
 ( بۆ وەرگێڕان Cardiologyپوختەی پزیشکیی دڵ )

 1پارچەی 
 سەردێڕ: پێشەکی 

NHS Trust ( چاودێری تەندروستی سەسێکسی ڕۆژهەاڵتESHT  کۆمەڵێک لە خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی دڵ دابین )
( و نەخۆشخانەی کۆنکوێست  Eastbourne( نەخۆشخانەی گشتی ناوچەی ئیستبێرن )EDGHدەکات لە دوو نەخۆشخانەدا: )

Conquest)،( ( هاستینگسHastings)( ؛ وە هەروەها لە شوێنەکانی کۆمەڵگە لەنێو سەسێکسSussex .) 
( لقێکە لە لقەکانی پزیشکی کە مامەڵە دەکات لەگەڵ دەستنیشانکردن و چارەسەرکردنی ناڕێکییەکانی Cardiologyپزیشکیی دڵ )
 پەیوەندیدارەکانی. دڵ و حاڵەتە 

لەوکاتەی چەندین حاڵەتی پزیشکی هەن کە دەکرێ کاریگەری بکەنە سەر دڵ لە خەڵکانی هەموو تەمەنێکدا، زۆرێک لە  
( دەکات زیاتر  cardiologyحاڵەتەکانی دڵ پەیوەندییان بە تەمەنەوە هەیە، کە ئەمەش وا لە خزمەتگوزارییەکانی تەندروستی دڵ )

 خەڵک تەمەنیان بەردەوام بەرە هەڵکشان دەچێت.   و زیاتر گرنگ بن چونکە
ئەمەش بەبەردەوامی گەشەدەکات لەگەڵ گەشەکردنە نوێیەکانی پەیوەندیدار بە ڕێگریکردن لە نەخۆشی، دەستنیشانکردنی نەخۆشی  

 و چارەسەرەکان. پزیشکیی دڵ بەشێوەیەکی ئاسایی دەستنیشانکردن و چارەسەرکردنی ئەمانە دەگرێتەوە: 
 ( )ئازاری سنگ لە دەرەنجامی تەسک بوونەوەی خوێنبەری تاجی( Anginaە )دڵە کوت • 
 بۆ نمونە پرتەکردن )ناڕێکی لێدانی دڵ(  )،(Arrhythmiasناڕێکی لێدانی دڵ • 
( )نەخۆشی ماسولکەی دڵ( لەگەڵ شکستی دڵ لەوانە پەڵمۆنەری ئۆیدێما )کۆبوونەوەی  Cardiomyopathyکاردیۆمایۆپاسی )• 

 شلە( 
ەیینی خوێنبەری تاجی یان تێکچوونی ماسولکەی دڵ  )جەڵتەی دڵ( زۆرجار دەبەسترێتەوە بە فشاری خوێن  خوێن م • 

 )بەرزبوونەوەی پاڵەپەستۆی خوێن( و بەرزی ڕێژەی کۆلیستڕۆڵ 
 نەخۆشییەکانی خوێنبەرەکان )ڕەقبوونی خوێنبەر، هەوکردنی خوێنبەر، ئەتیرۆما )چەورە توورەکە(( • 
 نەخۆشی بۆڕی دڵ  ورتەکانی دڵ بەهۆی • 
بوونی کون لەناو دڵ و شێوەکانی تری نەخۆشی زگماکی دڵ لە تەمەنی گەورەییدا لەوانە گواستنەوە لەڕێگەی چاودێریکردنی  • 

 منداڵ
 چاودێری هاوبەشی ژنی دووگیان. کە نەخۆشی دڵی هەیە. • 

 
 : 2پارچەی 

 سەردێڕ: ئێمە ڕاوێژ دەربارەی چی دەکەین؟ 
دەکەین بەو خزمەتگوزارییانەی پزیشکیی دڵ کە لەئێستادا پێشکەشی دەکەین لە هەردوو نەخۆشخانەکانماندا هەروەها  ئێمە شانازی 

لە کۆمەڵگەکانی ناوخۆییدا. سەرەڕای ئەمەش، ئێمە دەمانەوێت بەردەوامبین لە گواستنەوە و باشترکردنی خزمەتگوزارییەکانی  
بۆ دڵنیابوون لەوەی خەڵکان چاودێری دروست وەردەگرن، لە شوێنی دروستدا،  پزیشکیی دڵ بۆ گەوران لە سەسێکسی ڕۆژهەاڵت 

