
በአፍሪካ ላይ ያተኮረ

ለአፍሪካ የቀረበ

የጤና መድህንን እናውቃለን።

በአፍሪካ አህጉር ላይ ተለዋዋጭ

የአለም አቀፍ የጤናመድህን

ምርቶች እናቀርባለን

በአፍሪካ ውስጥ የጤና መድን አቅራቢ



ወደ OracleMed ጤና እንኳን በደህና መጡ
እ.ኤ.አ. በ2001 የተመሰረተው OracleMed Health ለ20 አመታትያህል
ተለዋዋጭ የአለምአቀፍ የጤናመድህንምርቶችን በአፍሪካሲያቀርብቆይቷል።

የሕክምና ስፔሻሊስቶችን እና የጤና አጠባበቅ ባለሙያዎችንጨምሮ ከበርካታ የትምህርት ዓይነቶች የተውጣጡ

የባለሙያዎችቡድን ገንብተናል፣ ይህም ብዙ ቴክኒካል እውቀትን ያመጣል፣ በዚህም የረጅም ጊዜ ዘላቂነትን ብሎም

የጥቅም ዲዛይን መዋቅር እና የዋጋ አወጣጥን ያረጋግጣል።

የብዝሃ-አለምቡድናችን የደንበኞቻችንን የባህል ልዩነት ያንፀባርቃል፣ ሰፊ የቋንቋ ችሎታዎችን ከክልላዊ አወቃቀሮች

ጋር ያጣምረናል።

ስለ ህክምና አእገልግሎትምህዳር ካለን የቅርብ ዕውቀት ጋር የዘረጋነዉ አህጉራዊ ትስስር፣ ብሎም በመላውአፍሪካ

ያለን ክልላዊውክልና ለፖሊሲ ባለቤቶች የአእምሮ ሰላም ይሰጣል።

ለምን OracleMed ጤናን ይምረጡ? እውነታው፡-

20 የዓመታት

ልምድ

3 200
አለም አቀፍ የሆስፒታል

አውታረ መረብ

24 
ሰአት
ድንገተኛ አደጋ

መልቀቅ

+200
ዓለም አቀፍ ደንበኞች2

ከግል የጤና እንክብካቤ
ተቋማት ጋር የጠበቀ
አውታረመረብ ዘርግተናል

ከአለም አቀፍ ኩባንያዎች ጋር
ለብዙአመታትሰርተናል

አስተማማኝ, ጠንካራ
እናዘላቂ የጤና

ኢንሹራንስምርቶች

ፕሪሚየምክፍያበአገር

ውስጥምንዛሬ እንቀበላለን

ከብዙ አቅጣጫ
የተዋቀሩ ሽፋን

የሚሰጣቸዉ የጤና

ስጋቶች

በእያንዳንዱ ሀገር በአግባቡ
ተመዝግበናል ፡ ደንቦቻቸዉንም
እናከብራለን

ፓንአፍሪካ ላይ የተመረኮዘ
ደረጃቸውንየጠበቁ
ምርቶች እናቀርባለን

በልዩትዕዛዝየተሰሩእና
የተነደፉምርቶችንልዩ

ፍላጎትዎን ለማሟላት

እናቀርባለን

24 
ሰአት
ቅድመ-ፍቃድ

መላዉን አፍሪካ
እናዉቃለን

ጥራትያለውየጤና
አገልግሎትበአፍሪካውስጥ

እናቅርባለን

ስለጤና ምድህን
እዉቀት አካብተናል

ለእርስዎ ቀላልእናፈጣንበሆነ

መንገድ እናገለግለዎታለን

የ24-ሰዓትባለብዙቋንቋ
የጥሪ ማእከል እና የእገዛ

መስመር

እስከ 1 ሚሊዮንዶላር
የሚደርሱ የይገባኛል

ጥያቄዎችን ለማጽደቅ

የኢንሹራንስ ብዕር ይዘናል

እኛ አጋር ስንሆንዎ
ለረዥምጊዜ ነዉ

ዓለም አቀፍ ደረጃን የጠበቀ

የክሊኒካዊ አስተዳደር ከጉዳይ

አስተዳደር ጋር እናዋህዳለን
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የ20ዓመታትልምዳችን
በአፍሪካ አህጉርውስጥጠንካራ
አሻራ እናጉልህ የሆነ አውታረ
መረብእንድንገነባ አስችሎናል።

አፍሪካ ወስጥ ያለንመሰረት ስር የሰደደ እና

የእያንዳንዱን ሀገር ልዩ ተግዳሮቶችን ለረጅም ጊዜ

በመረዳት ላይ የተመሰረተ ነው። ይህ በጠንካራ እና

ለረጅም ጊዜ በዳበረ የአካባቢ እውቀት እና አጋርነት

ላይ የተገነባ ነው.

