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Penca we 
Ji bo neştergerîyên 
mezin 
Di gel pilana girêbûna bilind an çavdêrîya 
tîndar ya duvre 
Ev belavoke bu herkesekîye ewê neştergerêyek mezin bikin û hatîn 
e agehdarkirin ku dibe ew pêwist bibin li nav Yekîneya Girêbûna 
Bilind an Yeka Çavdêriya Tîndar biminn peştê neştergerîya wan. Ew 
ji alê pizîşkên pencê hatîye nivêsîn û bi alîkarîya nexweşan û 
nûnerên nexweşan. 

Pêşgotin 
Di vê belavokê de agahdarî li ser tiştên ku dê beriya emeliyatê biqewimin, vçorên çoda 
ên pencê û helbijarên sivikkirina êşê, û dema ka hûn çaverê çî bikin dema hûn sax dibin 
li nav girêbûna bilind an çavdêrîya tîndar de. 

Penckirin çî ye? 
Penc hesta êş û hestên ne xweş disekinîne. Ew dibe bi awayên cûrbecûr were dayîn û 
hewce nake ku we hergav bêhiş bike. 
Li gorî awayên dayînê, va ne cûreyên cûda yên pencê ne: 
■ penca taybetcihî derzîlêdanên ku beşek piçûk a laşê we bêhest dike. Hûn hişyar 

dimînin û bi tu êş nahesin 
■ penca deverî (stîna peştê an epidural) derzîlêdanên ku beşek mezin an kûrtir a laş 

bêhest dike pêk tîne. Hûn hişyar dimînin an jî hin hedarkirin distînin, lê ji êşê azad in, 
her çend dibe ku hûn hay ji fişar an hestên arkêşanê hebin 

■  Penca giştî rewşa bêhişiyeke kontrolkirî dide. Ew ji bo hin neştergerîyan û rêbazan 
girîng e. Tu bêhiş î û hîs nake 



 2 

■ hedarbûn rewşek 'wek xewê' dide û pir caran bi penca taybetcihî tê bikar anîn. 
Hedarbûn dibe ku sivik an jî kûr be û piştî Hedarbûnê dibe ku her tişt, tiştek an jî tiştek 
bê bîra we. 

Ji bo agahiyên zêde li ser dermanên hedarkirinê, tû dikare belavoka me ya li ser 
hedarkirinê ku li ser malpera me berdest e bibîne: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji 

Pizişkên Pencê 
Pizişkên Pencê ew pizîşkin xwedan perwerdehiya pispor in ku: 
■ Bi we re li ser cûre an cûreyên pencê ku ji bo neştergerîya we bikêrhatî ne gotûbêj 

dikin. Heger di vê yekê de bijare hebin, ew ê di hilbijartinê de alîkariya we bikin 
■ metirsiyên ji pencê bi we re gotûbêj bikin 
■ bi we re bernameyek ji bo penca we û kontrolkirina êşê duvira 
■ penca we bidin û ji bo tenduristî û ewlehiya we li seranserê neştergerîyê û di jora 

başbûnê de berpirsiyar bin. 
û herwesa dibe tû bi Hevkarên Penckirinê re bicivê, ew kesên pisporên tenduristiyê yên 
baş hatine perwerdekirin. Hûn dikarin li ser rola wan û tîma Penckirinê bêtir agahî ji 
malpera me bigrin: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team 

Berî emeliyatê 
Ger hûn neştergeriyek plansazkirî bin, gelek tişt hene ku hûn 
dikarin bikin ku hûn pêşiya neştergerîyê amade bikin. 
■ Heke hûn cixareyê bikişînin, heta ku ji neştergerîyê pêştir bisekinin, dê di dema 

anestetîk û piştî emeliyata we de rîska kêşeyên nefesê kêm bibe. 
■ Heger hûn zêde qelew bin, wê kêmkirina giraniya we gelek metirsîyên pencê kêm 

bike û başbûna we jî pêş ve bixe ji neştergerîyê. Dibe ku di hefteyên berîya hin 
cureyên neştergerîyan da parêzeka taybet li te bihê danîn. 

