




ڕەچەتە
چارەسەری ددان  ،پشکنینی چاو و تێچوونەکانی هاتوچۆ
بۆ نەخۆشخانە و لە نەخۆشخانەوە بۆ ماڵەوە لەسەر
SHN
چارەسەری هەندێك نەخۆشی درمی (لەوانە سیل) وە ئەو
نەخۆشیانەی کە لەڕێگای سێکسەوە دەگوێزرێنەوە
پشکنینی ئێچ ئای ڤی /ئایدز

تکایە تێبینی ئەوە بکە کە ئەو چارەسەری نەخۆشخانەیەی کە
دەستی پێکردووە دەبێت بەردەوام بێت هەتا تۆ واڵت بەجێ
دەهێڵیت.

ئایا من دەبێت خۆم پارەی دەرمانەکانم بدەم؟
دوکتۆرەکەت دەتوانێت دەرمانت بۆ بنووسێت و ڕەچەتەت بداتێ.
دەبێت ڕەچەتەکەت ببەیت بۆ نزیکترین دەرمانخانە لە خۆتەوە.
زۆربەی کەسانی گەورە دەبێت پارەی ڕەچەتە بدەن بەاڵم ئەوە بە
خۆڕایی دەبێت ئەگەر تۆ بڕوانامەی  2CHهەبێت .ئەگەر تۆ
پشتگیری پەنابەری لە  ABKUوەر دەگریت دەبێت بڕوانامەیەکی
 HC2ـت پێ درابێت .ئەگەر پشتگیری پەنابەری لە  ABKUوەر
ناگریت دەبێت فۆڕمێکی  2CHپڕ بکەیتەوە بۆ مەبەستی
وەرگرتنی بڕوانامەی .2CH

ئەوەی بتوانن بڕیار بدەن کە تا چ ڕادەیەك ئەو چارەسەرەی کە
پێویستیت پێیەتی کوتوپڕ و بەپەلەیە .تکایە تێبینی ئەوە بکە
نەخۆشخانەکان بۆیان هەیە خۆیان بڕیار لەسەر چارەسەرکردنی
کەسێك بدەن تەنانەت ئەگەر هیچ نیشانەیکیش دیار نەبێت کە
نەخۆشەکە پارەکەی بدات.

زانیاری زیاتر
ئەگەر لە ئینگلتەرەیت ،بۆ زانیاری زیاتر سەبارەت سەبارەت بە
 SHNبڕوانە  ....hn..wwیاخود بە ژمارە  111تەلەفوون
بکە بۆ  .NHS Directئەگەر لە وێڵزیت ،بڕوانە
 cccwhn.seliw.wceri.whn.wwwلە سکۆتلەند ،ڕێنمایی
تەندروستی بەردەستە لە  42 SHNـەوە لە:
 ....hn.Hn.wwwلە ئیرلەندای باکوور ،زانیاری زیاتر
لەسەر خزمەتگوزارییەکانی  S2Nدەتوانرێت لە خزمەتگوزاری
زانیاری تەندروستی وەربگیرێت بە ژمارە .0800 665 544

ئایا بۆ دەستڕاگەیشتن بە
سەرپەرشتی تەندروستی
پێویستیت بە یارمەتییە؟

سەرپەرشتی دایکایەتی
سەرپەرشتی دایکایەتی سەرپەرشتی بۆ ژنانی دووگیان ،مناڵبوون
لە نەخۆشخانە و سەرپەرشتی دوای مناڵبوون لەخۆ دەگرێتPG .
خۆت وردەکارییەکانی یارمەتی  SHNـت بۆ دەستەبەر دەکات بۆ
بەر لە مناڵبوون ،لە کاتی مناڵبووندا و دوای مناڵبوونیش.
پەناخوازی ئەو ژنانەی کە داوای پەنابەری دەکەن و چاوەڕوانی
ئەنجامی داوای پەنابەرییەکەیانن ،بە پێداچونەوەشەوە ،نابێت
داوایان لێ بکرێت کە هەقی خزمەتگوزارییەکانی دایکایەتی بدەن.
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ،ئەو ژنانەی کە دوا ڕەتکردنەوەی پەنابەرییان
وەر گرتووە ڕەنگە هەقی ئەو خزمەتگوزاریانەیان لێ
وەربگیرێت بەاڵم ڕێنمایی  SHNدەڵێت کە سەرپەرشتی دایکایەتی
'پێویستییەکی دەمودەستە' و نابێت بەهۆی ئەوەوە ڕابگیرێت کە
ژنەکە نەتوانێت پارەکەی بدات .نەخۆشخانە ڕەنگە داوای زانیاریت
لێ بکات سەبارەت بە نیازی گەڕانەوەت بۆ واڵتەکەی خۆت بۆ