 لە کاتی دروستدا. 
ئێمە پێشنیازی گۆڕانکاری لە زۆربەری زۆری خزمەتگوزارییەکانمان ناکەین، بۆیە هێشتا چاودێری پزیشکیی دڵ بەردەست  

بەی نەخۆشەکان چاودێری کوالێتی باش وەردەگرن لە  دەبێت بۆ هەرکەسێک کە پێویستی پێی هەبێت. بۆ دڵنیابوون لەوەی کە زۆر
نزیک ماڵەکانیان، نەخۆشانی دەرەوە، دەستنیشانکردن بەبێ نەشتەرگەری، چاودێری نەخۆشانی دڵی سەرجێگا، دوبارە  

وە.  گەڕاندنەوەی تەندروستی باشی دڵ و خزمەتگوزارییەکانی شکستی دڵ لە هەردوو نەخۆشخانەدا یاخود لە کۆمەڵگەدا دەمێنێتە
ناکاوەکان( ئەوانە بینینیان  -بۆ زۆرێک لە نەخۆشەکان کە دەنێردرێنە الی ڕاوێژکارێک لەالیەن پزیشکی گشتییانەوە )بۆ حاڵەتە نا

بەردەوام دەبێت لە نۆڕینگەکانی نەخۆشانی دەرەوە، کە هێشتا لە هەردوو نەخۆشخانە و هەندێک لە نۆڕینگەکانی کۆمەڵگە دابین  
 دەکرێن.

 
زی دانانی زۆربەی خزمەتگوزارییەکانی دڵی تایبەتمەند دەکەین لە یەکێک لە دوو نەخۆشخانەکەمان وە درووستکردنی  ئێمە پێشنیا

 بەشی وەاڵمدانەوەی دڵ، کە ئەمەش لەالیەن ژمارەیەکی کەمی نەخۆشانمان داواکراوە. 
کان' کە هەڵدەستن بە دابینکردنی هاوشان لەگەڵ 'نۆڕینگە گەرمە A&Eتیمی پاڵپشتیکردنی نەخۆشان لەکاتی گەیشتنیان بە 

هەڵسەنگاندنی خێرا لە هەردوو نەخۆشخانەدا. ئەم خزمەتگوزارییانەی دڵی تایبەتمەند ئەوانەش دەگرێتەوە وەکو ڕێکارەکانی 
 نەشتەرگەری یان لێکۆڵینەوەکان کە دەکرێ پێویستی بە مانەوە هەبێت بۆ شەوێک یان زیاتر لە نەخۆشخانەدا. 

 
مانای وایە کە ئێمە دەتوانین چاودێری و پاڵپشتی زیاتر باشتر بکەین کە دابینیان دەکەین بۆ ئەو خەڵکانەی کە  ئەنجامدانی ئەمە 

ناکاوی  -زۆر بەلەناکاوی پێویستیان بە خزمەتگوزاری پەیوەندیدار بە دڵەوە هەیە لەگەڵ بەردەوامبوون لە دابینکردنی چاودێری نا
ونجاوترین شوێندا. ناساندنی مۆدێلی دەرگای پێشەوە و نۆڕینگە گەرمەکان )نۆڕینگەی  بەردەوامی حاڵەتەکانی دڵ بۆ خەڵکی لە گ

گەرم نۆڕینگەیەکە کە لەالیەن ڕاوێژکارانەوە بەڕێوەدەبرێت کە هەڵدەستن بە دابینکردنی هەڵسەنگاندنی خێرا( دەبێتە هۆی  
وادەکان کە پێویستە بۆ نەخۆشەکان وە  دەستنیشانکردنی خێرا، کەمکردنەوەی کاتی بەفیڕۆچوو، کەمکردنەوەی ژمارەی  

کەمکردنەوەی ماوەی مانەوەی نەخۆشەکان لە نەخۆشخانەدا. ئەمانە باشترکردنە سەرەکییەکانی کوالێتی خزمەتگوزاری پزیشکیی  
 دڵن.



توو وە بۆ  وەکو بەشێکی ئەم ڕاوێژکردنە، ئێمە دەمانەوێ بۆچوونی تۆ وەربگرین بۆ پێشنیازەکەمان بۆ مۆدێلی خزمەتگوزاری داها
خزمەتگوزارییەکانی تایبەتمەند بە دڵ. ئێمە هەروەها دەمانەوێ بۆچوونی تۆ وەربگرین دەربارەی باشترین شوێن بۆ ئەم  

 خزمەتگوزارییانە. 
 

