
ئایا پەتای جیهانی 
کۆڤید-19 کاری کردۆتە 
سەر چارەسەرکردنت لە 

نەخۆشخانەدا؟ 

ئەم نامیلکەیە زانیاری 
سوودبەخشت پێدەدات 

بۆ ئەوەی هاوکارت 
بێت لەکاتێکدا 

چاوەڕێی مەوعیدی 
پزیشکی، پشکنینی 

دەستنیشانکردنی 
نەخۆشی، 

نەشتەرگەری، یان 
بینینی پزیشکێکی 

پسپۆڕ لە نەخۆشخانە 
دەکەیت. 



کۆڤید-19 بۆتە هۆی ئەوەی کەمتر نەخۆش   •
ببینرێن و چارەسەربکرێن لە سەرانسەری 

NHS Scotland لەگەڵ هەندێک دواکەوتن 
لە چارەسەری ڕۆتینیدا کە مایەی پەشیمانین، 

ئەوەش بەهۆی ڕێنمایی کۆنترۆڵکرنی 
نەخۆشی لەپێناو پاراستنی نەخۆش و 

کارمەنداندا. لەماوەی ئەم پەتا جیهانیەدا 
نەخۆش لەسەر بنەمای پێویستی بەپەلەی 
پزیشکی بینراون و چارەسەرکراون و بەم 

شێوەیە بەردەوام دەبین لە کاتێکدا خەریکی 
دووبارە خستنەوە گەڕی NHSەکەمانین.

NHS Scotland لێبڕاوانە کاردەکات لەپێناو   •
ئەوەی تا بکرێت زیادکردنی خزمەتگوزاریەکان 
بەوپەڕی سەالمەتی و خێراییەوە بەردەستبن. 
پزیشکان/ پسپۆڕە پزیشکیەکان بەبەردەوامی 

پێداچوونەوە دەکەن بەچۆنیەتی گەیاندنی 
خزمەتگوزاریەکان 

بەمەبەستی دابینکردنی مەوعیدی زیاتر بۆ 
پشتگیریکردنی چاودێری تۆ.

سەبارەت بە 
مەوعیدەکەت 

تکایە دڵنیابە لەوەی نوێترین زانیاری   •
پەیوەندیکردن دەدەیتە بنکەی GP ەکەت، 

لەوانە ئەو شێوازی پەیوەندیکردنەی بەالتەوە 
پەسەندە. 

بەپێی بارودۆخی کەسییت، دەشێت   •
مەوعیدەکەت ڕوو بەڕوو نەبێت. دەشێت 
داوات لێبکرێت بە شێوازی بەشداریکردن 

لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیدا یان ڤیدیۆییدا 
لەگەڵ پزیشکێکدا ئامادەی مەوعیدەکەت 

ببیت. 

زۆربەی کات پێش مەوعیدەکەت بە نامە   •
ئاگاداردەکرێیت. ئەگەر ناتوانیت ئامادەی 

مەوعیدەکەت بیت، تکایە بەزووترین کات 
بەشەکە یان نۆڕینگەکە ئاگاداربکە بۆئەوەی 

بتوانن ئەو کاتە بدەن بە نەخۆشێکی تر. 
دەتوانیت مەوعیدەکەت لە ڕۆژ و کاتێکی تردا 

دابنێیت کە بۆت گونجاوە.

تکایە لەپێناو سەالمەتی خۆت، تەنها کاتێک   •
بڕۆ بۆ نەخۆشخانە کە داوات لێدەکرێت. 

 NHS کۆڤید-19 ئاستەنگی خستۆتە بەردەم خزمەتگوزاریەکانی
و لەئێستادا چاودێری بۆ هاوکاریکردنی نەخۆش لە سەرانسەری 

سکۆتلەنددا بەشێوەیەکی جیاواز دابین دەکەین. 



کەی پێشبینی ئەوە 
بکەم کە پزیشک 

بمبینێت؟
هەرکاتێک زانیاری ڕەوانەکردنەکەت گەیشت،   •

دەستبەجێ لەالیەن تیمێکی پزیشکیەوە 
سەیردەکرێت.

هەموو شتێک دەکرێت بەمەبەستی دڵنیابوون   •
لەوەی بەزووترین کاتی گونجاو دەبینرێیت 

بۆ ئەو حاڵەتە تایبەتەی خۆت. بەداخەوە 
لەوانەیە ئەمە مانای وابێت کە پێویست 

بکات کاتێکی درێژتر چاوەڕێ بکەیت تاوەکو 
خزمەتگوزارییەکان بەسەالمەتی دەست 

پێدەکەنەوە.

لەوانەیە داوات لێبکردێت بڕۆیت بۆ یان   •
سەردانی نەخۆشخانەیەک بکەیت کە لە 

ماڵەکەتەوە دووربێت بۆئەوەی چاودێریەکەت 
زووتر دەستبکەوێت. 

دەتوانیت چی بکەیت  
بۆ ئەوەی هاوکار 

بیت؟
گرنگە کاتێک مەعیدەکەت بۆ دانرا ئامادەی   •

بیت، یان ئەگەر چی تر پێویستت پێی نەماوە 
ئاگادارمان بکەیت.

