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خزمەتگوزاری کانتا
بۆ هاونشتیامنان

Kanta

بۆیە خزمەتگوزاری کانتا دادەمەزرێت تا تەندوروستیت
 ،ئاسایشت و هێمنایەتیت چاکرت بێت.
لە رێگای خزمەتگوزاری کانتاوە پیشەکارانی
کەرتی تەندوروستی دەتوانن سەرنجی زیاتر بدەنە سەر
جێبەجێ کردنی کاروباری تۆ.
لە کانتادا ئەو زانیاریانەی پێوەندیدار
بە تۆ کە لەالیەن پیشەکارانی خزمەتگوزاری
تەندوروستی و دەرمانخانەکانەوە نوورساون تۆمار دەکرین.
لە داهاتووداهەروەها زانیاریەکانی بەشی خزمەتگوزاری
کۆمەاڵیەتیش تۆمار دەکرێن.
لە ئۆماکانتادا ()omakanta
دەتوانی ئەو زانیاریانە بۆخۆت بیبینی.
هێمنایەتی خزمەتگوزاریەتەندوروستیەکان چاکرت دەبێت،
کاتێک هەموو زانیاریەکانت لە یەک جێگادان.
کاتێک زانیاری ئەو دەرمان و لێکۆلینەوانەی لەسەر تۆ
کراون لە یەک جێگادا دەدۆزرێتەوە ،پێویست ناکات
زنیاریەکان دووبارە لە شوێنی دیکەش تۆمار بکرێن.
بەوە هەم کات و هەمیش پارە پاشەکەوت دەکرێت.
چۆن خزمەتگوزاریەکانی کانتا شوێندانەرن لە سەر ژیانی تۆ؟ زیاتر بخوێنەوە
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ئۆماکانتا ()omakanta
خزمەتگوزاری ینرتنێتی خەڵکە
لە خزمەتگوزاری ئۆماکانتادا زانیاریەکانی پێوەندیدار بە خزمەتگوزاری
تەندوروستی و رێچێتەی دەرمانەکانی خۆت دەبینی .لە داهاتوودا دەتوانی
هەروەها زانیاریەکانی خزمەتگوزاری کاروباری کۆمەاڵیەتیش ببینی.
لە رێگای خزمەتگوزاری ئۆماکانتاوە دەتوانی هەروەها داوای
نوێ کردنەوەی رێچێتەکان (نوسخە)ی دەرمانی خۆت بکەیتەوە.
ئەگەر بەکەڵک وەرگرتن لە ئەپلیکەیشنەکانی مۆبایلی هۆشمەند تاقی
کاری پێوەندیدار بە تەندوروستی خۆت وەک پێوان ،تاقی کردنەوە،
هەڵسەنگاندن یا خود کۆنرتۆل کردن ئەنجام دەدەی ،لەداهاتوودا دەتوانی
ئەو زانیاریانەش لە ئۆماکانتادا تۆمار بکەی .دەتوانی بە دانی ڕەزامەندی
مۆڵەت بدەی بە پیشەکارانی خزمەتگوزاریەکانی کۆمەاڵیەتی
و تەندوروستی بۆ بینینی زانیاریانەت.
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چ کەسێک دەتوانێت لە ئۆما کانتا کەڵک
وەرگرێت؟
ئەو کەسەی کە خاوەنی ژمارە ناسنامەی بیمەی کۆمەاڵیەتی
فینالندیە دەتوانێت لە خزمەتگوزاریەکانی ئۆماکانتا کەڵک وەرگرێت.
سەرپەرست دەتوانێت زانیاریەکانی منااڵنی ژێر
 ١٠ساڵەی خۆی ببینێت .زانیاری لە پێوەندی لە گەڵ
منااڵنی سەرەوەی  ١٠ساڵ وەک پێشوو دەکرێ لە
بەشی خزمەتگوزاریەکانی تەندوروستی و دەرمانخانە وەربگیرێت.

