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Penca Giştî 
Rêvebernamyek kurt bo ciwanên 12 salî 
 
 

Penca Giştî 
Penckirina Giştî ewa dema ku pisporê apenckirinê derman, yan carna xaza penckirinê 
bikar dihênin, daku we ji hiş bixe, wek xewek giran. lewra, hûn ne dibînin, ne dibhîzin, û 
ne hest bi tiştekî dikin di heyama neştergeriya we da (yan çi tiştekî din hûn dikin). 
 
Penckirina Giştî, ew bingeha serke ya çendîn kareriyên tenduristî yê, wek neştergêrî û bo 
pîvanên dermankirinê. 
 

Tîma penckirinê 
Bijîşkên penckirinê, ew pispor û bijîjkên ku rahînan kirine bo karanîna dermanên 
penckirinê daku mirov geşdar û ewledar bin di dema neştergerî yê yan di dema 
pîvanên tendursitîyê da. 
Hûn û dêûbavên we, berî çi kareriyan, dê hevdîtinê digel  
bijîşkên penckirinên da bikin, dê çend pirsan debraî tendursitiya we bibpirsin, û 
daxwaza pejrandina we bo pilana pencê û dermanê sivikkirina êşê bistînin. Ew dê 
kêfxweş bin ku çi pirs di serê we da bersiva wê bidin. 
 
Karmendên din dê piştgirî bidin bijîşkên penckirinê, di nav da hevkarên penckirinê, 
bijîjkên beşa neştergerî yê (ODP jêre têne gotin) û hemşîreyên jûra neştergerî yê. 
 

Razîbûn 
bijîşkê penckirinê dê digel we û dêûbav we da bixebite daku plana lênêrîna we 
bipejirnê. Heta ku plan neyê gengeşekirin û lihevkirin neyê kirin, çi karerê nayên kirin. 
Hûn dikarin bi qasî ku hûn bixwazin gelek pirsan bipirsin da ku hûn her tiştê ku diqewime 
zanibin û bi planê re 'bipejirînin' (arêkirin). Ger hûn mezintir bin hûn dê karibin di 
biryargirtinê de rolek mezintir bilîzin ji ber ku têgihîştina we baştir e. 
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Dema ku hûn ji lênihêrîna penckirinê ya pêşniyarkirî kêfxweş bibin hûn yan dêûbavê we 
dê belgeya razîbûnê îmze bikin. Bo zaniyariyên bêtir li ser rêbernameya ciwanan 
derbarî razîbûnê, sardana malpera me bikin 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji). 
 

Amadekirin bo penckirinê 
Tenduristiya we 
§ Berî ku hûn pencv bibin çiqas hûn tendurist bin dê baştir be wek çend guhertinan di 

şêwaza jiyana we ya tenduristî berî ku hûn pencê bibin, dê ji we ra bibe alîkar ku 
hûn zûtir baş bibin. 

§ Heger hûn dikarin, di şeş hefteyên beriya neştergerî yê da hewl bidin ku ji dûmana 
cixareya kesên din dûr kevin û hûn xwe nekişînin. Dibe ku ji her kesê ku hûn pê re 
dijîn, yê ku cixareyê dikişîne, hûn jê daxwaz bikin ku di vê demê da li derve bikêş e. 

§ Ji zarok û ciwanan tê şîret kirin ku berî bibib 18 salî alkolê venexwin. Bikaranîna alkol 
û narkotîkê di dema sîpetiya we da dê bibe sedema gelek pirsgirêkên tenduristî û 
civakî. Bo zaniyariyên pitir sardana malpera NHS (http://bit.ly/3mo2QP0) bikin. 

§ Ger pirsgirêkên we yên demdirêj hebin ku baş nehatine kontrol kirin, divê hûn yan 
dêûbav we berî roja neştergerî yê bi doktorê xwe yan pisporê xwe ra têkilî daynin û ji 
wan ra bibêjin ku dema penckirina we nêzîk bûye Dûvre hûn dikarin bi wan re 
bipeyivin ka hûn û bijîşkê penckirinê  
yê we çi gavan divê bavêjin da ku hûn di dema xweya nexweşxaneyê da bi qasî ku 
pêkan ewle bin. 

