
  Sorani 

 Ansvarig enhet: Asyl- och flyktinghälsa Dokumentet framtaget: 2019-02-28 

    

 

 

نەخٶشی: چاودێریی بۆپەناخواز مافی   
 

هەمان ئەو  ددان یدێریچاو و نەخۆشی ودێرییتەواونەکردووە بۆ چا انساڵیی ٨١ کە هێشتا تەمەنی ئەو پەناخوازانەی

ددان  چاودێرییەکیواتا هەموو چاودێرییەکی نەخۆشی و . هەیانە بە پێی یاسامافانەیان هەیە کە مندااڵنی سویدی 

 خٶراییە بٶیان. 

 

ئەم مافانەیان هەیە: و سنووری هەیە یاننەخۆشی مافی چاری سەرووترو  ساڵ ٨١ پەناخوازی  

ی طبي( )فەحس .یانکۆنترۆڵی تەندروستی   •  

.اوەڕێ بکرێتکە ناتوانرێت چ ،ردنی بەپەلەی ددانچارک ی بەپەلە یانەخۆشیچارکردنی فریاکەوتنی    •  

چاودێریی منداڵبوون.   •  

چاودێریی تەندروستیی دایکان   •  

دەربارەی کەرەسەی ڕێگرتن لە منداڵبوون.ئامۆژگاری    •  

منداڵ لەباربردنچاودێریی    •  

  چاودێری بەپێی یاسای پاراستن لە پەتا   •

 

ئەگەر فریا نەکەوتویت  .ەیتپیشان بد  LM kort ئێل ئێم ئاکارتی  ەخانە پێویستشدا بۆ نەخۆتـلە هەموو سەردانێک

.گریت پسووڵەی داواکردنی پەنابەرییەکەت پیشان بدەبوەری  
 

 کۆنترۆڵی تەندروستی
بنکەی خۆڕاییە.  ەو ان دەدرێتی. ئەوەش بە ئارەزووی خۆیانەتەندروستیی ک جار هەلی کۆنترۆڵیەیپەناخوازان 

بانگکردن لە ماوەی دوو ئەگەر نامەی بانگدەکات بۆ کۆنترۆڵ.  وهاتو تازەی پەناخواز یەک جار وستیچاودێریی تەندر

بکەیت.  کۆنترۆڵنەهات ئەوا دەتوانیت بچیتە نزیکترین بنکەی تەندروستی و داوای  مانگدا  

 

هەموو فەحسێک الی چاودیریی نەخۆشی و ددان لەژێر یاسای نەدرکاندا روودەدات. کاربەدەستانی چاودێریی نەخۆشی 

بۆیان نییە هیچ شتێک دەربارەی نەخۆشەکانیان الی کەسانی تر بدرکێنن. بەڕێوەبەرایەتیی تەندروستی هیچ شتێک 

نەخۆشەکە خۆی ڕێگا نەدات.     دەربارەی نەخۆش بە بەرێوەبەرایەتیی پەنابەران ناڵێت ئەگەر  
 

ــ مترجم وەرگێـڕ  
یت. ئەوەش بە مافی ئەوەت هەیە داوای وەرگێڕ بکە تەندروستیری ێچاود مەڵبەندیسەردانی پەیوەندیکردن و لەکاتی 

تۆ و  ئەوەیە ئەوەی لەالیەن تەنیا بێ الیەنە و ئەرکیلە ئەستۆیە. وەرگێرەکە  ئەرکی نەدرکانیش یخۆڕاییە و وەرگێڕ

ێڕێت و هیچی تر. ـوترێت وەریبگگکاربەدەستانەوە دە  
 

چاودێریی تەندروستییەوەمەڵبەندی بە  کردنپەیوەندی  
وو کاتێک پزیشک ببینێت. برینپێچەکان هەممرۆڤ نییە  پێویست مەڵبەندی چاودێریی تەندروستیوندا بۆ ولە کاتی چ

هەیە و لە نەخۆشییەکاندا توانایان زۆرە. برینپێچەکان رە بدەن. خوێندنێکی دوورودرێژیان و چادەتوانن ئامۆژگاری 

