ንናትኻ ጥዕና መረዳእታ ንምቁጽጻር

ድሕንነት ብዘለዎ ኣብ ሓደ ቦታ ምቅማጥ
ኣብ ህጹጽ እዋን ድሕንነት
ዘለዎ ሕክምና ምርካብ
ኣብ ህጹጽ ናይ ሕክምና እዋን፤ ውሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና
ኣካላት ናይ ህጹጽ እዋን ናይ ጥዕና ሓበሬታ ከም ምኵሳዕ/
ኣለርጂ፤ ዝወሰድካዮ ፈውሲታትን ናይ ሕማም መከላከሊ
ክታቦታትን እንድሕር ዳኣ ተመዝጊቡ ቐልጢፎም
ክርእይዎ ይኽእሉ እዮም። እዞም መረዳእታታት እዚኣቶም
ነቶም ውሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና ኣካላት ድሕንነቱ
ዝተሓለወ ሕክምናን ክንክንን ንኽህቡኻ ይሕግዞም እዩ።

ለይቲን ቀትሪን ዚርከብ
ቁልፊ ዝኾነ ናይ ጥዕና መረዳእታኻ ድሕንነት ኣብ
ዘለዎ ሓደ ቦታ ዝተቐመጠ ኾይኑ መዓዝን ኣበይን
ብዘየግድስ ኣብትደልየሉ እዋን ይርከብ እዩ።

መርዳእታ ምስትኽኻል
ኣብ ናተይ ናይ ጥዕና ማህደር/My Health Record፤
ናይ ጥዕና መረዳእታኻ ክትርእዮን ክተጻርዮ ትኽእል
ኢኻ። እዚ ነቶም ውሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና ኣካላት
ትኽኽለኛ ዝኾነ ሕክምና ንክህቡ ይሕግዞም እዩ።

ንኽትዝኽር ይሕግዘካ’ዩ
ብመዝገብ ጥዕናይ ኣቢሉ ንዘለኒ ናይ ሕክምና
መረዳእታ ክዝኽሮ ይሕግዘኒ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ
ውሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና ኣካላት ክትሕከም ከለኻ እዚ
ይሕግዝ እዩ።

ቅልጡፍን፤ ቐሊል ዝኾነ
ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ናይ ውሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና
ኣካላት ናብ ሕክምና ክትከይድ ከለኻ ናተይ ጥዕና
መዝገብ ኣለካ ማለት ናይ መርመራ ውጽዒትካ
ንምርካብ ዝሓፀረ እዋን የጽብየካ ማለት እዩ።

Tigrinya

ኣብዘለኻዮ ኾይንካ
ክትከታተሎ ትኽእል
ብመዝገብ ጥዕናይ ኣቢሉ ናይ ሕክምና መርመራታት፤
ፈውሲታትን ሕማም መከላኸሊ ክታቦት ኣብዘለኻዮ
ኾይንካ ንክትከታተሎ ይሕግዘካ እዩ ዋላ ክትጕዓዝ
እንተደለኻ።

ናይ ጥዕና መረዳእታኻ መን
ክርእዮ ከምዝኽእል ምቁጽጻር
ኣብ ናተይ ጥዕና መዝገብ ውሽጢ ዘሎ መረዳእታ መን
ከምዝር እዮን መዓዝን ዝብል ዝርዝር ክትርኢ ትኽእል
ኢኻ። ተወሳኺ ብሕታዊነት እንተደሊኻ ናይ መጥቀሚ
ሚስጢራዊ ምልክት ክተዳልውን ኣብ ዋና ማህደርካ
ይኹን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሕድሕድ መዝገብ መን
ምርኣይ ከምዝኽእል ንምውሳንን ኣብ ዝኾነ እዋን ነቶም
መዛግብቲ ምድምሳስ ትኽእል ኢኻ።

ካብ ወሃብቲ ግልጋሎት ጥዕና ኣካላት ወፃኢ ማንም ዘይተፈቐደሉ
ሰብ ናይ ጥዕና መረዳእታኻ ምር ኣይ ካብ ሕጊ ወፃኢ ምዃኑን
ከቢድ መቕፃዕቲ ዘስዕብ ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ።
ዝኾነ ሰብ ጥዕና መዝገብካ ክርእይ ከምዘይብሉ እንዳፈለጠ ኾነ ኢሉ ናይ
ጥዕና ሪኮርዲ መዝገብካ እንድህር ሪኡ፤ ብስልኪ 1800 723 471 ደውለልና።

