
 

 

 

 َيطةىلة ِر دانت لة مانةوةت لة بةريتانيا بة تايبةتى بؤ ئةوكةسانة كةيئةم ثةِراوةى كة لةبةردةستاية ئامادةكراوة بؤ يارمةت
مةعلوماتى تَيداية دةربارةى سةرثةرشتى  ئةم ثةِراوة زؤر غانستانةوة هاتوون بؤ بةريتانيا.رامى نيشتةجَى بوون لة ئةفثرؤط

دروستى طشتى لة بةريتانيا.نتة  

 خؤ تؤماركردن لة الى دكتؤر

ندروستى لة بةريتانيا. دكتؤرى طشتى ]جى بؤ ثيداويستى تةيةكةمني دكتؤرة كة سةردانى ئةكةيت  ]جى ثى[دكتؤرى طشتى 
 طةورةو دروستى مندااَلن وننانيان ثَي كراوة لة هةموو بوارةكاندا وةك تةِراهَي طشتيدا دروسيتنان لة بوارى تةزثي[ كةسانى شارة

دةرونيش. تةندروستىهةروةها   

يةكاندا تؤماركراون كةسانَيكن كة ماوةيةكى  [جى ثى]ثةرستارى طشتى خاوةن بِروامانةن و هةروةها ئةو ثةرستارانةى كة لة 
وةك  يش دةكةنئ [جى ثى] طةَلكة لة  ش هةنيى ترةسانى رَيطة ثَيدراوارةكاندا وةك شةكرة. كزؤرة كار ئةكةن لة هةموو بو

ةتيت دةدات ميار ؤكةَل ئؤسؤرةتى[لي ]حكومةتى خؤجَي .رؤثى[َيضارةسةرى سروشتى]فيزيؤس [ ونىيدةالةساز ]صدةرمان
تة كة , ئةطةر ناساغيش نةبَيت هةر ثَيويسيةتيش ناو دةبرَينبؤ خؤ تؤماركردن لةالى ]جى ثي[ هةروةها بة دكتؤرى خؤجَي

ئةتوانيت لةم بةستةرةى خوارةوة فَيرببيت كة ضؤن خؤت تؤمار بكةيت. خؤت تؤمار بكةيت.  
https://www.nhs.uk/nhs-services/gps/how-to-register-with-a-gp-surgery/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 بةخَيربَين
 بةوثةِرى خؤشحاَليةوة دةمانةوَيت طةرمرتين ثَيشوازيتان لَي بكةين

 

ذمارةى بؤ ئةوةى كة الى ]جى ثي[ خؤت تؤمار بكةيت ثَيويستة كة ناو و موليد و ناونيشان و 
ى بارى ثَيناسكةت ئةطةر هةتبَيت. ]جى ثي[ لةوانةية داواى ةلةفؤنت بدةيت بة ]جى ثي[ةت

ةيةكى ثاسثؤرت يان هةر هةوي ]وةك  دى لةسةر بَيتكة ناو و موالي كةسيةتى خؤتت لَي بكات
[ هةروةها عينوانت. ئةطةر ئةمانةش بةردةست نةبن ]جى ثي[ ناتوانَيت باوةِرثَيكراو

دن لةطةأل ]جى ثي[ةكةت لةوانةي كة داوات لَي بكةن كة خؤ نانوس كر ثاش .ناونوست نةكات
ياروة دةكرَيت. زؤر طرنطة كة بضيت بؤ ثشكنينى طشتيت بؤ بكةن. ئةم ثشكنينة لةاليةن ثةرست

 مةوعيدةكةت ئةطةر هيض نةخؤشيش نةبيت.

زةكةتةوة خؤت ئةطةر ناونيشانت طؤِرا ثَيويستة كة لة نزيكرتين ]جى ثي[ لة ناونيشانة تا
[ خؤت تؤمار بكةيت لة يةك كاتدا.توانيت الي يةك ]جى ثيةتؤمار بكةيت, تةنها ئ  

 

 

 

 ضؤن ئةتوامن دةرمان بةدةست بهَينم لة دةرماخنانة؟

داواى دةرمانت بؤ بكات ئةطةر وابوو ئةوا ِرةضةتةى دةرمانت بؤ ]جى ثي[ةكةت لةوانةية 
رى ئةم انة بؤ وةرطرتنى دةرمانةكانت. ئةتوانيت سةيسَيت. ِرةضةتةكةت ئةبةيت بؤ دةرماخنئةنو