■ Heger tu diran an tacên sist ên we hebin, dibe ku çareserîya we ji diransazre metirsîya 
zirara diranên we di dema penckirinê de kêm bike. 

■ Heger we pirsgirêkek we ya bijîşkî û domdar hebe, wek nexweşiya şekir, nefestengî an 
bronşît (kulbûna borriyên bakişandinê), pirsgirêkên zengilokê, pirsgirêkên dil an 
xwînpestina bilind, divê pizîşkê we ê gistî van di demeke kurt de berî neştergerîyê we 
kontrol bike. 

■ Zêdebûna çalakiya we di hefteyên berî neştergerîyê de dikare karê dilê we û astên 
saxlemiya we pêş ve bixe. Lêkolînan diyar kirin ku ev yeka dikare cudahiyeke mezin di 
başbûna we de ya piştî neştergerîyê bike. 

■ Wê çêtirîn be heger tû amadehiya heyama başbûnê ya li malê berî demekê bike û ji 
dost û malbata xwe re bêje ka ew ê çawa ji te re bibin alîkar. Bifikire gelo tû hewce 
ye ku li malê guhartinan bike da ku başbûna te hêsantir bibe. 

■ Girîng e ku hûn bifikirin ka di roja neştergerîyê xwe de hûn çawa bikaribin xwe 
vehesînin, ji ber ku berî neştergerîy destpê bike dibe ku hûn li bendê biçekî bimînin. 
Kovaran, lîstikên puzzlê an guhdana muzîkê bi rêya berguhkan dikarin bibin alîkar. 
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Wê çavkaniyên me yên Serxwe Baştir Zûtir (Fitter Better Sooner) agahiyên girîng der 
çawa yek serxwe û baştir bibe ji bo neştergerîyê we peyda bike. Ji bo agahiyên pitr ji 
kerema xwe li malpera me bibînin: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji 

Kilînîka nirxandinê ya pêş-neştergerîyê  
(Klînîka pêş-nirxandinê) 
Bi gelemperî çend hefte berîya neştergerîyê ji we tê xwestin ku hûn werin klînîka 
nirxandina pêşîn. Ji bo piştgirîya we anîna endamekî malbatê an jî hevalekî bikêrhatî ye. 
Ji kerema xwe van tiştan bi xwe re bînin: 
■ Dermanek heyî an dermanên xwe di pakêta xwe ya normal de bînin 
■ çi agahî hebin li ser sehkirin û dermankirinên li nexweşxaneyên din 
■ Ji kerema xwe van tiştan bi xwe re bînin 
■ hemû pîvanên xwînpestana yên nû. 
hemşîreyek dê derbarê asta tenduristî û çalakîyên we da pirsên berfireh ji we bike. 
■ Testên xwînê, ECGyek (şopandina dil) û carinan testên din dê werin kirin an jî bên 

xwestin. Dibe ku ji we bê xwestin ku hûn CPET (testa rahênan ya kardiyopulmonary) li 
ser duçerxeya rahênan bikin da ku hûn binerin bê ka dil û pişik di bêhnvedanê da û 
di dema rahênanê da çawa dixebitin. Ev dikare ji bo texmînkirina başbûna laşê we bi 
neştergerîy û başbûnê ra bibe alîkar. Ev dê alîkarîya bijîşkan bike ku li ser rîska 
neştergerîy ji bo we biryar bidin û gelo divê hûn di ICU an jî HDU da baş bibin an na. 

■ Pizîşkê pencê dikare bi te ra li ser pencî û metirsîyên taybet bi we ra biaxive. Heke ev 
neyê pêşkêşkirin û tu dixwazî bi pizîşkê pencê ra biaxivî, divê tu daxwaza sererastkirina 
vê bikî. 

