ڕێنمایی دەربارەی ئێمە
شەبەنگێکی بەرباڵو هەیە لە خزمەتگوزاری چارەسەری و خزمەتگوزاری مندااڵن و خێزان .سەیرکە کام خزمەتگوزاری یان
کام پسپۆڕ بۆ تۆ گونجاوترە.
چاوەدێریکردن لە خۆ
دەکرێ زۆربەی نەخۆشییەکان چارەسەر بکریت لە ماڵەوە بە ئامادەکردنی دەرمانی بەبێ ڕەچەتە لە دەمانسازەکەت و بە ڕێژەیەکی
زۆر پشوودان چارەسەر بکەیت .چاوەدێریکردن لە خۆ شێوازێکە بۆ چارەسەری نەخۆشی و زیانی بچووک .گەر هێستا هەر
نیگەرانیت ،پەیوەندی بکە بە خزمەتگوزاری تەندوستی نەتەوەیی( )NHSبە ژمارە  111یان پزیشکی خێزانی خۆت.
111
گەر پێت وایە لە ماوەی ڕۆژ یان شەودا پێویستت بە یارمەتی خێرا هەیە دەبێ بەر لە سەردان بۆ هەر جۆرە خزمەتگوازرییەکی
تەندروستی تر پەیوەندی بکەیت بە  NHSبە ژمارە  .111بە پەیوەندیکردن بە  NHS 111دەستبەجێ ڕەوانەی خزمەتگوزاری
ناوچەیی دەکرێیت کە دەتوانێت بە باشترینن شێوە یارمەتیت بدات .ئەم خزمەتگوزارییە  46کاتژمێری شەو و ڕۆژ 587 ،ڕۆژی
ساڵ لەبەردەستە و پەیوەندیکردن لەگەڵ ئەم هێڵە لەوانە لە ڕێگەی مۆبایلەوە بەخۆڕایی و بێبەرامبەرە .لە بابەتەکانی خوارەوەدا
دەبێ پەیوەندی بکەیت بە NHS 111یەوە:






کاتێک پێویستت بە یارمەتی خێرا هەیە بەاڵم هەڕەشەیەک بۆ ژیان نییە.
کاتێک کە پێت وایە دەبێ سەردانی بەشی ڕووداو و فریاگەزاری ( )A&Eیان خزمەتگوزارییەکانی تری چاودێری
خێرا NHSبکەیت.
کاتێک کە بەدەرە لە کاتژمێری ئیشکردنی پزیشکی خێزانیت.
کاتێک کە نازانی بۆ وەرگرتنی یارمەتی پزیشکی پەیوەندی بە کێوە بکەیت.
و کاتێک پزیشکێکی خیزانی ناوچەییت نییە بۆئەوەی پەیوەندی پێوە بکەیت.

دەرمانساز
دەرمانسازی ناوچەیی تۆ دەتوانێت ڕاوێژکاریت پێبدات دەربارەی باوترین کێشەکانی پەیوەست بە تەندروستی تۆ .ئەو دەتوانێت
دەرمان و بەرهەمەکانی تری تەندروستی پێشنیار و پێشکەش بکات .زۆرجار لە مارکێتەکاندا ،دەرمانساز هەیە و زۆربەی ئەوان
هەتاکوو درەنگانێک ئاوەڵەن.
سەردانی ماڵپەڕی  www.nhs.ukبکە لەم ماڵپەڕەدا ،سیستەمی شوێندۆزی خزمەتگوزاری ،یارمەتیت دەدات لە دۆزینەوەی
نزیکترین دەرمانخانەی شوێنی ژیانتدا.
خزمەتگوزاری تەندروستی نەتەوەیی( )NHSناوچەیی ،پالنێکی بچووک پەیوەست بە نەخۆشییەکان بەڕێوە دەبات کە دەکرێ لە
ڕێگەی دەرمانگەی ناوچەیتەوە بکەوێتە بەردەستت .هەندێک لە دەرمانخانە ناوچەییەکان ئەم خزمەتگوزارییە پێشکەش دەکەن
بەاڵم لە کاتی نەبوونی خزمەتگوزاری ،دەکرێ ڕەوانەی دەرمانخانەیەکی ترت بکەن کە ئەم خزمەتگوزاریانە پێشکەش دەکات.
دەتوانی بە مەستی ڕاوێژکردنی نهێنی سەردانی دەرمانسازی ناوچەییت بکەیت بۆ کۆمەڵەیەکی بەرفراون لە نەخۆشییەکان لەوانە،
کۆکە ،هەاڵمەت ،قۆڕگئێشە ،ژان و تا ،ئیلتیهابی کەمی چاو ،ئەسپێی سەر و بابەتی تر .ئەم پالنە لە تەمەنی  1ساڵ و زیاترەوە
لەبەردەستە و گەر بۆ ڕەچەتە پارەیەک نەدەیت پێدانی هەرجۆرە دەرمانێک بێبەرامبەر و بەخۆڕایی دەبێت.
پزیشکی گشتی (پزیشک)
خۆتۆمارکردن لە لیستەی پزیشکی خێزانی ناوچەییتدا پێویستە .پزیشکی خێزانیت دەتوانێت ڕاوێژکاری پێشکەش بکات ،دەرمانی
پێویستت بۆ ڕێگەپێدراو بکات و گەر پێداویستی بە خزمەتگوزاری پسپۆڕی تر پێویست بکات ،ئاراستەی ڕاستت پێشان دەدات.
بەگشتی دەبێ نۆرە بگیرییەوە .گەر نیگەرانی و دڵەڕواکێ هەبێت ،هەموو پزیشکییە خێزانییەکان ،دەستبەجێ پشکنینی مندااڵن
دەکەن.
لە ماوەی ڕۆژانی هەفتەدا پاش کاتژمێر  8:56پاش نیوەڕۆ ،لە ماوەی پشوودانی کۆتایی هەفتە و پشوودانی گشتیدا دەکرێ