ى خؤتةوة.ةماخنانة لة ناونيشانةكبةستةرةى خوارةوة بكةيت بؤ دؤزينةوةى نزيكرتين دةر  

http://www.nhs.uk/ServiceSearch/Pharmacy/LocationSearch/10 
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بارةى هةندَى ياخود داوا لة ]جى ثي[ةكةت بكة بؤ نزيكرتين دةرماخنانة. دكتؤرى دةرماخنانةش ئةتوانَيت ئامؤذطاريت بكات دةر
ار شكاندن بَى ِرةضةتة وةك دةرمانى ئازنةخؤشى سووك وةك هةاَلمةت و كؤكة. ئةتوانيت هةندَى دةرمان لة دةرماخنانة بكِريت بة

 و دةرمانى كؤكة بةاَلم ثَيويستة كة ثارة بدةيت بؤ ئةم دةرمانانة. لةوانةي كة ثَيويست بكات ثارةى ِرةضةتةكةشت بدةيت.
 

بة تةلةفؤن ياخود لةِرَيطة ئؤن الينةوة  111انةيت ثةيوةندى بكةيت بة ت بة ئامؤذطارى تةندروستى هةبوو ئةتوئةطةر ثَيويس
م هةية بؤ يارمةتيت ثَيويستة ئةو زوبانةى كة قسةى ثَي دةكةى داوا بكةيت.جموتةر                     لةم بةستةرةوة  

:ئامؤذطارى دةربارةىئةتوانني   

رشتريى خؤييضؤنيةتى سةرثة*   

 * ثَيت بَلَيني ضؤن دةرمانةكانت بةدةست خبةيت

 * مةوعيدى ِروو بةِروت بؤ داوا بكةين ئةطةر ثَيويست بكات

ود ]جى ثي[ةكةتخاان دةرماخنانة يي ينسى[ج* ثةيوةنديت بؤ دروست بكةين لةطةَل ثةرستيار يا دكتؤرى ددان]ئَيمةر  

ى خَيرا ]ئَيمةرجينسى[* مةوعيدت بؤ وةربطرين لةبةشى ضارةسةر  
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]ئَيمةرجينسى[ وةربطريَين؟ ني كة ئةتوانرَيت لة بةشى ضارةسةرى خَيراداضئةو يارمةتيانة   

ةت توشى حاديسة بون يان نةخؤشيةكى كوتوثِر ثَيويستة بضنة نزيكرتين زانةكئةطةر هاتو خؤت يان هةر ئةندامَيكى خَي
كة بة خؤِرايية بؤ هةموو كةسَيك.خةستةخانة كة بةشى ضارةسةرى خَيرايان هةية   

و داواى سةيارةى ئيسعاف ]ئةمبوالنس[  ةوة 999ئةطةر حاَلةتَيكى زؤر تةنطةتاوى بوو ثَيويستة ثةيوةندى بكةيةت بة 
دا بةكار يبكةيت بؤ طةياندنت بة نةخؤشخانة. ئةم يارمةتية بةبَى بةرامبةرةو تةنها ثَيويستة لة حاَلةتى تةنطةتاو

تى نةخؤشى ئاسان ةئةطةر لة تواناتا هةبَيت خؤشت ئةتوانيت كة بضى بؤ بةشى تةنطةتاوى ِراستةوخؤ. بؤ حاَلبهَينرَيت. 
تى ناساغيةكت بةرو باشبوون ضوو ئةوكات لةبةشى تةنطةتاوى ةبةشى تةنطةتاوى بةكار مةهَينة. هةركات حاَل

يت.ئةطوازرَييتةوة بؤ بةشةكانى تر تا بةتةواى ضارةسةر وةردةطر  
 

طرتنى مةوعيد بؤ ثَيكوتةى كؤرؤناوةر  

نى ثَيكوتةى كؤرؤنا دةكةيت بةبَى بةرامبةر لة ِرَيطةى ]ئَين ئَيض ئَيس[ةوة. لةم تؤ مشوىل وةرطرت
و خؤ تؤماركردن  ؤرؤناكثَيكوتةى  ارةى بماتى زياتر بةدةست بهَينة دةروبةستةرةى خوارةوة مةعل

 لةالى ]جى ثي[
انيا دةذين.بةريت وو ئةوكةسانةى كة لةَي بةرامبةرة بؤ هةمبثَيكوتةى كؤرؤنا بةردةستةو بة  

بؤ بةدةستخستنى ثَيكوتةى كؤرؤنا ثَيويست بة خؤ تؤماركردن نية لةالى ]جى ثي[ ئةتوانيت 
ِرَيطة ثَيدراوةكان ياخود ئةو شوَينانةى كة كراونةتةوة بةدةستى بهَينيت. لةِرَيطةى دةرماخنانة  