ንፈለማ እዋን ንናተይ ጥዕና ሪኮርዲ
መዝገብ ብኸመይ ክትርኢ ከምትኽእል
ንናትኻ ጥዕና መዝገብ ንምርኣይ myGov ተጠቐም።
ብዙሕ ናይ ኣውስትራሊያ መንግሥቲ ኣገልግሎታት
ንምጥቓም ብmyGov ድሕንነቱ ዝተሓለዎ መስመር እዩ።
1. ናብ myGov ኣካውንቲኻ ንም እታው ውልቃዊ
መለለይ መንነትካ ብምግላፅ ንመርበብ ሓበሬታ፡
my.gov.au ምክፋት።
2. ‘Services/ኣገልግሎት’ ዝብል ምምራጽ።
3. ‘Link another service/መራኸቢ ካልእ
ኣገልግሎት’ ዝብል ምረፅ።
4. ‘My Health Record/ናተይ ጥ ዕና ሪኮርዲ’
ዝብል ምረፅ።
5. መንነትኻ ምግላጽ እዩ።
ናይ myGov ኣካውንቲ እንተዘይሃልዩካ ኣብ ዌብሳይቲ
my.gov.au ንዓኻ ክተክፍት ትኽእል ኢኻ።

ናብ ማህደርካ ምውሳኽ
ንመጀመርታ ግዘ ንናትኻ ክትርእይ እንከለኻ ብዙሕ
መረዳእታ ንከይነብሮ ይኽእል። ናይ ዝሓለፈ ሕክምና
መዝገብካን ናይ መርመራ ውጺትን ኣብቲ መዝገብ
ውሽጢ ከይህልው ይኽእል’ዩ። ንስኻ ወይኻዓ ናትኻ
ውሃቢ ግልጋሎት ጥዕና ኣብ ዝኾነ ግዘ ንዘሎ ሓዱሽ
ሓበሬታ ናብ መዝገብካ ምውሳኽ ምጅማር ይኻኣል እዩ።
ሓዱሽ መረዳእታ ንምውሳኽ ናብ ናተይ ጥዕና መዝገብ
ብmy.gov.au ናብ ኣቢልካ እቶ።

ውልቃዊ መግለፂኻ
እዋናዊ ምግባር
ናብ ውልቅኻ ዝርዝር መረዳእታ ምርኣይን ምቁጽጻር።

ናይ ህጹጽ እዋን
ወኪልኻ ምውሳኽ
ኣብ ህጹጽ እዋን ከዘራርልካ ትደልዮ ሰብ ምውሳኽ።

ንኽንገረካ ትደልየሉ
ምርጫታት ምድላው
መረዳእታኻ ዝኾነ ሰብ ክርእዮ እንከሎ ብምንታይ
መገዲ ክንገረካ ከምትደሊ ምምራጽ ትኽእል ኢኻ።

ብተሳታፋይ ክንክን ጥዕና ኣቢሉ ናይቲ
ቤት ሕክምና ፃንሒትካ መጠቓለሊ
ናብቲ ናይ ጥዕና መዝገብካ ብምጽዓን
ንኽእትውውልካ ሕተቶ።

ናይ ሓልየት ሕክምና/ Medicare
መረዳእታ ምድላው
ኣብ ማህደርካ እንታይ ዓይነት ሓልየት ሕክምና
ሓበሬታታት ክውሰኽ ከምዘለዎ ምረጽ። ኣብዚ ውሽጢ
ክጠቓለል ዝኽእል፤ ናይ ሕክምና ኣገልግሎታት
ሕቶታት ማለትውን ከም ሓኪም ምርኣይ፤ መርመራ
ምግባርን ፈውሲታት፤ ንናትኻ ውሽጢ ኣካል ብድሌት
ንምሃብ ውሳነታት ከምኡ’ድማ ናትኻ ሕማም
መከላከሊ ክታቦት ዝኣመሰሉ እዮም።

ውልቃዊ ናይ ጥዕና ሓጺር
መግለጺ ምውሳኽ
ብዛዕባ ኣፋውስን ሓሳሲያ/ኣለርጂን ዘለካ መረዳእታ
ምውሳኽ።

ብዛዕባ ናተይ ጥዕና ሪኮርዲ መዝገብ ዝበለጸ ንምርካብ:

MyHealthRecord.gov.au
ሓገዝ መጠየቒ/Help line 1800 723 471
ብትግርኛ ቛንቛ ሓገዝ ንምርካብ፤
ናብ TIS National ብስልኪ 131 450 ምድዋል።

