሪሰነዶችሊያስፈልጉይችላሉ፡፡ሰነዶቹናየተሞሉትፎርሞችባለ ጉዳዩ በሚኖርበት፡፡

ጥያቄውለማቅረብቀጥሎ የሚዘረዘሩትንፎርሞችመጨመርያስፈልጋል ፡- ፎርሞቹ (ኮድ

ኢሽፑዝ በሚለውኢንተርነት በመግባት በጤናጥበቃ ቢሮ የኢንተርነት ሳይት የሚገኝ ርእሱ

ለመጀመሪያ ዴኮመንቶችማቅረብ በሚል ሳይት ሲሆን የድምጽማዕከል በሚል ቁጥሩ *5400 በሆነው

ደውሎመጠየቅም ይቻላል)፡፡

በጠዋሪነት ለሚኖሩ ወደ ጠዋሪነት የመታገዢያ መኖሪያ
ለማስገባታቸው ኣስፈላጊነታቸውን ለመለየት(መወሰን)ጥያቄ
ማቅረብ፡-

ከተማና በማታወቂያውኣድራሻውየተመዘገበበትበቀጣይነትበሺታዎችክፍልወደሚባል
የጤናጥበቃቢሮ ክፍልማቅረብ ኣለብህ/ሸ፡፡

ሰነዶቹበኢሜል ፤ ፋክስወይምወደጤናጥበቃቢሮ በኣክልበመቅረብማቅረብይቻላል
(የኣድራሻዎቹዝርዝር) በዚሁመጽሄት 4ኛ ገጽይገኛሉ፡፡

1  .
ቤትሂዶመጠየቅ

ታካሚው የሚደረግለት እንክብካቤ በበኩሉና በቤተሰቡመክፈል
ስለኣለበት ገንዘብ የሚደርሰው ክፍያ በተመለከተ ሂሳብ የማወቅ
ጥያቄ ማቅረብ

የባለ ጉዳዩ ጤና ፤ ወደጠየቀበት ቦታ ገብቶ
ግልጋሎቱን ለመቀበል የሚስማማ ከሆነ ለማየት
ሲስተር ወይም ኣልፎ ኣልፎም ሶሻል ወርከር
(የማህበራዊ ጉዳይ ባለሞያ)
ወደ እሚገኝበት ቦታ ሄዶ ማየት ያስፈልጋል
ቀጠሮው የሚያዘው ከተጠዋሪውመንከባከብ
በቅርብ ከሚከታተል ሰው ጋር በመቀጣጠርና
መስማማት ይሆናል፡፡ ወይም ከተጠዋሪው
ቤተሰብም ጋር በመቀጣጠር፡፡ጉዳዩ ኣጥንቶ የቀረበው
ጥያቄመልስ የመስጠት ጊዜ ከተጠየቀበት ዕለት
ኣንስቶ በ14 የስራ ቀኖችውስጥ ይሆናል፡፡

የኣካል ደካማሆኖወይም የነብስ ድካማሆኖታይቶ የጸደቀለትና ደካሞች የደካዎች እርዳታ
እንዲደረግለት የተወሰነለትጠያቂወደሁለተኛ ደረጃይቀጥላል፡፡
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የጠያቂው ጉዳይ ታይቶ የበቀጣይነት መታመም ወይም
በጣምድክመት ካለውና እንክብካቤ የሚስፈልገው ከሆነ
የጠያቂው ጉዳይ በየቀጣይነት መታመም ኮሚቴታይቶ
የቀጣይነት መታመም ወይም የነብስ በጣምድክመት
ካለው ኣይቶ ተወያይቶ ሁኔታው ይወሰናል፡፡ በጤንነቱ
የደረሰበት ውጤትመሰረት በማድረግ የሚስማማውን ቦታ
ይወስንለታል፡፡ በኣንጻሩ ታማሚው እንደ በቀጣይነት
ታማሚና የነብስ በጣምድክመት ያለበት ኣይደለም ብሎም
ከወሰነ የጤናውና የኣካላቱ እንቅስቃሴ ሌላመፍትሄ ነው
የሚያስፈልገው ብሎ ሊወስን ይቻላል፡፡ ይህን ለማድረግ
የሚያስፈልገው ጊዜ ፋይሉ (መዝገቡ)በሲስተርና ሶሻል
ወርከር ተዘጋጂቶ ተሟልቶ ከቀረበበት ዕለት ኣንስቶ እስከ
10 ቀናት ይወስዳል፡፡

ሂሳቡ የማስላት ኣካሄድ በጤና ጥበቃ ቢሮ የኢንተርነት ሳይት የበቀጣይነት ተጠዋሪዎች
በሚለው ገጽና የተሟላ ዝርዝር የቢሮውዋና ስራ ኣስኪያጅ ባወጣው የዋና ስራ ኣስኪያጅ
ማሳወቂያመግለጫበሚለው (ቁጥሩ 8/2018 በሆነው) ይገኛል፡፡ ጥያቂው ለማቅረብ
የተሞሉትፎርሞችና ሰነዶችሙሉ ኣያይዞ ማቅረብ የሚያስፈልግሲሆን እነሱም ፡-

