
 ( بۆ وەرگێڕان Ophthalmologyپوختەی پزیشکیی چاو ) 

 1پارچەی 
 سەردێڕ: پێشەکی 

چاودێری   NHS Trust( دابین کراون لەالیەن  East Sussexخزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی چاو لە سەسێکسی ڕۆژهەاڵت )

( نەخۆشخانەی گشتی ناوچەی ئیستبێرن EDGHتەندروستی سەسێکسی ڕۆژهەاڵت لە ئێستادا لە سێ ناوچەدا: )

Eastbourne)،( ( نەخۆشخانەی کۆنکوێستConquest لە هاستینگس )Hastings)،(    وە نەخۆشخانەی بێکسهیڵ

(Bexhill.) 

پزیشکیی و نەشتەرگەری کە هەڵدەستێ بە دابین کردنی دەستنیشانکردنی ( لقێکە لە لقەکانی Ophthalmologyپزیشکیی چاو )  

نەخۆشی، چارەسەرکردن و ڕێگریکردن لە سیستەمی چاو و بینین. زانستی پزیشکیی چاو، دەستنیشانکردنی نەخۆشی و  

نەشتەرگەری   بەڕێوەبردنی ناڕێکی دەگرێتەوە کە کاریگەری دەکەنە سەر بینینی کەسەکان، لەوکاتەی پزیشکیی چاو بەشی

 ڕێکارەکانی نەشتەرگەری دەگرێتەوە بۆ چاککردنەوە یاخود باشترکردنی بینینی کەسەکان، بۆ نمونە، نەشتەرگەری ئاوی سپی. 

 پزیشکیی چاو بەشێوەیەکی ئاسایی دەستنیشانکردن و چارەسەرکردنی ئەمانە دەگرێتەوە:  

ی بچوکە لەناو چاودا، پەڵەی ناڕوون درووست  ئەو کاتەی هاوێنە، پەپکەیەکی بێ ڕەنگ (Cataractsئاوی سپی ) •

دەکات. بە تێپەڕبوونی کات، ئەم پەاڵنە قەبارەیان گەورەتر دەبێت کە دەبێتە دەرەنجامی بینینی لێڵ و تەمومژاوی و  

لەکۆتاییدا دەبێتە هۆی کوێربوون. لەکاتی گەنجیدا، هاوێنەکانمان بەشێوەیەکی ئاسایی وەکو شووشەی ڕوون وان، کە  

ان پێدەدەن شتەکان ببینین. لەوکاتەی تەمەنمان گەورەتر دەبێت، ئەم هاوێنانە دەست بە زوقم بوون دەکەن، وەکو  ڕێگەم

 شووشەی گەرماو، پاشان بینینمان سنووردار دەکەن. 

حاڵەتێکی چاوی باوە، کاتێک دەماری چاو، کە چاو بە مێشک دەبەستێتەوە، زیانی   ( Glaucomaئاوی ڕەش )  •

ۆربەی جار بەهۆی کۆبوونەوەی شلە لە بەشی پێشەوەی چاو درووست دەبێت، کە پاڵەپەستۆ بۆ  پێدەگات. ئەمەش ز

بەشی ناوەوەی چاو زیاد دەکات. ئاوی ڕەش )گلۆکۆما( دەکرێ ببێتەهۆی لەدەستدانی بینین، ئەگەر بەزوویی دەستنیشان  

نێکدا، بەاڵم زیاتر لەالی گەوران  نەکرێت و چارەسەر نەکرێت. دەکرێ کاریگەری بکاتە سەر خەڵکان لە هەموو تەمە

 یەکان.  80و   70باوە لە تەمەنی 

حاڵەتێکی چاوە کە کاردەکاتە سەر بەشێکی زۆر بچوکی تۆڕی چاو    (AMDلەگەشە وەستانی پەڵەدار بەهۆی تەمەنەوە )  •

لە   دەبێتەهۆی درووستبوونی کێشە  AMDکە شوێنی دەکەوێتە دواوەی چاو.  )،(maculaکە پێی دەوترێت پەڵەدار 

کاردەکاتە سەر بینین لەکاتێک   AMDبینینی ناوەند، بەاڵم نابێتە هۆی لەدەستدانی بینین بەتەواوەتی و بەئازاریش نییە. 

