ምንጻል ጥንሲ

ምንጻል ጥንሲ፡ ኰነ ኢልካ ጥንሲ ምውጋድ እዩ።
• ምንጻል ጥንሲ ኣብ ቪክቶርያ ሕጋዊ እዩ።
• ክልተ ዓይነት ምንጻል ጥንሲ ኣሎ፦ ብመጥባሕትን ብመድሃኒታትን። ክልቲኡ ዘተኣማምንን ብቐሊሉ ዝርከብን እዩ።
• ኣብ ቪክቶርያ፡ ክሳዕ ትሽዓተ ሰሙን ጥንሲ ኣብ ዘሎ ግዜ ብመድሃኒት ጥንሲ ክትንጽል ትኽእል ኢኻ። ካብ ሽዱሽተ ወርሒ ንደሓር ኣብ ዘሎ ግዜ ኸኣ
ብመጥባሕቲ ክትንጽል ትኽእል ኢኻ።
• ኣብ ቪክቶርያ ኣብ ዘለዋ ጥንሲ ዝንጽላ ክሊኒካት ክሳዕ 150 ሜተር ዝኸውን ከይሰጋእካ ክትመላለሰሉ እትኽእል ቦታ ኣለወን፣ እዚ ማለት ዝኸነ ሰብ ከየሸገረካ
ናብቲ ክሊኒክ ክትኣቱን ክትወጽእን ትኽእል።
• ጥንሲ ክንጽል ዘይደሊ ሓኪም ናብ ካልእ ብዛዕባ ጥንሲ ምንጻል ሓበሬታን ኣገልግሎትን ዝህብ ሓኪም ክሕብረካ ኣለዎ።
• ድሕሪ ምንጻል ጥንሲ ዘጋጥም ከቢድ ጸገማት ሳሕቲ እዩ ዝርአ። ድሕሪ ምንጻል ጥንሲ ብዛዕባ ጥዕናኺ እንተ ሰጊእኪ ሕክምናዊ ሓገዝ ሕተቲ።
• ጥንሲ ክትንጽሊ ትሓስቢ እንተ ኣለኺ ወይ ብዛዕባ ኣብ ቪክቶርያ ዘሎ ኣገልግሎታት ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኺ፡ ናብ 1800myoptions.org.au እተዊ ወይ
ናብ 1800MyOptions on 1800 696 784 ደውሊ
መድሃኒታውን መጥባሕታውን ምንጻል ጥንሲ ምንጽጻር

እንታይ ዓይነት መስርሕ እዩ፧

መድሃኒታዊ ምንጻል ጥንሲ

መጥባሕታዊ ምንጻል ጥንሲ

• ልክዕ ከም ጥንሲ ክኸደካ ኸሎ ኰይኑ ብዘይ መጥባሕቲ
ይግበር

• መደንዘዚ ወሲድካ ዝግበር
መጥባሕትዊ መስርሕ

• ነዚ መስርሕ እዚ መድሃኒታት ይውሰድ እዩ
ክሳዕ ክንደይ የተኣማምን፧

• ካብ 95 ክሳዕ 98 ሚእታዊት ዕዉት እዩ

• 98 ሚእታዊት ዘተኣማምን

• ካብ 2 ክሳዕ 5 ሚእታዊት ካብ ደቂ ኣንስትዮ፡ ምንጻል ጥንሲ
ንክውድኣ ተወሳኺ መድሃኒታት ክወስዳ ወይ ንእሽቶ
መጥባሕቲ ክገብራ የድልየን
ኣየኖት ትካላት ጥዕና ነዚ
ኣገልግሎት ይህቡ፧

ናብ 1800 MyOptions.org.au ኣቲኺ ርኣዪ
እዚ ኣማራጺታት ኣሎ፦
• ሓፈሻዊ ሓካይም

ናብ 1800 MyOptions.org.au ኣቲኺ
ርኣዪ
እዚ ኣማራጺታት ኣሎ፦

• ህዝባዊ ኣገልግሎት ጥዕና

• ህዝባዊ ሆስፒታላት

• ብሕታዊ ክሊኒካት ምንጻል ጥንስን ሆስፒታላትን

• ብሕታዊ ሆስፒታላት

• ህዝባዊ ሆስፒታላት

• ብሕታዊ ክሊኒካት

• ብመገዲ ‘telehealth’፡ ማለት በቶም ብዛዕባ ጥንሲ ብተሌፎን
ምኽሪ ዝህቡ፣ ኣብ ከባቢኻ ዝርከቡ ጥንሲ ዘረጋግጽ
መርመራታት ዝገብሩ
ኣበይ ቦታ ይካየድ፧

