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 ئھنجامدانی کاتی لھ بھنجکردن
 دڵدا نھشتھرگھری

 کاتی لھ پێگھیشتوو کھسانی بھنجکردنی بھ سھبارەت پێدەدا زانیاریت نامیلکھیھ ئھم
 و لھماوەی و نھشتھرگھریھکھ بھرلھ بکھیت چاوەڕێی دەکرێت کھ ئھوەی و دڵدا نھشتھرگھری

 .نھشتھرگھریھکھدا لھپاش
 

 نھشتھرگھری وپزیشکی بھنج پزیشکی و نھشتھرگھری پێش ھھڵسھنگاندنی نۆرینگھی تیمی
 مھترسیھکانی و سوود و دیاریکرا چارەسھری بھ سھبارەت دەخھن بھردەست وورد زانیاری

 .دەرمانھکھ
 

 جۆرەکانی لھ ئاڵۆزترە دڵ نھشتھرگھری گرتووە،چونکھ لھخۆ زۆرری زانیاری نامیلکھیھ ئھم
 کھلھالیھن بخوێنیتھوە دیکھ زانیاریھکی ھھر و نامیلکھیھ ئھم دەبێت. نھشتھرگھری دیکھی

 .دابینکراوە نھخۆشخاتھوە
 

 دڵ؟ نھشتھرگھری بۆ ئامادەکردن خۆ چۆنێتی
) نین قھڵھو و ھھیھ ڕێکیان الرێکی و لھش کھ کھسانھی ئھو( زراف کھسانی کھ دەرخستووە ئھوەیان پزیشکی کایھی توێژینھوەکانی

 ئھگھر. قھڵھون و زۆرە کێشیان کھ کھسانھی بھو بھراورد بھ نامێنێت لھسھر رگھرییھکھیاننھشتھ نیشانھکانی و چاکدەبنھوە زووتر
 تادەتوانیت ھھوڵبدەیت و دیکھ تھندروستی نھخۆشیھکی ھھر چارەسھرکردنی لھ بیربکھیتھوە دەبێت نیھ، کتوپڕ چارەسھری بھ پێویستت
 بۆ بیگریتھبھر دەتوانیت کھ ھھیھ ھھنگاوانھ ئھو تھیکور خوارەوە الی. نھشتھرگریھکھت بھرلھ گونجاوبکھیت لھشت کێشی

 بیت گونجاو و رێک تالھش لھبھشی نھشتھرگھری بۆ ئامادەکردن خۆ بۆ ھھیھ بھسوود زانیاری ھھروەھا و تھندروستیت باشترکردنی
 sooner-better-k/fitterwww.rcoa.ac.u دەبیتھوە چاک زووتر

 
 کێشان جگھرە
 ئھوەیھ خۆش ھھواڵی. نھشتھرگھری لھپاش بێت دروست بۆ ئاڵۆزیت و گرفت کھ لھوەیت ئھوا بیت جگھرەکێش ئھگھر کھ دەزانین ئھوە
 و چاکبێتھوە زووتر برین دەکرێت نھشتھرگھرییھکھ، دەستپێکردنی پێش لھ کھم ماوەیھکی بھ تھنانھت کێشان، جگھرە لھ وازھێنان بھ کھ

 جگھرە لھ وازھێنان خزمھتگوزاری یاخود پزیشکھکھت. نھخۆشخانھ لھ بێت بھمانھوە پێویستت کھمتریش و کاربکھن باشتر سیھکانت
www.nhs.uk/quit smoking داوای کھواتھ جگھرەکێشان، لھ ھێنان واز اخودی کھمکردنھوەی بۆ بدەن یارمھتیت دەتوانن 

 .بۆت بژاردەکان باشترین بھ سھبارەت بکھ لێ یارمھتیان
 
 ڕوونکردنھوەی). www.ash.org.uk: (بکھ بھستھرە ئھم سھردانی نھشتھرگھری، و جگھرەکێشان بھ سھبارەت زیاتر زانیاری بۆ

ASH نھشتھرگھری و جگھرەکێشان).www.ash.org.uk(  
  

http://www.rcoa.ac.uk/fitter-better-sooner
https://www.nhs.uk/better-health/quit-smoking/find-your-local-stop-smoking-service/
https://ash.org.uk/information-and-resources/briefings/briefing-smoking-and-surgery
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 ئھلکھول
 پێکھێنھرە و ھھستێت خۆی ئھرکی بھ نھتوانێت جگھر کھ وادەکات ئھلکھول. جھستھ لھسھر ھھیھ زۆری کاریگھری ئھلکھول

 رۆژێک ھھر بۆ کھ دیاریکراوەکان رێژە بھپێی دەبێت. برینھکان ڕێژبوونیسا بۆ گرنگن کھ بکات درووست جھستھ سھرەکیھکانی
 زانیاری دەتوانیت. نھشتھرگھری لھپاش ساڕێژبوونھوە بۆ بھھێزبکھیت جھستھت توانای تاوەکو بخۆیتھوە کھولیھکان مادە دانراوە
 باشتر تھندروستی ماڵپھڕی لھسھر بۆت دەکانیسوو و کھولیھکان ماددە خواردنھوەی کھمکردنھوەی چۆنێتی بھ سھبارەت ببینیت بھسود

