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مافی پەناخواز بۆ چاودێریی نەخٶشی:
ئەو پەناخوازانەی کە هێشتا تەمەنی  ١٨ساڵییان تەواونەکردووە بۆ چاودێریی نەخۆشی و چاودێریی ددان هەمان ئەو
مافانەیان هەیە کە مندااڵنی سویدی بە پێی یاسا هەیانە .واتا هەموو چاودێرییەکی نەخۆشی و چاودێرییەکی ددان
خٶراییە بٶیان.
پەناخوازی  ١٨ساڵ و سەرووتر مافی چاری نەخۆشییان سنووری هەیە و ئەم مافانەیان هەیە:
• کۆنترۆڵی تەندروستییان( .فەحسی طبي)
• فریاکەوتنی چارکردنی نەخۆشیی بەپەلە یا چارکردنی بەپەلەی ددان ،کە ناتوانرێت چاوەڕێ بکرێت.
• چاودێریی منداڵبوون.
• چاودێریی تەندروستیی دایکان
• ئامۆژگاری دەربارەی کەرەسەی ڕێگرتن لە منداڵبوون.
• چاودێریی منداڵ لەباربردن
• چاودێری بەپێی یاسای پاراستن لە پەتا
لە هەموو سەردانێکـتدا بۆ نەخۆشخانە پێویستە کارتی ئێل ئێم ئا  kort LMپیشان بدەیت .ئەگەر فریا نەکەوتویت

وەریبگریت پسووڵەی داواکردنی پەنابەرییەکەت پیشان بدە.

کۆنترۆڵی تەندروستی
پەناخوازان یەک جار هەلی کۆنترۆڵی تەندروستییان دەدرێتی .ئەوەش بە ئارەزووی خۆیانە وە خۆڕاییە .بنکەی
چاودێریی تەندروستی یەک جار پەناخوازی تازە هاتوو بانگدەکات بۆ کۆنترۆڵ .ئەگەر نامەی بانگکردن لە ماوەی دوو
مانگدا نەهات ئەوا دەتوانیت بچیتە نزیکترین بنکەی تەندروستی و داوای کۆنترۆڵ بکەیت.
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
دەربارەی نەخۆش بە بەرێوەبەرایەتیی پەنابەران ناڵێت ئەگەر نەخۆشەکە خۆی ڕێگا نەدات.

وەرگێـڕــ مترجم
لەکاتی پەیوەندیکردن و سەردانی مەڵبەندی چاودێری تەندروستی مافی ئەوەت هەیە داوای وەرگێڕ بکەیت .ئەوەش بە
خۆڕاییە و وەرگێڕیش ئەرکی نەدرکانی لە ئەستۆیە .وەرگێرەکە بێ الیەنە و ئەرکی تەنیا ئەوەیە ئەوەی لەالیەن تۆ و
کاربەدەستانەوە دەگوترێت وەریبگـێڕێت و هیچی تر.

پەیوەندیکردن بە مەڵبەندی چاودێریی تەندروستییەوە
لە کاتی چووندا بۆ مەڵبەندی چاودێریی تەندروستی پێویست نییە مرۆڤ هەموو کاتێک پزیشک ببینێت .برینپێچەکان
دەتوانن ئامۆژگاری و چارە بدەن .خوێندنێکی دوورودرێژیان هەیە و لە نەخۆشییەکاندا توانایان زۆرە .برینپێچەکان
دەتوانن هەندێکی دەستنیشانکراو لە دەرمانەکانیش بنووسن .پێش سەردانی مەڵبەندێکی تەندروستی پێویستە تەلەفۆن
بکەیت و کاتێک وەربگریت .پێویستە کاتێک بگریت تا بتوانێت بچێتە الی پزیشکێک یان الی برینپێچێک .باشترین
ڕێگاش لە ڕێی تەلەفۆنەوەیە .زۆربەی مەڵبەندەکانی تەندروستی کاتی بۆ تەلەفۆنکردنی تایبەتییان هەیە  ،ئەو کاتانە
کاربەدەستان دەرفەتیان هەیە وەاڵمی تەلەفۆن بدەنەوە .ئەگەر لە نزیکی مەڵبەندی تەندروستییەکەوە دەژیت دەتوانیت بەپێ
بچیت تا کات وەربگریت .کاتێکیش کات وەردەگرێت و پاشان کەسەکە نەچێت یان لێی دوابکەوێت لەوانەیە پارەی
سەردانەکەی هەر لـێ بسەندن.