بەو شێوەیە دەتوانی برۆیتە ناو سیستەمی
خزمەتگوزاری ئۆماکانتا
سەردانی ماڵپەری
 kanta.fiبکە،
لە گۆشەی سەرەوە الی راست ،
لە سەر لینکی چوونەژوورەوەی ئۆماکانتا
( )Kirjaudu Omakantaanکلیک بکە.
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خۆت بە خزمەتگوزاریەکە بناسێنە
یەکەم شێوەی خۆناساندن هەڵبژێرە.
شێوەکانی خۆناساندن بریتین لە:
لەرێگای بانکی ئەلەکرتۆنی (لە رێگای کارتی بانکی ئەلەکرتۆنی)
لە رێگەی بەرنامەی دڵنیایی مۆبایلەوە
ناسنامەی ئەلەکرتۆنی
دەکرێ لە رێگای کارتی رێکخراوەیی کە ،لەالیەن دەزگای تۆمار
و بەرێوەبردنی کاروباری دانیشتوان دەدرێت یا خود لە
رێگای کارتی پیشەیی خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی
و تەندوروستی خۆت بە سیستەمەکە بناسێنی.
دوای خۆناساندن پەڕەی یەکەمی ئۆماکانتا دەکرێتەوە.

زانیاریەکان بخوێنەوە و رەزامەندی خۆت تۆمار بکە
بۆ ئەوەی بتوانرێت لە زانیاریەکانت کەڵک وەرگیرێت:
 1یەکەم زانیاریەکان لە مەڕ کەڵک وەرگرتن لە
زانیاریەکانی نەخۆش بخوێنەوە.
 2رەزامەندی خۆت بدە بۆ ئەوەی بتوانرێ زانیاریەکانت ببیندرێن،
ئەوکات ئەو کەسانەی خزمەتگوزاری تەندوروستی پێشکەشت
دەکەن دەتوانن زانیاریەکانت ببینن.
هێمنایەتی نەخۆش چاکرت دەبێت ،کاتێک کە پزیشك و نووژدار
(پەرەستار)ەکان بتوانن بە ئاسانی و لەرێگای ئەلەکرتۆنیەوە
زانیاریەکانت ببینن.
لە رێگای ئۆماکانتاوە دەتوانی هەروەها دەستپێراگەیشنت بە زانیاریەکانی
نەخۆشی و رێچەتێی دەرمانی خۆت بەربەست بکەی .دەتوانی دواتر رێکخستنی
خزمەتگوزاریەکە بگۆریەوە .واتا دەتوانی دواتر ئەگەر پێت خۆش بێت دیسان
رەزامەندی بدەیت بۆ بینینی زانیاریەکانت.
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سەیری زانیاریەکانی خۆت بکە
لە رێگای لینکی پەرەکەوە ئەو زانیاریانەی
کە پێت خۆشە ببینی هەلبژێرە:
• گەر دەتهەوێ زانیاریەکانت لە پێوەندی لە گەڵ سەردانی
بنکەی تەندوروستی ببینی ،لە سەر زانیاری تەندوروستی
( )Terveystiedotکلیک بکە.
• گەر دەتهەوێ ئاکامی تاقیکاریەکانی تاقیگا لەمەڕ خۆت ببینی لە
سەر ئەو لیینکانە کلیک بکەTerveystiedot > Tutkimukset :
رۆژی سەردانت بۆ تاقیگا هەلبژیرە.
• گەر دەتهەوێ چاو لە رێچێتەی دەرمانەکانی خۆت بکەی لە
سەر  Reseptitکلیک بکە.
لە رێگای ئۆماکانتاوە دەتوانی ببینی کە ،نووشتەکەت لە کوێ
پێراگەیشنت کراوە.
دەتوانی هەروەها ببینی کە زانیاریەکانت لە رێگای خزمەتگوزاری
کانتاوە بە کوێ دراون.

بەو شێوەیە دەتوانی ببینی نووشتەکەت لە
کوێ پێراگەیشنت کراوە
کلیک بکە سەر نووشتەکان (:)Reseptit
• نووشتەکە هەلبژێرە
• لە خوارەوە لەسەر زانیاریە گواسرتاوەکان
( )Tietojen luovutuksetکلیک بکە.