በአፍሪካጥራት ያለው የጤና እንክብካቤመድን

ሽፋን ለማረጋገጥ የሚያስችል የፋይናንስ ጥንካሬ

አለን። ይህምርጡን አቅራቢ እና አቅራቢታሪፍ

ለመደራደር ያስችለናልይህ ደግሞ በአፍሪካ አህጉር

ውስጥ ለሚንቀሳቀሱ ንግዶች አስተማማኝ፣ጠንካራ

እና ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው የጤና አጠባበቅምርቶች

እንድናቀርብ አስችሎናል።

ማን ሊሸፈን ይችላል?
✓ የፓን አፍሪካ አሻራ ያላቸውመልቲናሽናል

ኩባንያዎች

✓ መሪ ኩባንያዎች

✓ የህዝብ ዘርፍ ድርጅቶች

✓ አነስተኛ እና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች

✓ ግለሰቦች



የእኛ ምርቶች:
• ዓለም አቀፍ ሽፋን

• የአፍሪካ አህጉር ሽፋን

• የታካሚ ሆስፒታል ሕክምና

• የአለም አቀፍ የድንገተኛ አደጋ

መልቀቂያ እና የሆስፒታል ሽፋን

• በአገር ውስጥ ሊደረግ የማይችል

ሕክምና

• የአጭር ጊዜ ጉዞ
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ለርስዎ የሚስማሙ

የተለያዩ አማራጮች፡-

• ሁሉን አቀፍ ሽፋን

• ከፍተኛ አጠቃላይ ገደቦች ያላቸውጥቅሞች

• በልዩ ትዕዛዝ የተሰሩ እና የተስተካከሉምርቶችን

• በተመጣጣኝዋጋ የቀረበ ፕሪሚየም

• ምንም የጥበቃ ጊዜ ለሌላቸውቡድኖች ግልጽ

የሆነ ፈጣን ሽፈን

• በአደጋ ጊዜ ዓለም አቀፍ የጄት አምቡላንስ (ቪዛ
አያስፈልግም)።

• ድንገተኛ ያልሆነ የታካሚሆስፒታል ህክምና

(ጥቃቅን ቀዶጥገናዎችንጨምሮ)

በተጨማሪም፣ የእኛ ፖሊሲለጉዞ እና ለመጠለያ
የሚሆን የሶስተኛወገን አስታማሚሽፋንን
ያካትታል።

ደንበኞቻችን የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎቻቸው
ለመምረጥ ነጻነት አላቸዉ።

ለጤናመድንምርቶች ያለንልዩ
አቀራረብ ለደንበኞቻችን ተስማሚ
የሆኑምርቶችን ለመንደፍ
ያስችለናል.

ይህከአስተዳደር እና ከሠራተኞች
ጋር የሚስማሙሰፊእቅዶችን
ለማቅረብ አስችሎናል። የተወሰኑ
የኩባንያመስፈርቶችን ለማሟላት
የጥራትዋጋ አማራጮች አሉን።

አለም አቀፍ ደረጃ

የጠበቀ የደንበኞች

አገልግሎት፡
• እንከን የለሽ እና ግልጽ እንዲሆን የተነደፈ

• ታታሪ የደንበኛ ድጋፍ

• የ24-ሰዓት የብዙ ቋንቋ ጥሪ ማዕከል እና
የእርዳታ መስመር

• በቃላችንመሰረት ማቅረባችንን ለማረጋገጥ

በውሳኔ አሰጣጥ እና እቅዱን በማስተዳደር

ላይ እንዲረዳ የተሾመ አካዉንትማናጀር

• ሰራተኞች ስለ ጥቅሞቻቸው በደንብ

እንዲያውቁ እና እነዚህን ጥቅማጥቅሞች

እንዴት እንደሚጠቀሙ ለማረጋገጥ ለፖሊሲ

ባለቤቶች የስልጠና ክፍለ ጊዜዎች

• በ24-ሰዓታትውስጥ የፖሊሲማግበር እና

ማስጀመር

• ከችግር ነጻ የሆነ አስተዳደር
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የኛን አለምአቀፍ

አቅራቢ አውታረ መረብ

መዳረሻ፡-
የሕክምና አቅራቢዎቻችን
በሙያቸውደረጃ፣ በአገልግሎት
አሰጣጥላይበማተኮር እና
ደንበኞቻችን የሚገባቸውን
ዓለምአቀፍ ደረጃዎችን
በማሟላትችሎታቸዉ
ተመርጠዋል።