§ -Dermanên xwe yên ku bi rêkûpêk dixwin bi xwe ra bînin nexweşxaneyê. 
§ Ji bo ewlekariya we, bijîjkê we divê bizanbe ku hûn dermanên pêşîlêgirtinê dixwin 

yan jî hin dermanên dilşahiyê bikar tênin. 
§ Ger gengaz be, agahdarî be li ser çi azar yan çi bertek ku endamên malbata we 

dibînin ji pencê, da ku hûn bikarin ji bijîjkê xwe re bibêjin. 
§ Normal e ku testa ducanîyê ji bo her keçikeke ku ji 12 salî biçûktir e, bi testa 

nimûneya mîzahê were kirin. Ji bo hîn bibin ka ev çima tê kirin, vê belavokê bixwînin 
(http://bit.ly/31Qncab). Em dizanin ku dibe ku ev şermok xuya bike, lê xebatkar ji bo 
ku van testan bikin bi awayekî cuda dihên bikaranîn. 

§ Dema ku pizîşkê pecnê pirsên cixare, vexwarin û kişandina tiryakê ji we dike, ji 
kerema xwe di bersivên xwe da durust bin. Em dizanin ku gotûbêjkirina van mijaran 
dibe ku nexweş be, ji ber vê yekê heke hûn çêtir bibînn ku dê/bav/sexbîrkar we ne 
amade be, hûn dikarin bixwazin ku bi tenê bi pizîşkê pencê ra biaxivin. 

§ Pêdivî ye ku dêûbav/ sexbîrkar a we di derbarê neştergerîy de û her metirsî hebe da 
ku bikarin ji bo neştergerîyê razî bikin heke jî yê we ne dirust bit ku hûn forma xwe ya 
razîbûna xwe îmze bikin. 

§ Beriya ku hûn werin nexweşxaneyê, heke dibe, derbarê alerjî, an jî ji endamên 
malbatê yên ku li dijî pencê bertek nîşan dane agahiyan bibînin, ji bo vê jî hûn 
dikarin ji pizîşkê pencê xwe re bibêjin. 
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xwarin û vexwarin Berî pencê te 
§ Divê nexweşxane şîretên zelal bide we ka divê hûn kengî berî neştergerîyê dev ji 

xwarin û vexwarinê berdin. 
§ Ji bo ewlehîya we girîng e ku hûn van agahiyan bişopînin. Heke di dema penca te 

de di zikê we de xwarin an jî şilavî hebe, dikare bikeve qirika te û têkeve nav pişikên 
te. Dibe ku ev yek bibe sedema fetisandin an jî ziyanek rijd li pişikên we bibe. Hûn dê 
bi piranî bihên han dan da ku hûn xwedî yê tîrêjên piçûktir ên şileya zelal (bi 
gelemperî av an jî squasheke zelal) bin - Ev heta ku nêzî dema penca we ye ewle 
ye. 

 

Cil û berg 
§ Tiştekî sist û rehet li xwe bikin ku paşê şûştin hêsan e. 
§ Bipirse bê ka divê tu pîjama, şimik û /an jî kincê cilan bînî yan na. 
§ Ji bo çûna malê tiştekî biguherîne bîne. 
§ Dibe ku ji te re werê xwestin ku tû kincê nexweşxaneyê li xwe bike. 
§ Bi piranî dema tu diçî jora neştergerîyê tu dikarî piranîya binkirasên xwe bibê, heta 

pêsîrveşêr jî heke asin têde de tune be, lê bi hemşîreya xwe ra pirs bike. Dibe ku hin 
caran di dema neştergerîyê an test kirinê da binkiras pêwist be were rakirin. 

§ Kêm caran dibe ku neşterger ji qada neştergerîyê hinek porê bibirin ji cihê 
neştergerîyê, lê ew ê bi piranî beriya hingê ji we re bibêjin ka ev yek dê pêk were. 

§ Dibe ku berîya neştergerîyê ji we bê xwestin ku hûn goreyên elastîk ên li ser çokan 
deynin. Ev alîkarî ji bo ku xwîn li dora lingên we baş bilive da ku pêşî li xwînê meîynê 
bigire. 

 

Gewher û makyaj 
§ Ji kerema xwe heke bibe, li malê zêr û tiştên xemilandinê bihêlin. Heger hûn nikarin 

cewherên xwe bixin, dibe werin rapêçin bi şerîtên zeliqandî da ku ziyan negihînin wê 
an çermê we. 

