هەندێك کەس لەوانەیە پێویستییان بە کوتانی
زیاتر بێت

ئایا تۆ یان کەسێك کە تۆ سەرپەرشتی
دەکەیت نەخۆشە؟

هەندێک کەس ئەگەری زیاتریان هەیە کە تووشی نەخۆشی
سەخت ببن لە هەوکردنەوە و دەبێت کوتانی زیاتریان
بۆ پێشنیاز بکرێت بۆئەوەی پارێزراو بن .ئەوەش ئەو
کەسانە دەگرێتەوە کە نەخۆشییەکی درێژخایەنیان هەیە
کە کاریگەری لەسەر ئەندامە سەرەکییەکانی لەشیان یان
سیستەمی بەرگری لەشیان دادەنێت.

تەلەفون بکە بۆ ئێن ئێچ ئێس NHS
 111ئەگەر بەپەلە پێویستیت بە یارمەتی
یاخود ڕێنمایی ببێت بەاڵم مەسەلەکە ئەوە
نەبێت کە ژیانی کەسێك لە مەترسیدا بێت.
هەروەها تۆ دەتوانیت تەلەفون بۆ NHS 111
بکەیت ئەگەر دڵنیا نەبیت کە پێویستیت بە چ
خزمەتگوزارییەکی  NHSدەبێت.

هەوکردنی جگەر جۆری  Aکوتان پێویستە بۆ ئەو کەسانەی
کە مەترسی زیاتریان لەسەرە بۆ تووشبوون بە هەوکردنی
جگەر جۆری  ،Aبەوانەشەوە کە نەخۆشی جگەریان هەیە و
ئەو خێزانانەی کە کەیسێکیان تێدا دەرکەوتووە.

داوای ڕێنمایی لە دەرمانسازی ناوچەکەت
بکە  -دەرمانسازەکەت دەتوانێت ڕێنماییت
بکات سەبارەت بە چەندین نەخۆشی سووکی
وەك سکچوون ،هەوکردنی سووك ،سەریەشە،
ڕێنمایی بۆ کاتی گەشتکردن یان قوڕگ ئێشە.

هەوکردنی جگەر جۆری  Bکوتانی زیادەی هەوکردنی
جگەر جۆری  Bهەروەها بەردەستە بۆ ئەو کەسانەی کە
نەخۆشی جگەریان هەیە یان ئەو کەسانەی کە ئەگەری
زۆریان هەیە کە تووشی هەوکردنەکە ببن (بۆ نمونە
ئەو کۆرپانەی لەو ژنانە بوون کە هەوکردنی جگەر
جۆری  Bیان هەیە یان ئەو کەسانەی کە هاوسەر یان
ئەندامێکی خێزانیان ئەو هەوکردنەی هەیە) .بۆئەوەی
بزانیت کە ئایا خۆت یان کۆرپەکەت پێوستیتان بە کوتانی
هەوکردنی جگەر جۆری  Bهەیە پرسیار لە نۆڕینگەی
جی پی ( )GPبکە.

وادەیەك دابنێ لەالی جی پی ئەگەر
تەندروستیت باش نەبوو وە ئەوە کوتوپڕی
نەبوو.
سەردانی بنکەیەکی بەبێ وادە ،یەکەی
زامداری سووك یان ناوەندی سەرپەرشتی
بەپەلە بکە ئەگەر نەخۆشی یان زامدارییەکی
سوکت هەیە (بڕان ،قاچ بەالدا هاتن یان
هەستەوەری (حەساسیەت) وە ئەگەر ناتوانیت
هەتا ئەو کاتە چاوەڕوانی بکەیت کە نۆڕینگەی
جی پی خۆت دەکرێتەوە.

