
 

 

ብዛዕባ ካብ ሆስፒታል ዝወሃብ ናይ ትውልዲ መረጋገጺ ወረቀትን፡ ድሕሪ ሕርሲ ንሆስፒታል ዝኽፈል ሕሳብ፣ 
 

 ካብ ሆስፒታል ዝወሃብ መረጋገጺ ወረቀት  እንታይ ማለት እዩ፣                                                         
ካብ ሆስፒታል ዝወሃብ ናይ ትውልዲ መረጋገጺ ወረቀት ማለት እታ ኣደ ድሕሪ ምሕራሳ ካብ ሆስፒታል ክትፋኖ  ከላ 
ነቲ ህጻን ኣብ ሆስፒታል ከም ዝተወለደ ዝገልጽ ሰርቲፊኬት ወይ መሰነይታ ሰነድ ዝወሃባ እዩ።  ኣብቲ ሰነድ 
ሰራሕተናታት ሆስፒታል ዝርዝራዊ ሓበሬታ  ብዛዕባ እቲ ዝተወልደ ህጻን  ፣ ዝርዝራዊ መግለጺ ብዛዕባ ኣደ(ምሉእ 
ስማ፣ ቁጽሪ ቪዛ) ፣ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣቦ ( ኣቦ ምኻኑ ዝገልጽ ምሉእ ሓበሬታ ፣ ምሉእ ስሙ ፣ቁጽሪ ቪዛ) 
ብኢዶም ዝጸሓፍሉ ክኸውን ኣለዎ።ኣብዚ ሕጂ ግዜ  ሆስፒታላት ነቲ ኦርጂናል ድማ ናብ ሰብ መዚ ኢምግረሽን 
ብምልኣኽ ፣  ወግዓዊ ቅዳሕ መረጋገጽጺ ትውልዲ   ወረቀት ንኣደ ይህባ እየን።  ስለዚ ድማ ካብ ሆስፒታል ክትፋነዉ 
ከለኹም እቲ ዝወሃበኩም ሰነድ ማሕተምን  ፊርማን ናይ ኣባላት ሆፒታል  ከምዘልዎ ከተረጋግጹ ኣለኩም። እቲ 
ፌርማ  ወይ ማሕተም ሕብራዊ (ብዘይካ ጸሊም) ከም ዝኾነ ከተረጋግጹ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ። 

 

 ሆስፒታል ንኣቦ ወይ ወላዲ ኣብቲ ብሆስፒታል  ዝወሃብ ናይ ትወልዲ ሰነድ ከመዝግቦ ኣገዳሲ ድዩ፣                 
እወ ኣገዳሲ እዩ ፣ ብመሰረት ውሳነ ላዕላዋይ ቤት ፍርዲ ቁጽሪ 10533/04 ዋኢስ ቪ ምንስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት 
(28/06/2011) ሆስፒታል  ናይ ትውልዲ መረጋገጺ ሰነድ ንነፍሲ ወከፍ መጻምዲ ክህብ ይሕብር። ኣባላት ሆስፒታል 
ነቲ ኩሉ ብወለዲ ዝወሃብ  ዝርዝራዊ ሓበሬታ ክምዝግብዎ  ከም ዘለዎም የብርህ።  ብመሰረት ዝተዋህቦም መረጋገጺ 
ኣቦንነት ናይ ህጻን ድማ፡ ስም ናይ ኣቦ ብጉቡእ ክምዝገብ ኣለዎ ። ስለዚ  እዩ ድማ ምህላው ናይ ኣቦ ኣብ ግዜ ሕርሲ 
ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ። 

 

 ሆስፒታል ናይ መሕረሲ ሕሳብ ክሳብ ዝኽፋለ  ካብ ሆስፒታል ዝወሃብ ሰነድ ናይ ትውልዲ  ምሃብ  ጠጠው  ከብሎ  
ይኽእል ድዩ፣                                                                                                       
ብመሰረት ዘዋሪ መልእኽቲ 17/2013(07-07-2013) ሕክምናዊ ምምህዳር ሚንስትሪ ጥዕና ፣ ምሃብ ሰርቲፊከት 
ትውልዲ ብሰንኪ ክፍሊት ጠጠው ክብል ከምዘይክል ይሕብር። ብመሰረት እቲ መልእኽቲ ካብ ሆስፒታል ዝወሃብ 
ኦርጂናል ሰርቲፊኬት ትውልዲ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ናብ ሰብ መዚ ኢምግረሽን ክለኣኽ ከም ዘለዎ ይሕብር። 
ቅዳሕ ናይቲ ሰርቲፊኬት ድማ ንኣደ ክወሃባ ሕጋዊ ውሳነ ምካኑ የረድእ። 