■ Eger hûn rewşên din ên tibî (wek nexweşiya şekir, nefestengî, xwînpestina bilind,an jî 
edir) hebin, karmendên li klînîkê wê der barê wan de ji we bipirsin. Heke baştir bibin, 
dibe ku ji we bihê xwestin ku hûn pisporên din an jî pizîşkê giştî yê xwe bibînin. Dibe ku 
guhertinên di dermankirina we de carinan hewce bin Kîm carinan ku rewşa we ya 
tenduristîyê baş bibe dibe ku emeliyata we dereng bimîne. 

■ Hemşîre wê çend agahiyan bide der barê ka wê çî rûbde li dema birî emeliyatê û li 
dem û piştî emeliyatê. Ji bo pirsîna pirsan û gotûbêj kirin hizran û derda, ev demeke 
baş e. 

■ Berîya neştergerîy hûn dê talîmatên zelal bidin we ku hûn dê kengî xwarin û 
vexwarinê rawestînin. Ya girîng şopandina vê şîretê ye. Heke di dema penca te de di 
zikê we de xwarin an jî şilavî hebe, dikare bikeve qirika te û têkeve siha te. 

■ Her wiha divê der barê dermanên ku hûn distînin de talîmatan bidin û hûn dê heta 
roja neştergerîyê berdewam bikin an na. 

 

li ser metirsîyan hizirbikin 
Pizîşk neştergerîy û pijîkê penca we dikare agahîyan bide we bê ka ew difikirin ku metirsî 
û sûdên ji neştergerîy ji bo we ne. Ew dikarin ji we re jî metirsî ji nebûna neştergerîy, û ji 
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her dermanên alternatîf re bibêjin. Di hin rewşan de bijîşkên we dikarin pêşniyar bikin ku 
emeliyatek pir birîsk e û ne mimkun e ku serkeftî be. 
Her kes di metirsîyên ku dixwazin bigirin de diguhere. Pizîşkê we dê metirsîyan ji we re 
rave bikin, lê tenê hûn dikarin biryarê bidin ka hûn ê bi pêş ve biçin an jî neştergerîy 
bibin. Tiştek bi te nayê heya ku tû tiştên ku ji bo te hatine plansaz kirin fam neke û 
bipejirîne. Heke tu neştergerîy nexwazî mafê te heye ku tu red bikî. 

Di roja neştergerîy de 
Pêwîst e ku hûn bi baldarî talîmatên di derbarê xwarin, vexwarin û 
birina derman an jî tabletan da hatine dayîn bişopînin. 

Bi pizîşkê pence xwe ra hevnas î 
We pizîşkê pence dê berî ya neştergerîyê bi te ra hev bibîne. Pizîşkê pence ku di pencê 
de perwerdeya pisporî dîtiye, di dermankirina êşê de û di lênêrîna nexweşên li ICU'yê 
de ye. Dibe ku: 
■ dîsa li ser tenduristiya xwe bipirsin, agahiyên ku di klînîka pêş-nirxandinê de hatine 

qeydkirin zelal bikin an jî piştrast bikin 
■ encamên testa xwe binihêrin 
■ li dilê xwe guhdarî bike û bêhnê bistîne 
■ Li stû, çenge, dev û diranên xwe binêre. 
Pijikî penc dê ji we re li ser anestetîka we biaxive, her prosedurên din ên ku dibe ku di 
dema neştergerîyê de li te binêrin û rêbazên alîkarîya êşê nîqaş bikin. Ew dê bikaribin 
pirsên we bibersivînin û fikarên we nîqaş bikin. 

Pirsên ku hûn dikarin bixwazin ji pizîşkê penca xwe bipirsin 
■ Kî dê kî penc min bide? 
■ Tu pêşnîyaza kîjan cureyê dermanê sivikkirina êşê dikî? 
■ Gelo alternatîfên vê rengê dermanê sivikkirina êşê hene? 
■ Metirsîyên vê cureyê penc çi ne? 
■ Metirsîyên min ên taybet hene? 
■ Gelo ez ê pişt re çawa bihesim? 
■ Ez ê heta kengî li HDU an jî ICU'yê bimînim? 
■ Li HDU an jî ICUyê pêdivîya min bi kîjan tedawîyên pisporî heye? 
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Ji bo neştergerîy amade dibin 
■ Ji we tê xwestin ku hûn veguherin kincê şanoyê û dibe ku ji bo stokên zextê bên 

pîvandin. Lixwekirina van alîkariyan pêşî li çêbûna pisîkên xwînê yên di çîmên te da 
digire. 