پێش سەردانی مەڵبەندێکی تەندروستی پێویستە تەلەفۆن  .لە دەرمانەکانیش بنووسن ی دەستنیشانکراودەتوانن هەندێک

ێچێک. باشترین تا بتوانێت بچێتە الی پزیشکێک یان الی برینپ ریتپێویستە کاتێک بگبگریت. کاتێک وەربکەیت و 

 ان هەیە ، ئەو کاتانەتایبەتییبۆ تەلەفۆنکردنی . زۆربەی مەڵبەندەکانی تەندروستی کاتی ڕێگاش لە ڕێی تەلەفۆنەوەیە

دەتوانیت بەپێ لە نزیکی مەڵبەندی تەندروستییەکەوە دەژیت  اڵمی تەلەفۆن بدەنەوە. ئەگەرکاربەدەستان دەرفەتیان هەیە وە

نەچێت یان لێی دوابکەوێت لەوانەیە پارەی  کەسەکە و پاشان کات وەردەگرێتریت. کاتێکیش گبوەر تا کات بچیت

  بسەندن. ێـسەردانەکەی هەر ل

 

 دەرمان 
 ن برینپێچ ڕەچەتەیەکت بۆ بنووسێتپزیشک یائەگەر  دەیت. یدە خۆت پارەکەیرمان لە دەرمانخانە دەکڕیت و دە

 دەدات. ئەگەر دەرمانیهەموو پارەکەی  ئەوسا مرۆڤ خۆیکرۆن دەدەیت. دەرمان هەیە بەبێ رەچەتەیە  ٥٠ئەوپەڕی 

.کرۆن دەدەیت ٤٠٠هەر خۆت  بە ڕەچەتە بۆ نووسرا لە ماوەی شەش مانگدا زۆرت  
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ئامادە ببە دالە کاتی بۆدانراو   

 ئەوەش کاتێک تۆ بە سەختی نەخۆش بکرێت. چاوەڕێ هەیە کە ناتوانرێت تئەو نەخۆشییە مافی چارەی پەناخوازوەک 

ئامۆژگاری. ئەگەر بۆ مەڵبەندی تەندروستی  دەکەیت بۆتەلەفۆن بەاڵم لە باری ئاساییدا . لەشت بکەوێتیان زیان لە  بیت

. پرسیاریان لێ بکە و  پرسگەکە تەندروستیدا بچۆ بۆمەڵبەندی لەکاتی کرانەوەی نەتتوانی:   

بڕیاردراودا لەوێ بیت.  یبگونجێنیت بە شێوەیەک کە لەکاتنەخۆشخانەکە  چوون بۆ خۆتە لە ئەستۆیتۆ   

.بکە ١١٢تەلەفۆن بۆ زیانلیدەر و گەورەدا ڕووداوی  حاڵەتی بەفریاکەوتن ولە  بۆ ئەمبوالنس  

یدەربارەی چاودێریی نەخۆشزانیاریدان شوێنی   
بچیت لەو  کوێبۆ  . ئەوان پێتدەڵێن١١٧٧، تەلەفۆنەکەی کراوەیە  شەووڕۆژ یزانیاریدانی چاودێریی نەخۆششوێنی 

زۆریان دەربارەی  کیەندروستی هەیە، زانیارییەتت بە چاودێریی یپێویست بەندی تەندروستی داخراوە کە مەڵ کاتانەدا

هەیە. ئەگەر بەکارهێنانی ئینتەرنێتیشت دەستدەکەویت دەتوانیت بە زمانی جیاجیا  ینەخۆشارەی نەخۆشییەکان و چ

  .زانیاری زۆرتر بخوێنیتەوە
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  پارەتێچوون
چاودێریی پێویستیت بە  چەند جارێک دەیت. ئەگەربپێویستە ەخٶش بۆ هەر سەردانێکی  پزیشک یان برینپێچ مزەی ن

مەڵبەندەکانی کرۆن زیاتر نادەیت. نەخۆشخانە و  ٤٠٠مانگدا مزەی نەخٶش لە  ٦تەندروستی هەبێت لە ماوەی 