دەرمان
دەرمان لە دەرمانخانە دەکڕیت و پارەکەی خۆت دەیدەیت .ئەگەر پزیشک یان برینپێچ ڕەچەتەیەکت بۆ بنووسێت
ئەوپەڕی  ٥٠کرۆن دەدەیت .دەرمان هەیە بەبێ رەچەتەیە ئەوسا مرۆڤ خۆی هەموو پارەکەی دەدات .ئەگەر دەرمانی
زۆرت بە ڕەچەتە بۆ نووسرا لە ماوەی شەش مانگدا خۆت هەر  ٤٠٠کرۆن دەدەیت.
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لە کاتی بۆدانراودا ئامادە ببە
وەک پەناخواز مافی چارەی ئەو نەخۆشییەت هەیە کە ناتوانرێت چاوەڕێ بکرێت .ئەوەش کاتێک تۆ بە سەختی نەخۆش
بیت یان زیان لە لەشت بکەوێت .بەاڵم لە باری ئاساییدا تەلەفۆن دەکەیت بۆ مەڵبەندی تەندروستی بۆ ئامۆژگاری .ئەگەر
نەتتوانی :لەکاتی کرانەوەی مەڵبەندی تەندروستیدا بچۆ بۆ پرسگەکە و پرسیاریان لێ بکە.
تۆ لە ئەستۆی خۆتە چوون بۆ نەخۆشخانەکە بگونجێنیت بە شێوەیەک کە لەکاتی بڕیاردراودا لەوێ بیت.
بۆ ئەمبوالنس لە حاڵەتی بەفریاکەوتن و ڕووداوی زیانلیدەر و گەورەدا تەلەفۆن بۆ  ١١٢بکە.

شوێنی زانیاریدان دەربارەی چاودێریی نەخۆشی
شوێنی زانیاریدانی چاودێریی نەخۆشی شەووڕۆژ کراوەیە  ،تەلەفۆنەکەی  .١١٧٧ئەوان پێتدەڵێن بۆ کوێ بچیت لەو
کاتانەدا کە مەڵبەندی تەندروستی داخراوە پێویستیت بە چاودێریی تەندروستی هەیە ،زانیارییەکی زۆریان دەربارەی
نەخۆشییەکان و چارەی نەخۆشی هەیە .ئەگەر بەکارهێنانی ئینتەرنێتیشت دەستدەکەویت دەتوانیت بە زمانی جیاجیا
زانیاری زۆرتر بخوێنیتەوە.
http://1177.se/Varmland/Other-languages/

پارەتێچوون
بۆ هەر سەردانێکی پزیشک یان برینپێچ مزەی نەخٶش پێویستە بدەیت .ئەگەر چەند جارێک پێویستیت بە چاودێریی
تەندروستی هەبێت لە ماوەی  ٦مانگدا مزەی نەخٶش لە  ٤٠٠کرۆن زیاتر نادەیت .نەخۆشخانە و مەڵبەندەکانی
تەندروستی پارەی دەستی وەرناگرن ،پاشان فاتوورەیەک دەنێرن بۆت .لە ڕێی بانکەوە فاتوورەکە دەدەیت ،لە ڕێی
ئینتەرنێتەوە ئاسانترە .ئەگەر پارەت پێنییە لە میگراشوون پەیوەندی بە بەرپرسەکەتەوە بکە.

هاتووچۆکردن
تۆ پێویستە هەمیشە کارتی ئێل ئێـم ئا کەت یان پسووڵەی پەنابەرییەکەتت پێبێت.
ئەمبوالنس تەنیا لەکاتی فریاکەوتنی زۆر پەلەدا داوادەکرێت .لە حاڵەتەکانی تردا پێڕۆی هاتووچۆی ئاسایی
بەکاردەهێنرێت کە پاس یان شەمەندەفەرە .ئەگەر بلیتت وەرنەگرتبێت لەگەڵ نامەی کاتی سەردان پێ ئەوا پارەی
هاتووچٶیەکەت خۆت بیدە .پسووڵە یان بلیتی هاتووچۆیەکە الی خۆت بپارێزە و پیشانی کاربەدەستانی چاوەدێریی
تەندروستیی بدە ،لەالیەنیانەوە ئیمزا دەکرێت کە تۆ لەوێ بوویت .پاشان ئەو ئیمزاکراوە بدە بە شوێنی سەفەری نەخۆشان تا
ئەوەی لە  ٢٥کرۆن تێپەڕیوە وەریبگریتەوە .ئەوەش ئەوپەڕی ئەو بەشەپارەیەیە کە لە گیرفانی خۆت دەیدەیت بە کرێی
پاس یان شەمەندەفەر .دەکرێتیش پسووڵەکە بنێریت و داوای قەرەبوو بکەیت ٥٠ .کرۆن و بەرەوژوور دەدرێتەوە.