).less-health/drink-www.nhs.uk/betterNHS ( 
 

 خۆراکی پارێزی
 .ینھشتھرگھر دوای لھ دەدات جھستھ ساڕێژبوونھوەی خێرا یارمھتی چونکھ بخۆیت، تھندرووست خۆراکی بدە ھھوڵ

 
 ھھروەھا. سییھکان و دڵ لھسھر فشار کھمکردنھوەی لھ یارمھتیدەرە ئھمھ چونکھ دابھزێنی، کێش بدە ھھوڵ قھڵھویت، کھسێکی ئھگھر
 یارمھتیت و دەکاتھوە کھم خوێن مھیینی مھترسی کاتدا لھھھمان دەکات، شھکرە نھخۆشێ جڵھوی باشتر و دادەبھزێنێت خوێن فشاری
 .ھیتبک وەرزش ئاسانتر دەدات

 
 . کێش لھدەستدانی بژاردەکانی بھ سھبارەت بکھ پزیشکھکھت بھ ڕاوێژ

 بکھ ماڵپھڕە ئھم سھردانی کێش، و بھنج سھبارەت زیاتر زانیاری دەستکھوتنی بۆ
 translations/sorani/information-www.rcoa.ac.uk/patient 
 

 وەرزشکردن
 بھ سھبارەت. نھشتھرگھریھکھ لھ نزیک لھماوەی زیاتر کاری بۆ ئامادەبوون بۆ بدات سییھکان و دڵ یارمھتی دەکرێت وەرزشکردن
 نھشتھرگھر پزیشکی یاخوود گشتییھکھت پزیشكھ بھ ڕاوێژ بۆت، گونجاوە کھ وەرزشانھی ئھو جۆری بھ سھبارەت زانیاری وەرگرتنی

 .بکھ
 

 بھ نھشتھرگھریھکھ دەکرێت ھێشتاش نھکھیت، زیادە جھستھیی جاالکی ئھوەی بۆ کردووی ڕێنموونی پزیشکھکھت ئھگھر تھنانھت بھ�م،
 .بدرێت ئھنجام مھترسی لھ دوور شێوازێکی

 
  دیکھ تھندرووستی کێشھی ھھبوونی
 سییھکان، دیکھی نھخۆشییھکی ھھر یاخود ڕەبۆ خوێن، بھرزەفشاری شھکرە، نھخۆشی وەک ھھیھ دیکھت تھندروستی کیێشھی ئھگھر
 ئھمھ. وەردەگریت ژەمھکان دروستی بھ و نوێن دەرمانھکان کھ لھوەی بھرەوە دڵنیا پزیشکھکھتدا لھگھڵ نھشتھرگھریھکھ بھرلھ ئھوا

 دەستھبھردەکات نھشتھرگھریھکھ ھوتنیسھرک ھھلی باشترین و نھشتھرگھریھکھت دواخستنی لھ ڕێگھگرتن بۆ بدات یارمھتیت دەتوانێت
 .دەباتھڕێوە بھباشی چارەسھریش و
 

 پێش خوێنت ئاستی باشترکردنی بۆ چارەسھرکردن دەربارەی بکھیت خۆت پزیشکی لھگھڵ قسھ پێویستھ بیت، کھمخوێن تۆ ئھگھر
 . پێبدرێت نتخوێ نھکات پێویست لھوانھیھ و چاکبوونھوەت لھکاتی دەداتێ زیاترت وزەی ئھمھ. نھشتھرگھری

 
 باشترکردنی ھۆی دەبێتھ ئھمھ. بکھیت خوێنت شھکری ئاستی کۆنترۆڵی کھ گرنگھ ئھوە ھھبێت، شھکرەت نھخۆشی تۆ ئھگھر

 ئھوەی بۆ بکھ شھکرەت و) GP(گشتی پزیشکی لھگھڵ کار. بیت ھھوکردن تووشی کھمتر تۆ کھ دەکات وا و برینھکانت چاکبوونھوەی
 . نھشتھرگھری پێش بکھیت کۆنترۆل شێوە باشترین بھ خوێنتا لھ شھکر ئاستی بدەیت ھھوڵ

 
 دەستکرد ددانی و ددان
 چارەسھری و بکھ ددانھکھت پزیشکی سھردانی نھشتھرگھریھکھت پێش تکایھ ھھیھ، دەستکردت یاخود لھق دانێکی ھھر ئھگھر

 گرنگھ. بھنجدا کاتی لھ دادەنرێت بۆ ھھناسھدانت بۆری کاتێک تێکبشکێت لھقھکانت ددانھ کھ ھھیھ کھم مھترسیھکی. وەربگرە پێویستت
 بھکتریا ئھوەی ھۆی دەبێتھ ئھمھ چونکھ نھکردوە، ھھویان نھشتھرگھری لھپێش و باشدان دۆخێکی لھ پووکت و ددان کھ لھوەی دڵنیابن
 .ئێندۆکاردیتس دەوترێت پێی کھ لھدڵدا مھترسیدار ھھوکردنێکی ھۆی دەبێتھ و خوێنھوە ناو بچێتھ