■ Dibe ku testên te yên xwînê zêdetir bin. 
■ Endamekî xebatkaran dê lîsteya kontrolê temam bike û te bibe jora neştergerêyê. An 

tu yê biçî jora neştergerêyê an jî kursîyeka biteker an jî erebeyê bi kar biînî. 
■ Heke berçavka we hebe, alîkarîya bihîstinê an jî diranên we hebin, hûn dikarin wan li 

xwe bikin da ku biçin jora neştergerîyê. Berî ya ku penc dest pê bike, ji bo ku zirar 
nebînin an jî ji cihê wan neyên derxistin divê hûn wan rakin. 

Beşa neştergerîyê ('jora neştergerîyê') 
Dema ku hûn gihîştin qada jora neştergerîyê, endamên karmendan dê nasnameya we, 
neştergerîya ku hûn dikin û alerjiyên we piştrast bikin. Heke pirsek an jî derdek we hebe, 
divê tu ji karmendekî ra bibêjî. 
■ Pizîşkê penca we, pisporên tendûristî yên ku alîkarîya Pizîşkê pencê û hemşîreyên jora 

neştergerîyê dikin dê bi wir bin da ku li te miqate bin. Dibe ku di perwerdeyê de 
pijîşkên pencê jî hebin û xwendekarên pijîşkî jî hebin. 

■ Makîneyên bi hev ve girêdayî ne ku rêjeya dil, fişara xwînê û asta oksîjenê her tim 
dişopînin. Pedên çir yên li ser sînga we dê we bi çavdêr a dil ve girê bidin û klîbeke 
biçûk a li tilî an jî nermika guhî ji bo pîvana asta oksîjenê di xwîna we de tê bikaranîn. 

■ Pizîşkê perncê dê derzîyekê bi kar biîne da ku kannula (borrî plastîk a zirav) têxe 
damareke li ser pişta dest an jî baskê te. Ev ji bo ku di dema neştergerîyê de derman 
û şile (dilop' bide we tê bikaranîn. 

■ Li gor cureya neştergerîyê, û li ser tenduristiya we ya giştî, dibe ku pizîşkê pencê 
kanûleke din têxe nav demara li zendê. Ji bo ku ev rehettir bibe pêşî penca 
taybetcihî ya di çerm da dê bihê bikarînan. Ji vê kanûla re hêla demarê tê gotin. Ev 
dihêle ku xwînpestin we bi berdewamî were pîvandin û di dema neştergerîyê de ji bo 
testên xwînê yên zêdetir jî dikare were bikaranîn. 

■ Heke hûn ji bo sivikkirina êşê penca piştî an jî epîduralekê wergirn, ev dê bi gelemperî 
berîya ku penca giştî hebe dê bê kirin. 

Dema ku amadekarî hemû qediyan, pizîşkê pencê wê oksîjenê bide we ku bi rêya 
maskeyê bêhnê bistîne, di heman demê de hêdî dermanên pencê li kanûla we dixe. Ji 
vê hêlê ve heta ku neştergerîy biqedin hûn ê hay ji tiştekî dî nebin. 
Piştî ku te penc kir, ji bo hin neştergerîyan dibe ku hûn jî hebin: 
■ borîyek bêhndanê xistî ye di nava devê we ve di nav zengilorê de tê danîn 
■ Kanûlayeka mezintir, di stûyê te da, di bin hestîya kolarbonê da an jî di nav gûzê da li 

damarekê hatiye bicihkirin. Ji vê ra hêla zextê ya venê ya navendî tê gotin. Di dema 
neştergerîyê de tê bikaranîn , ji bo pîvandina zext û / an jî dayîna dermanan ji bo 
kontrolkirina xwînpestin we ya di dema û peştî neştergerîyê de tê bikaranîn 