ناونیشانKarlstad 85 651 Centralasjukhuset ,ârmlandV i Sjukresor :
تەکسی ،تەنیا لە حاڵەتی تایبەتیدا دەگیرێت ( .بۆ نموونە :منداڵبوون) بە ژمارەتەلەفۆنی ٣٢٣٢٠٠ــ ٠٧٧١ئەگەر بەهۆی
نەخۆشی و دەرمانکاریەوە پێویستە تەکسی بگریت دەبێت چاودێریکاری تەندروستییەکە ئیمزای بکات .بەو بەڵگەیەوە
پەناخوازەکە بۆ هەر سەرێکی هاتووچۆی تەکسی ئەوپەڕی  ٤٠کرۆن خۆی دەیدات .ئەگەر چاودێریکاری تەندروستییەکە
ئیمزای نەکات لەوانەیە کرێی تەکسییەکە بکەوێتە ئەستۆی خۆت.

ئامۆژگاری لە کاتی ئێشوئازاری نەخۆشی سووکتردا
چارەکردنی خۆ لە کاتی نەخۆشیدا شتێکی نوێ نییە .ئێمەی مرۆڤ لە هەموو سەردەمەکاندا هەوڵمان داوە نەخۆشی
خۆمان چارە بکەین .لە سوید یاسای تەندروستی و چاودێریی نەخۆشی بڕیاری لەسەر داوە کە هەر مرۆڤێک ئەوپەڕی
بەرپرسیاری دەکەوێتە ئەستۆی خۆی سەبارەت بە تەندروستی .لەگەل ئەوەشدا لەوانەیە سەخت بێت بۆی ئەو کارە بخاتە
ئەستۆی خۆی ئەگەر نەزانێت هۆکاری نەخۆشی و تەندروستی چییە.
مەبەست لە خۆچاودێریکردن ئەوەیە کە مرۆڤ خۆی بتوانێت بزانێت چییەتی و سووکە ئێشوئازاری خۆی چارەسەر
بکات .هەروەها ئەوەش دەبەخشیت کە مرۆڤ بزانێت سنووری چاودێریکردنی خۆ هەتا کوێیە و بزانێت کوێ
ئاگاداربکات کاتێک پێویستیی دەکەوێتە یارمەتیی چاودێریی تەندروستی.

سەرمابوون و هەاڵمەت
ئەوەی بەگشتی ناودەبرێت بە هەاڵمەت بە زۆری هەمیشە ڤایرۆسێکە دەبێتە هۆی .زووربەی جار تووشبووەکە دیاردەی
لووت تەڕی ،کۆکەی وشک ،ئازاری ماسوولکە و گەرووی لێ دیاری دەدا .هەمان ڤایرۆس هەندێک جار دەبێتە هۆی
بۆژۆکردنی چاویش .دیاردەکان ماوەکورتن و بەزۆری لەماوەی ٤ــ ٥رۆژدا تەواو دەبن.
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ئازاری قورگ و گەروو
هۆی ئازاری گەروو لەوانەیە ڤایرۆس ـ یان هەوکردنێکی بەکتریایی بێت .سووکەئازاری گەروو کە ١ــ ٢ڕۆژ
دەخایەنێت هەوکردنی ڤایرۆسییە بەهۆی هەاڵمەتەوە .ئەوسا پەنسلین یان ئەنتیبایۆتیکی تر کەلکی نابێت .لە کاتی ئازار و
دیاردەی ئاشکرادا لەوانەیە دەرمانێکی ئازاربڕی بێ ڕەچەتە هێوری بکاتەوە( .لە دەرمانخانە هەیە).

کۆکە
کۆکە کاردانەوەیەکی ئاسایی لەشە ،کاتێک ڕوودەدات کە ڕێوبانەکانی هەناسەدان بۆژۆ دەبن .کۆکە جۆرە پارێزکارێکە و
پێویستناکات بەبێ هۆ ڕێی لێ بگیرێت .ئەگەر کۆکەکە وشک و بۆژۆکەر بێت و زۆر نەخۆشەکە بێزاربکات لەوانەیە
دەرمان پێویست بکات ،بەتایبەتی بە شەو.