  

http://www.nhs.uk/better-health/drink-less
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/sorani
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 نھشتھرگھریھکھ؟ پێش ھھڵدەسھنگێنرێم چۆن
 بۆ نۆرینگھیھ ئھم). وەرگرتن پێش نۆرینگھی( ھھیھ نھشتھرگھرییان پێش ھھڵسھنگاندنی نۆرینگھی نھخۆشخانھکان زۆربھی

 پێویست لھوانھیھ. ڕێکدەخات گورچیلھکانت و سی و دڵ و خوێن بۆ پێویست پشکنینێکی ھھر و دەکات ئامادەت دڵت نھشتھرگھری
 .بیت ئامادە وادە یھک لھ زیاتر لھ بکات

 
 دەکھن پرسیار. بزانێت چاالکیھکھت و گشتی تھندروستی ئاستی دەربارەی دەیھوێت نھشتھرگھری پێش پھرستاری یان بھنج پھرستاری
 ڕابردوودا لھ لھوانھیھ کھ بھنجێک ھھر و دڵت، کێشھی کھھھتھ، ھھستیاریھک دەیخۆیت،ھھر کھ دەرمانانھی ئھو دەربارەی

 ئھم کۆپیھکی دەتوانی(بھێنیت خۆتدا لھگھڵ دەیانخۆیت ئاسایی شێوەیھکی بھ کھ دەرمانانھی ئھو لیستی باشھ بیرۆکھیھکی. ەرتگرتبێتو
 ). وەرگریت پزیشکھکھت یان دەرمانسازەکھت لھ لیستھ

 
 . دەکھن ملت جوالندنی یان تدەم کردنھوەی لھ ھھبێت کێشھیھکت ھیچ ئھگھر کھ و دەسکردەکانت ددانھ و ددان لھ پرسیار ھھروەھا

 
 خواردنھوە و خواردن لھ واز نھشتھرگھریھکھ پێش پێویستھ کاتێکھوە چ کھلھ دەکاتھوە ئاگادار ئێوە بھنج پزیشکی یاخود پھرستارەکھ

 ئاو نھشتھرگھریھکھ پێش کاتژمێر دوو تا و بخۆن خوادن نھشتھرگھریھکھتان پێش کاتژمێر شھش تا جار،دەتوانن زۆربھی. بھێنیت
 . کھمتر حاڵھت ھھندێک لھ وە بخۆن،

 
 ئھگھر. نھشتھرگھریھکھ ڕۆژی لھ وەریبگری پێویستھ کھوا دەداتێ دەرمانانھ ئھو دەربارەی ڕێنماییت پھرستارەکھ یاخود بھنج پزیشکی
 .نھشتھرگھریھکھ کاتی بھرلھ بخورێت ئاودا پھرداخێک لھگھڵ ئھمھ دەتوانرێت بکات پێویست

 
 نیگھرانییھک ھھر تاووتوێی و بکھیت پرسیارێک ھھر کھ دەبێت ئھوەت ھھلی تۆ نھشتھرگھری، پێش نگاندنیھھڵسھ نۆرینگھی لھ

 دەربارەی بڕیاردان لھ دەبینن کارا ڕۆڵێکی کھ نھخۆشانھی ئھو. ھھتبێت بھنجھکھ و نھشتھرگھریھکھ دەربارەی لھوانھیھ کھ بکھیت
 و ھاوبھش بڕیاری دەربارەی بزانیت زیاتر دەتوانیت. ھھیھ باشتریان نجامیدەرە و پھشیمانن کھمتر نھشتھرگھری پاش چارەسھریان

 کاتی چاودێری سھنتھری ماڵپھڕی لھسھر تھندروستی چاودێری پسپۆڕانی لھگھڵ گفتوگۆکانت لھ یارمھتیدانت بۆ بھسوود ئامرازی
 making-decision-.cpoc.org.uk/sharedwww نھشتھرگھری

 
 ڕوودەدات؟ چی نھشتھرگھریھکھ کاتی لھ
 پزیشکی نھخۆشخانھ، ھھندێک لھ. نھشتھرگھریھکھت پێش دەکات نھخۆشخانھ لھ سھردانیت دەکات چاودێریت کھ بھنجھی پزیشکی ئھو

 .ببیتھوە ئارام ئھوەی بۆ بھنجکردنت پێش پێبدات بێھۆشیت دەرمانی ھھندێک لھوانھیھ بھنجکردنت
 

 ھھموو کھ دەکات لھدەست بازنێکت پھرستارەکھت .بکھیت لھبھر نھشتھرگھری جلی کھ کھ لێدەکرێت داوات نھشتھرگھریھکھت، پێش
 گۆرەوی نھشتھرگھری، ھھندێک بۆ .دەنوسرێت لھسھری ھھیھ ھھستیاریت بھچیش بکات پێویست ئھگھر و لھسھرە تۆی زانیاریھکی