እንክብካቤበሚደረግለትና ፤ በሚስቱ/በባልዋየሚቀርቡትሰነዶች ፡-
• እንክብካቤውየሚደረግለትሰውእራሱወይምበሚስቱ/ባልዋበጠበቃፊት ተፈርሞየጸደቀየቃል
መስጠትጥያቄማቅረብኣለበት ፡፡ በክፍለ ሀገራትበሚገኙቢሮዎችለማቅረብያለ ክፍያ (ገንዘብ
ሳይከፈል) ጠበቃፊትመፈረምይቻላል)፡፡

• የባለ ጉዳይና በባለቤቱ/ቤትዋማታወቂያኣድራሻ የሚገኝበት ገጽጨምሮፎቶ-ኮፒተደርጎማቅረብ፡፡

• የ-በየወሩ ቋሚገቢ፤ወጪናየመሬትይዘት ንብረትምካለ እንክብካቤውየሚደረግለትናባለ
ቤቱ/ትዋ (በ-የቃልመስጠትፎርምአንደተዘረዘረው )፡፡

• የመጨራሻ 3 ወራትየጠያቂውና/ቱተንቀሳቃሽየባንክ ሂሳብባላንስ(ሁኔታ) የሚያሳይበባንኩ
የሚሰጥወረቀት

• የቁጠባሂሳብካለ ያለውንሁሉየኣሁንኑሁኔታው የሚያሳይበባንኩ የተሰጠወረቀትናትርፍ
ለማትረፍኢንቨስትየተደረገ ገንዘብምካለ እንክባካቤበሚደረግለትሰውልጆችበኩል የሚቀርቡ
ሰነዶች፡-
በታካሚዎቹልጆችየሚቀርቡሰነዶች;

• እድሜያቸውከ 18 ዓመትበላይ የሆነ እነክብካቤየሚደረግለት/ላትልጆችበጠበቃፊትቀርቦ
የተፈረመየቃልመስጠትጥያቄዎች (በክፍለሀገራትበሚገኙየጤናጥበቃቢሮዎችለማቅረብያለ
ክፍበጠበቃፊትመፈረምያቻላል)፡፡

• የውስጥገጹጨምሮየማታወቂያፎቶ-ኮፒ

• እድሜያቸውከ 18 ዓመትበላይ የሆነ እንክብካቤየሚደረግለትሰውልጆችወርሃዊናመደበኛገቢ ፤
የደሞዝወረቀት ፤ የግብርመክፈያመዝገብ) እና በቃልመስጠትፎርምእንደተሞላውወጪ
የሚያሳዩ ሰነዶችም

• እንክብካቤየሚደረግለት/ላትሰውእና
ቤተሰቡ/ዋየገንዘብ የክፍያተሳተፊነታቸው
የሚሰላው የሚያስፈልጉትንሁሉ ሰነዶች
ከቀረቡበትዕለት እንስቶእሰከ 13 የስራቀናት
ነው፡፡

• ከዛ በኋላለመክፈልግዴታ የገቡሁሉይጠሩና
ክፍያውበየወሩ ከሚከፈልበትግዴታ የመግባት
ፊርማፈርማሉ፡፡ በሚፈርሙበትጊዜማታወቂ
ይዞመቅረብያስፈልጋል፡፡

• የየራሱክፍያሂሳቡለሚገኝበትናለሚካሄድበት
ባንክትእዛዝበመስጠትበቀዋሚናወርሀዊክፍያ
ይሆናል፡፡ ሁል ጊዜ ያለፈውወርክፍያ
በሚከፈልበትወር ዕለት 24 ነው የሚከፈለው፡፡

የደካሞችእንክብካቤእየተደረገለትየሚኖርበት
ተቋምየጤናጥበቃከተፈቀደለትውስጥ
ቤተሰቡየመምረጥዕድል ኣለ፡፡ ቦታዎቹ
(ተቋማቱ) በተመለከተበጤናጥበቃቢሮ
የኢንተርነትሳይት

በሚገኘውመረጃመታገዝይቻላል፡፡
በተወሰነውውሳኔይግባኝማለትይቻላል፡፡ወደ
ጤናጥበቃቢሮመቅረብባለበት የይግባኙ
ጽሁፍ ፤ለጠያቂውየኣካላቱጥንካሬናበተሳትፎ
እንዲከፈልበተወሰነውውሳኔሊሆን ይቻላል፡፡

ተገልጋዩ የገባበት ቦታ የሚያስፈልገውን ሁሉ የማድረግ (የማሟላት) ግዴታ ኣለው፡፡ በጤና ጥበቃ
ወጪ እንክብካቤና ከተወሰነላቸውተገልጋዮች ወይም ቤተሰቦቻቸው ግልጋሎቱ ሰጭ ቦታ በጎን ገንዘብ
(እንዲያስከፍል)ማስከፈሉክልክል ነው፡፡

ኣንደኛ ሁለተኛ


