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”ስካፓ” - ሃገራዊ ዓይነታዊ 
መዝገብ ኣብ ክፍሊ ሕክምና ስኒ

ተወሳኺ ሓበሬታ

ስልኪ:- 054-61 50 00

www.skapareg.se

www.kvalitetsregister.se

ሓበሬታ ንሕሙማት

ሽወደናዊ
ዓይነታዊ መዝገብ

ካርየስን ፓሮዶንቲትስን



ዓይነታዊ መዝገብ ንዝሓሸ ሕክምና እጃሙ የበርክት።

ኣብ ክፍሊ ሕክምና ዘሎ ዓይነታዊ መዝገብ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት 
ሕክምና ንዝወሃቡ ዝበለጹ ኣማራጽታት ሕክምና ሓድሽ ፍልጠት ይውስኽ።  
ኣብ ዓይነታውያን መዛግብቲ: ንምርመራ: ንሕክምናን ውጽኢት ሕክምናን 
ብዙሓት ጕጅለታት ሕሙማት ዚምልከቱ ሓበሬታታት ይእከቡ። 

በዚ ኣገባብ ንዝሓሸ ሕክምና እጃምካ ተበርክት!

ብሓበሬታታት ሕክምናኻ: ኣገልግሎት ሕክምና ኣብ ምምዕባል እጃምካ 
ተበርክት። ኣብዚ ብዙሓት ምስ ዚሳተፉ እትቲ ውጽኢት ዘተኣማምን 
ይኸውን። ነዚ ውጽኢት ከኣ ኣብ ናይ ምምሕያሽ ዕማምና ንጥቀመሉ።   

ኵሉ ሕሙም ብሕጊ ስትረት (sekretess) ውሑስ’ዩ።

ኣብ ዓይነታዊ መዝገብ ዚእከብ ሓበሬታ ሕክምናኻ ብሕጊ ስትረት ሕሉው’ዩ፤ 
ልክዕ ከም ኣብ መዝገብ ሕክምናኻ ዘሎ ንዓኻ ዚምልከት ሓበሬታ ድማ 
ይተሓዝ።  
እዚ ሓበሬታ ኣብ ዘየድለየሉ ወቕቲ ካብ መዝገብ ይለግስ። ኣተሓሕዛ ኣብ 
ዓይነታዊ መዝገብ ዚርከብ ሓበሬታ ሕሙም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዳታ ሕሙም 
(Patientdatalagen) እዩ ዚእለ። 

ንዓኻ ዚምልከት ሓበሬታ ሕክምና

እቶም ንዓኻ ዚምልከቱ ሓበሬታታት ሕክምና ካብ መዝገብ ሕክምና ስኒ 
ይውሰዱ።  እቲ ዚሕክመካ ወሃብ ኣገልግሎት ሕክምና ጥራይ’ዩ ነቲ ሓበሬታ 
ሕክምናኻ ኪጥቀም መሰል ዘለዎ።

መንነትካ ዘየቃልዕ ሓበሬታ ሕክምናኻ ምስ ናይ ካልኦት ሕሙማት ሓበሬታ 
ሕክምና ንሃገራዊ ክትትል ብሓደ ይእከብ። እዚ ሓበሬታ ኣብ መዓላ 
ምርምር’ውን ኪውዕል ይኽእል’ዩ። 

እቲ ንዓኻ ዚምልከት ሓበሬታ ኪለግስ ወይ ኣብ መዝገብ ክኣቱ ኣይደልን’የ 
ክትብል ትኽእል ኢኻ። ድላይካ ከምኡ እንተ ኾይኑ ምስቲ ኣገልግሎት 
ሕክምና ዚህበካ ርክብ ግበር።

ብዛዕባ ”ስካፓ” (SKaPa) ተወሳኺ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ: ኣብ መካነ-መርበብ 
ናይዚ መዝገብ: ማለት www.skapareg.se ክትኣቱ ወይከኣ ብቝጽሪ ስልኪ 
”ስካፓ” 054-61 50 00 ክትድውል ትኽእል ኢኻ።  

ቅዳሕ ናይቲ ኣብ መዝገብ ”ስካፓ” ሰፊሩ ዘሎ ሓበሬታ ክትረክብ ኣብ ወረዳዊ 
ባይቶ ቨርምላንድ (Landstinget i Värmland) ብመሰረት ሕጊ ሓበሬታ ዜጋ: 
ምዕ. 26 (PuL) ቅዳሓት ዚከታተል ሃንስ ራምስተት (Hans Ramstedt) 
ርክብ ግበር። ሃንስ ራምስተት ብቝጽሪ ስልኪ 054-61 50 00 ምርካብ 
ይከኣኣል።

ዓይነት ዚወሃብ ኣገልግሎት ሕክምና 
ንምምዕባል: ሓበሬታ ሕሙማት ናብ 
”ስካፓ” (SKaPa) ዚበሃል ዓይነታዊ መዝገብ 
(kvalitets-register) ካርየስን (ብዅባኸ ስኒ) 
ነድሪ ስንን (ፓራዶንቲቲስ) ነመሓላልፎ።