تۆ ڕاستەوخۆ سەیری شتێک دەکەیت، بۆ نمونە کاتێک تۆ شتێک دەخوێنیتەوە، سەیری وێنە دەکەیت یاخود سەیری  

ندی بکات کە شێواو و لێڵ بێت، دوای ماوەیەک، دەکرێ ببێتەهۆی  دەکرێ وا لە بینینی ناوە AMDتەلەفزیۆن دەکەیت. 

 دیارکەوتنی پەڵەیەکی خاڵی لە ناوەڕاستی بینینت.

 

 : 2پارچەی 
 سەردێڕ: ئێمە ڕاوێژ دەربارەی چی دەکەین؟ 

لە   دەکەین  پێشکەشی  لەئێستادا  پزیشکیی چاو کە  بەو خزمەتگوزارییانەی  دەکەین  (  EDGH)  - نەخۆشخانەکانماندا  ئێمە شانازی 

،  (Hastings)( لە هاستینگس  Conquest، نەخۆشخانەی کۆنکوێست )(Eastbourne)نەخۆشخانەی گشتی ناوچەی ئیستبێرن  

هەروەها لە کۆمەڵگەکانی ناوخۆییدا. سەرەڕای ئەمەش، ئێمە دەمانەوێت بەردەوامبین لە    -(  Bexhillوە نەخۆشخانەی بێکسهیڵ )

باش و  دڵنیابوون لەوەی خەڵکان چاودێری  گواستنەوە  بۆ  لە سەسێکسی ڕۆژهەاڵت  پزیشکیی چاو  ترکردنی خزمەتگوزارییەکانی 

 دروست وەردەگرن، لە شوێنی دروستدا، لە کاتی دروستدا. 

ئێمە پێشنیازی گۆڕانکاری لە زۆربەری زۆری خزمەتگوزارییەکانمان ناکەین، بۆیە هێشتا چاودێری پزیشکیی چاو بەردەست دەبێت  

دابینکردنی  شوێنی  دەربارەی  دەکەین  گۆڕانکاری  پێشنیازی  ئەمە،  سەرەڕای  ئێمە  هەبێت.  پێی  پێویستی  کە  هەرکەسێک  بۆ 

 خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی چاو. 

سێ   لەبری  نەخۆشخانەدا،  دوو  لە  تەنیا  دەگەیەنرێت  باشتر  چاو  پزیشکیی  خزمەتگوزارییەکانی  داهاتوودا  لە  کە  وایە  بڕوامان 

نەخۆشخانە. ئەمە دامەزراندنی ستافی پزیشکی باشتر دەکات، چونکە لەم بارەدا ئەوان لەسەر ژمارەیەکی زۆرتری حاڵەتە ئاڵۆزەکان  

 کاردەکەن، وە دەبێتە هۆی دڵنیابوون لە بەکارهێنانی باشتری ئامێرەکانی ئێستا و وەبەرهێنان کردن لە ئامێری نوێ لە داهاتوودا. 

دنی خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی چاو تەنیا لە دوو نەخۆشخانەدا جێبەجێ بکرێت، ئێمە هەروەها پێشنیازی  ئەگەر پێشنیازی گەیان 

( سەردان  یەک  نۆڕینگەی  نوێی  one stopدامەزراندنی  سەنتەرێکی  هەروەها  وە  نەخۆشخانەکەدا،  هەردوو  لە  دەکەین   )



ێتە هۆی خێراکردنی پڕۆسەی دەستنیشانکردنی نەخۆشی، کاتی  دەستنیشانکردنی نەخۆشییەکانی چاو لە یەک نەخۆشخانەدا. ئەمە دەب 

 بەفیڕۆچوو کەمدەکاتەوە، وە ژمارەیەکی کەمتری وادە پێویست دەبێت بۆ ئەو نەخۆشانەی پشکنینی دووبارەبوەوەیان هەیە. 