■ Sondaya ultrasonê bi rêya poz an jî devê xwe li borriya derbaskirina xwarinê (gullet 
an jî lûleya xwarinê) hate bicihkirin. Ev ji pizîşkê pencê re dibe alîkar ku nirxandina 
çiqas şilavî bide we û dikare karê dilê we bişopîne 
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■ boriyek di pozê we re derbas bû ku di dema operasyonê de zikê we vala dihêle û 
piştre 

■ boriyek derbasî mîzdanka we (qestera) bû ku mîzdank vala dihêle. Di heman demê 
de ji bo pîvandina miqdara mîzê ya ku gurçikên we di dema neşterîyê de û piştre jî di 
dema neştergerîyê de hildiberînin, tê bikaranîn. 

Veguheztina xwînê 
Di hemû neştergerîyên mezin da veguhastina xwînê îhtîmal e. Tenê ger hewce be xwîn 
tê dayîn. Heke tu naxwazî veguhastina xwînê bikî divê berîya roja neştergerîyê bi pizîşkê 
xwe ra gotûbêj bikî. 
Tu dikarî ji berê ve ji pizîşkê pencê xwe bipirsî, derbarê veguhastina xwînê û alternatîfên 
din da zêdetir agahîyan bistînî. An jî hûn dikarin malpera xizmetên xwînê ya NHS ziyaret 
bikin: www.nhsbt.nhs.uk/what-we-do/blood-services/blood-transfusion 

Dermankirina sivikkirina êşê 
Dermanên sivikkirina êşa ên baş girîng e. Ev dike ku tu xwe baştir hîs bikî, alîkarîya te bike 
ku tu zûtir baş bibî û dibe ku şansê hin pirsgirêkan kêm tir bike: 
■ Heke piştî emeliyatê hûn dikarin bêhneke kûr bistînin û kuxikê baş bistînin, îhtîmal heye 

ku hûn kulbûn a sîngê bi pêş bixin. 
■ Heke hûn bikaribin lingên xwe bilivînin û bimeşin, kêmtir dibe ku hûn pisîkên xwînê 

bistînin (di nav lingan an jî cihên din da damarên kûr an jî DVT). 
An wek tabletekê an jî bi dev an jî bi kanûla xwe dê alîkarîya êşê ya birêkûpêk ji we ra 
bê dayîn. 
 Dibe ku ji bo we yek an jî zêdetir formên alîkarîya êşê guncaw be ku pizîşkê pencê we 
dê bi we ra nîqaş bike. 

Epîdural 
Pizîşkê penca we derzîyekê bi kar tîne ji bo ku boriyek plastîk a zirav têxe navbera 
hestîyên pişta te . Ev bi gelemperî berîya razanê tê kirin. Penca taybetcihî bi rêya vê 
lûleyê di dema emeliyatê de tê dayîn û piştî çend rojan. Dema epîdural tê bikaranîn, 
dibe ku sîng, zik û lingên we tûj bibin û dibe ku lingên we bi qasî normal xurt hîs nekin. ev 
mimkine çê bibe dema ku derziya piştê tê bikar anîn û ewê vegere rewşa normal dema 
ku Penca taybetcihî xilas bibe. 

Penca stîna hestê piştê 
Penca taybetcihî bi derziyek ku di navbera hestiyên pişta weya jêrîn de tê derzî kirin da 
ku demarên ji bejnê ber bi tiliyên tiliyan ve bêhn bike. Bêhestbûn bi piranî di navbera du 
û çar saetan de berdewam dike. Di heman demê de dibe ku dermanek kêmkirina êşê 
ya dirêjtir jî were derzî kirin, ku dibe ku 12 saetan an jî zêdetir bidome. 
Ji bo bêtir agahdarî li ser bandorên alî û tevliheviyên derziya piştê û Movikî, ji kerema 
xwe agahdariya li ser malpera me bibînin: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji 