 .قاچھکانتدا لھ نھبیت مھین خوین توشی ئھوەی بۆ دەکرێت لھپێ گوشھر
 

 ئامێرێکت چھند دواتر. زانیاریھکانت لھ دڵنیابێت ئھوەی بۆ دەتبینێت بھنج پزیشکی یاریدەدەری نھشتھرگھری، ژوری دەگھیتھ کاتێک
 لھ گیرەیھک ھھروەھا خوێن، پھستانی ئامێری ،)جی سی ئی( دڵ لێدانی چاودێری ئامێری لھوانھ). چاودێری ئامێری(دەبھستن پێوە

 بزانن ئھوەی بۆ بدەن نێوچھوان لھ پالستھرت ھھندێک لھوانھیھ. خوێنتدا لھ ئۆکسجین ریژەی پێوانھکردنی بۆ دەدەن گوێت یان پھنجھت
 .مێشکت ئۆکسجینی ئاستی پێوانھکردنی و بھنجکردنھکھ لھماوەی دەخھویت چھند ماوەی بۆ کھ
 

 ھھر کھئازارەکھی دەکات سڕ پێستت ناوچھیی بھنجی نیوە. دەخھن دەمارەکانت لھ) ھزیموغ ئاوی سۆندی( کانولھت سێ یان دوو
 ئۆکسجینی و ئارامبونھوە بۆ ئارامکردنھوەوپێبدەن دەرمانی لھوانھیھ ماوەیھدا، لھو. پشکنین بۆ دەبێت ئاسای وەرگرتنی خوێن ئھوەندەی
 .ھھناسھدان بۆ پێبدەن زیاترت

 
 ?ریھکھنھشتھرگھ کاتی لھ ڕوودەدات چی

 بۆریھکی بھنجکردن پزیشکی بھنجکراویت، تھواوی بھ کاتێک. پێدەدەن بھھێواشی قۆڵت ناو چوونھ بۆ دەرزیھک لھڕێی بھنجھکھت
 بۆ دەبات سیھکانت بۆ بھنجکھر گازی و ئۆکسجین گۆڕکێکھر ھھوا ئامێری دەڵێن پێ کھ ئامێرێک. دادەنێت دەمت لھسھر ھھناسھدان
 . بھنجھکھ بھردەوامی
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 چھندە گورچیلھکانت کھ بزانرێت ئھوەی بۆ دەبھسترێت میزڵدانتھوە بھ) میز سۆندەی(نھرم سۆندەیھکی. بھنجکردنھکھت دوای وەھاھھر
 دڵت وێنھی نیشاندانی بۆ گھدەت بۆ دەبھن دەمتھوە لھڕێگھی) ئی ئۆ تی(سۆنھرکردن بۆریھکی بھنجکرایت کاتیک .دەردەدەن میز

 . بھخھبھربێتھوە ئھوەی پێش ردەھێنرێتھوەدە ئھوە. نھشتھرگھریھکھ لھماوەی
 

 ھھندێک کھ ئھوەیھ بۆ ئھوەیان). بھنجکردن بھ نوستنت( بھنجدەکرێیت کھ ئھوەی دوای دەدەن ملت لھ دیکھ گھورەی کانولھیھکی
 دەکرێت کاتھ لھو جار زۆربھی ئھوە. کاردەکات باشی بھ دڵت چھندە کھ بزانن ئھوەی بۆ دەرە یارمھتی کھ پێبدەن دیاریکراوت دەرمانی

 بۆ بھنج نیوە بھبھکارھێنانی(  دابنێن بۆت بھنجکردنت پێش بوو باش پێی بھنجھکھتت پزیشکی ئھگھر. نوستویت و بھنجکراویت کھ
 . دەکھن لھگھڵ قسھت لھوبارەیھوە) پێستت سڕکردنی

 
 بێت، نھشتھرگھریھکھت حاڵھتی ئھوە ئھگھر. بدات لێ دڵت ئھگھر نادرێت ئھنجام کردن نھشتھرگھری دڵ، نھشتھرگھریھکانی لھ زۆر بۆ

 دڵ کاری ئامێرە ئھو) سیھکان و دڵ ئامێری(  پاس بای کاردیۆپھڵمۆنھری ئامێری دەڵێن پێی دەبھستن تایبھتتھوە پھمپێکی بھ تیمھکھت
 لێدانی بۆماوەیھک انندەتو تیمھکھ کھ ئھوەیھ واتای ئھوە. خوێنت بۆ دەکات زیاد ئۆکسجینیش ھھروەھا. لھش بۆ دەبات خوێن و دەکات
 و بھنج پزیشکی. دەخایھنن کاژێر پێنج بۆ سێ دڵ نھشتھرگھیھکانی زۆری. نھشتھرگھریھکھ بھشێکی بۆ سھالمھتی بھ بوەستێنن دڵ

 .لھوماوەیھدا دەکھن چاودێریت لھنزیکھوە دەکھن ئاراستھکھرەکھ خوێن ئامێری چاودێری کھ کارەکان تھکنیک
 