Kurdish Sorani

ئەم باڵڤۆكە لەالیەن تۆڕی دۆستایەتی تەندروستییەوە ( 2htlan
 )Khoeghh ghi Sha.wewئامادە کراوە و لەالیەن wlwhahheghi
 ewh 2htlan & Nwwgtl Ctehپارەی تێچوونەکەی دراوە.
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ئەم باڵڤۆكە ئەوە ڕوون دەکاتەوە کە خزمەتگوزاری تەندروستی
نیشتمانی ( )Stagwhtl 2htlan NheHgwh( )S2Nچ جۆرە
خزمەتگوزارییەك پێشکەش دەکات وە چ جۆرە خزمەتگوزارییەك
بە خۆڕایی بۆ داواکارانی پەنابەری بەردەستە لە قۆناغە
جیاجیاکانی پرۆسەی پەنابەریدا.
تکایە تێبینی ئەوە بکە کە زانیارییەکانی ناو ئەم باڵڤۆكە تایبەتن بەو
کەسانەی کە لە ئینگلتەرە دەژین .جۆری ئەو یارمەتییەی کە
پێشکەش دەکرێت لە ناوچە جیاجیاکانی بەریتانیادا لەیەك جیاوازن.
لە کۆتایی ئەم باڵڤۆكەدا زانیاری زیاتر لەو بارەیەوە دەبینیتەوە.

ئایا خزمەتگوزارییە تەندروستی نیشتمانی چییە؟
لە بەریتانیا خزمەتگوزارییە تەندروستی نیشتمانی ()S2N
ژمارەیەك خزمەتگوزاری تەندروستی بە خۆڕایی بۆ ئەو کەسانە
دەستەبەر دەکات کە پێویستییان بە چارەسەری پزیشکییە .ئەو کارە
لەڕێگای ئەم الیەنانەوە ئەنجام دەدات :دوکتۆری خێزان (کە پێیان
دەڵێن  ،)PGکلینیك ،نەخۆشخانە ،پزیشکی ددان،
خزمەتگوزارییەکانی دایکایەتی ،پشکنەری چاو و دەرمانساز.
 S2Nهەروەها دەتوانێت لە مەسەلەی بەرگرتن لە مناڵبوون و
ڕێکخستنی خێزانیشدا یارمەتی خەڵك بدات.

ئایا من چۆن دەتوانم چارەسەری پزیشکی لە PG
وەربگرم؟
ئەگەر کەسێك نەخۆش بێت بەاڵم پێویستی بە چارەسەری بەپەلەی
نەخۆشخانە نەبێت ،ئەوا بە شێوەیەکی ئاسایی دەچێت بۆ الی
دوکتۆری خێزانی خۆی ( PG(. PGدەتوانێت نەخۆشی
دەستنیشان و چارەسەر بکات بەاڵم ئەگەر پێویست بێت ڕەوانەت
دەکات بۆالی تایبەتمەندانی دیکە کە ئەوان گونجاوترن بۆ
چارەسەرکردنی ئەو نەخۆشییە .زۆرجار ئەمە ئەوە دەگەیەنێت کە
کەسێك بنێردرێت بۆ نەخۆشخانە بۆ مەبەستی چارەسەری
پزیشکی زیاتر .شتێکی زۆر گرنگە کە بەر لەوەی نەخۆش
بکەویت لەالی  PGناوی خۆت تۆمار بکەیت چونکە لە ڕێگای
 PGـەکەتەوە دەتوانیت دەستت بە زۆربەی خزمەتگوزارییە
تەندروستییەکانی تر ڕابگات.
هەروەها دەتوانیت ئامۆژگاری تەندروستی و زانیاری لەسەر
کێشەیەکی پزیشکی وەربگریت بە تەلەفوون کردن بۆ هێڵی
یارمەتی ئێن ئێچ ئێس دایرێکت ( )S2N igehwaبە ژمارە ,111
..ww....hn. gehwa.hn

ئایا چۆن دەتوانم  PGبدۆزمەوە؟
دەتوانیت ڕیزبەندییەکی دوکتۆرەکانی ناوچەکەت لە نزیکترین
کتێبخانە ،ماڵپەڕی  ،S2N igehwaئەو خەڵکەی کە لە
گەڕەکەکەتدا دەژین یاخود لە خاوەنموڵكەکەت وەر بگریت ئەگەر
تۆ لە خانووبەرەیەکدا بژیت کە لەالیەن فەرمانگەی سنووری
بەریتانیا ( )AB Kwe he Uihhwe( )ABKUـەوە دابین
کرابێت .لەوە دڵنیا بەرەوە کە دوکتۆرێک هەڵبژێریت کە لە شوێنی
نیشتەجێبوونی خۆتەوە نزیك بێت .ئەگەر وەهات بەالوە باشتر بێت
کە دوکتۆرەکەت ژن بێت ئەوا دەتوانیت داوای ئەوە بکەیت.
کلینیكێکی خۆجێیی بەشێوەیەکی گشتی تەنها ئەو کەسانە
وەردەگرێت کە لە ناوچەکەی ئەواندا دەژین یان نیشتەجێن .ئەگەر
ئینگلیزییەکەت ئەوەندە باش نییە کاتێك کە دیدار دادەنێیت بۆ بینینی
 PGبە کارمەندی پرسگە بڵێ کە تۆ پێویستیت بە وەرگێڕە.