یاجیایان هەیە لە تیمی ئێمە بڕوامان وایە کە ئەم مۆدێلە نوێیەی چاودێریکردن کۆمەڵێک ستاف بەیەکەوە کۆدەکاتەوە کە پسپۆڕی ج

پسپۆڕی هەمەجۆردا، لەو کاتەی دەست گەیشتنیش بە بڕیاردانی ئاستی بەرز و دەستوەردان باشتر دەکات کاتێک داوا دەکرێت، وە  

 یارمەتی دەدات لە دڵنیابوون لەوەی نەخۆشان کەسانی دروست دەبینن لە کاتی دروستدا، وە ئامادەبوونی دووبارەبووەوە کەمدەکاتەوە. 

ەگەر خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی چاو یەکبخرێن و لەداهاتوودا لە دوو نەخۆشخانەدا بگەیەنرێن، ئێمە بڕوامان وایە کە ئەمانە  ئ 
و نەخۆشخانەی بێکسهیڵ بن، چونکە نەخۆشخانەی کۆنکوێست چەندین جۆری   DGHپێویستە نەخۆشخانەی ئیستبێرن 

 تر هتد.سنوورداربوونی هەیە وەکو مەودا و شیاوبوونی کەم
 
بۆیە ئێمە ڕاوێژدەکەین لەسەر پێشنیازێک بۆ گواستنەوەی هەموو خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی چاو لە نەخۆشخانەی کۆنکوێست  

( بۆ نەخۆشخانەی بێکسهیڵ )هیچ گۆڕانکارییەک نابێت دەربارەی پێشکەش کردنی خزمەتگوزارییەکانی  Hastingsلە هاستینگس )

 (. DGHپزیشکیی چاو لە ئیستبێرن 

کەیسی نەشتەرگەری ڕۆژانە کە لەئێستادا   100وادەی نەخۆشانی دەرەکی و زیاتر لە    24,000وەکو دەرەنجامی ئەمە، نزیکەی   

 ئەنجام دەدرێن هەموو ساڵێک لە نەخۆشخانەی کۆنکوێست، هاستینگس، لەبری ئەمە دەگوازرێنەوە بۆ نەخۆشخانەی بێکسهیڵ. 

ۆی گۆڕانکاری بۆ هەندێک لە خەڵک کە لەئێستادا ئەم خزمەتگوزارییانە بەکاردەهێنن لە  ئێمە داندەنێین بەوەی کە ئەمە دەبێتەه

نەخۆشخانەی کۆنکوێست لە هاستینگس، وە ئێمە پەیوەندی دەکەین بە خەڵکانی ناوخۆیی و خاوەن بەرژەوەندییەکان وەکو بەشێکی  

زەکەمان و هەر ڕێگەیەکی گونجاو بۆ کەمکردنەوەی  ئەم پڕۆسەی ڕاوێژکردنە بۆ تێگەیشتن لە ئەگەری کاریگەرییەکانی پێشنیا

 کاریگەرییەکان.

 
 

 : 3پارچەی 
 سەردێڕ: وێنە ناوخۆییەکە 

بەیەکەوە  NHSلە گشت سەسێکس،   تەندروستی گشتی،  و  بە چاودێری کۆمەاڵیەتی  ناوخۆییەکان کە هەڵدەستن  ئەنجومەنە  وە   ،
 خەڵکانی ناوخۆیی. کاردەکەن بۆ باشترکردنی تەندروستی و چاودێری بۆ  

هاوبەش بۆئەوەی کە پێی   13( هەڵدەستێ بە لێک نزیک کردنەوەی SHCPهاوبەشکاری تەندروستی و چاودێری سەسێکس )
(.بۆ زانیاری زیاتر و لیستی ناوی هاوبەشەکان، سەیری ئەمە بکە:  ICSدەوترێت سیستەمی چاودێری لێکدراو )

.us/-https://www.sussexhealthandcare.uk/about 

ئەم هاوبەشیکردنە نوێنەرایەتی کردارێکی کۆکراوە دەکات کە ئەنجامدراوە بۆ دڵنیابوون لەوەی کە خزمەتگوزارییەکانی   
بەشێوەیەک کە کاریگەرییان بەرزبێت، وە بۆ  تەندروستی و چاودێری کوالێتیان بەرزە، وە بۆ بەکارهێنانی سەرچاوەکانمان 

 گەیاندنی باشترین دەرەنجامە گونجاوەکان بۆ دانیشتوانمان. 