 بۆ کانولھوە ڕێگھی لھ تێدەکھن خوێنت تیمھکھت. دڵ گھری نھشتھر لھماوەی لێبڕوات خوێنت دێکھھن کھ ئاساییھ شتێکی ئھوە
 و دەکھنھوە کۆ خوێنت) خانھ پاراستنی( تایبھت ئامێرێکی بھکارھێنانی بھ کرا، شوێنێک ھھر لھ. چووەکھ لھدەست خوێنھ جێگرتنھوەی
 بھ ھاتوە بھکار خوێنھی ئھو. ھھبێت نھشتھرگھری دوایی یان کاتی لھ خوێن گواستنھوەی بھ پێویستیت لھوانھیھ. لھشت دەیکھنھوە
 پێ خۆێنت پێیھتی پێویستیت کھ لھوەی زیاتر. سھالمھتھ تھواو مۆدێرن شێوەی بھ خوێن گواستنھوەی و کراوە بۆ پشکنینی ووریایھوە

. خوێن پھڕەکانی یان بھستوو و خاوێن الزمایپ وەکو بێت خۆێن دیکھی پێکھاتھی بھ پێویستیت دەکرێت. ھھستانھوە سالمھتی بۆ نادەن
 .بکھیت رەزامھندی فۆرمێکی واژۆکردنی داوای لھوانھیھ و دەکات بۆ ئھمانھت ھھموو باسی بھنج پزیشکی

 
 ?نھشتھرگھریھکھ پاش لھ ڕوودەدات چی
 ئاستێکی بھ پێویستیت ئھوەی لھبھر ئھمھش. بھرز پشتپێبھستنی یھکھی یاخود چڕ چاودێڕی یھکھی بھشی دەبرێیتھ نھشتھرگھریت دوایی
 .بکرێت دابین تر قاوشھکانی لھ ناتوانرێت کھ ھھیھ تر تایبھت پھلی و کھل و تھندروستی چاودێری و پھرستاری بھرزی

 
. دەکھن گورچیلھکانت کاری و ھھناسھدانت و خوێنت پھستانی و دڵت لێدانی چاودێری بھوردی چڕ چاودێری یھکھی تیمی

 . رێکدەخات پێویستیھکان گوێرەی بھ دەرمان و شڵھ پھرستارەکھت
 
 .بھنجھکھت کۆتاییھاتنی بۆ گونجاو کاتێکی ھھتا پێوەدەبێت ھھواگۆڕکێکھرەکھت و دەتھێلنھوە خھوێنراوی بھ
 

 .لووت و دەم لھسھر ماسکھوە رێگھی لھ دەدەن پێ ئۆکسجینت و الدەبھن دەستکرد ھھناسھدانی بۆری چڕ چاودێری یھکھی تیمی پاشان
 رۆژانێک تھنانھت( لھمھش بێت زیاتر دەکرێت. دەکرێت نھشتھرگھری دوایی کاتژمێر شھش بۆ چوار ئاسایی شێوەی بھ ئھمھ

 ئھمھت باسی نھشتھرگھری پێش بھنج و نھشتھرگھری پزیشکی .ھھبوو ھھناسھدانت کێشھی ئھگھر یان زەحمھت حالھتی لھ) بخایھنێت
 .دەبێت پێ پێویستت وابوو پێیان ئھگھر دەکھن لھگھل

 
 لھ شلھیھک ھھر ھھڵمژینی بۆ دەبێت پێوە بۆریت دوو یان یھک. شاشھکانھوە و دلۆپھ بھ دەبیت بھستراو ھێشتا دێیتھوە، ھۆش بھ کاتێک
 بھکاری بکات پێویست گھر دەتوانێ بھنج پزیشکی کھ) دڵ لێدانی وایھری( دەبێت دڵتھوە بھ بھستراو باریک وایھری ھھندێک. سینگتدا
 ناو بۆری بھ پێویستت ھێشتا لھوانھیھ. دەمێننھوە کھم رۆژێکی چھند بۆ تھنھا عادەتھن ئھمانھ. دڵ لێدانی کردنی کۆنترۆل بۆ ،بھێنێت
 .کردن میز دانی یارمھتی بۆ ھھبێت میزڵدان

 
 کاتێک. بمێنیت میئارا بھ ئھوەی بۆ دەدات پێ دلۆپھ رێگھی لھ بھھێزت شکێنی ئازار بھنج پزیشکی نھشتھرگھریت، دوای و کاتی لھ

 شێوازی بھ حھب ئھمھ جیاتی لھ دەتوانی و دەبێت بھھێز شکێنی ئازار دەرمانی بھ پێویستیت کھمتر دەرھات، سینگت ناو پاشماوەکانی
 .بخۆیت دەم بھ عھمھلی

 
 بتوانی ئھوەی بۆ بخۆیت شکێن ئازار پێویستی دەرمانی گرنگھ زۆر. دەکات بۆ ئازارت ئاستی پشکنینیی بھردەوام پھرستارەکھت