Dedarbûna di bin kontrola nexweşan 
Ev cûrek sivkirina êşê ye ku hûn bi xwe kontrol dikin pompek ku şîrînek morfînê (an jî mîna 
wê) tê de bi derziya te ve girêdayî. makînek bi bişkokek ku pompê çalak dike tê dayîn. 
Dema ku hûn bişkojkê pê bikin, dozek piçûk tê dayîn. Pompê xwedan mîhengên 
ewlehiyê ye ku pêşî li we bigire ku hûn bi xeletî pir zêde nebin. 
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Qesterên birînê 
Penca taybetcihî bi riya yek an çend lûleyên plastîk ên piçûk li devera li dora birîna we 
tê meşandin. Armanc ew e ku li dora birînê deverek bêhêz çêbike. Emeliyatker yan 
bijîşkê Pencê van lûleyan di dema neştergerîyê de bi cîh dike. Ew bi pompek ve 
girêdayî ne ku bi berdewamî penca taybetcihî dide. qesterên birînê dikarin çend rojan 
piştî neştergerîyê we li cihê xwe bimînin. 
Ji bo hin kesan, pêdivî ye ku forma plankirî ya sivikirina êşê piştî neştergerîyê were 
guheztin. 
■ Hin kes ji yên din bêtir bi êşê re hewce ne an jî bi rengek cûda bersivê didin 

dermanên sivikirina êşê Hestkirina diltengiyê dikare êşa ku mirov hîs dike zêde bike. 
■ Heger êşa we hebe, dozaja sivikkirina êşê ya ku ji we re hatî destnîşan kirin dikare 

were zêdekirin, pir caran were dayîn, an jî bi yekgirtên cûda were dayîn. 
■ Carinan, êş nîşanek hişyariyê ye ku her tişt ne baş e, ji ber vê yekê divê hûn ji 

karmendên ku li we digerin bibêjin ka hûn diêşin. 

Piştî neştergerîyê 
Pir kes dê piştî neştergeriyê li devera başbûnê şiyar bibin. 
Hemşîreyek başbûnê dê her dem bi we re be. Dibe ku hin kes 
rasterast biçin ICU. 
Ew ê: 
■ bişopînin xwînpestinê, asta oksîjenê û rêjeya nebza te 
■ bidin te oksîjenê bi maskek an pêlên plastîk ên nerm ên ku di hundurê pozê de têne 

danîn 
■ binirxînin asta êşa te û bidin te bêtir dermanê sivikkirina êşê heke hewce be 
■ bidin te dermanên dijî nexweşiyê eger tû nexweş be 
■ heke tû be sarmaê bihsê, ewê te bi betaniyek germ li ser te bikin 
■ dema ku hûn şiyar bin taximê diranan, amûrên bihîstinê û qedehên xwe vegerîne. 
Ger we derziyek piştê ji bo sivikkirina êşê bikar anî be, hemşîreya başbûnê dê kontrol 
bike ka ew çiqas bandorker e. Heke hûn nerehet in, bijîşkê pencê yê te dikare derziya 
piştê sererast bike an jî dermanên tir yên sivkirina êşê bide te. 
 
  



