
زانیاری و داتاکانی تۆ گرنگن بۆخزمه 
تگوزاری ته ندروستی نیشتی�نی

زانیاری س�بارەت ب� ت�ندروستی و چاود�ری تۆ یارم�تی ئ�م� دەدات 
ک� چاود�ری ک�سیت باشرت بکه ین، ده ستنیشانکردنی نه خۆشیه کان 

خ�راتر بکه ین، پیالنی خزم�تگوزاریی�کانی ناوخۆی باشرت بکه ین و 
تو�ژین�وە وگ�ڕان ئه نجام بده ین بۆدۆزینه وه ی چارەس�رە نو�ی�کان .

ل� مانگی ئایاری 2018، یاسـای وڕ�سای تووندوتیژ دەربارەی چۆنیه تی ب�کار ه�نان 
یان ب�کارن� ه�نانی ئه م زانیاریانه به ه�زتربووه . خزمه تگوزاری ته ندروستی 

نیشتی�نی NHS زۆر پ�یوەسـت� ب�وەی ک� زانیاری ن�خۆش ب� شـ�وەی�کی پار�زراو 
به���ت�وە وه�موو کات�ک ڕوون و ئاشـکرا ب�ت ل�وەی ک� چۆن ئ�م داتایان� 

ب�کاربه���ت.

تۆ دەتوانیت ئاره زوو بکه یت ل� وەی ک� ئاخۆ زانیاری تایب�تیت ب�کاربه���ت بۆ 
م�ب�ستی تو�ژین�وە و گ�ڕانی زانستی و پیالن دانان 

بۆ زانیاری زیاتر س�ردانی ئه م ما�په ڕہ بک�:

بۆ زانیاری زیاتر س�بارەت ب� ماف�کانی زانیاری و داتای خۆت تکای� س�ردانی
(ک�مپینی زانیاریی�کانی تۆ گرنگ�) بک�



تۆ ئه توانیت ئاره زووبکه یت ل�وەی ک� ئایا زانیاری  نه ه�نی وتایب�تی به تۆ وه ک ن�خۆش 
ب�کاربه���ت بۆ م�ب�ستی تو�ژین�وە ی زانستی و پیالن دانان

ئاره زوو بکه یت زانیاریه کانت به کار نه یه ت زانیاری وداتاکانت چۆن ب�کارد�ن 

زانیاری سه باره ت به ت�ندروستی و چاود�ری تۆ  
ب�کاردەه���ت بۆ باشرتکردنی چاود�ری ک�سی تۆ. ه�روەها 

ب�کارد�ت ل� یارم�تیدانی ئ�م� بۆ تو�ژین�وەی چارەس�رە 
نو�ی�کان ، ب�یاردان ل�وەی ک� نۆرینگ�کانی پزیشکی گشتی 

واته عیاده ی پزیشکی (GP) ل�کوێ دابن�ین وه ه�روەها پیالن 
بۆ ژمارەی ئه وپزیشک و پ�رستارانه ی پ�ویسته داب��ن ل� 

ن�خۆشخان�ی ناوچ�که ی تۆ. ه�رچ�نده بۆمان بکر�ت ئ�م� 
ه�وڵ دەدەین ک� ئ�و داتایان� ب�کاربه�نین ک� نه توانر�ت 

تۆی پ� ده ست نیشان بکر�ت، ب��م ه�ند�ک جاروا پ�ویست 
ئه کات ک� زانیاری نه ه�نی وتایب�تی تۆ ب�کاربه�نین .

مه به ست له زانیاری نه ه�نی و تایب�تی ن�خۆش چیی�؟

زانیاری نه ه�نی و تایب�تی ن�خۆش تۆ دەستنیشان دەکات و 
ه�ند�ک شتیش س�بارەت ب� ت�ندروستی، چاود�ری یان 

چارەس�ری تۆ ده ��ت. تۆ پ�شبینی دەک�یت ک� ئ�م 
زانیارییان� نه�نی وپار�زراوبن.