سیل کوتانی بی سی جی  BCGپێویستە بۆ مناڵ و
کەسانی گەورە کە لەو ناوچانە دەژین کە ڕادەیەکی زۆر
نەخۆشی سیل  TBیان هەیە .ئەو کەسانەی کە ئەندامێکی
نزیکی خێزانەکەیان نەخۆشی سیلیان هەیە دەبێت کوتانی بی
سی جی  BCGیان بۆ بکرێت.
بۆ زانیاری لەسەر ڕێنوێنییەکانی ئێستای تۆمارکردنی NHSE
(پەیڕەوی سەرپەرشتی پزیشکی سەرەتایی) و ڕێنوێنی سادەی BMA
بۆ پێداویستیە تەندروستییەکانی کۆچبەران ،تکایە سەردانی ئەم ماڵپەڕە
بکەhttps://bit.ly/2hv37zc :

999

تەلەفون بۆ  999بکە .ئەگەر کەسێك زۆر
بە سەختی نەخۆشە یان زامدارە و ژیانی لە
مەترسیدایە.

بەشێکی کارەسات و کوتوپڕی (هەروەها بە
بەشی ئیمێرجنسی یان کارەساتی لەناکاویش
ناسراوە) مامەڵە لەگەڵ ئەو کارەساتانە دەکەن کە
بەڕاستی هەڕەشە لە ژیان دەکەن .خەڵك بەگوێرەی
پێداویستی دەبینرێن و چارەسەریان بۆ دەکرێت.
من مافی ئەوەم هەیە کە لەالی
نۆڕینگەی جی پی ( )GPناوم تۆمار بکرێت
و چارەسەر وەربگرم
) (APSدیسەمبەر © Crown copyright 2019. MG235589 1P 2019

هاتوویت بۆ شانشینی یەکگرتوو:

با هەموو کوتانەکانت
بۆ ئەنجام بدرێت

کوتانەکان سەالمەتترین ڕێگەن بۆ پاراستنی خۆت و
خێزانەکەت لە هەوکردنی سەخت  -ئەوانە بۆ ئێوە باشن
بۆ ئەوەی بەشێوەیەکی تەندروست بمێننەوە
لە ئینگلتەرە زۆربەی کوتانەکان بەبێ بەرانبەر لەسەر ئێن
ئێچ ئێس پێشنیاز دەکرێن .کوتانەکان دەشێت بەدرێژایی
ژیان بتپارێزن .بۆئەوەی هەتا دەتوانرێت زووتر مناڵەکان
بپارێزین زۆر لە کوتانەکان پێشنیاز دەکرێن بۆ کۆرپە
و پێڕەوکەکان بەر لەوەی کە بچنە قوتابخانە  .چونکە
کوتانەکان لە ئینگلتەرە ئەوەندە بەباشی لەالیەن خەڵکەوە
پەسەند دەکرێن ئەوانە زۆرە ملێ نین.
کوتانەکان بە شێوەیەکی ئاسایی لەالیەن پەرستارەوە لە
نۆڕینگەی جی پی ( )GPئەنجام دەدرێن .پەرستاری
نۆڕینگە بەتایبەت ڕاهێنانیان پێ کراوە بۆئەوەی ڕێنمایی
پێشکەش بکەن و کوتانەکان پێشنیاز بکەن .پەرستارەکە
بەوریایی سەیری مێژووی پزیشکیت دەکات ،بەاڵم ئەگەر
خۆت و مناڵەکەت تەندروستیتان باش بێت پێویست بە
پشکنین ناکات لەالیەن دوکتۆرەوە.
مناڵی گەورەتر لە قوتابخانە هەندێك کوتانیان بۆ ئەنجام
دەدرێت .کوتان بۆ کەسانی گەورە بەشێوەیەکی ئاسایی لە
نۆڕینگەی جی پی ( )GPیان دەرمانخانە پێشنیاز دەکرێن.
ئەگەر دڵنیانیت کە خۆت یان مناڵەکەت هەموو ئەو
کوتانانەتان بۆ ئەنجام دراوە کە لە ئینگلتەرە بەباش دادەنرێن
 لە نۆڕینگەی جی پی ( )GPخۆت بپرسە .هەرگیزدرەنگ نییە بۆئەوەی ئەو کوتانە فەوتاوانەت بۆ ئەنجام
بدرێت کە لە ئینگلتەرە بەباش دادەنرێن.