بەو شێوەیە دەتوانی ببینی زانیاریەکانی پێوەندیدار
بە تەندوروستیت لە کوێ نیشان دراون

زانیاریەکانی تەندوروستی:
• زانیاریەکانت تەندوروستی ( )Terveystiedotهەڵبژێرە
• لەسەر زانیاریە گواسرتاوەکانی تەندوروستی ()Terveystietojen luovutukset
کلیک بکە.
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داوای تازەکردنەوەی نووشتەی دەرمان بکە لە رێگای
ئۆماکانتاوە
دەتوانی داوای تازەکردنەوەی نووشتەی دەرمان بکەی
لە رێگای ئۆماکانتاوە .دەتوانی داوای تازەکردنەوەی ئەو
رێچەتانە بکەی کە دەرمانەکانت کریوە .گەر نووشتەکە بۆ ماوەی
دووساڵ درێژەی هەبێت دەکرێ لە رۆژی نووسینی نووشتەکەوە بۆ ماوەی
 ٢٨مانگ تازە بکرێتەوە .نووشتەکانی دیکە دەکرێ
بۆ ماوەی  ١٦مانگ تازەبکرێنەوە.

بەو شێوەیە بجۆڵێوە
•
•
•
•
•
•

9

لینکی نووشتە هەڵبژێرە ()Reseptit
لەسەر تازەکردنەوەی نووشتە ( )Reseptien uusiminenکلیک بکە
کلیک بکە لە سەر درێژە ()Jatka
ئەو کەسەی کە داوای تازەکردنەوەی لێدەکەی هەڵبژێرە
گەر بخوازی دەتوانی ژمارە تەلەفۆنی ئۆماکانتای خۆت بدەی.
دوایە کورتەنامە بۆت دێ لەسەر تازەکرانەوەی نووشتە.
دەتوانی رەزامەندی بدەیت ،بە پزیشک ،تا سەیری نووشتەکانی
دیکەت بکات.
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بەگشتی نووشتە لە بنکەی تەندوروستی گەڕەکی
خۆ تازەدەکرێتەوە .ئۆماکانتا ئەو بنکەیە یا دکتۆرەی
کە نووشتەی نووسیەوە پێشنیار دەکات.
ئەگەر ئۆماکانتا پێشنیار نەدات ،دەتوانی بۆخۆت لە
هەلبژاردەکاندا شوێنی تازەکردنەوەی نووشتە دیاری بکەی.
نووشتەکە بنێرە بۆ ئەو یەکەیەی کە بەرپرسی پێراگەیشنت بە تۆیە.

بڕیاری خزمەتگوزاری پێراگەیشنت و پێشکەشکردنی
ئەندامانی جەستەی خۆت لە ئۆماکانتا ئەنجام تۆمار بکە
بڕیاری پێراگەیشنت و پێشکەشکردنی ئەندامانی
جەستەی خۆت لە ئۆماکانتا تۆمار بکە.
مەبەست لە بڕیاری پێراگەیشنت ئەو داخواز و
بڕیارانەیە کە پێوەندیان بە پێراگەیشنت بە تۆوە هەیە.
بڕیاری پێراگەیشنت کاتێک جێبەجێ دەکرێت ،کە دواتر
بۆخۆت توانایی بڕیاردانت نەمێنێت.
لە بڕیاری بەخشینی ئەندامانی جەستەی خۆت ،بڕیاردەدەی
کە ئەندام یان بەشێک لە جەستەی خۆت دوای کۆچی دواییت
بەکەسێکی دیکە ببەخرشێت یاخود بەرگری لەو کارە دەکەی.
زانیاریەکانت لە ئۆماکانتاوە بۆ خزمەتگوزاری تەندوروستی دەرۆن. .
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تا کەی زانیاریەکانت لە
ئۆماکانتا نیشان دەدرێت؟
نووشتە ئەلەکرتۆنیەکان و لیستی دەرمانە کردراوەکان
لە ئۆماکانتا بۆ ماوەی دووساڵ و نیو لەو رۆژەوە
کە نووشتەکە نوورساوە دەمێننەوە.
زانیاریەکانی تەندوروستی تا ئەو جێگایەی
کە یاسا رێگەدەدات دەمێننەوە.