. لە ڕێی بانکەوە فاتوورەکە دەدەیت، لە ڕێی بۆتفاتوورەیەک دەنێرن  دەستی وەرناگرن، پاشان تەندروستی پارەی

بکە. نییە لە میگراشوون پەیوەندی بە بەرپرسەکەتەوە پێگەر پارەت ئینتەرنێتەوە ئاسانترە. ئە  

   

 هاتووچۆکردن
. بێتیان پسووڵەی پەنابەرییەکەتت پێ کەتئێل ئێـم ئا ێویستە هەمیشە کارتی تۆ پ  

ئاسایی حاڵەتەکانی تردا پێڕۆی هاتووچۆی فریاکەوتنی زۆر پەلەدا داوادەکرێت. لە  لەکاتی  تەنیاس  نئەمبوال

وا پارەی ئە کاتی سەردان پێنامەی  لەگەڵ. ئەگەر بلیتت وەرنەگرتبێت ەپاس یان شەمەندەفەر بەکاردەهێنرێت کە

چاوەدێریی  نیپسووڵە یان بلیتی هاتووچۆیەکە الی خۆت بپارێزە و پیشانی کاربەدەستا. هاتووچٶیەکەت خۆت بیدە

 تا  انسەفەری نەخۆش نیبوویت. پاشان ئەو ئیمزاکراوە بدە بە شوێ ە ئیمزا دەکرێت کە تۆ لەوێلەالیەنیانەو تەندروستیی بدە،

ارەیەیە کە لە گیرفانی خۆت دەیدەیت بە کرێی ئەوپەڕی ئەو بەشەپ کرۆن تێپەڕیوە وەریبگریتەوە. ئەوەش ٢٥لە  ئەوەی

. کرۆن و بەرەوژوور دەدرێتەوە ٥٠پاس یان شەمەندەفەر. دەکرێتیش پسووڵەکە بنێریت و داوای قەرەبوو بکەیت.   

   Sjukresor i ,ârmlandV Centralasjukhuset 651 85 Karlstad :ناونیشان

هۆی بە ئەگەر ٠٧٧١ــ٣٢٣٢٠٠ ژمارەتەلەفۆنی . ) بۆ نموونە: منداڵبوون( بەدەگیرێت لە حاڵەتی تایبەتیدا تەنیا تەکسی، 

وە بەڵگەیەی بکات. بەو ئیمزا ەندروستییەکەکاری تچاودێری دەبێت بگریتەوە پێویستە تەکسی نەخۆشی و دەرمانکاری

دات. ئەگەر چاودێریکاری تەندروستییەکە یدەخۆی کرۆن  ٤٠ی ەڕبۆ هەر سەرێکی هاتووچۆی تەکسی ئەوپ پەناخوازەکە

  ئیمزای نەکات لەوانەیە کرێی تەکسییەکە بکەوێتە ئەستۆی خۆت. 
 

 ئامۆژگاری لە کاتی ئێشوئازاری نەخۆشی سووکتردا
دا هەوڵمان داوە نەخۆشی لە کاتی نەخۆشیدا شتێکی نوێ نییە. ئێمەی مرۆڤ لە هەموو سەردەمەکان ارەکردنی خۆچ 

ئەوپەڕی چاودێریی نەخۆشی بڕیاری لەسەر داوە کە هەر مرۆڤێک  و . لە سوید یاسای تەندروستیخۆمان چارە بکەین

 ئەو کارە بخاتە وانەیە سەخت بێت بۆیە. لەگەل ئەوەشدا لدەکەوێتە ئەستۆی خۆی سەبارەت بە تەندروستیەرپرسیاری ب

  ی و تەندروستی چییە.ئەگەر نەزانێت هۆکاری نەخۆش خۆی ئەستۆی

کە مرۆڤ خۆی بتوانێت بزانێت چییەتی و سووکە ئێشوئازاری خۆی چارەسەر ئەوەیە  ۆچاودێریکردنمەبەست لە خ

چاودێریکردنی خۆ هەتا کوێیە و بزانێت کوێ بکات. هەروەها ئەوەش دەبەخشیت کە مرۆڤ بزانێت سنووری 