 لھ بێ بھردەوام سییھکانت ئھوەی بۆ کۆکھ کاتی لھ) بھلغھم( ھھبیت دەرچھت گرنگھ. بکۆکیت بھباشی و ھھڵکێشی قوڵ ھھناسھی
 بھ کۆکین چونێتی و ھھناسھدان راھێنانی چۆنیھتی باسی سروشتی چارەسھری پزیشکی. سینگ ئیلتیھابی لھ بکات رێگری و ئیشکردن
 .کاتدە بۆ گونجاوت شێوەی
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 ئھندامانی و تۆ ڕێنمای پھرستارەکھت. با� پاڵپشتی یھکھی یان چڕ چاودێری یھکھی لھ مانھوەت ماوەی لھ بکرێیت سھردانیی دەکرێت
 کھ دەکرێیت چاودێری شوێنێک لھ تۆ چونکھ. کردن سھردانی کاتی گھڵ لھ بکھن سھردانت دەتوانن کھس چھند کھ دەکات خێزانھکھت

 .مندال کردنی سھردانی بۆ نھبێت گونجاو لھوانھیھ یھ،تیا نھخۆشی زۆر کھسی
 

 ئھمھ. نھخۆش) قاوشی(ژووری بۆ دەگوازرێیتھوە نھما، چڕ چاودێری ژووری لھ چارەسھر و کردن چاودێری بھ پێویستیت کاتێک
 .دەبێت نھشتھرگھریھکھ پاش رۆژ سێ یاخود دوو عادەتھن

 
 دەتوانیت کھیش و دەخایھنێت چھند چاکبوونھوەت دەکات پێشبینی کھ تھرگھریھکھتنھش پزیشکی لھگھڵ بکھیت ئھوە تاووتوێی دەتوانیت

 .ماڵھوە بگھڕێیتھوە
 

 چین؟ دڵ نھشتھرگھری مھترسیھکانی و) کێشھ(ئالۆزی
 پێش گشتیت تھندروستی و دەکات کار دڵت باش چھندە و دلت نھشتھرگھری جۆری لھسھر نھشتھرگھری دوایی و لھکاتی مھترسی

 .دەوەستێت نھشتھرگھری
 

 دڵ نھشتھرگھری کاتی لھ بھنجکردنھکھتدا لھماوەی
 بھ پێگھیشتن زیان و ھھوکردن و بھربوون خوێن ئھمانھشدا نێو لھ. کردن چاودێری و دلۆپھ, بۆری دانانی لھگھل ھھن مھترسی ▪

 . حاڵھتدان 100رلھھھ حاڵھت 1لھ ئاسایی شێوەیھکی بھ مھترسیھکان. نھشتھرگھریھکھ شوێنی لھ نزیک جھستھی بھشھکانی
 .حاڵھتدا10,000لھ 1 کھمتر دەگمھنھ زۆر ئیکۆ سۆنھری لھ سورێنچک تێکچوونی مھترسی ▪
 
 : ھھیھ دڵیش نھشتھرگھری بۆ) عام بھنجی( گشتی بھنجی الوەکیھکانی کاریگھریھ و مھترسی ھھموو ▪

 . ئاسایین نیشانھی نھشتھرگھری دوایی ئێشان قورگ و دڵتێکھھالتن بھ کردن ھھست ●
 دەگرێتھوە چاو و دەمار و ددان بھ گھشتن زیان ئاساییھکان نا مھترسی ●
 کھسی ھاتنھوەی بھئاگا کێشھی مھترسی گھورە توێژینھوەیھکی -)نییھ باو(  ئاساییھ نا دڵ نھشتھرگھری کاتی لھ ھاتنھوە بھئاگا ●

 داناوە کھس 8,600 لھھھر کھس 1 بھ دڵدا نھشتھرگھری کاتی لھ) نھخۆش(
 . دەگمھنھ بھنجکردن دەرمانھکانی بھ) حھساسیھت( ھستھوەریھ بوونی دروست ●

 
: بھردەستھ کۆلیژ ماڵپھڕی لھسھر بھنجکردن پرۆسھی و بھنج مھترسیھکانی دەربارەی نامیلکھکان
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 .دڵ نھشتھرگھری لھ ھھستانھوە کاتی
 رەنگھ,  خۆت تایبھتی کھیسی بنھمای لھسھر. دیکھ نھشتھرگھریھکانی لھ بێت ئالۆزتر دەکرێت دڵ نھشتھرگھری لھ چاکبوونھوە

 :  نمونھ بۆ ، زیاتربێت چارەسھری بھ پێویستت
 
 گشتی شێوەیھکی بھ و خۆی ئاسایی کاتی لھ زیاتر ماوەیھکی بۆ ھھبێت ھھوا گۆرینی یارمھتی بھ پێویستی سییھکانت لھوانھیھ ▪

 . نھخۆش 10 لھ کھس 1 دەوروبھری لھ ئاساییھ ئھمھ.  کاتھدا لھم دەخھوێندرێیت
 بۆری بۆ بگۆڕدرێ دەم ناو لھ ھھناسھدان بۆری پێویستھ ئھوا ، کھم رۆژێکی چھند لھ زیاتر بو ھھبوو ھھواگۆڕ بھ پێویستت ئھگھر ▪

 1 لھ ئاساییھ ئھمھ.  دەچێت ھھوات بۆری ناو بۆ راستھوخۆ ملت پێشھوەی بھشی لھ بۆڕییھ ئھم. ملت لھ ھھناسھدان پالستیکی
 نھما پێویستی ئھگھر ببرێت ال دەتوانرێت ئاسانی بھ ملت لھ پالستیکی بۆری. حاڵھت 100 لھھھر حاڵھت