 

 ሆስፒታል ናይ መሕረሲ ሕሳብ ክሳብ ዝኸፈል  ካብ ሆስፒታል ዝዋሃብ ናይ ትውልዲ  መረጋገጺ ሰነድ ኣይንህብን 
እንተ ኢሎምኒ’ኸ፣                                                                                                        
ገለ ሆስፒታላት ክሳብ ሕሳብ ናይ ሕርሲ ዝኽፈል ካብ ሆስፒታል ዝወሃብ ናይ ትውልዲ  መረጋገጺ ሰነድ ምሃብ 
ጠጠው  የብላ እየን። ከምዚ ዓይነት ጸገም ምስ ዘጋጥመካ ድማ  ንኣስቴር  ባክራክ ካብ ሞያውያን ሓካይም ንሰብኣዊ 
መሰላት ያፎ ተወክስ። ቁጽሪ ተሌፎን ድማ 035133104 እዩ። 

 

 ከመይ  ጌረ  ሕሳብ ናይ ሆስፒታል ክኸፍል እኽእል፣  ክምኡ  ድማ ናይ ሕክምና ፣ ናይ ሕርሲ ውሕሰነት ፣ ናይ 
ሕርሲ ኣበል ክረክብ እኽእልዶ፣                                                                                       
ብዛዕባ  ሕክምናን ናይ ሕርሲ ውሕሰነት ዝምልከት ፣ እንተ ድኣ ሓደ ካብ ወለዲ ዝሰርሕ ኮይኑ እሞ ናይ ሹዱስተ 
ወርሒ ረሲት ወይ ድማ ቱሉሽ  ናይ ቅድሚ ሒርሲ ዘሎ ግዜ ከቅረብ ኪኢሉ /ኪኢላ መሰል ናይ ሕክምና ኣለኪ ፣ ናይ 
ሕርሲ ውሕስነት ብመገዲ ኢንሹራንስ ክኽፈለልኪ ድማ  ይኽእል። ብተወሳኺ እንተ ድኣ እታ ኣደ ኣብስራሕ ኣላ ፣ 
ክምኡ ድማ ናይ 10 ወርሒ ኢንሹራንስ ካብተ ዝቅጽላ 14 ኣዋርሕ  ማለት ንሳ ካብ ስራሕ ጠጠው  ዝበለትሉ  እንተ 
ተኸፊሉ ወይ ድማ  15  ካብ ዝቅጽል 22 ኣዋርሕ ውሳነ ዕለት ዝተዋህበሉ  ኢንሹራንስ ዝተኸፈል እንተኮይኑ ከምኡ  
ውን ፣  ኣብ ግዜ ሕርሲ ዝተሓደሰ ቪዛ እንተ ጸኒሑዋ ፣ኣብ ግዜ ሕርሲ ካብ ስራሕ ጠጠው ናይ ዝበለቶ ግዜ ኣበል 
ክትወሃብ ትኽእል እያ። እንተ ደኣ እቲ ዝተኸፈለላ እንሹራንስ ናይ 6ተ ወርሒ ካብቲ ውሳነ ዝተዋህቦ 14 ኣዋርሕ 
ኮይኑ ፍርቂ ናይ ሕርሲ ኣበል ክትወስድ ትኽእል። ናይ ሕክምና  ወይ ድማ ናይ ሕርሲ ውሕስነት  ወይ ድማ ንናይ 
ሕርሲ ኣበል ክትወስድ ረሲት / ቱሉሽ ክህልወካ  ኣገዳሲ እዩ።                                                      
ንዝያዳ ሓበሬታን ሓገዝን ብዛዕባ መሰል ናይ ኢንሹራንስ ንምርካብ ን ሃና ዘሆር  ካብ ካቭ ላኦቨድ፣ ጎደና ናሃላት 
ቢኒኣኢሚን ቁጽሪ 75 ,4ይ ደርቢ ሰሉስ ካብ ሰዓት 12፣00 ክሳብ ሰዓት 16 ምውካስ  ይከኣል።   