 8 

Çavdêriya Tîndar an Çavdêriya Girêbûna Bilind (ICU an HDU) 
Dema ku hûn şiyar û rehet bin, hûn ê ji devera başbûnê werin veguheztin ICU an HDU, li 
wir hûn ê çavdêriya nêzîk û ger hewce bike dermankirina pispor bistînin. 
Carinan, piştî ku emeliyat qediya çend saetan an jî heya ku rewşa we aram bibe, 
hewce ye ku pencê bidomînin. Ger hewcedariya we bi vî rengî Çavdêriyê hebe, bijîşkê 
te yê pencê we piştî neştergerîyê we rasterast dê we bibe ICU. Dema ku rewşa we 
destûrê bide, tîmê ICU dê bihêle ku hûn ji bo xwe nefesê bigirin û hûn ê hêdî şiyar bibin. 
Dema ku rewşa we destûrê bide, tîmê ICU dê bihêle ku hûn ji bo xwe nefesê bigirin û 
hûn ê hêdî hêdî şiyar bibin. 
Li ser HDU an ICU, hûn ê ji hêla bijîjk, hemşîre, fîzototerapî û parêzvanên ku di Çavdêriya 
Girêbûna Bilind an Çavdêriya Tîndar de pispor in ve werin şopandin. Ew bi tîmê weya 
neştergerî re ji nêz ve dixebitin da ku pê ewle bibin ku başbûna we baş pêşve diçe. 
Gava ku başbûna we berdewam dike, dibe ku hûn ji ICU berbi HDU-yê werin 
veguheztin. 
Dibe ku hemşîreya we, an hemşîreyek ku li du nexweşan dinêre hebe. Ew ê piştrast bikin 
ku hûn rehet in û ji bo kontrolkirina nexweşiyê û pêşîlêgirtina lihevketina xwînê dermanên 
destnîşankirî bidin. Dibe ku hin dermanên ku we li malê dixwarin werin sekinandin an jî 
biguhezin da ku alîkariya başbûna we bikin. Di destpêkê de dibe ku hûn hewcedariyek 
dilopek bikin da ku şilavê bidin damarên we, lê hemşîreya we dê we teşwîq bike ku 
gava ku hûn bikarin vexwin û bixwin ji ber ku ev alîkariya başbûna we dike. 
Di ICU an HDU de, rêjeya dil, xwînpestinê, nefes û fonksiyona gurçikê dê ji nêz ve were 
şopandin. Di heman demê de dibe ku tû têstên xwînê, tîrêjên-x an skanan jî bikin da ku 
pêşkeftina xwe kontrol bike an pirsgirêkek teşhîs bike. Her ku başbûna te pêşve diçe, tû 
hewceyê kêmtir çavdêriyê be, û hin dilop, lûle û cihazên çavdêriyê te dê werin rakirin. 
Hemşîre û fîzototerapî dê temrînên nefesê yên birêkûpêk fêrî te bikin. Pir girîng e ku tû di 
tevahiya dema xwe ya li ser ICU an HDU de bi awayekî kûr nefesê bigire û baş bikuxe. 
Ev dê bibe alîkar ku kulbona sîngê bi te re çênebe. 
Fîzyoterapîst jî dê ji te re bibin alîkar ku tû zûtirîn dem li ser text rabe û tevgerê bike. Ev ji 
temrînên nefesê re baş e. Tevger û meşîn bi taybetî girîng in ji bo domandina hêza 
masûlkeya te, baştirkirina gerîdeya di lingan de û zêdekirina rehetiya te. 
Dema ku tû li ICU an HDU be, tû karibe mêvanan bibîne. Hemşîreya te dê bikaribe li ser 
demên serdanê û hejmara serdanên destûrkirî şîretan li te bike. Dibe ku ew li te miqate 
bin li deverek ku nexweşên din ên pir nexweş lê hebin. Dibe ku ji bo zarokên biçûk ne 
guncan be ku werin serdana te, heke pir çalakî hebe, dibe ku hewcedarî bi kêmkirina 
serdanê bi demkî hebe. 

Vegeriya beşa neştergeriyê 
Gava ku tîma li te dinihêre razî be ku tû bi ewlehî baş dibe, tû wê vegere beşa 
neştergeriyê. 
Dirêjahiya dema ku tû di ICU an HDU de derbas dike girêdayî ye bi jurê neştergerîyê te 
re, û çi tevlihevî û pirsgirêkên tenduristiyê yên din ên ku te hebin. 
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Gelo çi metirsî hene? 
xelk cêwaz in di awayê şirovekirina peyv û hejmaran de. Ev pîvan ji bo alîkariyê tête 
peydakirin. 