ئ�و زانیاریان�ی ک� تۆ دەردەخات، وەکوو ناو و ناونیشان 
(ئ�درەس) ی تۆ، ئ�مان� دانانر�ن ب� زانیاری نه ه�نی و 

تایب�تی ن�خۆش و ل�وان�ی� ه�ر ب�کاربه���ن: بۆ �وون�، بۆ 
پ�یوەندی کردن ب� تۆوە ئ�گ�ر نورینگ�ی پزیشکی گشتی واته 

عیاده ی دکتۆره که ت ل�گ�ڵ دان�ی�کی دیک� ئاو�ته بوون و 
ی�کیان گرت.

ک� ئه توان�ت زانیاری تایب�تی تۆ ب�کاربه�ن�ت بۆ 
تو�ژین�وەی زانستی و پیالن دانان؟

ئ�م زانیارییان� ب�کاردەه���ن ل�الی�ن NHS، دەس��ت�کانی 
خۆج�یی، زانکۆ و تو�ژەرانی ن�خۆشخان�کان، کۆل�ج�کانی 

ت�ندروستی و کۆمپانیاکانی دەرمانسازی ک� تو�ژین�وە دەک�ن 
بۆ چارەس�ره نو�کان .

تۆ دەتوانیت ه��بژارده ی ئه وه بکه یت ک� زانیاری نه ه�نی 
و تایب�تی ب� خۆت ب�کارنه ه���ت بۆ تو�ژین�وە و پیالن 

دانان .ل�وان�ی� ه�ند�ک کات زانیاری ن�خۆشی تایب�ت ب� تۆ 
ب�کاربه���ت بۆ �وون�: ل� کاتی ب�وبوونه وه ی پ�تا و درم 
ک� ل�وان�ی� م�ترسی بۆ س�ر ت�ندروستی خۆت و ک�سانی 

دیک� دروست بکات . ه�روەها تۆ ه�شتا ه�ر دەتوانیت ک� 
ڕەزام�ندبیت بۆ ب�شداری کردن ل� پ�ۆژە تو�ژین�وەی تایبه 

تیدا.

ئایا ئاره زووی ب�شداری ن�بوون کاریگ�ری دەب�ت ل�س�ر 
چاود�ری و چارەس�ریی�کانی تۆ؟

ن�خ�ر، زانیاری نه ه�نی وتایب�ت ب� تۆ هه ر ب�کارد�ت بۆ 
چاود�ری ته ندروستی تۆ. ئاره زووی ب�شدارن�بوونت هیچ 
کاریگ�ری ل�س�ر چاود�ری و چارەس�رکردنی تۆ ناب�ت. تۆ 
ه�ر بانگه�شت دەکر�یت بۆخزم�تگوزاریی�کانی پشکنین 

وەکوو پشکنینی  ڕیخۆ�� بۆ ن�خۆشی ش�رپ�نج�.

تۆ ل�م� ب�دواوە پ�ویست� چی بک�یت؟

تۆ پ�ویست ناکات هیچ شت�ک بک�یت ئ�گ�ر تۆ د�خۆشیت له 
گه ڵ چۆنیه تی به کاره�نانی زانیاری نه ه�نی وتایبه ت به 

ن�خۆش. 
ئه گه ر تۆ خوازیار نیت به وه ی که زانیاری نه ه�نی و تایبه 

تیت له تو�ژین�وە و پیالن داناندا به کار به���ت، ئه وا 
دەتوانیت ب�شدارن�بوونت دیاری بکه یت ل� ڕ�گ�ی ئه نته 

رن�ته وه ( واته  ئۆن الین) یان ل� ڕ�گ�ی خزم�تگوزاری 
ت�ل�فۆن�وە.

تۆ ه�موو کات�ک دەتوانیت هه �بژاردەک�ت بگۆڕیت.
بۆ دەستک�وتنی زانیاری زیاتر یان بۆ ه��بژاردنی بژاردەک�ت تکای� س�ردانی ئ�م لینک� بک�


