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ሕክምናዊ ምውሳን ዕድመ
– በዚ ዚስዕብ ኣገባብ ይትግበር
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   ትሕቲ 18 ዓመት  

   ዝዕድመኦም ኪመሃሩ መሰል ኣሎዎም።

   ኣብ ሽወደን፡ ኵላቶም  

ኣብ ሽወደን ዕቚባ ሓቲትካ ኣለኻ፤ መንነትካ ከተመስክር ከኣ ክትክእል 
ኣለካ። ስምካ፡ መዓስ ከም ዝተወለድካ፡ መበቈልካ፡ መን ምዃንካ –  ማለት 
መንነትካ የረጋግጽ።  

ከም ሓታቲ ዕቚባ መጠን፡ ዕድመኻ ትሕቲ 18 ዓመት እንተኾይኑ፡ ብሕጊ ሽወደን ቈልዓ ኢኻ። ከም 

ቈልዓ መጠን ከኣ፡ ፍሉያት መሰላት ኣሎዉኻ፤ ንኣብነት መሰል ጉድማን፡ መሰል ኣገልግሎት ሕክምናን 

ትምህርትን። ኣባጽሕ ንዓኻ ዚምልከት ውሳነ ኪውስኑ ከለዉ፡ ነቲ ንስኻ እትብሎ ነገር ኣብ ግምት 

ከእትዉ ኣለዎም።

ዕድመኻ ዚሕብሩ ሰነዳት እንተ ዘይብልካ፡ ነቲ ዝሓበርካዮ ዕድመ ዚድግፍ ሕክምናዊ ምውሳን ዕድመ 

ክትገብር ዕድል ኣለካ።
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እወ ወይ ኣይፋል
ኣብ ሕክምናዊ ምውሳን ዕድመ ወለንታዊ’ዩ። እዚ ማለት ከኣ፡ ድሌትካ እንተ ዘይኮይኑ ግድን ምስታፍ 

ኣየድልየካን’ዩ። ሕክምናዊ ምውሳን ዕድመ ክትገብር ድላይ እንተሎካ፡ ንስኻን ጉድማንካን ዚፍርመሉ፡ 

ብጽሑፍ ፍቓድካ ክትህብ ኣለካ። 

ሓሳብካ ቀይርካ፡ ፍቓድካ ክትስሕቦ ትኽእል ኢኻ። ሓሳብካ ክትቅይር እንተ ደሊኻ፡ ጉድማንካ ምስ 

ቦርድ ሚግረሽን ርክብ ይገብር። እዚ ምቕያር ሓሳብ፡ ክሳዕ ሃገራዊ ቦርድ ቤት ፍርዳዊ ሕክምና መልሲ 

ናብ ቦርድ ሚግረሽን ዚልእኽ፡ ማለት ንገምጋም ዕድመ ዚምልከት ሕክምናዊ ግምት፡ ንስኻን ጉድማንካን 

ኣብ ዝኾነ እዋን ክትገብርዎ እትኽእሉ ነገር’ዩ።

ክልተ ምርመራታት
ንሕክምናዊ ገምጋም ዕድመ መመርኰሲ ኪኸውን፡ ክልተ ምርመራታት ትገብር።

ኰራርምትኻ ብራጂ ኪለዓል ናብ ክሊኒክ ሓኪም ስኒ ትኸይድ። ኣብቲ ዚለዓል ስእሊ፡ ኰራርምትኻ 

በቚሎም ማዕረ ክንደይ ዓብዮም ከም ዘለዉ ሓኪም ስኒ ኪርኢ ይኽእል።

ሓደ ካብ መዓጽፎታት ኣብራኽካ ብማግኔት ካሜራ ክትምርመር ከኣ ናብ ክሊኒክ ራጂ ትኸይድ። እቲ 

መዓጽፎ ብርክኻ ዕቤቱ ዘብቀዐን ዘየብቀዐን ከኣ ሓኪም ራጂ ይርእዮ።

ንምርመራ ምንም እትኸፍሎ ክፍሊት የለን። 

ዚበዝሕ እዋን፡ ምርመራ ኪግበር ከሎ ኣስተርጓሚ ኣየድልይን’ዩ። ኣስተርጓሚ ዘድልየካ እንተኾይኑ ግን፡ 

ንምርመራ ቈጸራ ክትሕዝ ከለኻ ክትሕብር ትኽእል ኢኻ።

ካሜራ መዓጽፎ ብርክን፡ ኣብ  

ዕድመ የገልግል። 

ስእሊ ራጂ ኰራርምትን ስእሊ ማግኔት  

ሕክምናዊ ገምጋም  
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እቲ ገምጋም
ዕድመኻ ልዕሊ 18 ዓመት እንተኾይኑ፡ ዚበዝሕ እዋን ኰራርምትኻ ሽዑ ድሮ በቚሎም ዓብዮም ኣለዉ፤ 

መዓጽፎታት ኣብራኽካ ከኣ ሽዑ ዕቤቶም የብቅዕ’ዮም። ዕድመኻ ትሕቲ 18 ዓመት እንተኾኑ፡ እዞም 

ክፍልታት ኣካል ገና ኣብ ምዕባይ ይርከቡ።

ሕክምናዊ ግምት
ድሕሪ ምርመራታትን ገምጋማትን ኰራርምትን መዓጽፎ ብርክን፡ ንዕድመኻ ዚምልከት መልሲ ይህብ። 

እቲ መልሲ ሕጋዊ ሕክምናዊ ግምት ዕድመ ተባሂሉ ይጽዋዕ። 

ዕድመኻ ክንደይ ምዃኑ ብልክዕ ክንድዚዩ ኪበሃል ኣይከኣልን’ዩ። እቲ ግምት፡ ዕድመኻ ወይ ልዕሊ ወይ 

ትሕቲ 18 ዓመት ምዃኑ ዚገልጽ ገምጋም’ዩ።

ሃገራዊ ቦርድ ቤት ፍርዳዊ ሕክምና፡ ንገምጋም ዕድመ ዚምልከት ግምቱ  ናብ ቦርድ ሚግረሽን ይልእኮ።

ዚምልከት ገምጋም የቕርብ። 

ሕጋዊ ሕክምናዊ ግምት ዕድመ 

ተባሂሉ ይጽዋዕ። 

ሓደ ኪኢላ ሓኪም ንዕድመኻ 
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ቅድሚ ምርመራ ማግኔት ካሜራ፡ 
ምፍላጡ ዘድሊ ኣገዳሲ ሓበሬታ 
ቅድሚ ምርመራ መዓጽፎ ብርኪ ምግባርካ ግን፡ ኣብ ውሽጢ ኣካልካ ሜታል ወይ ሓጺን፡ ንኣብነት 

ድሕሪ ኦፐረሽን ዚኣቱ ከም መእሰሪ ቪተ ወይ ጭላፍ ሓጺን ዘሎካን ዘይብልካን ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ’ዩ። 

ከምኡ እንተኾይኑ ምርመራ ማግኔት ካሜራ ምግባር ሓደጋታት ኣሎዎ። እቲ ምርመራ ቅድሚ ምግባርካ፡ 

ሕቶታት ዘሎዎ ቅጥዒ ክትመልእ ኢኻ።

እቲ ምርመራ፡ ንዓኻ ወይ ንጥዕናኻ ሓደገኛ ኣይኮነን፡ ኣየሕምምን ከኣ’ዩ። 5–10 ደቓይቕ ኣቢሉ 

ይወስድ። እቲ ምርመራ ብጽቡቕ ኪካየድ፡ ተጋዲምካ፡ ምንቕ ክትብል የብልካን። ምርመራ ክትገብር 

ከለኻ፡ ኣብ ክዳንካ ምንም ሜታል (ሓጺን) ኪህሉ የብሉን። ስረኻን ሳእንኻን ከተውጽኦ ኢኻ። ኣዋልድ 

ሓጺን ዘሎዎ ረጂቤቶ (bygelbh)ኪገብራ የብለንን።

እታ ማሽን ብርቱዕድምጺ ስለ ዘሎዋ፡ መስምዒ ሙዚቃ ኣብ ኣእዛንካ ጌርካ ሙዚቃ ክትሰምዕ ኢኻ። 

ነዞም ዚስዕቡ ናብቲ እትሳተፎ ምርመራታት ግድን ክትማላእ ኣለካ፡-

• ብደብዳበ ዝተቐበልካዮ መምርሒኻ

• ቅድሚ ምርመራ ማግኔት ካሜራ ዚምላእ ቅጥዒ ሕቶታት

• ኤለማ-ካርድኻ

• ጉድማንካ ምርመራ ኪግበር ከሎ የሰንየካ፤ ወረቐት መንነቱ ከኣ ተማሊእዎ

ይመጽእ።
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ደረጃ ብደረጃ፡- 

ሕክምናዊ ምውሳን ዕድመ

2 ሕራይ ትብል እንተ ኾይንካ፡ 
ጽሑፋዊ ፍቓድ ንቦርድ 
ሚግረሽን ተእቱ። ጉድማን
ካውን ነቲ ቅጥዒ ኪፍርመሉ ኣለዎ።

3ቦርድ ሚግረሽን ብሃገራዊ ቦርድ ቤት 
ፍርዳዊ ሕክምና ሕክምናዊ ምውሳን 

ዕድመ ኪግበር ይእዝዝ።

4 መምርሒ ተባሂሉ ዚጽዋዕ 
ክልተ ደብዳበታት ካብ ሃገራዊ 
ቦርድ ቤት ፍርዳዊ ሕክምና 
ትቕበል። 
ኣበይን ብኸመይን ቈጸራ ትሕዝ ኣብኡ ተጻሒ
ፉ’ሎ።  ጉድማንካ’ውን እቲ ደብዳበታት 
ይመጾ። 
ምርመራ ንምግባር፡ ንስኻ ወይ ጉድማንካ 
ቈጸራ ትሕዙ። 
ኣብ ክልተ ዝተፈላለያ ኣጋጣምታት ይትግበር።5ኰራርምትኻ ብራጂ 

ይሰኣል። ጉድማንካ 
የሰንየካ።

1ሕክምናዊ ምውሳን ዕድመ ኪግበ
ረልካ ዕድል ከም ዘሎካ ቦርድሚግ

ረሽን ይሕብረካ። 
ንስኻ፡ ምስ ጉድማንካ ብሓባር፡ 

ሕራይ ወይ ኣይፋል ትብል።

ሓደ ካብ መዓጽፎታት 
ኣብራኽካ ይምርመር። 
ጉድማንካ የሰንየካ።6

6
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11ግምት ሃገራዊ ቦርድ ቤት ፍርዳዊ ሕክምና ናብ 
ቦርድ ሚግረሽን።

ክልተ ሓካይም ራጂ ነቲ ዝተላዕለ ናይ መዓጽፎ 
ብርክኻ ስእልታት ማግኔት ካሜራ ይምርምሩ’ሞ 
ብዛዕባ ምዕባለ ዕቤት 
መዓጽፎ ብርክኻ ከኣ 
ነናቶም ገምጋም ይህቡ።

8

7ክልተ ሓካይም ስኒ ነቲ 
ዝተላዕለ ናይ ኰራርምትኻ 

ስእልታት ራጂ ይምርም
ሩ’ሞ ብዛዕባ ምዕባለ ዕቤት 
ኰራርምትኻ ከኣ ነናቶም 

ገምጋም ይህቡ።

9እቲ ውጽኢት ናብ ኪኢላ 
ሓኪም （rättsläkare（ 

ይለኣኽ።

እቲ ኪኢላ ሓኪም ነቲ ማተርያልን ዝተገብሩ 
ገምጋማትን ይርኢ። ዕድመኻ ወይ ትሕቲ ወይ 
ልዕሊ 18 ዓመት እዩ ብምባል ከኣ እቲ ኪኢላ 
ሓኪም ሕክምናዊ ግምት 
ይገብር። 

10

ቦርድ ሚግረሽን፡ እተቕርቦ ሕቶ ዕቚባ ንምም
ርማር፡ ናይ ሃገራዊ ቦርድ ቤት 
ፍርዳዊ ሕክምና ገምጋም ዕድመ፡ 
ምስቲ ንስኻ ዘቕረብካዮ ንዕድመኻ 
ዚምልከት ካልእ ሓበሬታ 
ይጥቀም። 
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www.rmv.se

እትምልከት ፊልም  

www.rmv.se ኣብ ርአ። 

ንሕክምናዊ ምውሳን ዕድመ  


