
Controlled Substance Patient Contract Revised 5/2018 

የኮሚኒቲ አፍ ሆፕ የሕመም መድኃኒት ውል (ኮንትራክት) 

ይህ ውል 4 ክፍሎች አሉት፤ 

ክፍል 1 እንዴት እና መቼ የሕመም መድኃኒትዎን እንደሚወስዱ ይነግርዎታል። 

ክፍል 2 ለማድረግ የሚስማሙትን ነገሮች ይዘረዝርልዎታል።. 

ክፍል 3 በክፍል 2 ውስጥ የተዘረዘሩትን ካልሰሩ ፣ሊሆኑ የሚችሉትን ነገሮች ይዘረዝርልዎታል። 

ክፍል 4 እርስዎ እና የእርስዎ የሕክምና ሰጪ ቅፁን እንዲፈርሙ ይጠይቅዎታል።  

ክፍል 1  - የእኔ የሕመም መድኃኒት 

መድኃኒት ቁርስ ምሳ ራት የመኝታ ሰዓት 

ክፍል  2  - እኔ የሚከተሉትን አድርጋለሁ፤ 

 የሕመም መድኃኒት ከሌላ ሐኪም  ወይም ከድንገተኛ (ኢመርጀንሲ) ክፍል ካገኘሁኝ ፣ለእኔ የሕክምና ሰጪ እነግራለሁኝ።
 የሕክምና ቀጠሮዬን መሰረዝ ከፈለኩኝ፣ ከ24 ሰዓት በፊት በቅድሚያ ኮሚኒቲ ኦፍ ሆፕ ዘንድ አደውላለሁ ።
 የእኔን የሕመም  መድኃኒት አስተማማኝ/ ደህና በሆነ ቦታ እና ከሕፃናት አርቄ አስቀምጣለሁ ።
 እርጉዝ ከሆንኩኝ፣ ለእኔ የሕክምና ሰጪ እነግራለሁኝ።
 የሕመም መድኃኒት የማገኘው ከ_______________________ ብቻ ነው።

 አድራሻ፤______________________________________________
 ስልክ ቁጥር፤ ________________________________________

 በሚቀጥለው ጊዜየሕክምና ሰጪ ለማግኘት  ስመጣ፣ ያልተጠቀምኩበትን ሁሉንም የሕመም መድኃኒት  በራሱ በፋርማሲው
የመድኃኒት ጠርሙስ (ብልቃጥ) ይዤ እመጣለሁ። የሕክምና ሰጪው (ሰጪዋ) በፋርማሲው የመድኃኒት ጠርሙስ (ሶች)/ብልቃጥ
(ጦች) ይዤ የመጣሗቸሁን መድኃኒቶች መቁጠር ይችላል (ትችላለች)።

 መድኃኒቱን ከመጨረሴ በፊት ተጨማሪ መድኃኒት እንዲሞላልኝ እጠይቃለሁ።
 ምን ዓይነት መድኃኒት እየወሰድኩ መሆኑን  ለማወቅ፣ ኮሚኒቲ ኦፍ ሆፕ የሽንት ምርመራ እንዲያደርግ እና እንዲያረጋግጥ
እፈቅዳለሁ።
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ክፍል 2  - እኔ የሚከተሉትን አላደርግም ፤ 

 የእኔን የሕመም መድኃኒት ለማንም ፣ ማካፈል፣ መሸጥ ወይም መለወጥ። 
 የሌላ ሰውን መድኃኒት (ቶች) መጠቀም ። 
 የተከለከሉ መድኃኒቶችን (የሚጨሱ፣ በአፍንጫ የሚሳቡ እና በመርፌ የሚሰጡ መድኃኒቶች)/crystal meth, ፒሲፒ (PCP),ኬ2 

(K2),  አደንዛዥ እፅ (cocaine) መጠቀም ። 
 እንዴት መውሰድ የሚገባኝን መድኃኒት (ቶች) የእኔን ሕክምና ሰጪ ሳልጠይቅ መለወጥ። 
 የእኔን የሕመም መድኃኒት ከጣልኩ ወይም ያስቀመጥኩበት ከጠፋኝ፣ የእኔን ሕክምና ሰጪ ተጨማሪ የሚሞላ መድኃኒት መጠየቅ።   
 የእኔን የሕመም መድኃኒት  ስሜቴን እንዲለውጥ መጠቀም። 

ክፍል 3  - እኔ የሚከተሉቱን ተረድቼአለሁ፤ 

በክፍል 2 ውስጥ የተዘረዘሩትን ሁሉንም ነገሮች ከላደረኩ፣  የእኔ ሕክምና ሰጪ፤ 

 ለእኔ ለወደፊት የሕመም መድኃኒት ማዘዙን ያቆማል ። 
 ለእኔ የሕክምና እንክብካቤ መስጠት ያቆማል። 
 ወደ እፅ (መድኃኒት) አላግባብ መጠቀም  ሕክምና ዘንድ ሊልከኝ ይችላል ። 

ክፍል 3  - እኔ የሚከተሉትን አውቃለሁ፤ 

 ኮሚኒቲ ኦፍ ሆፕ እና የእኔ ፋርማሲ የእኔን የሕመም መድኃኒት አጠቃቀም ያጣራሉ። 
 እነዚህን የሕመም መድኃኒቶች በፍጥነት ባቋርጥ ችግሮች እንደሚፈጠርብኝ አውቃለሁ እና ሌሎች የጎንዮሽ ጉዳቶችንም ። 
 የሕመም መድኃኒት እየወሰድኩ ከነዳሁኝ፣ በእፅ ተፅእኖ ሥር እንደመንዳት (DUI)  ተቆጥሮ እንደምቀጣ አውቃለሁ። የሕመም 
መድኃኒት እየወሰድኩ በእፅ ተፅእኖ ሥር በመንዳት (DUI) ብቀጣ፣  ኮሚኒቲ ኦፍ ሆፕ ሊወቀስ አይገባውም።  

ክፍል 4 - ቅፁን መፈረም፤ 

የታማሚው ስም፤__________________________________________________ 

 

የታማሚው  ፊርማ ፤ _______________________________________________ 

 

ቀን ፤___________________________________________________________ 

 

የሕክምና ሰጪው ስም ፤ __________________________________________________ 

 

የሕክምና ሰጪው ፊርማ ፤ _______________________________________________ 

 

ቀን፤___________________________________________________________ 


