
 
ከዚህ በታች ያለው ሰንጠረዥ የሚመለከታቸው ጥቅሞች ለዚህ አማራጭ ማጠቃለያ ነው። ሁሉም የሚታዩት ጥቅማ ጥቅሞች በአንድ ኢንሹራንስ ላለው ሰው፣ በየመሸፈኛ ጊዜዉ ይግርደባሉ። 

ሁሉም ገደቦች የሚገለጹት በ US ዶላር ነው። 

 

 

ጥቅሞች 
የሲልቨር ፕሪሚየር 

አማራጭ 

አጠቃላይ አመታዊ ገደቦች 1 000 000 

ዶላር 

የ24 ሰአት የአደጋ ጊዜ ማስወጣት  

በአለም አቀፍ 24 ሰአት * ሙሉ የህክምና ሽፋን ያለው ኢንሹራንስ ያለው ሰው 

በሆስፒታል ውስጥ ህክምና ለማግኘት በአቅራቢያው ወደሚገኝ ተቋም በአስቸኳይ 

ማስወጣት። እንደ አጃቢነት ለመጓዝ የሌላ ሰው ወጪዎችን ለመሸፈን የተራዘመ። 

(ሽፋን አሜሪካ እና ካናዳ አያካትትም) 

 

 

በአጠቃላይ ገደብ ውስጥ ተካትቷል 

የፖሊሲው ባለቤት እና 3ኛ ወገን ከታካሚ ጋር በንግድ አየር መንገድ ወደ 

መኖሪያው ሀገር ወይም መልቀቅ ወደተከሰተበት ሀገር የተጓዘ። 

 
የንግድ ደረጃ የአየር ዋጋ 

የሟች ቅሪት - አካል ወይም አመድ ወደ ዜግነት ወይም የመኖሪያ ሀገር ማጓጓዝ. 
5000 ዶላር ለአንድ የመድኑ አባል 

ድንገተኛ ስታብላይዜሽን (በአገር ውስጥ) በአጠቃላይ ገደብ ውስጥ ተካትቷል 

የመንገድ/የአየር አምቡላንስ (በአገር ውስጥ) በአጠቃላይ ገደብ ውስጥ ተካትቷል 

የአየር ጉዞ እና ወደ መኖሪያ ሀገር ይመለሱ የንግድ ደረጃ የአየር ዋጋ 

3ኛ ወገን ከታካሚ ጋር አብሮ የሚሄድ  

የመኖሪያ ማደሪያን ጨምሮ ከታካሚ ጋር ለመጓዝ የሌላ ሰው ወጪዎችን 

ለመሸፈን የተራዘመ 
የታካሚ ቆይታ ጊዜ 

የሆስፒታል ውስጥ ጥቅሞችለአደጋ ጊዜ እና ድንገተኛ ያልሆኑ የምርጫ 

ሂደቶች 

 