ژانەسەر
ژانەسەر وشەیەکی گشتییە بۆ ئازاری جیاجیا لە ناو سەردا .ئەوەیان کە ئاساییە ئەو ژانەسەرەیە کە لەگەڵ تادا پەیدا
دەبێت ،بۆ نموونە لەکاتی تووشبوونی ئینفلۆنزا و سەرمابووندا.
ئەو ژانەسەرەی ماوەماوە مرۆڤ بۆی دێتەوە و وەکو فشارێک لە ناوچەوان و شانووملدا هەستی پێ دەکرێت هۆیەکەی
لەوانەیە گرژبوونی ماسولکە بێت و پێی دەوترێت ژانەسەری گرژبوون.
هەروەها لەوانەیە بەکارهێنای چڕوپڕی دەرمانی ژانبڕ (موسەکین) ببێتە هۆی ژانەسەر.
وردبینی گرنگە بۆ خۆراکخواردن ،بەتایبەتی نانخواردنی بەیانیان .لە خەوتنیش خۆت مەدزەرەوە.
لە ژانەسەرگرتنی کاتیدا ،بۆ نموونە بەهۆی هەوکردنێکەوە ،دەرمانی ژانبڕی بێ ڕەچەتەی دەرمانخانە دەتوانرێت
بەکاربهێنرێت.

پشتـئێشە و ئازاری مل

ئازاری لە ناکاو و بەگیروەستانی کورتەکەلەکە خەڵکی ڕاهاتوون پێی دەڵێن پشتوەڕگەڕان .لە کاتی ژانکردنی ئیشییاس دا
ئازارەکە بە سێبەنگە و القدا بروسکە دەدات ،هەندێک جار بەرەو پێیەکانیش .پشـتـئـێـشە بەزۆری پاش شەوورۆژێک لە
جێگەداکەوتن و ئیسراحەت نامێنێت .لە ماوەی ئەو ئازارە لەناکاوەدا پێویستە مرۆڤ لە بارێکی وادا ئیسراحەت بکات
ئازاری نەبێت و لە هەموو جووڵەیەکی ئازاردەر خۆی بپارێزێت .پشتت مەخەرە ژێر باری گرانەوە بەوەی شت
هەڵبگریت یان بەرزبکەیتەوە.

ملەڕەقێ بەگیروەستانێکی ئازاراوی ماسولکەکانێتی .هۆیەکەی لەوانەیە وەرگێڕانێکی ناگونجاوی سەرومل بێت ،شیوەی
نوستنی نالەبار یان هاتووچۆی با لە دوو الوە .ئازاری مل یان ملڕەقبوون دەتوانرێت گەرمی یان بە نەرمش کەم
بکرێتەوە .ملەڕەقێ زۆرجار لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا چاک دەبێت.
ئازاری پشت و مل بە دەرمانی ئازاربڕی بێ ڕەچەتەی دەرمانخانە هێمن دەکرێتەوە.

ترس ،دڵ وروژان ،خەم
ترس و دڵ وروژان و خەم هەستی توندە بە پەستی و هۆی ونە .لەوانەشە راستەوخۆ ببنە هۆی دیاردەی وەک دلەکوتێ،
ئارەقکردنەوە ،فشار لەسەر سنگ و سەر یان زگ و هەست بە هەناسەسواربوون.
لە باری ژیانێکی ژێر فشاردا هەستکردن بە ترس و پەلەپەلی دڵ و دڵتەنگی دیاردەی ئاسایین .زۆر گرنگە کەسێک
هەبێت لەگەڵی بدوێیت ،کە بتوانێت گوێبگرێت و تێبگات و بتوانێت پشتگیرییەک بێت لەو کاتە زۆر سەختەدا.
ئەگەر تووشی دڵتەنگییەکی سەخت بوویت کە خۆت نەتوانیت تەحەمولی بکەیت پەیوەندی بکە بە بنکەی چاوەدێریی
تەندروستییەوە.

خەولێزڕان
کاتێک مرۆڤ کەم دەخەوێت گیروگرفتی خەوتن پەیدا دەبێت .خەوتنی شەو لەوانەیە گیروگرفتی تێبکەوێت .یان پاش
بەئاگاهاتن بە شەو یان بەیانیان زۆر زوو ،خەوتنەوە سەخت بێت.
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Sorani
پێویستیی مرۆڤ بە خەوتن جیاوازە لە یەکیکەوە بۆ یەکیکی تر و هیچ ڕاددەیەکی هاوبەش بۆ پێویستبوونی خەو نییە.
چەند ئامۆژگارییەکی گشتی ئەوەیە کە لەوانەیە بۆ نموونە ژووری نوستنەکە پێویستە پێش نوستن فێنک بکرێتەوە بەوەی
دەرگا و پەنجەرەی بکرێتەوە بۆ هەوا گۆڕین .پەردەی ڕەنگتاریک و گوێ ئاخنین لەوانەیە کەڵکیان هەبێت بۆ ئەوانەی بە
ڕووناکی و دەنگ هەستیارن.
خواردنی درەنگان بە ئێواران دەبێتە هۆی سەختیی خەولێکەوتن و نوستن دەشوێنێت .خۆت بەدوور بگرە لەو شتانەی
وریاکەرەوەن بۆ نموونە :قاوە ،چای خەست یان کوحوول .ئاوخواردنەوە گرنگە .چوونەدەرەوە و پیاسەکردن دەبێتە هۆی
باشبوونی خەو.