لەمانەدا،  ( نزیکەی دوو ملیۆن کەس هەن کە بیناییان لەدەستداوە. UK، لە میرنشینە یەکگرتووەکان )NHSوێبسایتی بەگوێرەی  
 وەکو کەسانی کوێر یاخود چاوکز تۆمارکراون.  360,000نزیکەی 

ساڵیدایە وە ئەوانەی لە   65( لەنێو ژمارە بەرزەکانە لەو کەسانەی تەمەنیان لە سەرووی  East Sussexسەسێکسی ڕۆژهەاڵت )

لەنێو ئەمەدا، زۆرێکی خەڵکان   ساڵیدان لە واڵتەکەدا، وە چاوەڕوان دەکرێت کە ئەمە هێشتا بەرزتر ببێتەوە. 85سەرووی 

خراپ بەسەر دەبەن، زۆرێکیان زیاتر لە حاڵەتێکی ماوە درێژیان هەیە، کە ئەمەش  - دواهەمین ساڵەکانی تەمەنیان بە تەندروستی

دەبێتە دەرەنجامی زیادبوونی داواکاری و فشار بۆسەر خزمەتگوزارییەکان و سەرچاوەکانی تەندروستی و چاودێری. ئەم  

داواکارییە هەستی پێکراوە لەنێو سیستەمەکەدا لەنێو سەسێکس و ناوخۆدا، لەگەڵ زیادبوونی بەرچاوی خەڵک بە   زیادبوونی

پێویست بوونیان بە خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی چاو لەم سااڵنەی دواییدا. لێکۆڵینەوەکان ئەوە دیاریدەکەن کە ئەم زیادبوونە  

 وە، بەدیاریکراوی لەنێوان دانیشتوانی بەتەمەندا. خێرایە چاوەڕواندەکرێت هێشتا بەرزتر ببێتە

 

خەڵکانی تەمەن گەورە کە بیناییان لەدەستداوە ئەگەری تووشبوونیان بە خەمۆکی سێ جار زیاترە بەراورد بەو کەسانەی کە  
خەمۆکی و   بیناییان باشە، بۆیە کەمکردنەوەی ڕێژەی لەدەستدانی بینایی کە دەکرێ ڕێگری لێبکرێت گرنگە بۆ کەمکردنەوەی 

 باشترکردنی خۆشگوزەرانی. 
زیادبوونی داواکاری بۆسەر خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی چاو کاریگەرییەکی بەرچاوی هەیە لەسەر دابینکردنی چاودێری  

لەکاتی گونجاودا. لەسەر ئاستی نیشتیمانی کەموکوڕی هەیە دەربارەی ڕاوێژکارانی پزیشکیی و نەشتەرگەری چاو، پەرستار و  
 نی چاو، کە ئەمانەش سەرچاوەی سەرەکین لە بەشەکانی پزیشکیی چاو. پسپۆڕا

https://www.sussexhealthandcare.uk/about-us/
https://www.nhs.uk/conditions/vision-loss/
https://www.nhs.uk/conditions/vision-loss/
https://www.nhs.uk/conditions/vision-loss/


لەسەر ئاستی نیشتیمانی، ژمارەیەکی زۆری نەخۆشان تووشی دواکەوتن دەبن لە بەدەستهێنانی چاودێری بەدواداچوون، یاخود 'ون   
ند یان هەمیشەیی دەبن بەهۆکاری  نەخۆش لە مانگێکدا تووشی لەدەستدانی بینایی تو 20دەبن' لە سیستەمەکەدا، کە زیاتر لە 

دواکەوتنی وەرگرتنی چاودێری بەدواداچوون. ئەمەش پاڵنەربووە بۆ هەڵمەتێکی نیشتیمانی بۆ گۆڕینی خزمەتگوزارییەکانی  
(.  سەرەڕای  East Sussexپزیشکیی چاو و پێداچوونەوە بە خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی چاو لە سەسێکسی ڕۆژهەاڵت )