 : 3پارچەی 
 سەردێڕ: لەکوێ دەتوانرێ خزمەتگوزاری تایبەتمەند )پسپۆڕی( دابین بکرێن؟ 

 گیربکرێن لە یەکێک لەم شوێنانە: ئەم خزمەتگوزارییە تایبەتمەندییانە دەکرێ جێ  
 ( Eastbourneنەخۆشخانەی گشتی ناوچەی ئیستبێرن )• 
 نەخۆشخانەی کۆنکوێست، لە هاستینگس• 

 بە واتای  - ئێمە شوێنی پەسەندکراومان دیاری نەکردووە لەم قۆناغەدا چونکە ئێمە وا هەست دەکەین کە هەردوو نەخۆشخانەکەمان 
دەتوانن زۆرترین   - ( یاخود نەخۆشخانەی کۆنکوێست، لە هاستینگس Eastbourneئیستبێرن )نەخۆشخانەی گشتی ناوچەی 

خزمەتگوزارییەکانی تایبەتمەندی دڵ لەخۆبگرن کە ئێمە پێشنیاز دەکەین کە لە یەکێک لە شوێنەکاندا دابنرێت. هەندێک لە  
 هۆکارەکانی ئەمە بریتیە لە: 

دانراوە تاوەکو لە کاتەکانی پشووەکان و کۆتایی هەفتەدا کاربکەن لە هەردوو نەخۆشخانەدا،  مۆدێلی چاودێری پێشنیازکراو • 
 لەگەڵ ڕوونکردنەوەی سوودەکانی چاودێری پزیشکیی لەماوەی کاتی کردارەکان لە یەک شوێندا لەماوەی پەتای کۆڤید. 

لەکاتی کارکردن لە تاقیگەکانی قەستەرە، کە پێویستن بۆ  هەموو پێوانە نیشتیمانییەکان بەردەوام پەیڕەو دەکرێن وە تێدەپەڕێنرێن • 
خزمەتگوزارییەکانی دڵ کە زۆر تایبەتمەندن کە لەالیەن ژمارەیەکی کەمی خەڵک داواکراوە، کە تەنیا لە یەک نەخۆشخانەدا  

 ئەنجام دەدرێ )لەکاتی پشوو وە کۆتایی هەفتەدا(، بەبێ گوێدانە ئەوەی کە لە چ نەخۆشخانەیەکدایە. 
( ئەوە  South East Coastیکردنەوەکانی داتای گواستنەوەی خزمەتگوزاری ئەمبوالنس لە کەناری ڕۆژهەاڵتی باشور )ش• 

 پیشان دەدەن کە کاریگەری گەشتی ئۆتۆمبێلی ئەمبوالنس یەکسانە، بەبێ ڕەچاوکردنی شوێنی هەڵبژێردراو. 
ی یەکسانی و نایەکسانی تەندروستی ئەوە پیشان دەدەن کە  ئەو داتا و وەاڵمانەی کە کۆکراونەتەوە بۆ هەڵسەنگاندنی کاریگەر

( ڕێژەیەکی بەرزتری بێبەشکردنی کۆمەاڵیەتی و ئابووری تێدایە بەراورد بە ناوچەی ئیستبێرن Hastingsناوچەی هاستینگس )
(Eastbourne( بەپێچەوانەی ئەمە، ناوچەی ئیستبێرن .)Eastbourneڕێژەیەکی بەرزتری خەڵکانی بەتەمەنی )   تێدایە

(. بێبەشکردن و تەمەن هەردووکیان کاریگەرییان هەیە لەسەر ئەگەری تووشبوون  Hastingsبەراورد بە ناوچەی هاستینگس )
 بە کێشەکانی دڵ بۆیە ئەمانەش ئەو شتانەن کە دەبێ وەکو بەشێکی ڕاوێژکردن ڕەچاوبکرێن. 