 ئھگھر.  دەکھن ئھوە چاودێری بھوردی پھرستارەکان و پزیشک ، ھھبێت ناوەوە بھربوونی خوێن نھشتھرگھریھکھ ایدو ئاساییھ ▪
 و نھشتھرگھری ژووری بتگھڕێنھوە بدەن بڕیار نھشتھرگھری و بھنج پزیشکی لھوانھیھ ، بوو زۆر کھ بھربوونھ خوێن

 دوایی کاژێرێک چھند بۆ بھبھنجکراوی بۆچی کھ ھۆیھی لھو کھبھشێ ئھمھ.  خوێنھکھ وەستاندنی بۆ بکھن زیاتر نھشتھرگھری
 دەمێنێتھوە نھشتھرگھری بوونی تھواو

. چاکبوونھوەیدا ماوەی لھ روودەدات دڵی ترپھی لھ بوون نائاسایی ھھندێ دەکرێت بۆ دڵی نھشتھرگھری کھ کھسێک ده ھھر لھ سىَ  ▪
 نھشتھرگھری پزیشکی لھالیھن کاتی شێوەیھکی بھ دڵ لێدانی ریوایھ نھشتھرگھریدا کاتی لھ بکات پێویست جارئھگھر زۆربھی

 دوایی دەبێت ھھمیشھیی لێدانی دڵ ئامێری بھ پێویستیان کھم نھخۆشێکی چھند. دڵ لێدانی یارمھتیدانی بۆ دادەنرێت) جھراح(
 .نھشتھرگھری

 5بۆ 3 نێوان لھ مھترسیھکھ ەوەستێت،د نھشتھرگھریھکھ جۆری بنھمای کھلھسھر ، ھھیھ ڵتھ جھ مھترسی دڵ نھشتھرگھری دوایی ▪
 لھسھر ھھیھ کاریگھری کھ درێژخایھن یان کاتی کێشھی ھۆی دەبێتھ مێشک جھڵتھی.  دەبێت) نھخۆش( کھیس 100 لھھھر کھس
 دەبێت کوشندە جار ھھندێ دان وقووت وقسھکردن جوڵھ

http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/sorani
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 گورچیلھ شتنی ئامێری ودەکرێ باشتر یھکیشێوە بھ کارکردن بۆ ھھیھ زیاتر یارمھتی بھ پێویستی کات ھھندێ گورچیھکانت ▪
 لھھھر نھخۆش 1 دەوروبھری لھ ئاساییھ ئھمھ. گورچیلھکاندا چاکبونھوەی کاتی لھ پیسی لھ خوێن پاککردنھوەی بۆ بھکاربھێنرێ

 .بوو پێی پێویستت ئھگھر خوێنبھرەکانت لھ یھکێ ناو بۆ بھکاربھێنی تر دڵۆپھیھکی کھ پێویستھ بھنج پزیشکی. نھخۆشدا 50
 نھخۆش 1 دەوروبھری لھ ئاساییھ ئھمھ. چاکبوونھوەی کاتی لھ باشی بھ خوێن ناردنی بۆ ھھبێ یارمھتی بھ پێویستی لھوانھیھ دڵت ▪

 پھمپی کات ھھندێ بھ�م ئھمھ، ئھنجامدانی بۆ دەداتێ دەرمانت بھنج پزیشکی کھیسھکاندا زۆربھی لھ .نھخۆشدا 100 لھھھر
 .کاردەکاتھوە خۆی بھ دڵ کاتھی ئھو تا بھکاردەھێنرێت دروستکراو

. نھشتھرگھریھکھدا کاتی لھ ھھناسھدانھوە و دڵ ئامێری بھ بھسترابوویت ئھگھر دڵدا ناو لھ ھھیھ ھھوکردن بھ تووشبوون مھترسی ▪
 .نھخۆشدا 5,000 لھھھر 1 لھ کھمتر - دەگمھنھ مھترسیھکھ

 
 ئھگھر. بزانن پێویستی بھ ئھگھر نھشتھرگھری ئھنجامدانی پێش ڵھگھڵت دەکھن ووێژ گوت مھترسیانھ ئھم نھشتھرگھریھکت تیمی

 کھچارەسھری لھوەی وەک دەبێ کھمتر زۆر لھسھرت مھترسیھکان ھھبێ، زیادانھ چارەسھریھ لھم یھکێ ھھر بھ پێویستیت بھڕاستی
 . وەرنھگرتبێت چارەسھریت کھ ئھوەوە ھۆی بھ بکرێت ئاڵۆزبوونھکان

 دڵ نھشتھرگھری کۆمھڵھی ماڵپھڕی لھسھر ئاڵۆزبوون ئھگھری و دڵ نھشتھرگھری لھسھر ێدەستکھو ووردتر زانیاری دەکرێ
 ) : BHF( بھریتانی دڵی ودەزگای) SCTS(وسینگ

 
 www.scts.org/patients(( نھخۆشھکان ▪
 www.bhf.org.uk/informationsupport/treatments: خوێن وسوڕی دڵ نھخۆشیھکانی چارەسھریھکانی ▪
 