ሕክምናዊ ምኽሪ ኣብ ክሊኒክ ወይ ብመገዲ telehealth’
(ብተሌፎን) ኰይኑ፡ ጥንሲ ኣብ ቤት ወይ ከምኡ ኣብ ዝመስል
ቦታ ይንጸል።

ኣብ ሆስፒታል ወይ መጥባሕቲ ዝገብር
ክፍሊ

ክንደይ ግዜ ይወስድ፧

ድሕሪ እታ ቀዳመይቲ መድሃኒት፡ እቲ ካልአይቲ ካብ 24 ክሳዕ
28 ሰዓት ጸኒሕካ ትውሰድ፣ ድሕሪኡ ብገምጋም ካብ 4 ክሳዕ 6
ሰዓት ጸኒሑ ጥንሲ ይንጸል

እቲ መስርሕ ብሓፈሻ 15 ደቒቕ ይወስድ፣
ናይ ምድላውን ናይ ምሕዋይን ሓዊስካ
እተወሰነ ሰዓታት ይወስድ

ኣበየናይ ደረጃ ጥንሲ ይገብር፧

መድሃኒታዊ ምንጻል ጥንሲ

መጥባሕታዊ ምንጻል ጥንሲ

ጥንሲ ብኣልትራሳውንድ ካብ ዝርአ ክሳዕ ትሽዓት ወርሒ ኣብ ዘሎ
ግዜ

ዘተኣማምንን ካብ 6 ክሳዕ 12 ሰሙናት
ኣብ ዘሎ ግዜ ዝዝውተርን
ኣብ መወዳእታ ደረጃ ጥንሲ ብዙሕ
ኣይግበርን (ሒደት ትካላት ጥራይ
ይገብራኦ)

ምፍሳስ ደም ኣለዎዶ፧

ደም ብገምጋም ካብ 10 ክሳዕ 16 መዓልቲ ይፈስስ

ደም ምፍሳስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ፣
ሒደት ክኸውን ይኽእል ብዙሕ እውን
ክኸውን ይኽእል
ንሰሙናት ክቕጽልን ኣብ ዘይሓሰብካዮ
ግዜን ስሩዕ ብዘይኰነ መገድን ክመጽእ
ይኽእል

ዋጋኡ ክንደይ እዩ፧

ብዛዕባ ዋጋ ምስቲ ነዚ ኣገልግሎት ዝህብ ትካል ትዘራረብ

ብዛዕባ ዋጋ ምስቲ ነዚ ኣገልግሎት ዝህብ
ትካል ትዘራረብ

መከላኸሊ ጥንሲ ምጥቃም መዓስ
ክጅመር ይኽእል፧

መብዛሕትኡ መከላኸሊ ጥንሲ፡ ሽዑንሽዑ ክትጅምሮ ወይ ነዊሕ
ከይጸናሕካ ክትጅምሮ ትክእል ኢኻ

መብዛሕትኡ መከላኸሊ ጥንሲ፡
መጥባሕቲ ኣብ ዝገበርካሉ መዓልቲ
ክትጅምሮ ትክእል ኢኻ

ዝያዳ ሓበሬታ
• እዚ ሓበሬታዊ ጽሑፍ እዚ ካብቲ ኣብ Health Translations Directory ዘሎ ሰለስተ ሓበሬታዊ ጽሑፍ ሓደ ጥራይ እዩ። በጃኻ ነዚ ዝስዕብ እውን ርአ፦
• መስርሕ ምንጻል ጥንሲ – መድሃኒታዊ
• መስርሕ ምንጻል ጥንሲ – መጥባሕታዊ

ሓገዝ ካበይ ክትረክብ ትኽእል
• 1800 my options እቶ ። ተሌ. 1800 696 784 ተርጓሚ 131450
• ብሕታዊ ሕኪምካ( GP)
• ውጥን ስድራ ቤት ቪክቶርያ ተሌ. (03) 9257 0100 ወይ ብናጻ ናብ 1800 013 952 ደውል
• ሕዝባዊ ኣገልግሎት ጥዕና፦ https://www2.health.vic.gov.au/primary-and-community-health/community-health/community-health-directory
• ብዛዕባ ጥንስን ሕርስን ቈልዓን ዘማኽር መስመር 1800 882 436

ብመንግስቲ ቪክቶርያ ዝጸደቐን ዝተሓትመን፣ 1 ትረዠርይ ፕለይስ፡ መልበርን።
© ክፍሊ ሃገር ቪክቶርያ፡ ክፍሊ ጥዕናን ሰብኣዊ ኣገልግሎታትን፡ ጥሪ 2019።
ኣብ <http://healthtranslations.vic.gov.au/> ይርከብ።

Abortion - Tigrinya