 
 4پارچەی 

 ( East Sussex( لە سەسێکسی ڕۆژهەاڵت )cardiologyی دڵ )سەردێڕ: دیدگامان دەربارەی خزمەتگوزارییەکانی پزیشکی 
ئێمە دەمانەوێت کە خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی دڵ دابین بکەین بەشێوەیەک کە پێویستی دانیشتوانمان پڕبکاتەوە و کوالێتی  

 ئەمانەیان هەبێت: بەرز، سەالمەت و بەردەوام بێت لە ئێستا و داهاتوودا. ئێمە دەمانەوێت نەخۆشەکانمان 
 دەستگەیشتنی خێراتر بە دەستنیشانکردن و چارەسەرکردن • 
 چاودێری کارامەیی زیاتر لەالیەن تایبەتمەندی ستافی باش، تیمی تایبەتمەندی هەمەجۆر • 
 کەمکردنەوەی ماوەی مانەوە لە نەخۆشخانە؛ • 
 وادەی هەڵوەشاوەی کەمتر؛ • 
 سەرکردن؛بەکارهێنانی نوێترین تەکنەلۆجیا و چارە• 
 خزمەتگوزارییەکان سەرپەرشتی بکرێن لەالیەن ڕاوێژکاران لە تەواوی ڕۆژدا، لە هەموو ڕۆژێکدا • 
 کوالێتی بەرزتر، جێگیر و چاودێری کاریگەر. • 

لە   ئێمە بڕوامان وایە کە ئەو گۆڕانکارییانەی کە دیاریمان کردوون، وە ئەوانەی کە ڕاوێژیان لەبارەوە دەکەین، یارمەتیدەر دەبێت
 بەدەستهێنانی ئەم دیدگایە. 

 
 5پارچەی 

 سەردێڕ: چۆن برەومان بە بژاردەکان داوە؟ 
ئێمە پابەندین بە کارکردن لەگەڵ هاوبەشکارانمان و خەڵکانی ناوخۆیی بۆئەوەی بەیەکەوە نەخشەی کۆمەڵێک پێشنیاز بکێشین کە  

ڵکانی ناوخۆیی، وە بۆ چارەسەرکردنی هەندێک لە  بەردەوامی بدات بە باشترکردنی خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی دڵ بۆ خە
 ئاستەنگە هەنووکەییەکان و سوودوەرگرتن لە زۆربەی ئەو هەالنەی لە داهاتوودا دەڕەخسێن. 

ی شوباتی ئەم ساڵ ئێمە قسەمان لەگەڵ خەڵکانی ناوخۆییدا کرد دەربارەی ئەزموونیان   14ی کانونی دووەم تاوەکو  4لە بەرواری 
تگوزارییەکانی پزیشكیی دڵ؛ چی بەباشی بەڕێوەچوو وە هەستیان کرد کە چی دەکرێ باشتر بکرێت. ئەمەش  سەبارەت بە خزمە

 چاوپێکەوتنی بەدواداچوونی قووڵ.  20وەاڵمدانەوە دەگرێتەوە بۆ پرسیارنامەی ئۆنالین/سەر کاغەز و  82
سەر ئەو چاودێرییەی وەریانگرتووە لە  ئێمە دڵخۆشبووین بە بینینی ئەوەی کە خەڵک بەشێوەیەکی فراوان ڕازی بوون لە 

خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی دڵ. هەرچەندە، ئەوان هەروەها پێشنیازی ئەوەیان کرد کە کرداری باشترکردن دەکرێ بکرێت  
لەهەندێ بواری وەکو کاتی چاوەڕوانی، چۆنییەتی هەڵسوکەوتمان لەگەڵ نەخۆشان، وە چۆنییەتی بەردەستبوونی  

 خزمەتگوزارییەکان. 
 

دا ئێمە هەڵساین بە کۆکردنەوەی خەڵکانی ناوخۆیی، خاوەن بەرژەوەندییەکان، پزیشکان، وە شارەزایانی   2021لە مانگی ئاداری  
تری چاودێری تەندروستی بۆ بەشداریکردن لە سێ وۆرکشۆپی 'ئۆنالین' بۆئەوەی سەیری وەاڵمەکان بکەین بە وردەکاری  



پێکەوتنەکانمان کۆکرابوونەوە، هاوشان لەگەڵ داتای تەندروستی نیشتیمانی و ناوخۆیی تر،  زیاترەوە کە لە پرسیارنامەکانمان و چاو
وە بەیەکەوە دەست بکەین بە گەشەپێدانی بیرۆکەکان بۆ زیاتر باشترکردنی خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی دڵ لە سەسێکسی  

 ڕۆژهەاڵت. 
 

