
هەوکردنی کۆ ئەندامی هەناسەدان
ڕێنماییەکی هەنگاو بە هەنگاو سەبارەت بە چۆنیەتی 

 بەڕێوەبەرایەتی هەوکردنەکەت

 دابینکراو بە هاوکاری دامەزراوەکانی پزیشکی پسپۆری.
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 قۆناغەکانی چاودێری کردن لەخۆت

. چۆن یارمەتی بدەیت بۆ باشتربوونی خۆت1

 . کۆنترۆلی ماوەی نیشانەکانت بکە 2

 . بە وردی لە نیشانەی جیددیی بگەڕێ3

 . لە کوێ یارمەتی وەرگرم4

TARGET is operated by the UK Health Security Agency



 .www.nhs.ukبکە بە ناونیشانی  NHS Choicesبۆ بەدەسهێنانی زانیاری زیاتر سەردانی 
 

 هەوکردنە باوەکان بەبێ بەکارهێنانی ئانتی بیۆتیک چاک دەبنەوە. زۆربەی
دەتوانی باشتر ئانتی بیۆتیک ، تێدەگەیت کە چۆن www.antibioticguardian.com بە سەردانی: 

 بەکار بێنیت.

  

بۆ پێشگیری لە هەستی 
توونایەتی، بەڕیژەی پێویست، 

 شلەمەنی بخۆ

 زۆر ئیسراحەت بکە تا ئەو کاتەی کە
 هەست بکەیت باشتری

داوا لە دەرمانسازەکەت بکە کە 
ئامۆژگاریت بکات دەربارەی 

 کەمکردنەوەی 
 نیشانەکانت

بۆ یارمەتی بۆ پێشگیری لە باڵوبوونەوەی 
هەوکردنەکان، کاتی پشمین دەسرە بەکار 

 بێنە

 . چۆن یارمەتی خۆت بدەیت بۆ باشتربوونت1
 هەوکردنی تۆ لە هەر جۆرێک بێت دەتوانی بۆ یارمەتی ئەمانەی خوارەوە ئەنجام بدەیت.

پێشگیری لە  بۆ یارمەتی بۆ
باڵوبوونەوەی هەوکردنەکان، دەستت 

 بشۆ

دابەزاندنی تاو، پاراستامۆل بۆ 
بەکاربێنە؛ هەمیشە ڕەچاوی 

 ڕێنماییەکان بکە



 ئەگەر لە کاتەکانی سەرەوە باشتر نەبوویت، لە عەیادەی پزیشکی گشتی خۆت ئامۆژگاری وەرگرە 
 

 ئەگەر هەست دەکەیت کە دۆخت خراپتر بووە، پەیوەندی بکە بە 
NHS 111، NHS Direct Wales یا NHS 24  (.4)بڕۆ بۆ قۆناغی 
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 . پشکنینی ماوەی نیشانەکانی خۆت بکە2
 

 گوێ ئێشە
 بەالنی زۆر 

 ڕۆژ  8تا 
 باش دەبێت

 
 

 قوڕگ ئێشە
 بەالنی زۆر 

 ڕۆژ  8تا 
 باش دەبێت

 
 
 

 هەاڵمەت
 بەالنی زۆر 

 ڕۆژ  8تا 
 باش دەبێت

 
 
 

 کۆخە
 بەالنی زۆر 

 ڕۆژ  8تا 
 باش دەبێت

 
 



ئەگەر لە بارودۆخی فریاگوزاری دایت، خێرا پەیوەندی بکە بە 

999. 

 

 کۆخەی خوێنی

 سەرئێشەی تووند

 کێشە لە هەناسە

 کێشە لە قووتداندا ئێشی قەفەزەی سنگ

 هەست بە گێژی

 هەست بە خراپبوون

خێرا لەالیەن ئەگەر دووچاری هەوکردن بوویت و هەر کام لە نیشانەکانی خوارەوەت هەیە، دەبێ 
خۆت یان  عەیادەی پزیشکی گشتیتەلەفۆن بکە بۆ  پزیشکێکەوە پشکنینت بۆ بۆ بکرێت.

 . NHS 24یا  NHS 111 ،NHS Direct Walesپەیوەندی بکە بە 
 

 پێستی زۆر سارد

NHS DIRECT NHS ENGLAND 

 

NHS SCOTLAND ئیرالندی باکووری 
  

پەیوەندی بکە بە 
عەیادەی پزیشکی 

 گشتی خۆت

 
  

 . بە وردی لە نیشانەی جیددی بگەڕی3
 

 . لە کوی یارمەتی وەرگرم4