بە دڵئاسوودەیی لە ئۆماکانتا دەرکەوە
کاتێک کارت لە ئۆماکانتا تەواو بوو لە رێگای لینکی
چوونەدەرەوە ( )Kirjaudu ulosلە خزمەتگوزاریەکە
دەرکەوە .لینکەکە لەسەرەوە لە دەستی راستی ماڵپەرەکەیە.
دوای دەرکەوتن تۆماری کاتیی ()cacheی ئینرتنێتەکەت و
مێژووی گەڕانی ئینتەرنێتیت برسەوە .دوای ئەو هەموو
بەرنامەکانی ئینرتنێتت ببەستە.
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خزمەتگوزاریەکانیکانتا
ژیانی هاونشتیامنان ئاسان دەکەن
لە هەر شوێنێکی فینالند هەڵکەوی دەستت بە خزمەتگوزاریەکانی
کانتا دەگات .خزمەتگوزاریەکانی کانتا بۆ کاروباری خزمەتگوزاری
تەندوروستی لە کەرتی گشتی ،تایبەت و دەرمانخانەکان بەکار دێت.
بەکارهێنانی خزمەتگوزاری کانتا بۆ ئەو الیەنانەی کە لە یاسادا دیاری
کراون ئەرکە .بەو شێوەیە زانیاریەکانی پێوەندیدار بە نەخۆشیت و نووشتەی
دەرمانەکانت لە بەردەستی پسپۆرانە بۆ کاتێک کە پێویستت بە یارمەتی یان پێراگەیشنت بوو.
زانیاریەکانی تۆمار کراو لە خزمەتگوزاری کانتادا بە دڵنیایی و نهێنیپارێزیەوە
پێراگەیشتنی پێ دەکرێت .زانیاریەکانت پیشەکاری خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی
و تەندوروستی یا خود دەرمانخانە پێراگەیشتنی دەکات .پیشەکار دەبێ بە ناسنامەی
فەرمی خۆیەوە برۆتە ناو سیستەمی خزمەتگوزاری کانتا.
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نووشتەکان
هەموو نووشتەکەکان بە شێوەی ئەلەکرتۆنی دەنوورسێن.
رێنوێنی بەکارهێنانی دەرمانەکان (رێنوێنی نەخۆش) بە کاغەز
پێت دەدرێت .لەو رێنوێنیانەدا ناوی دەرمانەکان و شێوەی
بەکارهێنانی دەبینی .نووشتەکە گەر ماوەی بۆ دیاری نەکرابێت،
بۆ ماوەی دووساڵ براوەیی هەیە .نووشتەی ئەو دەرمانانەی
کە شوێندانەرن لەسەر سیستەمی ناوەندی دەمارەکان ()PKV
و دەرمانە هۆشبەرەکان ئەو پەرەکەی بۆ ماوەی ساڵێک ماوەیان هەیە.
ئەگەر کەسێکی دیکە بەجیاتی خۆت دەرمانەکانت لە دەرمانخانە
وەردەگرێت ،دەبێ یان رێنوێنی نەخۆش یا خود کارتی بیمەی
کۆمەاڵیەتی ( )Kelaتۆی پێی بێت .گەر بە جیاتی تۆ داوای قەرەبووی
دەرمانەکان دەکات دەبێ یان کارتی بیمەی کۆمەاڵیەتی تۆ یا خود مۆڵەتنامەی
نوورساوە لە الیەن تۆوە پێی بێت بۆ ئەوەی بتوانێت داوای قەرەبوو بکاتەوە.
گەر بەنووسین کەفالەت واتە رەزامەندی خۆت دەربری ،کەسێکی دیکە
دەتوانێت بۆ منوونە کارەکانی خوارەوە بەجیاتی تۆ ئەنجام بدات:
• داوای کورتەراپۆرت بکات لەو دکتۆرەی کە سەردانی دەکەی
• دەتوانێ داوا بکات ئەو رێچەتانەی کە بەکاریان ناهێنی هەڵوەشێنێتەوە
• دەتوانێ داوای تازەکردنەوە نووشتەکان بکاتەوە.
دەتوانی رەزامەندی بەنوورساوە بدەیت بۆ منوونە بە خزمەتگوزاری
ناوماڵ یا خود خزمەتگوزاری بنکەی خزمەتگوزاری ساڵمەندان .دوای
ئەمە ئەو دەتوانێ کاروباری نووشتەکەت جێبەجێ بکات.