.یئاگاداربکات کاتێک پێویستیی دەکەوێتە یارمەتیی چاودێریی تەندروست  

ن و هەاڵمەتسەرمابوو  
تووشبووەکە دیاردەی  . زووربەی جاربە زۆری هەمیشە ڤایرۆسێکە دەبێتە هۆیمەت هەاڵئەوەی بەگشتی ناودەبرێت بە 

 . هەمان ڤایرۆس هەندێک جار دەبێتە هۆیگەرووی  لێ دیاری دەدای، کۆکەی وشک، ئازاری ماسوولکە و لووت تەڕ

. رۆژدا تەواو دەبن ٥ــ٤ی لەماوەی و بەزۆر بۆژۆکردنی چاویش. دیاردەکان ماوەکورتن  
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گەرووقورگ و ئازاری   
ڕۆژ  ٢ــ١ بێت. سووکەئازاری گەروو کەتریایی کانەیە ڤایرۆس ـ یان هەوکردنێکی بەهۆی ئازاری گەروو لەو

ابێت. لە کاتی ئازار و کەلکی ن ی تر. ئەوسا پەنسلین یان ئەنتیبایۆتیکدەخایەنێت هەوکردنی ڤایرۆسییە بەهۆی هەاڵمەتەوە

. )لە دەرمانخانە هەیە(. انێکی ئازاربڕی بێ ڕەچەتە هێوری بکاتەوەلەوانەیە دەرمدیاردەی ئاشکرادا   
 

  کۆکە
ڕوودەدات کە ڕێوبانەکانی هەناسەدان بۆژۆ دەبن. کۆکە جۆرە پارێزکارێکە و نەوەیەکی ئاسایی لەشە، کاتێک کۆکە کاردا

ێزاربکات لەوانەیە ک و بۆژۆکەر بێت و زۆر نەخۆشەکە بپێویستناکات بەبێ هۆ ڕێی لێ بگیرێت. ئەگەر کۆکەکە وش

  دەرمان پێویست بکات، بەتایبەتی بە شەو.
 

 ژانەسەر
تادا پەیدا  ئاساییە ئەو ژانەسەرەیە کە لەگەڵژانەسەر وشەیەکی گشتییە بۆ ئازاری جیاجیا لە ناو سەردا. ئەوەیان کە 

 دەبێت، بۆ نموونە لەکاتی تووشبوونی ئینفلۆنزا و سەرمابووندا. 

کرێت هۆیەکەی و وەکو فشارێک لە ناوچەوان و شانووملدا هەستی پێ دە ئەو ژانەسەرەی ماوەماوە مرۆڤ بۆی دێتەوە

  لەوانەیە گرژبوونی ماسولکە بێت و پێی دەوترێت ژانەسەری گرژبوون.

ژانەسەر. ببێتە هۆی دەرمانی ژانبڕ )موسەکین(  چڕوپڕی هەروەها لەوانەیە بەکارهێنای  

  خۆت مەدزەرەوە. خەوتنیش لە، بەتایبەتی نانخواردنی بەیانیان. خۆراکخواردنبۆ گرنگە وردبینی 

ەچەتەی دەرمانخانە دەتوانرێت ژانەسەرگرتنی کاتیدا، بۆ نموونە بەهۆی هەوکردنێکەوە، دەرمانی ژانبڕی بێ ڕلە 

 بەکاربهێنرێت.
 

شە و ئازاری ملپشتـئێ  
دا  یاسیئیش. لە کاتی ژانکردنی پێی دەڵێن پشتوەڕگەڕان خەڵکی ڕاهاتوون کورتەکەلەکە بەگیروەستانیئازاری لە ناکاو و 

پاش شەوورۆژێک لە  شە بەزۆریـئازارەکە بە سێبەنگە و القدا بروسکە دەدات، هەندێک جار بەرەو پێیەکانیش. پشـتـئـێ

 ئیسراحەت بکاتلە بارێکی وادا لە ماوەی ئەو ئازارە لەناکاوەدا پێویستە مرۆڤ . نامێنێت و ئیسراحەت جێگەداکەوتن

ئازاری نەبێت و لە هەموو جووڵەیەکی ئازاردەر خۆی بپارێزێت. پشتت مەخەرە ژێر باری گرانەوە بەوەی شت 

