የጤና ምርመራ ምንድነው?
ክፊያው ምን ያህል ይሆናል?
የጤና ምርመራ ስለ ጤና ታሪክዎ ጥያቄዎችን፣
ስለ ወሰዷቸው ክትባቶች እና የአካል ምርመራ
ጥያቄዎችን ያጠቃላል። የጤና ምርመራ፡ ለሚከተሉት
በሽታዎች ምርመራዎችን ሊያጠቃል ይችላል፥
•
•
•
•
•
•
•
•

ሳንባ በሽታ (TB)
ሄፒታይትስ ቢ
ሄፒታይትስ ሲ
በወሲብ የሚተላለፉ በሽታዎች (STDs)
ኮለስትሮል
ደም ማነስ እና በእርሳስ ብረት (ሌድ) መመረዝ
ጥገኛ ተውሳኮች
ኤ ች አይ ቪ

የጤና ምርመራ በዋሽንግተን ውስጥ በቆዩበት በ
90 ቀናት ውስጥ መደረግ አለበት። አብዛኛው
ወጪ በ Washington Apple Health
የስደተኞች ጤና ይሸፈናል።

በአከባቢያችን የሚገኙ ሌሎች
የስደተኞች እርዳታዎች
Pierce Transit (ፒርስ ትራንሲት)

piercetransit.org
ስለ አውቶቡስ አገልግሎት፡ የጊዜ ሰሌዳ እና ክፊያዎች።

Department of Social and Health
Services (የሕብረተሰብ እና ጤና አገልግሎት ጽ/ቤት)

dshs.wa.gov
የምግብ እርዳታ (ፉድ ስታምፕ)፣ ቻይልድ ኬር፣ ሕክምና እና
የገንዘብ እርዳታ።

የስደተኞች ጤና
ፕሮግራም መመሪያ
እንኳን ወደ Pierce
ካውንቲ፣ ዋሽንግተን መጡ

Tacoma Community House (TCH)
(ታኮማ ኮሙኒቲ ሃውስ)

(253) 383-3951 • tacomacommunityhouse.org
ለስደተኛ ማህበረሰቦች እርዳታ፣ ለምሳሌ ለስራ ቅጥር፣
የትምህርት እድል፣ የቋንቋ ትምህርት፣ እና ሌሎችም።

በበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማዕከል (CDC)
የስደተኞች ጤና ክፍል
cdc.gov/immigrantrefugeehealth
በአሜሪካ የስደተኞች ጤና መረጃና ስታትስቲክስ።

United States Citizen and Immigration
Services (USCIS) (የአሜሪካ የዜግነት እና
ስደተኞች አገልግሎት)

uscis.gov
የቋሚ ነዋሪ ካርድ፣ ዜግነት፣ እና የስራ ቅጥር ህግጋትን
በተመለከተ መረጃ ማቅረብ።
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tpchd.org

የጤና ምርመራ ማድረግ ለምን
ያስፈልገኛል?

ለጤና ምርመራዬ የት
እሄዳለሁ?
Eastside Tanbara Medical Center

የጤና ምርመራ የሠፈራው ሂደት አንዱ
አካል ነው።

(ኢስት ሳይድ ታንባራ የሕክምና ማዕከል)
Community Health Care

ቋሚ መኖሪያ ካርድ (“ግሪን ካርድ”) ለማግኘት፣ ወይም
ትምህርት ቤት ወይም ኮሌጅ ለመማር፣ ክትባትዎን
በሙሉ የወሰዱ መሆን አለቦት። በአሜሪካ ውስጥ
ሁሉን ክትባት ለመውሰድ የጤና ምርመራ ማድረግ
አለቦት።

1708 East 44th Street
Tacoma, WA 98404
(253) 471-4553 የውስጥ ቁጥር 3210

ከፈለጉ፡ በምርመራዎ ወቅት
አስተርጓሚ እንዲገኝ ክልኒኩ
ያዘጋጅልዎታል።

የጤና ምርመራ ለሚከተሉትም ይጠቅማል፥
•

ስራ የሚከለክሎትን የጤና ችግር ለማወቅ

• ላለቦት የጤና ችግር የሕክምና እንክብካቤ
እንዲያገኙ
• ራስዎን ከተላላፊ በሽታዎች ለመከላከል ይረዳዎታል

የጤና ምርመራዬን ለማድረግ
እንዴት ቀጠሮ መያዝ እችላለሁ?
የ Tacoma-Pierce ካውንቲ የጤና ጽ/ቤት
እዚህ ሀገር ለመምጣትዎ ለሐኪምዎ
ደውሎ ይነግራቸዋል።
የሐኪምዎ ጽ/ቤትም ይደውልሎትና ቀጠሮ
ይይዝሎታል።

በቀጠሮዎ ላይ
በሰዓቱ መገኘትዎ
በጣም
አስፈላጊ ነው።

በምርመራው ወቅት የሚሆነው
ምንድነው?
ሐኪሚዎ ስለጤናዎ ከርሶ ጋር ተወያይተው
ጤናዎን ይመረምራሉ።
አስፈላጊ ከሆነም፣ ሐኪምዎ ለጥርስዎ፣ ለዓይንዎ፣
ለአእምሮዎ እና ወዘተ ልዩ አገልግሎቶች ወደ ስፔሻሊስት
ሐኪም ይመሩዎታል።

ወደ ጤና ምርመራዬ ምን
ይዤ መምጣት አለብኝ?
እባክዎን ወደ ጤና ምርመራዎ
የሚከተሉትን ይዘው ይምጡ፥
•

በአሜሪካ ውስጥ ሁለት ዋና የጤና እንክብካቤ
መብቶች አሉዎት፥

የሕክምና መረጃዎን እና የደረት ራጅዎን
ውጤት በሙሉ የያዘውን የዓለም አቀፍ
የስደተኞች ድርጅት (IOM) ቦርሳዎን።

•

የክትባት ሰነድዎን

•

•

የሚወስዷቸውን ማናቸውንም መድሐኒቶች
ወይም የባህል መዲሐኒቶችን

•

ሕጋዊ ሰነዶችን (የ I-94 ካርድ፣ ፓስፖርት፣
ወዘተ)

•

የትርጉም አገልግሎት፥
ከሐኪሚዎ ጋር በደንብ ለመግባባት አስተርጓሚ
ሊጠይቁ ይችላሉ።
ምስጥር መጠበቅ፥
ሐኪምዎ ወይም ነርስዎ ያለእርስዎ ፈቃድ ስለጤናዎ
ለሌላ ሰው መናገር አይችሉም።