• ጥራት ያለው የጤና አገልግሎት

ማግኘት

• የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎችን

የመምረጥ ነፃነት

• የክፍያ ይግባኝ ጥያቄዎችን በቀጥታ ለ

አገልግሎት አቅራቢዎች ይክርፈላል

• የክፍያ ይግባኞች በተከማቹ ወጪዎች

መጠንይከፈላሉ።

• ሰፊ የጂኦግራፊያዊ ስርጭት እና

የአገልግሎት ክልል



ዛሬ ያግኙን:
OracleMedየጤናኢንቨስትመንት (Pty) Ltd
4 ስትራትበሪቦታ, ሄለንመንገድ

ስትራታቮን, ሳንድተን, 2031
ደቡብ አፍሪካ

ድህረገፅ: www.oraclemed.com
ኢሜይል፡-info@oraclemed.com

ስልክ፡-+27 11 326 7564
የ24 ሰአት የድንገተኛአደጋጥሪማዕከል፡

+27 11 259 5075

የጥቅማጥቅሞች አጠቃላይ እይታ

5

በታካሚውስጥ

የሆስፒታል ጥቅሞች

• የዓመት ገደብ በአንድ ሰው 1ሚሊዮን

• የሆስፒታል ቲያትር ክፍያዎች, የቀዶ ጥገና ሂደቶች
• በሆስፒታልውስጥ በልዩ ባለሙያዎች የሚደረግ ጉብኝት

• ከፍተኛ እንክብካቤ ክፍል

• የቲያትርመድሃኒቶች, የዎርድመድሃኒቶች
• ምርመራዎች

• የወሊድጤና አገልግሎቶች

• ጥቃቅን ቀዶጥገናዎች

• ለተኚታካሚ ኦንኮሎጂሕክምና

• ውስጣዊ እናውጫዊ ፕሮቴሲስ

• ከቀዶጥገና በኋላ እንክብካቤ, ማገገሚያ

• የ ማገገሚያ ተቋም፣ የቤት ነርሲንግ

• ቲቲቶ ("ማውጣት") የታዘዙ መድሃኒቶች እና ልብሶች
• አብሮ ለሚሄድ የቤተሰብ አባል የመኖርያ እና የአውሮፕላን
ዋጋ

• በንግድ አየር መንገድ ወደ ሀገር ቤት መመለስ

• የሟች አስከሬንወደ አገራቸውመመለስ

ጤናማ የሰው ኃይል የበለጠ

ውጤታማ የሰው ኃይል ነው።

ሰራተኞችን መንከባከብ ለማንኛውም

መስሪያቤት የስራ ስኬት ላይ ተጽእኖ

የሚያሳድር ብቸኛው ትልቁ ነገር መሆኑን

እንረዳለን። ጤናማ እና ደስተኛ ሰራተኞች

ያሏቸው ኩባንያዎች፡-

✓ ዝቅተኛየድርጅትየጤናእንክብካቤወጪዎች

✓ የበለጠውጤታማሰራተኞች

✓ ዝቅተኛየሰራተኞችመቅረትደረጃዎች

✓ ዝቅተኛየሕክምናዕረፍቶች

ዓለም አቀፍ

የአደጋ ጊዜ መልቀቅ

• የ 24-ሰዓት ድንገተኛመልቀቂያ

• ሎካል ስታብላይዜሽን (በአገር
ውስጥ)

• የመንገድ / አየር አምቡላንስ
(በአገርውስጥ)

• የአደጋ ጊዜ መልቀቅ ከሙሉ
የህክምና ሽፋን ጋር
በአቅራቢያውወደሚገኝ ተቋም
በመዉሰድ ህክምናመስጠት

የተመላላሽ ታካሚ /
የዕለት ተዕለት ጥቅሞች

• በልዩ ትዕዛዝ የተነደፉ

• ሙሉበሙሉመድን ወይም ተመላሽ ገንዘብ

• በትውልድ ሀገርውስጥ ያለ ጥሬ ገንዘብጥቅሞች

• ጉብኝት: አጠቃላይ ሐኪሞች, ስፔሻሊስቶች
• ሂደቶች፡ ፓቶሎጂ፣ ራዲዮሎጂ፣

• የቀዶ ጥገና ያልሆኑ ሂደቶች

• የወሊድ: ቅድመ-ወሊድምክክር, ስካን, አልትራሳውንድ, የደም
ምርመራዎች

• ሥር የሰደደ እና አጣዳፊ ሕክምና

• የጥርስ ሕክምና

• ኦፕቶሜትሪ

• በረዳት ጥቅማ ጥቅሞች: ፊዚዮቴራፒ, ባዮኬኒቲክስ, የኪራፕራክቲክ
እንክብካቤ

Oraclemed Health Investments Proprietary Limited የተፈቀደለት የፋይናንስ አገልግሎት አቅራቢ ነው።
የፍቃድ ቁጥር 52390. በ Compass Insurance Company Limited ግሩፕ ስልጣን ያለው
የፋይናንሺያል አገልግሎት አቅራቢፍቃድ ቁጥር 12148ሙሉበሙሉ ባለቤትነቱ ለ Hannover Reinsurance Group
Africa Proprietary Limited ሙሉበሙሉ በ Hannover Ruck SE የተየዘ ካምፓኒ ነዉ።
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