 

 ካልእ ቅዳሕ  ካብ ሆስፒታል ዝወሃብ ናይ ትውልዲ መረጋገጺወረቀት ክትረክብ ይከኣል ዲዩ፣                                          
እወ ይከኣል እዩ፣ ቅዳሕ ናይ ሕርሲ መረጋገጺ ወረቀት ንኽትረክብ ንሆስፒታን ተወከስ፣ ናይ ውልቅኻ (ናትካ) 
ሓበሬታ ክወሃበካ ሕተት( እቲ ጥርዓን ብመሰረት ሕጊ መሰል ናይ ሓበሬታ ፍቁድ እዩ)። ገለ ሆስፒታላት ቅዳሕ ክህባ 
ፍቃደኛታት ኣይኮናን፣ እቲ ዘቅርብ ዎ መመኽነይታ ድማ እቲ ኦርጂናል ንሰብ መዚ ኢምግረሽን ስለ ዝሃብናዮ ቅዳሕ 



 

 

የብልናን ዝብል እዩ። ስለዚ ብመሰረት ሕጊ መሰል ናይ ሓበሬታ  ተጠቂምካ  ቅዳሕ ንኽወሃበካ ንሰብ መዚ 
ኢመግረሺን ተወከስ።  

 

 ስለምንታይ እዩ  ካብ ሆስፒታል ዝወሃብ ናይ ትውልዲ ምስክር ወረቀት ምህላውን ምሓዝን ኣገዳስነት ዘለዎ።      
ካብ ሆስፒታል ዝወሃብ ናይ ትውልዲ ሰነድ ምሓዝ ብጣዕሚ  ኣገዳሲ እዩ።  ምኽንያቱ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ኣስማት ወለዲ 
ዝተጻሕፎ  ንወልዲ ዝወሃብ ዘሎ  እንኮ ወግዓዊ ሰነድ እዩ።  ኣብቲ ንራብዓይ ግዚኡ ተማሓይሹ ዝወጸ ንጥሒሶን ናብ 
እስራኤል ዝኣተዉ ዝኽልክል ሕጊ ተግባራዊ ካብ ዝኾነሉ ዕለት ጀሚሩ  ፣ ስድራ ቤት ዘለዎም ሓተቲ ዕቁባ ወለዲ ናይ 
ስድራቤቶም ዝገልጽ ሰነድ  ክህልዎም ብጣዕሚ ኣገድሲ እዩ። ምኽንያቱ ቪዛ ኣብ ዘሕድስሉ ግዜ ወሳኒ ተራ ኣለዎ።  
ብዘይካዚ ናብ ሰብ መዚ ኢሚግረሽን  ብምኻድ ናይ ትውልዲ ሰርትፊኬት ዝሓቱ ወለዲ ፣ ስም ኣደ ጥራሕ ዝተጻሕፎ  
ሰርቲፊኬት ይወሃቡ(ሰማያዊ ናይ ትውልዲ ሰርቲፊኬት ማለት እዩ). በዚ ምክንያት እዩ ድማ እቲ  ካብ ሆስፒታል 
ዝወሃብ ሰነድ ምዕቃቡ ኣገደሲ ዝኾነ። እዚ ሰነድ ናብ ኢምግረሽን ኣብ ትኸድሉ ግዜ ንሰብ መዚ ኢምግረሽን ካብ 
ምሃብ ክትጥንቀቁ ኣለኩም። ምኽንያቱ  እቲ ሽም ኣቦ ዘይብሉ ናይ ትውልዲ ሰመያዊ ሰርትፊከት ሂቦም  እቲ ካብ 
ሆስፒታል ዝመጸ ሰነድ ዘይክህብኹም እኽእሉ እዮም። 

 
 
ሆትላይን ንስደተኛታትን ፣ ስራሕ መጻኣትን ዝጣበቅ ምሕበር 
ሰዓት ስራሕ ሰንበት 9፣00 ክሳብ 12፣00  ወይ ድማ 14፣00 ክሳብ 17፣00 
ሰኑይ ረቡዕ ካብ ስሰዓት 14፣00 ክሳብ  18፣00 
ሰሉስ ፣ ሓሙስ ካብ ሰዓት 9፣00 13፣00 
 
 
 
 
 
 
 

 