• ማረፊያ የግል ክፍል 

• ከፍተኛ እንክብካቤ ክፍል / ከፍተኛ እንክብካቤ ክፍል በአጠቃላይ ገደብ ውስጥ ተካትቷል 

• የቲያትር ክፍያዎች / የቲያትር መድሃኒቶች በአጠቃላይ ገደብ ውስጥ ተካትቷል 

• "ለማውጣት" የታዘዙ መድሃኒቶች እና አልባሳት በአጠቃላይ ገደብ ውስጥ ተካትቷል 

በሆስፒታል ውስጥ በልዩ ባለሙያዎች የሚደረግ ጉብኝትን ጨምሮ የቀዶ ጥገና ሂደቶች በአጠቃላይ ገደብ ውስጥ ተካትቷል 

የውስጥ የቀዶ ጥገና ዕቃዎች/ፕሮቴሲስ ቅድመ-ፍቃድ ተገዢ ነው። 
በአጠቃላይ ገደብ ውስጥ ተካትቷል 

ውጫዊ የቀዶ ጥገና እቃዎች/ፕሮስቴትስ በኦርቶፔዲክ ብሬስ፣ ላስቲክ ስቶኪንጎች ፣ 

ክራንች 
በአጠቃላይ ገደብ ውስጥ ተካትቷል 

ደም ዝዉዉር / ትራንስፊዉዥን በአጠቃላይ ገደብ ውስጥ ተካትቷል 

ፓቶሎጂ እና ራዲዮሎጂ / ፒኢቲ, ሲቲ እና ኤምአርአይ ስካን በአጠቃላይ ገደብ ውስጥ ተካትቷል 

ፊዚዮቴራፒ በአጠቃላይ ገደብ ውስጥ ተካትቷል 

የጥርስ ህክምና በተፈጥሮ ጥርሶች ላይ የደረሰውን ጉዳት፤ ከጉዳት በኋላ ወደነበረበት 

ለመመለስ (በቅድመ ፍቃዱ መሰረት) 
በአጠቃላይ ገደብ ውስጥ ተካትቷል 

የአካል ክፍሎች ትራንስፕላንት (የለጋሾች ወጪዎችን አያካትትም) የ200 000 ዶላር ንዑስ ገደብ 

ኦንኮሎጂ ሕክምና (ተኝተዉ ልውሚታከሙ) የ$75 000 ንዑስ ገደብ 

ከወረርሽኝ እና ከወረርሽኝ ጋር የተያያዘ ሕክምና ማለትም ኮቪድ-19 (ከቦታዉ 

መልቀቂያን አያካትትም) 
የ$50 000 ንዑስ ገደብ 

ማክስላ-ከአሰቃቂ ሁኔታ ጋር የተያያዘ የፊት ቀዶ ጥገና በአጠቃላይ ገደብ ውስጥ ተካትቷል 

አጣዳፊ የኩላሊት እጥበት በአጠቃላይ ገደብ ውስጥ ተካትቷል 

ማገገሚያ (ከቀዶ ጥገና በኋላ የሚሄድ ተቋም) በአጠቃላይ ገደብ ውስጥ ተካትቷል 

ከቀዶ ጥገና በኋላ ላለ እንክብካቤ በአጠቃላይ ገደብ ውስጥ ተካትቷል 
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ወሊድ ጊዜ አቅራቢያ የሆስፒታል ቆይታ 

መደበኛ ወሊድ  

      በአንድ ክስተት 2 000 ዶላር  

የቀዶ ጥገና ወሊድ፤  

በአንድ ክስተት 2 500 ዶላር 

 

አነስተኛ ቀዶ ጥገና 

Adenoidectomy ለህፃናት <12 አመት፣ Adenotonsillectomy ለህጻናት <12 

አመት፣ አርትሮስኮፒ, የመገጣጠሚያዎች አስፒሬሽን ፣ የአጥንት መቅኒ ባዮፕሲ፣ 

የጡት ቁስሎች አስፒሬሽን ወይም ባዮፕሲ፣ ብሮንኮስኮፒ፣ ኮሎኖስኮፒ፣ ኮልፖስኮፒ, 

ሳይስትሮስኮፒ፣ የምርመራ ላፓሮስኮፒ፣ ዳይሌሽን እና ከርቴጅ፣ ቀጥተኛ 

የላሪንጎስኮፒ፣ ኤሌክትሮኮንቮሉሲቭ ቴራፒ፣ ERCP፣ Gastroscopy፣ 

Hysteroscopy፣ Laser tonsillectomy፣ Lumbar puncture፣ 

Oesophagoscopy፣ Pleural aspiration፣ የዓይን ሞራ ግርዶሽ ማስወገድ፣ 

ፕቴሪጂየምን ማስወገድ፣ ላዩን ዕጢዎች ማስወገድ፣ የቶንሲልቶሚ ሕክምና ለልጆች 

<12 ዓመት የሆናቸው፣ ቫሴክቶሚ 

 

 

 

 

 

የጉዞ ጥቅማ ጥቅሞች 

አልተካተተም። 

የውጪ-ታካሚ ሕክምና (ከቀን ወደ ቀን) ሽፋን የለም 

እባክዎ ለሙሉ የጥቅማጥቅም ዝርዝሮች እና ትርጓሜዎች የመመሪያውን ቃል ይመልከቱ 

 