چاودێری، بە ڕەچاوکردنی پێوانە نیشتیمانییەکان و چی بەباشی  وۆرکشۆپی یەکەم تیشکی خستبووە سەر ناساندنی مۆدێلی 
کاردەکات لە ناوچەکانی تری واڵتدا. ئەم وۆرکشۆپە وا نەخشەی بۆ داڕێژرابوو کە یارمەتیمان بدات لە باشتر دیاریکردنی 

 ڕێگاکانی گەیاندنی خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی دڵ لە داهاتوودا. 
 

ە سەر گەشەپێدانی بیرۆکەکان و بژاردەکان بۆ گفتوگۆی زیاتر، بە پشت بەستن بە بابەت و  وۆرکشۆپی دووەم تیشکی خستبوو
پێشنیازەکان کە بەهۆی بەشداریکردنی تاوەکو ئێستامان دیاریکراون، وەاڵمەکانی وۆرکشۆپی یەکەممان، وە پێشنیازەکانی 

 .NHSهاوبەشانی سەسێکسی ڕۆژهەاڵت  
 

ۆ هەموو بژاردەکان کە لە وۆرکشۆپی دووەم دیاریکرابوون. بەشداربوان هەڵسان بە  وۆرکشۆپی کۆتایی پێداچوونەوەی کرد ب 
هەڵسەنگاندن و تۆمارکردنی هەموو بژاردەکان و ئەو بژاردانەیان ڕاسپارد کە پێیان باش بوو پێشکەش بکرێن بۆ گفتوگۆی زیاتر  

 و وەاڵمدانەوە. 
 

 وۆرکشۆپەکاندا:  ئەم بژاردانەی خوارەوە گفتوگۆیان لەبارەوە کرا لەمیانی
 : هێشتنەوەی خزمەتگوزارییەکانی ئێستا وەکو خۆیان؛1• بژاردەی 
: هێشتنەوەی خزمەتگوزارییەکانی ئێستا وەکو خۆیان لەگەڵ زیادکردنی ناوچەی هەڵسەنگاندنی نوێ لە بەشەکانی  2• بژاردەی 

 فریاگوزاری و 'نۆڕینگەی گەرم' لە هەردوو نەخۆشخانەکەدا. 
زراندنی حاڵەتی گورج لە هەردوو نەخۆشخانەدا، لەگەڵ زیادکردنی ناوچەی هەڵسەنگاندن و 'نۆڕینگەی گەرم'  : دامە 3• بژاردەی 

 )'هەمووشتێک، لە هەموو شوێنێک'(؛ 
( بگەیەنرێن لە یەک  PCI: لێکجیاکردنەوەی خزمەتگوزارییەکان بۆئەوەی کارەکانی تاجی لەڕێگەی پێستەوە )4• بژاردەی 

( و  PPMئامێری ڕێکخستنی لێدانەکانی دڵی هەمیشەیی ) )، (EPکاتەی فسیۆلۆجی کارەبایی بژاردەیی نەخۆشخانەی خێرادا، لەو
خزمەتگوزارییەکانی ئامێرەکان دەگەیەنرێن لە شوێنە خێراکەی تردا، سەرەڕای بوونی ناوچەکانی هەڵسەنگاندنی پزیشکیی دڵ و  

 'نۆڕینگەی گەرم' لە هەردوو شوێنە خێراکەدا؛ 
دانانی هەموو تاقیگەکانی قەستەرە و خزمەتگوزارییەکانی مانەوەی نەخۆش لە نەخۆشخانەدا لە یەک  -یەکەوە : بە5• بژاردەی 

نەخۆشخانەدا، لەگەڵ بوونی نەخۆشانی دەرەوە و خزمەتگوزارییەکانی دەستنیشانکردنی نەخۆشی لە هەردوو شوێنەکەدا، سەرەڕای  
 ەی گەرم' لە هەردوو شوێنەکەدا. بوونی ناوچەکانی هەڵسەنگاندنی پزیشکیی دڵ و 'نۆڕینگ

 
بەشداربوانی وۆرکشۆپەکە هەروەها داوایان لێکرابوو کە پێشنیازی ئاڕاستەی تر بکەن لەبارەی ڕەچاوکردن و پێشنیاز، بەاڵم  

 ڕەزامەندی هەبوو لەسەرئەوەی کە ئەو پێنج بژاردەی سەرەوە گونجاون بۆیە هیچ بژاردەیەکی تر زیاد نەکران.
 