§ Ji kerema xwe ji lixwekirina makyajê û varnîşa neynûkê dûr bikevin. Dibe ku ev ji alîyê 
xebatkarên nexweşxaneyê ve bihên rakirin da ku di dema prosedurê da çavdêrîya 
we bikin. 

 

Derbas kirina wext 
§ Li derdorê gelek caran bendewariyek dem heye. 
§ Tiştekî bînin (mînak, pirtûkek, kovarek an jî telefona xwe ya destan). Ji kerema xwe 

bargeker û berguhkên xwe bînin bîra xwe. 
§ Ji kerema xwe ji bîr nekin ku di vê dema bendemayînê da cixareyê nekişînin an jî 

benîşt nexwin û bi baldarî rêbazên xwarin û vexwarinê bişopînin. 
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Dema penckirinê 
§ pizişkê pencê we pir caran dê penca we li jûreyek li tenişta odeya emeliyatê, ku jê 

re jûreya pencê tê gotin, dest pê bike. Carinan dibe ku di jûreya ku dê 
neşergeria/taqikirinê pêk were de çêbibe. 

§ pizîşkê we dê bi gelemperî bi dayîna hin dermanan bi derzîa kannula (ji bo bêtir 
agahdarî li ser vê yekê li jêr binêre). Kêmtir ew ê ji we bixwazin ku hûn gazek ku 
hinekî dişibin pênûsên hîskirî bêhnê bistînin. Hendek carinan hûn dikarin hilbijêrin ku 
kîjan hebe. 

§ Dayîna derman bi rêya derzî kannûlaya xwe rêya herî zû ye ku hûn bêhest bikin. Ger 
hûn gazê bistînin, gava ku hûn bêhuş bin, dê derzî kannula têxin hundurê we, ji ber 
vê yekê pizîjk dikare di dema prosedurê de bêtir dermanên pencî, dermanên êşê 
an derman û şilavên din bide we. Van rêbazan dibe ku hûn berî ku hûn bêhiş bibin, 
serê we sivik (hiş) bike. 

§ Heger tu bixwazî, dê û bavê/nênêrê te dikare bi te re bimîne heta ku tu bêhiş bî. Piştî 
wê, ew dikarin li jûreyek bendewariyê an jî li beşê li benda we bin. Wekî din, 
hemşîreyek dê bi we re bimîne dema ku penc dest bi kar dike. 

 

Derziya kannula 
§ Derziya kannula lûleyek plastîk a tenik û maqûl e ku tê danîn damarek, bi gelemperî 

li pişta destê we. 
§ Dibe ku ji bo pişta destê we kremek bêhêz an spreyek sar a taybetî ji we re were 

pêşkêş kirin ku dema ku derzî kanûla tê de nerehetiyek kêm bike. 
§ Derziyek zirav tê bikar anîn da ku kanûla têxin hundur, paşê derzî yekser tê rakirin. 
§ Dema ku derziya kanûla li cîhê xwe be, dermanên we dikarin bi wê re bêyî ku ti 

derziyek din bikar bînin werin dayîn. Hendek carinan ev dibe sedema piçek sarbûn, 
xitimandin an nerehetiya sivik. 

§ Bi giştî piştî neştergerê kanûla we di cîh de tê hiştin ku hûn paşê hewceyê dermanên 
êşkêş, şilav an dermanên din bibin. 

 

Dema penckirinê 
§ bijîşkê penckirinê dê her dem bi we re bimîne. 
§ Karê bijîşkê penckirinê ew e ku we ewle bihêle û bi têra xwe dermanê penc û 

sivikkirina êşê bide we ku hûn ji hişê xwe nemînin heya ku emeliyat bi dawî bibe. 
§ Rabûna di nîvê pencê de pir kêm kêm e, ji ber ku bijîjk we ji nêz ve dişopîne 

(xwînpestin, rêjeya dil û nefesê jî tê de) da ku hûn pê ewle bibin ku hûn asta rast a 
pencê werdigirin. 

 

Rabûnê pişt re 
§ Neştergeriên/testên hemû demên cuda didomînin, lê gava ku prosedur qediya, 

bijîjk dê dev ji dayîna dermanên pencê berde. Ev ê bihêle ku hûn bi qasî pênc deqe 
şûnda şiyar bibin. 