 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-

vaccination/bookcoronavirus-vaccination/ 
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 ضارةسةرى دةرونى

بةِرومان دةبَيتةوة سةرضاوة دةطرَيت كة كةم تا زؤر هةموومان ثَييدا لةو ترسانةى كة ِرؤذانة ِرونةخؤشية دةرونيةكان 
خايةن.تَيدةثةرَيني و ئةبَيتة هؤى نةخؤشى دةرونى درَيذ  

ضونى دةرونى و بريضونةوة و دَل تةنطى بةرباَلوترين جؤرةكانى نةخؤشى دةرونني. ئةطةر بؤ ضةند دَلةِراوكَى و تَيك
. هةروةها ئامؤذطارى لةم اةوانة بويت ثَييستة كة مةوعيد وةربطريت لةطةَل دكتؤرةكةتل مهةفتةيك زياتر توشى هةركا

ئةتوانيت بةدةست بهَينيت. تةرةى ]ئَين ئَيض ئَيس[وةوبةس  

 بؤ ئةوةى يارمةتى ضارةسةرت بدات.

كة ثَيشكةشى دةكةن دةخاتة بةردةستت. ةىَيس[ ناوى ئةو ِرَيكخراوانةو ئةو يارمةتيانرةكة ]ئَين ئَيض ئبةستة  

 يارمةتى دووطيانى ]حاميلةيي[

 10ؤتايى ثَيدةهَينَيت, كة زؤر جار دواى تا ]ميدوايف[ كيارمةتى دانى دووطيانى لة سةرةتاى حةملةوة دةست ثَيدةكات 
هةفتة درَيذ دةكرَيتةوة. 6كةوة دةبَيت و هةندَى جار تا ذ لة لةديك بونى منداَلةِرؤ  

ةكةيدا و ليبةتى بؤ دايك لة ماوةى حةمادةكاتةوة لة بةدةستهَينانى هةموو جؤرة يارمةتيةكى ت ت]ميدوايف[ دَلنيا
وايف[ةوة لةدواى لةدايك بونيشى. زؤربةى ئةم يارمةتيانة ِراستةخؤ لة ِرَيطةى ]ميد هةروةها لة لةدايك بونى منداَلةكة و

 ثَيشكةش دةكرَيت هةروةها هةر ثَيداويستيةكى تريشى هةبَيت هةر لة ِرَيطةى ئةمةوة تةرتيب دةكرَيت.

يان ]ميدوايف[ةوة هةر  ةوةى ثي[هةموو ئةوكةسانةى كة لة بةريتانيادا نيشتةجَين ثَيويستة ثةيوةندى بكةن بة ]ج
ترين كات لة زانينى دووطيانى بؤ زوكةزانيان دووطيانن. زؤر طرنطة كة ]جى ثي[ يان ]ميدوايف[ ببينيت بة

.يارمةتى ثَيويست تا كاتَيكى دووطانى تةندروستت هةبَيت و بةدةستهَينانى خزمةتطوزارى  

 ضارةسةرى ددان

يارمةتى ضارةسةرى ددان وةربطريت كة ضارةسةرَيكى توانيت ةئةوا تؤ ئَييت ئةطةر لة بةريتانا نيشتةج
ييى ِاثَيويستى بة حةقى مانةوةوة نية لةم واَلتةدا. ضارةسةرى ددان بة خؤر وطشتطرية بؤ هةموو كةسَيك 

, كةواتة هةموو ئةوكةسانةى كة لة ية جطة ئةو كةسانة نةبَيت كة لة ليستى ِرَيطةثَيدراوةكاندانن
ما بِر ثارة دةدةن كة كةسَيكى هاونيشتمانى بةريتانى دةيدات.ريتانيادا ئةذين هةبة  

 ليستى ِرَيطةثَيدراوةكان ئةمانةى خوارةوة دةطرَيتةوة:

ضارةسةرى تاقمى  يان ى ناو دةمخؤِرايية بؤ دةرهَينانى تةقةَل يان وةستاندنى خوَين بةربوونضارةسةر * 
 ددان

ساَلى هَيشتا لة خوَيندندان 19ساَليةوةية ياخود خوار  18خوار * هةموو ئةو كةسانةى كة تةمةنيان لة   

بؤ ئةم  دودا منداَليان بووةمانطى ِرابر 12* ئافرةتانى دووطيان ]حاملة[ ياخود ئةو ئافرةتانةى كة لة 
ئي ئَيكس[ ثيشان بدرَيت.حاَلتة ثَييستة ]مات بى وةن[ ياخود ]مات   
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