بوان کرا کە پلە و نمرە بدەن بۆ هەریەکێک لە پێنج بژاردە گونجاوەکان بۆ مۆدێلی چاودێری لە داهاتوودا لە  داوا لە بەشدار
 بەرامبەر پێنج 'پێوانەکانی هەڵسەنگاندن' و، لەنێوان پێنج ئەگەرەکان. 

ەخۆشخانەدا لە یەک  دانانی هەموو تاقیگەکانی قەستەرە و خزمەتگوزارییەکانی مانەوەی نەخۆش لە ن -: بەیەکەوە5بژاردەی 
 نەخۆشخانەدا یاخود لە نەخۆشخانەیەکی تردا، بە ئەرێنی بینرا لەالیەن هەموو خاوەن بەرژەوەندییەکان. 

 
 6پارچەی 

 سەردێڕ: پێشنیازەکان
چاالکییەکانی  ، هاوشان لەگەڵ وەاڵمی هەڵسەنگاندنی بژاردەکانمان لە وۆرکشۆپەکاندا وە  EHIAبە ڕەچاوکردنی دەرەنجامەکانی  

 تری بەشداریکردن، ئێمە ڕاوێژدەکەین دەربارەی دوو بژاردە: 
دەستنیشانکردنی شوێنێکی هاوبەش بۆ هەموو تاقیگەکانی قەستەرە و خزمەتگوزارییەکانی خەواندنی نەخۆشانی   : 1بژاردەی • 

ارییەکانی نەخۆشانی دەرەوە و  پزیشکیی دڵی تایبەتمەند لە نەخۆشخانەی گشتی ناوچەی ئیستبێرن، لەگەڵ بوونی خزمەتگوز
 دەستنیشانکردنی نەخۆشی لە هەردوو نەخۆشخانەی گشتی ناوچەی ئیستبێرن و نەخۆشخانەی کۆنکوێست 

و نۆڕینگەی گەرم بە   A&Eنەخۆشخانە لە، هاستینگس؛ هاوشان لەگەڵ دامەزراندنی تیمی وەاڵمدانەوەی حاڵەتەکانی دڵ لە 
 دوو شوێنەکەدا. دابینکردنی هەڵسەنگاندنی خێرا لە هەر

دەستنیشانکردنی شوێنێکی هاوبەش بۆ هەموو تاقیگەکانی قەستەرە و خزمەتگوزارییەکانی خەواندنی نەخۆشانی   : 2بژاردەی • 
پزیشکیی دڵی تایبەتمەند لە نەخۆشخانەی کۆنکوێست، لەگەڵ بوونی خزمەتگوزارییەکانی نەخۆشانی دەرەوە و دەستنیشانکردنی 

 خانەی  نەخۆشی لە هەردوو نەخۆش 
گشتی ناوچەی ئیستبێرن و نەخۆشخانەی کۆنکوێست، هاستینگس؛ هاوشان لەگەڵ دامەزراندنی تیمی وەاڵمدانەوەی حاڵەتەکانی دڵ  

 و نۆڕینگەی گەرم بە دابینکردنی هەڵسەنگاندنی خێرا لە هەردوو شوێنەکەدا.   A&Eلە 
ە وا هەست دەکەین کە هەردوو نەخۆشخانەکەمان توانای  ئێمە شوێنی پەسەندکراومان دیاری نەکردووە لەم قۆناغەدا چونکە ئێم

 لەخۆگرتنی خزمەتگوزارییەکانی دڵی زۆر تایبەتمەندی هەیە و ئێمە پێشنیاز دەکەین کە لەیەکێک لە شوێنەکاندا دایبنێین. 
 



 7پارچەی 
 سەردێڕ: هەڵسەنگاندنی کاریگەری یەکسانی و نایەکسانی لە بواری تەندروستیدا

نی نەخشەکێشان و ڕاوێژکردندا، ئێمە بە بەردەوامی هەڵساین بە پشکنینی پێشنیازەکانمان و ئاڕاستەی  لەمیانی قۆناغەکا
  EHIA(. ئێمە EHIAڕاوێژکردنمان لەبەرامبەر هەڵسەنگاندنی کاریگەری یەکسانی و نایەکسانی لە بواری تەندروستیدا )

بەکاردەهێنین بۆ دۆزینەوە و البردنی بەربەستەکانی بەردەم خزمەتگوزارییەکان کە دەکرێ ڕێگری بکەن لەبەردەم خەڵکیدا بە  
هەروەها یارمەتیمان دەدات بۆئەوەی   EHIAزانینی خزمەتگوزارییەکە و بەکارهێنانی و بەباشترین شێوە سوود لێ وەرگرتنی. 