کێ دەتوانێ سەیری زانیاریەکانی نووشتەی تۆ بکات؟

• پزیشک دەتوانێت سەیری ئەو رێچەتانەبکات
کە بۆخۆی نووسیویەتی.
• دەرمانخانە دەتوانێ سەیری نووشتە بکات ،کاتێک
کە داوای دەرمانەکانی نووشتە لێی دەکرێت.
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• ئەو پزیشک و پەرەستارەی کە پێراگەیشتنت پێ دەکات،
دەتوانێت چاو لە نووشتەکانت بکات ،گەر رەزامەندی تۆ لەسەر بێت.
• تەنیا لەکاتی ئاوارتە و تەنگەژەدا پزیشک دەتوانێت بێ مۆڵەتی
• خۆت سەیری زانیاریەکانت بکات.
هەاڵوێر :گەر پزیشک دەرمانی  PKVو مادەهۆشبەردار بنووسێت،
بۆی هەیە سەیری نووشتەی ئەو دەرمانانە بکات.
• دەتوانی لە خزمەتگوزاری ئۆماکانتادا دیاری بکەیت کە پزیشک و
دەرمانخانەکانی دیکە زانیاریەکانی نووشتەی تۆ نەبینن.
لەبیر نەکەی کە تەنیا کاتێک دەتوانی لە دەرمانخانە دەرمان وەرگری
کە رێنوێنی نەخۆش یا خود کورتە راپۆرتی دەرمانەکان نیشانیانی
دەرمانخانە بدەیت.

بە نووشتەی فینالندی دەکرێ لە دەرمانخانەکانی
ئێستۆنیا وەرگری
لە پاییزی ٢٠١٨وە دەتوانی بە نووشتەی فینالندی لە
دەرمانخانەکانی ئێستۆنیا دەرمانەکان وەرگری.
لە ساڵی داهاتوودا ئێستۆنیەکانیش دەتوانن لە فینالند دەرمان بکرن.
لە داهاتوودا هاوکاری نێوان سوێد و فینالندیش بەرفراوان دەبێت.
رێنوێنیەکان لە رێگای ماڵپەری  www.kanta.fiببینە.

ئەرشیڤی زانیاریەکانی نەخۆش
زانیاریەکانی پێوەندیدار بە پێراگەیشنت و ئاکامی
تاقیکاریەکان لە ئەرشیڤی نەخۆش تۆمار دەکرێن.
گەر رەزامەندی بدەی پزیشکی خۆت و پەرەستارەکانت
دەتوانن لە سەرانسەری فینالند زانیاریەکانی نەخۆشیت ببینن.
بەو شێوەیە زانیاریەکانت چاکرت دەگەن و پێویست ناکات
تاقیکاری و زانیاریەکانت دووبارە و چەندبارە بنوورسێنەوە.
لە رێگای خزمەتگوزاری ئۆماکانتاوە دەتوانی بە ئاسانی
زانیاریەکانی پێوەندیدار بە نەخۆشیەکانت ببینی.
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كێ دەتوانێ کەڵک لە زانیاریەکانی نەخۆشیت وەرگرێت؟

زانیاریەکانی نەخۆشیت تەنیا لە الیەن ئەو بنکە تەندوروستیەی
کە خزمەتگوزاری پێشکەشت دەکات و تۆماری کردووە دەبیندرێت.
دانی زانیاری بۆ بنکەکانی دیکەی تەندوروستی پێویستی
بە رەزامەندی بەنوورساوی تۆ دەکات.
رەزامەندیەکە تا پێداچوونەوەی دووبارە براوەیە و هەموو
زانیاریەکانی نەخۆش کە کە لەناو سیستەم تۆمارکراون لە خۆ دەگرێتەوە.
دەتوانی لەرێگای بەربەست کردن بینینی زانیاریەکانیت سنووردار بکەی.
دەتوانی رەزامەندی خۆت هەڵوەشێنی یا خود قەدەغەکانی بۆ خزمەتگوزاری
تەندوروستی هەڵگری لە رێگای بنکەی تەندوروستیەوە یا خود ئۆماکانتایەوە.