አንድ * ድንገተኛ ሁኔታ እንደሚከተለው ይገለጻል;የሕክምና ድንገተኛ የጤና ሁኔታ ወይም የአካል ጉዳት አፋጣኝ የሕክምና 

ወይም የቀዶ ጥገና ሕክምና የሚያስፈልገው ድንገተኛ፣ ያልተጠበቀ የጤና ጉድለት ነው። ይህንን ህክምና አለመስጠት የአንድን ሰው 

ህይወት አደጋ ላይ ይጥላል ወይም የአካል ወይም የአካል ክፍል ላይ ከባድ የአካል ጉዳት ወይም የህዋስ ብቃት ጉድለት ያስከትላል። 

 
 

• ይህ መመሪያ በዚህ ኢንሹራንስ ለገባ ማንኛውም ክስተት ዋናው መመሪያ ነው። የክስተቱ 

የትኛውም ክፍል ወጪ ከማንኛውም መንግስት ተቋም አስተዳደር የሰራተኞች ማካካሻ ዘዴ 

ሊመለስ የሚችል ከሆነ፣ OracleMed Health በራሳችን ወጪ የመካስ ሃላፊነት አለበት። 
 

• የክስተት ገደብ፡ USD 1 500 000 በአንድ ሰው ከ USD 1 000 000 የማይበልጥ 

• ሁሉም የሆስፒታል መተኛት ቅድመ-ፍቃድ ተገዢ ነው 

 

• ለሳይካትሪ ሁኔታዎች ሕክምና 

• ሁሉም የጥርስ ህክምና 

• የሪፍራክቲቭ ስህተቶች ቀዶ ጥገና 

• ሥር የሰደደ የኩላሊት እጥበት 

• ኒዮናቶሎጂ 

• የእርግዝና ችግሮች (ቅድመ-ወሊድ እና ድህረ ወሊድ) 

• ከዉደት የነበሩ እክሎች 

• ለጋሾች የአካል ክፍሎችን ለመተካት ወጪዎች 

• ወረርሽኞች እና ወረርሽኞች (በተለይ በሕክምና ጥቅማ ጥቅሞች ማጠቃለያ ላይ ካልተገለጸ በስተቀር) 

• የመዋቢያ ሕክምናዎች 

• ለመሃንነት የሚደረግ ሕክምና 

• ፀረ-ኤችአይቪ/ኤድስን ጨምሮ ፀረ-ኤችአይቪ/ኤድስ ሕክምና 

• በፕሮፌሽናል ስፖርቶች ምክንያት የሚደርስ ጉዳት ለምሳሌ የሞተር ውድድር 

• በአደገኛ ስፖርቶች ምክንያት የሚደርስ ጉዳት ለምሳሌ ቡንጂ መዝለል 

• የጤና ሃይድሮስን ጨምሮ ማገገሚያ 

• የአመጋገብ ማሟያዎች, ቫይታሚኖች, የማዕድን ተጨማሪዎች 

• የሆርሞን ምትክ ሕክምና 

• በአልኮሆል እና/ወይም በአደንዛዥ እፅ አላግባብ መጠቀም እና ተዛማጅ ወጪዎች የሚደረግ ሕክምና 

• ራስን በመግደል ሙከራ፣ በዕፅ ሱሰኝነት እና/ወይም ሆን ብሎ በራስ ላይ የደረሱ ጉዳቶች 

• በጦርነት፣ በግርግር፣ በአድማ፣ በአብዮት፣ የእርስ በርስ ጦርነት፣ በድብድብ፣ በወታደራዊ፣ በሽብርተኝነት በመሳተፍ የሚከሰቱ 

ጉዳቶች። 

ኢ. እና ኦኢ 

በተሰጠን መረጃ መሰረት በዚህ ሰነድ ውስጥ ያለው መረጃ ትክክለኛ እና ወቅታዊ መሆኑን ለማረጋገጥ የተቻለንን ጥረት እናደርጋለን። ወደ ትኩረታችን የሚመጡትን ስህተቶች ወዲያውኑ እናርማለን። ስህተት ካገኙ 

እባክዎን ያነጋግሩን። ከዚህ ሰነድ ውስጥ ለተገለበጡ የተሳሳቱ መረጃዎች አቅርቦት ሀላፊነት መዉሰድ አንችልም።. 
 

ገደቦች / ማግለያዎች 