§ Hûn ê di odeya başbûnê de şiyar bibin lê dibe ku hûn çend hûrdemên pêşîn ji bîr 
nekin an jî bi rastî fêm bikin ku hûn li ku ne. Endamek perwerdekirî ya tîmê odeya 
emeliyatê, bi gelemperî hemşîreyek başbûnê, dê li we binêre. 

  



 5 

§ Çawa hûn paşê hîs bikin dê bi celebê prosedur û penca we ve girêdayî be. Dibe ku 
hin kes bi êşa qirika zuha, serêş, lerzîn an piçek nexweşiyê hebin. bijîşkê penckirinê 
dê bi gelemperî derman bide we da ku hûn nehêlin ku hûn hîs bikin an nexweş 
bibin. carna dibe ku hûn hinekî sar bibin an jî bilerizin - heke wusa be dê ji we re 
betaniyek germkirî were pêşkêş kirin da ku we zû germ bike. 

 

Dermankirina êşê 
§ Girîng e pêşîgirtin û dermankirina êşê, û hin kes (û hin cûreyên emeliyatê) ji yên din 

bêtir hewceyê êşê ne. 
§ Beriya ku êş xirab bibe dermankirina êşê hêsantir e, ji ber vê yekê divê hûn ji 

hemşîreya başbûnê an jî ji bijîşkê penckirinê alîkariyê bixwazin her gava ku hûn dest 
bi nerehetiyê dikin, li şûna ku li bendê bimînin heya ku ew xirabtir bibe. 

 

Vegerandina beşê nexweşxanê 
§ Dibe ku hûn di destpêkê de pir westiyayî hîs bikin. 
§ Ger pirsgirêkên we hebin, kesek agahdar bikin da ku ew bikaribe alîkariyê bike. Dibe 

ku hûn neçar bin ku dengek bixin an jî ji dêûbavê/nênêrê xwe bixwazin ku ji we re 
hemşîreyek bibîne. 

§ Çiqas zû hûn dikarin dîsa bixwin û vexwin dê bi celebê prosedur û dermanên ku we 
vexwendibe ve girêdayî be. Hemşîre an jî bijîşkê penckirinê we dê bikaribe şîretan li 
we bike. 

§ Hûn ê li nexweşxaneyê bimînin heta ku hûn ji bo ku hûn biçin malê ewle nebe. Ji bo 
gelek proseduran hûn dikarin di heman rojê de biçin malê heke hûn bi gelemperî 
sax in û prosedurek rasterast be. 

 

Talûkên girêdayî bi penckirinê ve 
Pirsgirêkên cidî piştî be hoshbun pir kêm in. Hûn dikarin li ser talûkên girêdayî bi 
penckirinê ve li ser malpera: www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji 
 

Penca deverî û taybetcihî 
§ Carinan hûn dikarin hilbijêrin ku di dema emeliyata xwe de hişyar bimînin. Ger ev 

îhtîmal hebe, emeliyatker û/an bijîşkê penckirinê yê we wê bi we û dêûbav/nênêrê 
we re nîqaş bike. Di wê rewşê de, hûn dikarin derzîlêdanên yên penca deverî 
herêmî bikin da ku beşek laşê we bêhêz bikin da ku hûn li wir êşê hîs nekin. 

§ Ger hûn difikirin ku hûn dixwazin hişyar bimînin, hûn dikarin vê yekê di civîna xweya 
pêşnirxandinê de bi bijîşkê penckirinê re nîqaş bikin an jî li ser wê bêtir bixwînin: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji 

 

Heke hûn dixwazin bêtir fêr bibin 
§ Belavokên bi navê te and be hosya tu au be hosye wasf dke li ser malpera RCoA 

hene û dibe ku ji nexweşxaneya herêmî ya we peyda bibin. 
§ Hûn dikarin bêtir agahdarî bistînin:  

www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/kurmanji 
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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 têbînîyên te hene ku tû dixwaze bighîne me, ji kerema xwe ji wan bi e-mail bişîne li 
ser: patientinformation@rcoa.ac.uk 
 
Royal College of Anesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 
 

www.rcoa.ac.uk 
 
Çapa Sêyemîn, Nîsana 2021 
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