. هەڵبگریت یان بەرزبکەیتەوە  

 

بێت، شیوەی  وملبەگیروەستانێکی ئازاراوی ماسولکەکانێتی. هۆیەکەی لەوانەیە وەرگێڕانێکی ناگونجاوی سەر ملەڕەقێ

. ئازاری مل یان ملڕەقبوون دەتوانرێت گەرمی یان بە نەرمش کەم با لە دوو الوە نوستنی نالەبار یان هاتووچۆی

زۆرجار لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا چاک دەبێت.  بکرێتەوە. ملەڕەقێ  

هێمن دەکرێتەوە.  ئازاری پشت و مل بە دەرمانی ئازاربڕی بێ ڕەچەتەی دەرمانخانە  
 

 ترس، دڵ وروژان، خەم
دیاردەی وەک دلەکوتێ،  ببنە هۆی راستەوخۆ ونە. لەوانەشە یو هۆهەستی توندە بە پەستی   ترس و دڵ وروژان و خەم

سەر یان زگ و هەست بە هەناسەسواربوون.  فشار لەسەر سنگ و ئارەقکردنەوە،  

 

دیاردەی ئاسایین. زۆر گرنگە کەسێک  بە ترس و پەلەپەلی دڵ و دڵتەنگیهەستکردن ژێر فشاردا  باری ژیانێکی لە

 هەبێت لەگەڵی بدوێیت، کە بتوانێت گوێبگرێت و تێبگات و بتوانێت پشتگیرییەک بێت لەو کاتە زۆر سەختەدا. 

 

ێریی بە بنکەی چاوەد بکە پەیوەندی بکەیتتەحەمولی  توانیتسەخت بوویت کە خۆت نەتووشی دڵتەنگییەکی ئەگەر 

.تەندروستییەوە  

  

 خەولێزڕان
گیروگرفتی تێبکەوێت. یان پاش  لەوانەیە شەوی خەوتن. گیروگرفتی خەوتن پەیدا دەبێتکاتێک مرۆڤ کەم دەخەوێت 

یان بەیانیان زۆر زوو، خەوتنەوە سەخت بێت.بەئاگاهاتن بە شەو   
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 پێویستیی مرۆڤ بە خەوتن جیاوازە لە یەکیکەوە بۆ یەکیکی تر و هیچ ڕاددەیەکی هاوبەش بۆ پێویستبوونی خەو نییە. 

بەوەی  ەوەتی ئەوەیە کە لەوانەیە بۆ نموونە ژووری نوستنەکە پێویستە پێش نوستن فێنک بکرێتچەند ئامۆژگارییەکی گش

ەی ڕەنگتاریک و گوێ ئاخنین لەوانەیە کەڵکیان هەبێت بۆ ئەوانەی بە پەردگۆڕین.  ادەرگا و پەنجەرەی بکرێتەوە بۆ هەو

 ڕووناکی و دەنگ هەستیارن. 

ت بەدوور بگرە لەو شتانەی خۆێکەوتن و  نوستن دەشوێنێت. لخواردنی درەنگان بە  ئێواران دەبێتە هۆی سەختیی خەو

وونەدەرەوە و پیاسەکردن دەبێتە هۆی گرنگە. چئاوخواردنەوە  ای خەست یان کوحوول. وریاکەرەوەن بۆ نموونە: قاوە، چ

  باشبوونی خەو.
 

 خۆراک و تەندروستی
ڕاهاتن بە خۆراکی باش کەڵکی گەورەی بۆ تەندروستی هەیە. ئەگەر بۆ نموونە فشاری بەرزی خوێن بە پشتاوپشت  

. پێشبخرێتە و جووالنەوە جۆری خواراک هەروەها هاتووچۆی خێراگرنگیی ک وایە ، چاهاتبێت یان قەڵەوی و شەکرە

رسایی وێتە هۆی کەمبوونەوەی دەرفەتی ڕاگرتنی قشیرینی و ساردەمەنی زۆر دەخۆین، کە ئەوەش دەبلەم سەردەمەدا 