ئەنباری زانیاریەکانی خۆ لە ئۆماکانتادا
بەشی خزمەتگوزاری ئەنباری زانیاریەکانی خۆ
بە خزمەتگوزاری کانتا زیاد دەکرێت.
لە رێگای ئەوەوە دەتوانی سەیری تەندوروستی خۆت بکەی
و دەتوانی زانیاریەکانی تەندوروستی خۆت لەوێ تۆمار بکەی.
دەتوانی بۆ منوونە ئاستی زەختی خوێن ،ئاستی شەکری خوێنی
خۆت و ئاستی تاقیکاری نەخۆشیەکانت و کۆنرتۆلەکانت و
پالنی پێراگەیشنت بە تەندوروستیت تۆمار بکەی.
بۆ خزمەتگوزاری ئەنباری زانیاریەکانی خۆ ،لە بەرنامە
(ئەپلیکەیشن)ێکی تەندوروستی کەڵک وەردەگیرێت کە سیستەمی
خزمەتگوزاری کانتا قبووڵی بکات .بەرنامەی تەندوروستی دەتوانرێت
لە سەر مۆبایل (تەلەفۆنی مۆبایل ،تەبلێت) دابەزێندرێت یا خود کەڵک
وەردەگیرێت لە بەرنامە یان خزمەتگوزاریەکی کۆمپیۆتێری بۆ منوونە
پرسیارنامەی پێوەندیدار بە ئاستی ئێش و ئازار لە رێگای بەرنامەی ئینرتنێتەوە.

Kanta-palvelut

16

لە داهاتوودا زانیاریەکانی ئەنباری زانیاریەکانی خۆ،
دەتوانرێت بە کەڵکی ئەو پیشەکارانەی کە پێراگەیشتنت پێ دەکەن
بێت بۆ یارمەتیدان بەتۆ گەر رەزامەندی نیشان بدەی.
کاتێک خزمەتگوزاریەکە لە بەردەست هەمووکەسە ،دەتوانی
رێنوێنی بەکارهێنانی زیاتر بەدەست بێنی لە رێگای ماڵپەری kanta.fi/
. omatietovaranto

ئەرشیڤی خزمەتگوزاری کاروباری کۆمەاڵیەتی
خزمەتگوزاری بنەماڵە مناڵدارەکان  -خزمەتگوزار
ی کەسانی تەمەنی کاری ،خزمەتگوزاری
دەواودەرمان  -خزمەتگوزاری کەسانی تەرکی
دەرمانات – خزمزمەتگوزاری کەمئەندامان – خزمەتگوزاری
مافناسانەی بنەماڵەکان و خزمەتگوزاری مناڵپارێزان.
لەسەرەتا زانیاریە تۆمارکراوەکان لە ئەرشیڤدا تەنیا لە الیەن
ئەو یەکەیەی کە زانیاریەکانی تۆمار کردووە کەڵک وەردەگیرێت.
دواتر زانیاریەکان بۆ بەشەکانی دیکەی کاروباری خزمەتگوزاری
کۆمەاڵیەتی بەکار دەبردرێت گەر شوێنی خزمەتگوزاریەکەت بگۆردرێت.
تەنیا ئەو کارمەندەی کە بەکاروبارت رادەگات دەتوانێت زانیاریەکانت ببینێت.
لەداهاتوودا دەتوانی بۆخۆشت لە رێگای ئۆماکانتاوە زانیاریەکانی
خۆت لە مەڕ خزمەتگوزاریەکانی کاروباری کۆمەاڵیەتی ببینی .ئەم
خزمەتگوزاریە لە ساڵی  ٢٠٢٠دەستپێدەکات.
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بانکی زانیاری دەرمانەکان
بانکی زانیاری دەرمانەکان بەتایبەتی یاریدەری پیشەداران دەکات.
زانیاری پێوەندیدار بە دەرمانەکانەوە ،کە پێویسنت بۆ دیاری کردنی
دەرمان و بەکارهێنانی دەدۆزرێنەوە ،بۆ منوونە زانیاری لە مەڕ
نرخی دەرمانەکان ،قەرەبووکردنەوەی دەرمانەکان و هەروەها ه
ەلی گۆڕانی دەرمانەکان .بانکی زانیاری دەرمانەکان پەرەدەدات بە
شێوەی هاوسانی پێشكەشکردنی دەرمانەکان و چۆنیەتی
و کوالیتەی پێراگەیشنت.

خزمەتگوزاری نووشتەی ئەلەکرتۆنی
()Kelain
خزمەتگوزاری کێالین بەتایبەتی بۆ کەڵکی پزیشکەکان
و ددان پزیشکییە .لە رێگای ئەوەوە دەکرێ نووشتە
بنوورسێت و تازە بکرێتەوە.