خۆ تۆمارکردن لەالی نۆڕینگەی جی پی ()GP
هەموو کەسێك لە ئینگلتەرە دەتوانێت لەالی نۆڕینگەی جی
پی ( )GPناوی خۆی تۆمار بکات و بەبێ بەرانبەر چاوی بە
دوکتۆرێکی سەرپەرشتی سەرەتایی یان پەرستارێک بکەوێت.
تۆ پێویستیت بەوە نیییە کە بەڵگەی ناسنامە یان باری پەنابەری
پێشکەش بکەیت بۆئەوەی لەالی نۆڕینگەی جی پی ( )GPناوت
تۆمار بکرێت.
ئەوە هەروەها دەچەسپێت ئەگەر تۆ نەخۆشێکی پەناخواز ،پەنابەر،
یان بێخانەوالنە یان سەردانکارێکی دەرەوەی واڵت بیت ،ئیتر تۆ
بەشێوەیەکی یاسایی لە شانشینی یەکگرتوو بیت یان نا.
تەنانەت ئەگەر تەندروستیشت باش بێت هەر دەبێت ناوت
تۆمار بکرێت .تۆ هەرگیز نازانیت کە لەوانەیە کەی پێویستیت
بە سەرپەرشتی تەندروستی بێت و نۆڕینگەکە دەتوانن
خزمەتگوزاری بەرلێگرتن پێشنیاز بکەن بۆئەوەی تەندروست
بمێنیتەوە.
ئەگەر پێویستیت بە هاوەڵ (شاپیرۆن) یان
وەرگێڕێکە ،بە نۆڕینگەی جی پی ()GP
خۆت بڵێ.

هەموو کەس لە ئینگلتەرە دەبێت لەالی جی پی ناوی
تۆمار بکرێت .تۆ دەتوانیت بەبێ بەرانبەر بچیت بۆالیان
و پێویستیت بە بەڵگەی ناونیشان نابێت
تۆ دەتوانیت لەم باڵڤۆکەدا وردەکارییەکانی چۆنیەتی خۆ تۆمارکردن
لەالی پزیشکی گشتی  GPببینیتەوە هەروەها لە
www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/gps/
how-to-register-with-a-gp-practice

لەوانەیە پێویست بێت لەسەرت کە پارەی هەندێك چارەسەر بدەیت
لەسەر ئێن ئێچ ئێس  ،NHSبەاڵم کوتانە ڕۆتینییەکان خۆڕایین.

دەبێت چی بکەیت ئەگەر کێشەت هەبێت بۆ دەستڕاگەیشتن
بە سەرپەرشتی تەندروستی؟
ئەگەر تۆ هێشتا کێشەت هەیە ژمارە  111لێبدە.

واڵتە جیاوازەکان کوتانی جیاواز
پێشنیاز دەکەن
کارێکی باش دەبێت ئەگەر بچیت بۆالی
نۆڕینگەی پزیشکی گشتی  GPو خۆت
دڵنیا بکەیتەوە کە هەموو ئەو کوتانانەت بۆ
ئەنجام دراوە کە ئێمە لێرە لە
شانشینی یەکگرتوو بەبێ
بێبەرانبەر پێشنیازیان
دەکەین .ئەوە کێشە
نییە کە تۆ بۆچی ئەو
کوتانەت فەوتاوە ،زۆر
گرنگە کە کوتانەکانت
بۆ بکرێت و پارێزراو
بیت.
هەندێك هەوکردن
دەشێت لە واڵتانی
دیکە زیاتر باو بن،
بەو جۆرە ئەوەش
گرنگە کە بزانیت ئایا
پێویستیت بە کوتانێکی
زیاترە بەر لەوەی کە
گەشتی دەرەوەی واڵت
بکەیت بۆ سەردانی
خزم و کەس و هاوڕێیان
 هەندێك کوتانی گەشتلەسەر ئێن ئێچ ئێس
 NHSبەخۆڕایی نین.