Neştergerîy 

metirsîn ji neştergerîyê te girêdayî ne bi jurê neştergerîyê ku te tê kirin, kêrhatina teya 
giştî, û pirsgirêkên tenduristiyê yên din be te re hebin. Hizirkirina li ser van metirsîyan dibe 
ku bibe sedema hin tirsan, lê girîng e ku tû wan bi encamên nebûna neştergerîyê re 
bide ber hev. Neşterger û pizişkê pencê te dê bikaribin ji te re bibin alîkar ku tû van 
talûkiyan bide ber hev, li gorî rewşa te ya taybet. 

Penc 
Hin tevlihevî an bûyer hene ku bi penc ve girêdayî ne. Hin ji van pir caran têne çêkirin, 
lê bi giştî sivikin an zû reht dibin.. tevliheviyên giran çêdibin, lê ev ne neberbelav in an 
kêm in. 
■ Bûyerên hevpar ev in: nexweş-hestkirin û vereşîn, êşa qirikê, Lerizîn, xurîn, êşa cihên 

dilopê, pêşkeftina enfeksiyona sîngê, û demên demkî yên şaşbûnê. 
■ Tevliheviyên ne neberbelav ev in: zehmetiyên nefesê di dawiya penceê de, zirara 

diranan, xirabbûna pirsgirêkên bijîjkî yên berê, û hişyarbûna di dema penckirinê de. 
■ Tevlîheviyên kêm û pir kêm ev in: zirara çavan, alerjiya giran a li hember dermanan û 

zirara demara. Mirinên ku rasterast girêdayî ne bi penckirinê zehf kêm in, û tê texmîn 
kirin ku li Brîtanyayê ji 100,000 penca de 1 çê dibe 

agahiyên zêdetir 
pizişkê pencê dê bikaribe bi te re nîqaş bike heke metirsîn yên taybetî li gorî metirsîn 
standard ên navnîşkirî hebin, . 
Ji bo bêtir hûrgulî li ser metirsîn teybet yên di penceê de û kurteyek li ser bûyerên û 
metirsîn hevpar, ji kerema xwe agahdariya ku li ser malpera me heye bibîne: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji 
 

Çavkaniyên bêtir yên agahdariyê 
Tû dikare belavokên bêtir agahdarî li ser malpera Kolejê 
bibîne:www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji. Dibe ku belavok ji 
beşa pencê an klînîka pêş-nirxandinê ya li nexweşxaneya te jî peyda bibin. 
Çavkaniyên bifêde li ser Çavdêriya Tîndar jo bo nexwean û sexbîrkaran hene li Civaka 
Çavdêriya Tîndar li ser: www.members.ics.ac.uk/ICS/patients-and-relatives.aspx 
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Em gelek hewl didin da ku agahiya li vê namilkeyê durist lidar bixin û nûvejen bikin, lê 
em nikarin li vê ewlehî bikin. Em guman nakin ku ev agahîya gelemper bibe bersivên 
hemû pirsên we yên gengaz an jî bibe çareserîya her tiştên ji bo we girîng. Bi riya 
bikaranîna vê namilkeya ku wek pêşber, divê hûn bi tîma bijîjkî ra li ser bijarîyên û 
metirsîyên xwe bikevin niqaşê. Divê ev namilkeya xwe bi xwe wek şêwirek neyê 
bidesthilgirtin. Ev ji bo armancek bazarî an jî karî nayê bikaranîn. Ji bo redandina 
berpisriyarîyê, ji kerema xwe ra li vir bitîkînin 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji). 
 
Hemû wergeran ji alî wergervanên ji civaka Translators Without Borders (Wergervanên 
Bêsînor) tên çêkirin. Çawanîya van wergeran ji bo duristîya van heta ji dest tê tên 
venihartin, lê xetere heye ku hin agahîyan nedurist bin û çewt hatibin wergerandin. 
 

Ji me re bêje ku tû çi difikire 
Em pêşwaziya pêşniyarên ji bo baştirkirina vê belavokê dikin.  
Ger şîroveyên we hene ku hûn dixwazin bikin, ji kerema xwe ji wan re bi e-nameyê re 
bişînin: pacientiinformation@rcoa.ac.uk 
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