 ێستا ڕووداوی مەترسیداری لەم شێوەیە ڕاپۆرتی لەبارەوە نەدراوە لە سەسێکسی ڕۆژهەاڵت. ئەمەش، تاوەکو ئ 

 
 

 4پارچەی 
( لە سەسێکسی  ophthalmologyسەردێڕ: دیدگامان دەربارەی خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی و نەشتەرگەری چاو ) 

 ( East Sussexڕۆژهەاڵت )
بەدەستهێنانی دیدگایەکی فراوانتر بۆ خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی چاو لە سەسێکسی  ئەم ڕاوێژکردنە هەنگاوی یەکەمە بەرەو 

 ڕۆژهەاڵت. 

لە ناوچەی سەسێکس ئێمە پێداچوونەوە دەکەین بۆ هەموو الیەنەکانی پزیشکیی چاو بەڕەچاوکردنی سەرنجی تایبەت بە  

ەوانەی بەشەکانی نەخۆشخانە. بەشی  تێکەڵ کردنی کاری ئەو کەسانەی پشکنینی چاو دەکەن لە کۆمەڵگەدا لەگەڵ ئ

، کە ئێمە ڕاوێژی لەبارەوە ESHTبەشێوەیەکی چاالکانە بەشدارە لەم بەرنامەیەدا وە گۆڕینی  ESHTپزیشکیی چاو لە 

  دەکەین، ڕاستەوخۆ دەلکێت بە بەرنامەی سەسێکس.

  

تەندروستی دانیشتوان بەشێوەیەکی  لەبەرئەوەی ئێمە بەشێوەیەکی بەرچاو سەرنج دەخەینەسەر بەڕێوەبردنی پێشوەختەی  

چاالکانە و باشتر پێشبینی پێویستییەکانی چاودێریکردن دەکەین، وە کاری بەیەکەوەیی دەکەین لەنێو چاودێری تەندروستی  

و کۆمەاڵیەتی، هەربۆیە ئەمە توانامان پێ دەدات بە گەیاندنی باشترین ئەگەرەکانی دەرەنجامەکان بۆ خەڵکانی ناوخۆیی، 

  رین بەکارهێنانی سەرچاوە گشتییە کۆکراوەکان بەدەست دەهێنین لە سەسێکسی ڕۆژهەاڵت.وە باشت

 

بەشێوەیەکی گشتی، دووبارە داڕشتنەوەی خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی چاومان لەنێو چوارچێوەی سیستەمێکی فراوانتر 

خزمەتگوزارییەکانی نەخۆشخانە، پاراستنیان بۆئەوەی بەردەست بن لەو  یارمەتیدەر دەبێت لە کەمکردنەوەی داواکاری بۆ  

  کاتەی زۆر پێویست دەبن لەالیەن دانیشتوانەوە بەڕێگەیەکی زیاتر بەردەوام و جێگیر.
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 Eastسەردێڕ: بۆچی پێویستمان بە گۆڕینی خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی و نەشتەرگەری چاو لە سەسێکسی ڕۆژهەاڵت )
Sussex هەیە؟ ) 

 
لەنێوان بەرزترین ژمارەکانە لەو  ( ئێمە دانیشتوانێکی گەورە و تەمەن زۆرمان هەیە، East Sussexلە سەسێکسی ڕۆژهەاڵت )

ئەمەش هاوشان لەگەڵ   ساڵیدان لە واڵتەکەدا. 85ساڵیدایە وە ئەوانەی لە سەرووی   65کەسانەی تەمەنیان لە سەرووی 
بەرەوپێشچوونەکان لەبواری دەستنیشانکردن و چارەسەرکردن، مانای وایە کە داواکاری لەسەر خزمەتگوزاری پزیشکیی چاو لە  

ESHT   .لە زیادبووندایە 
  

لەوکاتەی چەندین حاڵەتی پزیشکی هەن کە دەکرێ کاریگەری بکەنە سەر چاو و پێکهاتەی دەوروبەری، زۆرێک لە حاڵەتەکان  
پەیوەندییان بە تەمەنەوە هەیە، کە ئەمەش وا لە خزمەتگوزارییەکانی چاو دەکات زیاتر و زیاتر گرنگ بن چونکە خەڵک تەمەنیان 