خزمەتگوزاریەکانی نوێی کانتا
خزمەتگوزاریەکانی کانتا بەبەردەوامی گەشە پێدەدرێت.
لە هەندێک لە بنکەکانی تەندوروستی ئەرشیڤی کۆنی نەخۆشەکان
بەکار دەبردرێن و ئەمەش ئەرشیڤ کردنی ئەو زانیاریانەی
کە بەپێی یاسا دەبێ تۆمار بکرێن ئاسان دەکات.
ئەو زانیاریانە لە ئۆما کانتا نابیندرێن.
یەکێک لە خزمەتگوزاریەکان لە داهاتوودا
ئەرشیڤی وێنەکانی نەخۆش دەبێت .لە خزمەتگوزاریدا
زانیاری وێنەیی بۆ منوونە وێنەی -xرای یان (ئیشاعە)،
وێنەکانی مێگناتیسی .مەبەست لە ئەرشیڤ کردنی وێنەکان
بەکارهێنانی بۆ پیشەکارانی بواری تەندوروستیە.
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راپۆرتی فریاکەوتنی نەخۆش بەکارهێنەریەکی دیکە بۆ کانتا
دەکاتەوە .مەبەست لەوکارە ئەوە کە زانیاریەکانی کاتی
پێراگەیشتنی فریاکەوتن لەوێدا وەک بەشێک لە راپۆرتی ن
ەخۆش تۆمار بکرێن .راپۆرتی فریاکەوتنی نەخۆش بۆ منوونە
کاتێک کە کەسێک بە ئامبوالنس دەبردرێت ،دەنوورسێت.
مەبەست ئەوە لەداهاتوودا هەروەها راپۆرتی ددانپزیشکی و
پێراگەیشتنی دەم و ددان لە ئۆماکانتا ئەرشیڤ بکرێت .هەر
ئێستا ناوەندە گەورەکانی ددانپزیشکی کەڵک وەرگرتن لە ئۆماکانتا
و بنکە ددانپزیشکیە بچووکەکان بەرەبەرە خەریکین کەڵک وەردەگرن
لە خزمەتگوزاری ئۆماکانتا.

رێفۆرمی خزمەتگوزاریەکانی کۆمەاڵیەتی
و تەندوروستی ()Sote
خزمەتگوزاریەکانی کانتا لە ئێستاوە بەشێکی گرینگ لە خزمەتگوزاریەکانی
کۆمەاڵیەتی و تەندوروستی لە فینالند پێک دێنن .لە ئەنجامی نوێکردنەوەی
خزمەتگوزاریەکانی کۆمەاڵیەتی و تەندوروستیدا زانیاریەکان دەبێ
لە ناوەندی خزمەتگوزارێکەوە بۆ ئەوی دیکە بگوازرێنەوە ،خزمەتگوزاریەکانی
کانتا لە سەرانسەری فینالند ئەو دەرفەتە دەرەخسێنن.
رێفۆرمی  Soteهەندێک نوێگەری لە خزمەتگوزاریەکانی کانتا پێک دێنێت.
گرینگرتین گۆڕانکاری ئەوەیە کە شارۆڤەندان دەتوانن بۆخۆیان یەکەی
خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی و تەندوروستی خۆیان هەڵبژێرین .هەڵبژاردنەکە
دەتوانرێت لە داهاتوودا لە رێگای ئۆماکانتاوە ئەنجام بدرێت .لە پاییزی
ساڵی ٢٠١٨دا لە بەشێک لە واڵت ئەو هەڵبژاردنە تاقی دەکرێنەوە.
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زانیاری زیاتر لە کوێ دەست دەکەوێت؟

ماڵپەری omakanta.fi
ماڵپەری kanta.fi
پرسیارە گشتی و وەاڵمەکانkanta.fi/ukk :
ناردنی رەخنە ،پێشنیار و پرسیار کردنkanta.fi/palaute :
یەکەکانی خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی و تەندوروستی
دەرمانخانەکان

kanta.fi

خزمەتگوزاری کانتا لە الیەن وەزارەتی کۆمەاڵیەتی و تەندوروستی ( )STMو دەزگای تەندوروستی و تەناهی (،)THL
خزمەتگوزاریەکانی کانتای کێال ،دەزگای چاوەدێری بەسەر کاروباری خزمەتگوزاریەکانی کۆمەاڵیەتی و تەندوروستی
( )Valviraو و دەزگای تۆماری دانیشتوان دادەمەزرێت.