و هاتووچۆی خێرا بە شێوەی لەش لە ڕاددەیەکی ئاساییدا. میوە و سەوزە زۆر گرنگن. هەروەها چوواڵنەوەش گرنگە 

ڕێکوپێک، بۆ نموونە پیاسەی ڕۆژانە یەکیکە لە بەردە بنچینەییەکان بۆ ئەوەی لە نەخۆشی خۆمان بپارێزین و خەوتن و 

. باستر بکەینوستی تەندر  

ی ترسناک وەک وازلێهێنانی بە تەواوەتی ترسی تووشبوونی نەخۆشلە ڕێی کەمکردنەوەی جگەرەکێشانەوە یان 

ێتەوە. سەرەڕای ئەوەش تەندروستیی ددانەکان باشتر تپێکراو کەم دەبسییەکان بە شێوەیەکی هەس دڵوەستان، شێرپەنجەی

 دەبێت. 
 

پەناخوازان بۆ ددان چاودێریکردنی  
 

  ساڵ بە خۆڕاییە ٢٠چاودێری ددان بۆ مندااڵنی ژێڕ 
. ئەوانە هەمان مافی چاککردن ساڵی تەواودەکەن ٢٠اییە تا ی و چارەی ددانیان خۆڕو الوانیان چاودێر پەناخوازانی منداڵ

ی پسووڵە یان بدە،پیشان ئێل ئێم ئا کارتی ــ   ک منداڵە سویدییەکان. لە سەردانی دانسازدااودێری ددانیان هەیە وەو چ

  پەنابەرییەکەت، ئەگەر فریانەکەوتبیت کارتەکەت وەربگریت.

 

کرۆن دەدات ٥٠ساڵ  ٢٠گەورەی سەروو   
لەوانەیە دانت ئازارێکی زۆری  ارەی کوتوپڕیی ددانت هەیە.ساڵت تەواو کردووە تەنیا مافی چ ٢٠و  تۆ کە پەناخوازیت

   کرۆن دەدەیت.  ٥٠هەر سەردانێک کەت پیشان بدە، کارتی ئێل ئێم ئا هەبێت. کاتی سەردان 
     

  لە پێشەوە کات بگرە
بۆ ئەوەی کاربەدەستانی دانسازی ببینیت پێویستە پێشەکی کاتێک بگریت. یان تەلەفۆن بۆ نزیکترین دانسازخانە دەکەیت 

یان دەچیتە ئەوێ و داوای کاتێك دەکەیت. لەوێ کاربەدەستێک دەبینیت و کاتێک وەردەگریت. کاتەکە الی خۆت بنووسە و 

ئێمە یارمەتیت بدەین.   پەرۆش بە لەبیرت بیتەوە یەگینا ئیتر ناتوانین  

سەفەر دەکەیتهاتوچۆ و تۆ بەم شێوەیە   
بۆ هاتووچۆ و سەفەر یان بە پاس یان بە شەمەندەفەر دەبێت. بەو کارتی پارەدانەی کە لە بەڕێوەبەرایەتیی کۆچبەرانت 

ە پیشانی وەرگرتووە دەتوانیت پارەی سەفەرەکەت بدەیت. پسووڵەکە یان بلیتی سەفەرەکە الی خۆت هەڵگرە. ئەو

دەکرێتیش پسووڵەکە و کاربەدەستانی ددانسازییەکە دەدەیت، کە بە ئیمزاکەیان لە سەری پێشاندەدەن تۆ لەوێ بویت. 

:نامەیەک بنێریت و داوای قەرەبووی سەفەرەکە بکەیت و بینێریت بۆ  

Sjukresor i Värmland, Centralsjukhuset, 651 85 Karlstad  

 
  

 وەرگێـڕ )مترجم(
مافت هەیە وەرگێرت بە خٶڕایی هەبێت. وەرگێـڕ بێالیەنە و ئەرکی  کاتێک پەیوەندی و سەردانی الی دانساز دەکەیت

 نەدرکاندنی لە ئەستۆیە. تەنیا ئەوە وەردەگێڕێت کە تۆ و کاربەدەستانی دانسازخانەکە دەیڵێن.

 

 