گروپە نوێیەکان، وە وامان لێدەکات سەرنج بخەینە سەر کاریگەری گۆڕانکارییەکە لەسەر   خزمەتگوزارییەکانمان وااڵ بکەین بۆ
 بەکارهێنەر. 

ئەوەی پیشاندا کە نەخۆشانی کۆمەڵگە نەژادییەکان،  EHIAهەڵسەنگاندنی بەراییمان دەربارەی کاریگەری و مەترسی لە 
تە درێژخایەنەکان، دانیشتوانی ماڵەکانی چاودێری و ئەو  دانیشتوانی تەمەن گەورەمان، پیاوان، نەخۆشانی پەککەوتە و حاڵە

کۆمەڵگەیانەی کە لە لەو ناوچانە دەژین کە زیاتر بێبەش بوون لە بەرزترین مەترسیدان دەربارەی فراوانبوونی نایەکسانی  
 تەندروستی لەنێو خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی دڵدا. 

 ر کۆمەڵگەکانی تردا نییە لەنێو دانیشتوانی نەخۆشماندا. هەرچەندە، ئەمە بەو مانایە نایەت کە مەترسی لەسە
و دیاریکردنی ئەو کارەی کە ئەنجامی دەدەین بۆ    EHIAڕاوێژکردنمان یارمەتیداین لە پااڵوتنی - بەشداریکردنی بەرلە

ێشنیازەکەمان ئێمە  پاڵپشتیکردنی نەخۆشان لە داهاتوودا بۆئەوەی دەستیان بگات بە خزمەتگوزارییە دروستەکان. وەکو بەشێک لە پ 
فراوان و بەرنامەی بەشداریکردن، بۆ پاڵپشتیکردنی خەڵک بۆئەوەی  - بەردەوام دەبین لە گەشەپێدانی پەیوەندیکردنی مەودا

 بژاردەی دروست هەڵبژێرن بۆ چاودێری تەندروستییان.
مە لەگەڵیاندا پەیوەندیمان نەبەست و  ڕاوێژکردن هەندێک گروپ هەبوون و/یان نوێنەرەکانیان کە ئێ -لەمیانی بەشداریکردنی بەرلە 

ئێمە سەرنج دەخەینە سەر ئەم گروپانە لەماوەی ڕاوێژکردندا بۆئەوەی دڵنیابین لەوەی کە پێویستی ئەوان و نوێنەرەکانیان بەتەواوی  
 تێکەڵ بە پێسنیازەکانمان دەکرێت.

 ئەمانەش بریتین لە: 
 روستی زیاتریان هەبێت )لەوانە بێ النەکان( • ناوچە دابڕاوەکان و ئەوانەی کە دەکرێ پێویستی تەند

 • کۆمەڵگەی نابیستان 
 • ڕەشت پێست، ئاسیایی و کۆمەڵگەکانی کەمە نەژادییەکان

 (  Transgender( و ڕەگەز گۆڕاو )Bisexual• کۆمەڵگەکانی لێسبیان، گەی، دوو ڕەگەزی )
 • کۆچبەران و پەنابەران. 

یکردووە بۆ زۆربەی نۆ جۆرە جیاوازەکانی تایبەتمەندییە پارێزراوەکان. سەرەڕای  ئێمە دەرەنجامی ئەرێنی دیار EHIAبەکورتی، 
ئەمەش، ئێمە هەڵساوین بە دیاریکردنی کردارەکان کە ئەنجامی دەدەین بۆ کەمکردنەوەی کاریگەرییە نەرێنییەکان لە بەرامبەر  

 هەموو وە تایبەتمەندییە پارێزراوە دیاریکاراوەکان.
 