خۆراک و تەندروستی
ڕاهاتن بە خۆراکی باش کەڵکی گەورەی بۆ تەندروستی هەیە .ئەگەر بۆ نموونە فشاری بەرزی خوێن بە پشتاوپشت
هاتبێت یان قەڵەوی و شەکرە ،چاک وایە گرنگیی جۆری خواراک هەروەها هاتووچۆی خێرا و جووالنەوە بخرێتەپێش.
لەم سەردەمەدا شیرینی و ساردەمەنی زۆر دەخۆین ،کە ئەوەش دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی دەرفەتی ڕاگرتنی قورسایی
لەش لە ڕاددەیەکی ئاساییدا .میوە و سەوزە زۆر گرنگن .هەروەها چوواڵنەوەش گرنگە و هاتووچۆی خێرا بە شێوەی
ڕێکوپێک ،بۆ نموونە پیاسەی ڕۆژانە یەکیکە لە بەردە بنچینەییەکان بۆ ئەوەی لە نەخۆشی خۆمان بپارێزین و خەوتن و
تەندروستی باستر بکەین.
لە ڕێی کەمکردنەوەی جگەرەکێشانەوە یان وازلێهێنانی بە تەواوەتی ترسی تووشبوونی نەخۆشی ترسناک وەک
دڵوەستان ،شێرپەنجەی سییەکان بە شێوەیەکی هەستپێکراو کەم دەبێتەوە .سەرەڕای ئەوەش تەندروستیی ددانەکان باشتر
دەبێت.

چاودێریکردنی ددان بۆ پەناخوازان
چاودێری ددان بۆ مندااڵنی ژێڕ  ٢٠ساڵ بە خۆڕاییە
منداڵی پەناخوازان و الوانیان چاودێری و چارەی ددانیان خۆڕاییە تا  ٢٠ساڵی تەواودەکەن .ئەوانە هەمان مافی چاککردن
و چاودێری ددانیان هەیە وەک منداڵە سویدییەکان .لە سەردانی دانسازدا کارتی ــ ئێل ئێم ئا پیشان بدە ،یان پسووڵەی
پەنابەرییەکەت ،ئەگەر فریانەکەوتبیت کارتەکەت وەربگریت.

گەورەی سەروو  ٢٠ساڵ  ٥٠کرۆن دەدات
تۆ کە پەناخوازیت و  ٢٠ساڵت تەواو کردووە تەنیا مافی چارەی کوتوپڕیی ددانت هەیە .لەوانەیە دانت ئازارێکی زۆری
هەبێت .کاتی سەردان کارتی ئێل ئێم ئا کەت پیشان بدە ،هەر سەردانێک  ٥٠کرۆن دەدەیت.

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
پەرۆش بە لەبیرت بیتەوە یەگینا ئیتر ناتوانین ئێمە یارمەتیت بدەین.

بەم شێوەیە تۆ هاتوچۆ و سەفەر دەکەیت
بۆ هاتووچۆ و سەفەر یان بە پاس یان بە شەمەندەفەر دەبێت .بەو کارتی پارەدانەی کە لە بەڕێوەبەرایەتیی کۆچبەرانت
وەرگرتووە دەتوانیت پارەی سەفەرەکەت بدەیت .پسووڵەکە یان بلیتی سەفەرەکە الی خۆت هەڵگرە .ئەوە پیشانی
کاربەدەستانی ددانسازییەکە دەدەیت ،کە بە ئیمزاکەیان لە سەری پێشاندەدەن تۆ لەوێ بویت .دەکرێتیش پسووڵەکە و
نامەیەک بنێریت و داوای قەرەبووی سەفەرەکە بکەیت و بینێریت بۆ:

Sjukresor i Värmland, Centralsjukhuset, 651 85 Karlstad

وەرگێـڕ (مترجم)
کاتێک پەیوەندی و سەردانی الی دانساز دەکەیت مافت هەیە وەرگێرت بە خٶڕایی هەبێت .وەرگێـڕ بێالیەنە و ئەرکی
نەدرکاندنی لە ئەستۆیە .تەنیا ئەوە وەردەگێڕێت کە تۆ و کاربەدەستانی دانسازخانەکە دەیڵێن.
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