ئایا چۆن دەتوانم لەالی  PGناوی خۆم تۆمار
بکەم؟
ئەوان ناتوانن لەبەر ئەوەی کە داواکاری پەنابەریت تۆمارکردنت
ڕەت بکەنەوە .ئەگەر  PGـەکە خۆی نەخۆشی زۆری هەبێت ئەوا
دەتوانێت تۆمارکردنت ڕەت بکاتەوە .لەو کاتەدا دەبێت لەالی PG
ـیەکی تر ناوی خۆت تۆمار بکەیت .دوای ئەوەی کە ناوی خۆتت
تۆمار کرد پەرستارێك لە کلینیكەکە پشکنینێکی گشتگیری
تەندروستیت بۆ ئەنجام دەدات .یەکسەر دوای ئەوەی کە لەالی
 PGناوی خۆت تۆمار کرد ،دەتوانیت دیدار دابنێیت بۆ ئەوەی لە
کلینیكەکە سەردانیان بکەیت.

ئایا دەبێت لەکاتی کوتوپڕیدا چی بکەیت؟

من داواکاری پەنابەرییەکەم ڕەت کراوەتەوە ،ئێستا
پێداچوونەوە دەکەم ،ئایا دەتوانم چ جۆرە
خزمەتگوزارییەکی  SHNوەربگرم؟
داواکارانی پەنابەری مافی وەرگرتنی سەرپەرشتی تەندروستی
خۆڕاییان هەیە لە هەموو خزمەتگوزارییەکانی  SHNـەوە لە
کاتێکدا کە چاوەڕوانی دەرەنجامی داواکاری پەنابەری و
پێداچوونەوەکەیانن .ئەوان دەتوانن بەخۆڕایی ئەمانە بەدەست
بهێنن:
 چارەسەر لەالی PG
 چارەسەرێك کە کوتوپڕی نەبێت لە نەخۆشخانە بە
خزمەتگوزارییەکانی دایکایەتیشەوە
 چارەسەری کوتوپڕی نەخۆشخانە لە بەشی کارەسات و
کوتوپڕی
 ڕەچەتە
 چارەسەری ددان لەسەر  ، S2Nپشکنینی چاو و
تێچوونەکانی هاتوچۆ بۆ نەخۆشخانە و لە نەخۆشخانەوە
بۆ ماڵەوە
 چارەسەری نەخۆشی درمی (بە سیلیشەوە) وە ئەو
نەخۆشیانەی کە لەڕێگای سێکسەوە دەگوێزرێنەوە
 پشکنین و چارەسەری ئێچ ئای ڤی /ئایدز

داواکاری پەنابەرییەکەم لە کۆاتییدا ڕەت
کراوەتەوە ،ئایا دەتوانم چ جۆرە
خزمەتگوزارییەکی  SHNوەربگرم؟

ئەگەر تووشی کارەسات یان نەخۆشییەکی سەختی کوتوپڕ بوویت
دەبێت پەیوەندی بە بەشی کارەسات و

ئەگەر داوای پەنابەرییەکەت لە کۆتاییدا ڕەت کراوەتەوە و
پێداچوونەوەکانت سەرکەوتوو نەبوون بەاڵم

 )Uwwg hha thنزیکترین
کوتوپڕی (wheihhwe
نەخۆشخانەوە بکەیت .دەتوانیت خۆت بچیت بۆ ئەوێ بەاڵم
زۆربەی جار خەڵك دەبێت تەلەفوون بکەن بۆ  999و داوای
ئەمبواڵنس بکەن .چارەسەری پزیشکی کاتی کوتوپڕی هەمیشە
خۆڕاییە.

ناتوانیت واڵت بەجێ بهێڵیت ،تۆ دەتوانیت بەخۆڕایی ئەمانە
وەربگریت:
 چارەسەر لەالی PG
 چارەسەری نەخۆشخانە بەاڵم تەنها لە کاتێکدا کە
چارەسەرەکە بەر لە وەرگرتنی دوا ڕەتکردنەوەی داوای
پەنابەری دەستی پێ کردبێت
 چارەسەری کوتوپڕی نەخۆشخانە لە بەشی کارەسات و
کوتوپڕی
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