ئایا چ کوتانێك بەشێوەیەکی ڕۆتینی لە ئینگلتەرە ئەنجام
دەدرێت و کەی ئەنجام دەدرێت؟
کوتان بۆ کۆرپەی تازە لەدایکبوو ،مناڵی ورد،
هەرزەکار ،ژنانی دووگیان و بەسااڵچوان پێشنیاز
دەکرێت .تۆ دەتوانیت زانیاری زیاتر سەبارەت بە
خشتەی کوتانەکان لێرەدا ببینیتەوە
.www.nhs.uk/conditions/vaccinations
ئەگەر هەر کام لەو کوتانانەت لەدەست چووە کە لە
خشتەی شانشینی یەکگرتوودان ،لەوانەیە تۆ هێشتا
پێویستیت بە پاراستن هەبێت ،تەنانەت لە تەمەنێکی
گەورەییشدا .لە پزیشکی گشتی  GPیان پەرستارەکەت
بپرسە بۆ ئەوەی بزانیت ئەگەر پێویستیت بە ژەمە
کوتانێک بێت بۆ پڕکردنەوەی خشتەکە.
کۆرپە و پێڕەوکە پێویستییان بە کوتانە بۆ پاراستنیان لە
هەوکردنەکانی مناڵی لەوانە سورێژە ،ملە خڕێ ،سورێژەی
ئەڵمانی ( ،)MMRڕۆتا ڤایرۆس ،وەناق ،کۆکە ڕەشە،
هەوکردنی پەردەی مێشك ،ئیفلیجی مناڵ ،هەوکردنی
جگەر ،دەردە کۆپان ،هەوکردنی جگەر جۆری  ،Bسیل و
گەلێك نەخۆشی تر.
منااڵنی بەر لە قۆناغی قوتابخانە پێویستییان بە کوتانی
بەهێزکردن دەبێت بۆ هەندێك لەو نەخۆشیانەی کە
لەسەرەوە باسکران .ئەوە بۆ پاراستنی مناڵ باشە
بەشێوەیەکی باشتر و بۆ ماوەیەکی دورودرێژتر.
منااڵنی خوێندنگەی سەرەتایی هەموو ساڵێك کوتانی دژە
ئەنفلۆنزایان بۆ پێشنیاز دەکرێت.
هەرزەکاران پێویستییان بە کوتانێکی دیکەی زیادە
(بەهێزکردن) هەیە بۆ هەندێك لەو هەوکردنی پەردانە،
لەوانە هەوکردنی پەردەی مێشك ،بۆ ئەوەی پاراستنێکی
درێژخایەنتریان هەبێت بۆ تەمەنی گەورەیی .ئەوان
هەروەها کوتانی  HPVیان بۆ پێشنیاز دەکرێت کە دەشێت
بەر لە هەندێك جۆری شێرپەنجە بگرێت.
ئەگەر تۆ بەهیوایت کۆرپەیەکت ببێت ئەوا دەبێت بزانیت
ئایا هەموو کوتانەکانت بۆ ئەنجام دراوە  -بەتایبەتی دوو
ژەمە کوتانی  - MMRبەر لەوەی کە دووگیان ببیت.
ئەگەر دووگیانیت تۆ پێویستیت بە کوتانە بۆ پاراستنی
خۆت و کۆرپەکەت لە کۆکە ڕەشە و ئەنفلۆنزا .هەروەها
تۆ دەبێت پشکنینت بۆ ئەنجام بدرێت (تاقیکاری خوێنت بۆ
بکرێت) بۆ هەوکردنی وەك هەوکردنی جگەر جۆری B
کە دەشێت لە دایکەوە بۆ کۆرپە بگوێزرێتەوە .هەندێک
کۆرپە لەوانەیە پێویستییان بە کوتانێکی دیکەی هەوکردنی
جگەر جۆری  Bهەبێت لەکاتی لەدایکبووندا.
کەسانی پیر پێویستییان بە کوتانە بۆ پاراستنیان لەدژی
ئەنفلۆنزا ،هەوکردنی سییەکان و شینگڵس (پشتێنە ئاگرین).

لەگەڵ پزیشکی گشتی  GPیان پەستاری نۆڕینگەکەت قسە بکە بۆ ئەوەی بزانیت
ئەگەر خۆت یان مناڵەکەت پێویستیتان بە هەر کوتانێکی ڕۆتینی یان زیادە هەبێت.