 .کراوە دابین یارمھتیدان بۆ پێوانھیھ ئھم. ژمارەکان و وشھکان لێکدانھوەی چۆنیھتی لھ جیاوازن خھڵک
 
 
 
 
 
 

 دەگمھن زۆر دەگمھن نیھ باو باو باو زۆر
 ۱۰۰۰۰۰ لھ ۱

 لھ کھس یھک
 شارۆچکھیھکی
 گھورەدا

 10,000 لھھھر 1
 لھ کھس یھک

 شارۆچکھیھکی
 بچووکدا

 1,000 لھھھر 1
 کھس یھک
 گوندێکدا لھ

 100 لھھھر 1
 کھس یھک

 شھقامێکدا لھ

 ۱۰ لھ ۱
 کھس یھک

 خێزانھکھتدا لھ

 

 دەستبکھوێ؟ زیاترم زانیاری کوێ لھ
 لھسھر تێدایھ زانیاری لھوانھ وزۆرێک دڵ نھشتھرگھری دەربارەی ھھیھ خۆیان بھ تایبھت نامیلکھی نھخۆشخانھکان لھ زۆر

 .بھنجکردن
 

 "کۆلیژەکھ ماڵپھڕی لھسھر ببینیھوە زیاتر زانیاری نامیلکھی دەتوانیت
 information/translations/sorani-www.rcoa.ac.uk/patient یاخود بھنجکردن بھشی لھ نامیلکھکھ ھھروەھا 

 .دەبێت بھردەست نھخۆشخانھکھت لھ پێشتر ھھڵسھنگاندنی کلینیکی
 
 

  

http://scts.org/patients
http://www.bhf.org.uk/informationsupport/treatments
http://www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/sorani
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بارەیھوە بدەین. ئێمھ پێشبینی ئھوە ناکھین  ھھموو ھھوڵی ئێمھ ئھوەیھ زانیارییھكانی ناو ئھم بروشورە بێ ھھڵھ و نوێ بن، بھ�م ناتوانین دڵنیایی لھم
ر جۆرە ئھم زانیارییھ گشتیانھ و�مدەرەوەی ھھموو پرسیارێكتان بن و ھھڵگری ھھموو ئھو شتانھی بۆ ئێوە گرینگن. باشتر وایھ بڕیارەكانتان و ھھ

نن. ئھم بروشورە باشترە وەك تاكھ سھرچاوەی نیگھرانییھكتان بھ تیمی پزیشكیی خۆتان ڕابگھیھنن و ئھم بروشورە وەك ڕێنوێنێك بھكار بێ
ئامۆژگاری لھبھر چاو نھگیرێت. نابێت بۆ مھبھستی تیجاری و پیشھیی بھكار بھێنرێت. بۆ ئاشکراکردنی تھواوەتی، تكایھ كرتھیھك لێرە 

)information/translations/sorani-patientwww.rcoa.ac.uk/.بكھن ( 

 ھھموو وەرگێڕانھکان لھالیھن گرووپی »وەرگێڕانی بێسنوور «ئامادەدەکرێن و تێکستھکان لھ رووی كوالیتییھوە پێداچوونھوەیان بۆ دەكرێت بۆ
 ئھوەی تا ئھو جێیھی بكرێت بێ ھھڵھ بن، بھ�م دیسان ئھگھری ئھوە ھھیھ ھھندێكیان ھھڵھیان تێدا بێت یان زانیارییھكان بھ درووستی

 .وەرنھگێڕدرێنھوە

 

 چیھ تۆ ڕای کھ بڵێ پێمان
 .نامیلکھکھ بردنی پێش بھرەوە بۆ وەردەگرین ھھند بھ پشنیارەکان ئێمھ

 
 patientinformation@rcoa.ac.uk بۆ ن بنێر بۆمان ئیمێڵ بھ تکایھ ھھیھ سھرنجێکتان ھھر ئھگھر

 
 
ی شاهانەیی پ��شکاین بەنج   ش  کۆل�ێی

Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
02070921500 

 

www.rcoa.ac.uk 
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،  لە ماوەی �ێ ساڵدا پ�داچوونەوەی بۆ دەک��ت.  ئەم نام�ل�ە�ە پاش بەرواری چاپکردن و دەرچووین

 
 

 کۆل��ب شاهانەیی بۆ پ��شکاین بەنج  2022©
ت بەش�ک لەم نام�ل�ە�ە بەکار�ــهێن�ت دەک��ت ئەم نام�ل�ە�ە بۆ مەبەسئت بەرهەمهێناین زان�اریی نەخۆش کۆیپ بک��ت. تکا�ە ئاماژە بەم سەرچاوە سەرەکی�ە بدە. ئەگەر حەزدەکە�

انیئن گونجاو ئاماژەی پێبدر�ت و لۆگۆ و ه�ما بازرگانی�ەکا ن وکراوە�ە� د�کەدا، دەب�ت س��اس و پ�ی  ن و و�نەکان ����نەوە. بۆ زان�اری ز�اتر، تکا�ە پەیوەند�مان پێوە بکەن. لە ب�ڵ
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