پەیوەدی بکەیت بە خزمەتگوزاری بەدەر لە کاتژمێری پزیشکی گشتی لە.NHS 111
سەردانکەرانی تەندروستی
سەردانکەرانی تەندروستی ئامادەن بۆئەوەی گەر پێویست بکات پشتگریت بکەن .ئەوان لە ماڵەوە یان لە کلینیکێکدا سەردانت
دەکەن .ئەوان پشتگری و ڕاوێژکاری پێشکەش دەکەن و دەتوانن گەر پێویست بکات ،پێت بڵێن کە بۆ وەرگرتنی یارمەتی زێدە
سەردانی کوێ بکەیت .ئەوان بەشێکن لە تیم کە بۆ پشتگیریکردن لە تۆ کە لە ماوەی سااڵنی سەرەتاییدا ئامادەن.
مامانەکەت لەوانەیە ئەو پسپۆڕە بێت بۆ خزمەتگوزاری چارەسەری کە ڕۆژەکانی سەرەتایی بە باشترین شێوە تۆ و منداڵەکەت
دەناسێت .ئەو دەتوانێت لە بواری هەر جۆرە کیشەیەکی هەستیاریدا یارمەتیدەر بێت.
بنکەی مندااڵن
بنکەی مندااڵن ،شوێنی خێزانی برادەرانەیە کە پشتگری و ڕاوێژیکاری پێشکەش دەکات لە پەیوەندی لەگەڵ تەندوستی و
گەشەکردنی منداڵەکانت تاکوو تەمەنی چوون بۆ قوتابخانە .چاالکییەکان بریتییە لە کۆبوونەوەکانی مەشقکردنی کەیسی
فریاگوزاری ،گرووپی پشتگریکردن لە تەغزیەی منداڵی ساوا و کۆڕی پەروەردەکردن .هەروەها دەکرێ ئەوان ڕەوانەی
خزمەتگوزاری تری تەندروستی ناوچەیی و پشتگری کۆمەاڵیەتیت کەن .خێزانەکان دەبێ بۆ کەوتنەبەدەستی خزمەتگواری
پێشکەشکراو دەستبەجێ پاش لەدایکبوونی منداڵ ،ناوت تۆمار بکە لە بنکەی مندااڵنی ناوچەییدا.
پزیشکی ددان
دڵنیا بە بەردەوام سەردانی پزیشکێکی ددان دەکەیت .لەسەر تۆمارکردنی ناوی منداڵەکەت پێشتر قسە بکە لەگەڵ پزیشکی ددانی
خۆت و لە سەردانەکانی دواتردا ،ئەو لەگەڵ خۆتدا ببە.
بۆ دۆزینەوەی نزیکترین پزیشکی ددان سەردانی ماڵپەڕی  www.nhs.ukبکە.
بۆ بەدەستهێنانی زانیاری زیاتر بەدەر لە کاتژمێری ئیشی پزیشکی ددان ،پەیوەندی بکە بە .NHS 111
بەشی ڕووداو و فریاگوزاری(999 )A&E
بۆ بابەتی فریاگوزاری و فریاکەوتن کە ژیانی مرۆڤ لە مەترسیدایە
بەشی ڕووداو و فریاگوزاری و  999خزمەتگوزاری فریاگوزارین کە تەنیا دەبێ کاتێک بەکار بهێندرێن کە منداڵی ساوا و
مندااڵن بەتوندی زیانیان پێگەیشتووە یان نیشانەی نەخۆشی توند لە خۆیان پێشان دەدەن .ئەم نیشانانە دەکرێ بریتی بن لەم بابەتانە:
خەفەبوون یان کێشەی هەناسەدان ،بوورانەوە یان نەبوونی زانیاری لە شوێنی دەوروبەر ،خواردنی ژەهر ،ئازاری توندی سک،
ژمارەی کەمی دایبی تەڕ کە نیشانەی کەم ئاوییە.