 8پارچەی 
 سەردێڕ: ئێمە چۆن هەڵسەنگاندن دەکەین لەسەر ئەوەی کە کامە نەخۆشخانە بژاردەی پەسەندە؟ 

هەرکاتێک ڕاوێژکردنەکە تەواوبوو، هەموو وەاڵمەکانی پرسیارنامەکەمان، هاوشان لەگەڵ فیدباک )وەاڵمدانەوە(ی خەڵکانی  
ی و پاڵپشتی بۆ کۆمەڵگەی سەسێکسی ڕۆژهەاڵت،  ناوخۆیی و ڕێکخراوەکان کە بەشدارن لە دابینکردنی تەندروستی، چاودێر

 بەتەواوی ڕەچاو دەکرێن. 
ئێمە هەروەها هەڵسەنگاندن و نمرەدانان دەکەین بۆسەر هەردوو نەخۆشخانەکە لەبەرامبەر هەندێک پێوانەی پشتپێبەستراو، کە  

 دەکرێ ئەمانە بگریتەوە: 
 دێمۆگرافیای دانیشتوان• 
 تەندروستییەکانپێویستییە • 
 کاتەکانی گەشتکردن • 
 دەستگەیشتن بە خزمەتگوزارییەکان• 
 جیاوازی لە ژێرخانی هەردوو ناوچەکە • 
 ژمارەی نەخۆشانی کاریگەربوو • 
 باشترین بەکارهێنانی سەرچاوەکان.• 

بڕیاردان لەسەر پێوانەکە بۆیە  کێشان ڕێگەیەکی پێوانەکردنی گرنگی پێوانەکەیە. وەاڵمەکانی ڕاوێژکردنەکە یارمەتیمان دەدات بۆ 
ئەمە پێداچوونەوەی بۆ دەکرێت دوای تەواوبوونی ڕاوێژکردنەکە. ئەمەش یارمەتیمان دەدات لە دڵنیابوون لەوەی پێوانەی  

هەڵسەنگاندنی بژاردەکان و کێشانیان پێمان دراوە لەالیەن خەڵکانی ناوخۆیی، لەوانە نەخۆشان و خانەوادەکانیان و 
ن، وە ئەوانەی کاردەکەن لە خزمەتگوزارییەکانی تەندروستی و چاودێری کە بەئێمەیان وتوە گرنگە، وەهەروەها  چاودێریکارانیا

 داتا و شیکردنەوەی وردی خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی دڵی بەردەست. 
ردە دواتر بەکاردەهێنرێن هەموو فیدباک )وەاڵمدانەوە(ەکانی ڕاوێژکردن، وەاڵمەکانی پرسیارنامە و ئەنجامەکانی هەڵسەنگاندنی بژا

 بۆ بڕیاردان لەبارەی شوێنی نەخؤشخانەی پەسەندکراو. 
ئێمە زانیاری نوێبووەوەی ناوە ناوە دابین دەکەین دەربارەی بەرەوپێشچوونەکان و دواهەمین ناوچەی پەسەندکراو لەڕێگەی  

 باڵوکراوەی هەواڵی و سۆشیەل میدیا و ڕۆژنامە و وێبسایتمان.
 
 



 9پارچەی 
 ڕ: ڕاوێژکردنەکانی تر بۆئەوەی ئاگاداریان بیتسەردێ 

 Maidstone and Tunbridge Wells NHS - ( دراوسێمان trustsیەکێک لە نەخۆشخانەکانی ترەستی ) 
ئەوانیش ئێستا خەریکن لەگەڵ شەقامی گشتی لەسەر پێشنیازەکان بۆ گەشەپێدانی خزمەتگوزارییەکانی   -(  Trustترەست )

 . 2022کانونی دووەمی  14بەشداریکردنیان کۆتایی پێدێت لە پزیشكیی دڵ. ماوەی 
ئێمە باوەڕناکەین کە ئەم پێشنیازانە کاریگەری بکاتە سەر نەخۆشانی ئێمە لە سەسێکسی ڕۆژهەاڵت بەاڵم دەتوانی زانیاری زیاتر  

 www.mtw.nhs.uk/cardiology-engagementبەدەست بهێنیت لەڕێگەی  
ەروەها ڕاوێژ دەکەین لەگەڵ خەڵکانی ناوخۆیی دەربارەی پێشنیازەکانی باشترکردنی  لە سەسێکسی ڕۆژهەاڵت، ئێمە ه 

(. هەردوو ڕاوێژکردنەکە پەیوەندییان نییە بەیەکەوە، بەاڵم دەکرێ حەز  ophthalmologyخزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی چاو )
 بکەیت بۆچوونەکانت دەربارەی هەردووکیان بە ئێمە بدەیت. 

 