دەرمان مانای وایە کە بژاردەی زیاتری چارەسەرکردن  دەربارەی دەستنیشانکردن و   گەورەتر دەبێت.بەرەوپێشچوونی ئەرێنی
لەئێستادا بەردەستن بەراورد بە پێشووتر، بۆ نمونە، نەخۆشان دەتوانن دەرزی )شرینقە( وەربگرن بۆ چارەسەرکردنی لەگەشە  

   ست نەبوو بۆ ئەم حاڵەتە. ( کە لەپێشووتردا هیچ چارەسەرێک بەردە AMDوەستانی پەڵەدار بەهۆی تەمەنەوە ) 
  
نەخۆشانی پزیشکیی چاو زۆرجار پێویستیان بە بەدواداچوونی ماوە درێژ دەبێت بۆ چاودێریکردنی بیناییان و دڵنیابوونەوە لەوەی   

. نەبینینی نەخۆشەکان  ESHTچارەسەرکردن کاریگەرە.بەدواداچوونی نەخۆشەکان لەکاتی گونجاودا لەئێستادا ئالنگارییە بۆ 
کاتی گونجاودا دەکرێ مانای ئەوەبێت کە ئەوان باشترین دەرەنجامە تەندروستییەکان وەرناگرن، تەنانەت دەکرێ ببێتەهۆی  لە

   لەدەستدانی بینایی و کوێر بوون. 
 

.  دامەزراندن لە پۆستە بەتاڵەکانی ڕاوێژکردن ئاستەنگێکی بەرچاوبووە بەرامبەر خزمەتگوزاری پزیشکیی چاو لە سااڵنی دواییدا
زەحمەتی دامەزراندن لە پۆستەکاندا بەشێوەیەکی بەرچاو لەبەر هۆکاری کەمی ڕاوێژی پزیشکیی چاو بووە لەسەرئاستی  

لەگەڵ ئەوەی خەڵکانی ناوخۆیی زیاتر   نیشتیمانی، کە وای کردووە زەحمەتتربێت داواکاران ڕابکێشرێنە ناو دابینکارانی لەندەن.  



ۆ حاڵەتەکانی پزیشکیی چاو، هێزی کاری ئێستا بەشێوەیەکی بەرچاو ڕادەکێشرێت لە  و زیاتر داوای چارەسەرکردن دەکەن ب 
   هەرسێ شوێنەکەدا. 

 
دەستنیشانکردن و چاودێریکردنی نەخۆشانی پزیشکیی چاو بەشێوەیەکی بەرز پشت دەبەستێت بە ئامێر کە جیاوازە لەڕووی شوێن  

بەکاردەهێنرێن پێویستییان بە گۆڕین هەیە، کە ئەمەش   ESHTیەن و ئەرک و تێچوو.زۆرێک لەو ئامێرانەی کە لەئێستادا لەال
 تەگەرە دەخاتە بەردەم توانای خزمەتگوزارییەکە بۆ کارکردنی بەشێوەیەکی چوست و کاریگەر. 

ئەمەش دەکرێ کاریگەری بکاتە سەر توانای بەشەکە، وە هەندێکجار دەبێتە دەرەنجامی ئەوەی نۆڕینگەکان دوابخرێن و تەنانەت   
ەڵبوەشێنرێنەوە. بۆ دڵنیابوون لە جێگیری دارایی لەماوەی مامناوەند بۆ ماوە درێژ، پێویستە دووبارە بیربکەینەوە دەربارەی  ه

چۆنییەتی و شوێنی گەیاندنی خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی چاو، بۆئەوەی بتوانین بەباشترین شێوە ئامێرەکانی ئێستا و  
   وەبەرهێنانی داهاتوو بەکاربهێنین.