دڵنیابە لەوەی هەر زانیاریەکت پێدەدرێت   •
پێشوەختە دەیخوێنیتەوە بۆئەوەی بزانیت 
پێشبینی چی بکەیت و بتوانیت ئامادەکاری 

پێویست بکەیت.

دەمانەوێت بەتەواوی بەشداربیت لەو   •
بڕیارانەی سەبارەت بە چاودێری تۆ دەدرێن. 

هانت دەدەین کە پرسیار لە کارمەندە 
تەندروستیەکانت بکەیت بۆئەوەی بتوانیت 

بڕیاری دروست بدەیت سەبارەت بە بژاردەی 
پشکنین و چارەسەرکردنت. هانت دەدەین ئەم 

پرسیارانەی خوارەوە بکەیت:

سوودەکان چین؟  •
مەترسییەکان چین؟  •
بژاردەکانی تر چین؟  •

چی دەبێت ئەگەر هیچ نەکەم؟  •

کردنی ئەم پرسیارانە لە کارمەندە 
پزیشکییەکانت یارمەتیت دەدات بڕیار لەسەر 
ئەو پشکینین و چارەسەرانە بدەیت کە بۆ تۆ 

گونجاون. 

چاودێریکردنی 
حاڵەتەکەت 

ئەگەر بۆ مەوعیدەکەت ڕەوانەکراویت بۆ   •
بەشێکی نەخۆشخانە، پێویستە زانیاری 

ئەوەت پێبدرێت کە چۆن لە کاتی چاوەڕوانی 
کردندا مامەڵە لەگەڵ حاڵەتەکەتدا بکەیت. 

ئەمە زانیاری پەیوەندیکردنیش دەگرێتەوە 
ئەگەر هاتوو پرسیارێکت هەبوو.

تکایە دڵنیابە لەوەی پابەندی ڕێنماییەکانی   •
چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ حاڵەتەکەتدا 

دەبیت لەماوەی ئەو کاتەدا کە چاوەڕێ 
دەکەیت ببینرێیت.

دەتوانیت زانیاری زیاترت سەبارەت بە   •
 ڕێنمایی یارمەتیدانی خود لەڕێی

NHS informەوە دەست بکەوێت. 



یارمەتیدانی خود
ئەگەر پێویستت بە ڕێنمایی زیاتر بوو   •

سەبارەت بە حاڵەتەکەت، تکایە پەیوەندی بە 
تیمی ئەو نەخۆشخانەیەوە بکە کە چاوەڕێی 

 NHS inform .مەوعیدیان لەگەڵدا دەکەیت
یش سەرچاوەیەکی بەنرخە – سەردانی  

 nhsinform.scot/self-help-guides
بکە.

ئەگەر لەماوەی چاوەڕوانی کردندا حاڵەتەکەت   •
خراپتر بوو، پەیوەندی بە بنکەی GPەکەتەوە 

بکە.

ئەگەر پێویست بکات، دەرمانسازە   •
خۆجێییەکەت یان ئەندامێکی ڕاهێنراوی 

تیمی دەرمانسازی دەتوانێت ڕێنماییت بکات 
و لەو دەرمانانەت پێبدات کە پێویستیان بە 

ڕەچەتەی پزیشک نییە.

بۆ ڕێنمایی زیاتر سەبارەت بە چۆنیەتی   •
مامەڵەکردن لەگەڵ نیشانەکانتدا پەیوەندی بکە 

بە NHS 24ەوە لەڕێی ژمارە تەلەفۆنی 111.

ئەگەر دەزانیت حاڵەتەکەت یان نیشانەکانت   •
هەڕەشە لە ژیانت دەکەن، ئەوا پێویستە 
 دەستبەجێ پەیوەندی بە ژمارە 999ەوە 

بکەیت.

یارمەتی تر
ئەگەر هەستت کرد تەندروستی و سەالمەتی 

دەروونیت بەهۆی دواکەوتنی چارەسەرەکەتەوە 
کاریگەربوون، ئەوا هاوکاری لەم ڕێکخراوانەی 

خوارەشەوە بەردەستە:

ئەگەر هەست دەکەیت هیالک بوویت یان   •
پێویستت بە هاوکاری هەیە، دەتوانیت 

پەیوەندی بە NHS 24 ەوە بکەیت بە ژمارە 
تەلەفۆنی 111، 24 کاژێر لە ڕۆژێکدا و 

Mental Health )تەندروستی دەروونی( لە 
لیستی بژاردەکانی تەلەفۆنەکەدا هەڵبژێریت.

Breathing Space لەڕێی ژمارە تەلەفۆنی   •
87 85 83 0800 ەوە ڕۆژانی هەفتە 
دووشەممە بۆ پێنج شەممە، کاژێر 6 ی 

ئێوارە بۆ 2 ی بەرەبەیان کراوەیە، وە کۆتایی 
هەفتە هەینی 6ی ئێوارە بۆ دووشەممە 6ی 

بەرەبەیان کراوەیە. 

Living Life لەڕێی ژمارە تەلەفۆنی   •
9655 328 0800 ەوە، دووشەممە بۆ هەینی 

1ی دوانیوەڕۆ بۆ 9 ی ئێوارە کراوەیە. 