 
 6پارچەی 

 سەردێڕ: چۆن برەومان بە بژاردەکان داوە؟ 
ئێمە پابەندین بە کارکردن لەگەڵ هاوبەشان و خەڵکانی ناوخۆیی بۆئەوەی بەیەکەوە نەخشەی پێشنیازەکان دابنێین کە بەردەوام  

ژمارەی خەڵک لە گەشەپێدانی خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی چاو باشتر بکات بۆ کۆمەڵگەکەمان، بە بەشداریپێکردنی زۆرترین 

بەتایبەتی ئەوانەی کە خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی چاو بەکاردەهێنن یاخود بەکاریان هێناوە لە سەسێکسی   - بەرنامەکە 

 ڕۆژهەاڵت و چاودێریکارانیان، خانەوادەکانیان و نوێنەرانیان. 

مان لەگەڵ خەڵکانی ناوخۆییدا کرد دەربارەی  ی شوباتی ئەم ساڵ ئێمە قسە 14ی کانونی دووەم تاوەکو   4لە بەرواری  
ئەزموونیان سەبارەت بە خزمەتگوزارییەکانی پزیشكیی چاو؛ چی بەباشی بەڕێوەچوو وە هەستیان کرد کە چی دەکرێ باشتر  

 چاوپێکەوتنی بەدواداچوونی قووڵ.  18وەاڵمدانەوە دەگرێتەوە بۆ پرسیارنامەی ئۆنالین/سەر کاغەز و   126بکرێت. ئەمەش 
ێمە دڵخۆشبووین بە بینینی ئەوەی کە خەڵک بەشێوەیەکی فراوان ڕازی بوون لەسەر ئەو چاودێرییەی وەریانگرتووە. هەرچەندە،  ئ 

ئەوان هەروەها پێشنیازی ئەوەیان کرد کە کرداری باشترکردن دەکرێ بکرێت لەهەندێ بواری وەکو کاتی چاوەڕوانی، چۆنییەتی 

نییەتی بەردەستبوونی خزمەتگوزارییەکان. ئێمە هەموو وەاڵمەکانمان یەک بەیەک  هەڵسوکەوتمان لەگەڵ نەخۆشان، وە چۆ

 خوێندەوە کە گەڕابوونەوە المان و ئەم وەاڵمانەمان بەکارهێناوە بۆ بەردەوامیدان بە گفتوگۆ و قسەکردنمان. 

خەڵکانی ناوخۆیی، خاوەن   ئەو وەاڵمانەی وەرگیرانەوە لەم بەشدارییە زووەدا یارمەتی ئێمەیدا بۆ لەیەک نزیککردنەوەی 

. ئەم  2021بەرژەوەندییەکان، پزیشکان، وە شارەزایانی تری چاودێری تەندروستی بۆ سێ وۆرکشۆپی 'ئۆنالین' لە مانگی ئاداری 

وۆرکشۆپانە توانای پێ بەخشین بۆئەوەی سەیری وەاڵمەکان بکەین بە وردەکاری زیاترەوە کە لە پرسیارنامەکانمان و  

ان کۆکرابوونەوە، هاوشان لەگەڵ داتای تەندروستی نیشتیمانی و ناوخۆیی، وە بەیەکەوە دەست بکەین بە  چاوپێکەوتنەکانم

 گەشەپێدانی بیرۆکەکان بۆ زیاتر باشترکردنی خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی چاو لە سەسێکسی ڕۆژهەاڵت. 

پێوانە نیشتیمانییەکان و چی بەباشی   وۆرکشۆپی یەکەم تیشکی خستبووە سەر ناساندنی مۆدێلی چاودێری، بە ڕەچاوکردنی 

کاردەکات لە ناوچەکانی تری واڵتدا. ئەم وۆرکشۆپە وا نەخشەی بۆ داڕێژرابوو کە یارمەتیمان بدات لە باشتر دیاریکردنی 

 ڕێگاکانی گەیاندنی خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی چاو لە داهاتوودا. 

ەکان و بژاردەکان بۆ گفتوگۆی زیاتر، بە پشت بەستن بە بابەت و  وۆرکشۆپی دووەم تیشکی خستبووە سەر گەشەپێدانی بیرۆک

پێشنیازەکان کە بەهۆی بەشداریکردنی تاوەکو ئێستامان دیاریکراون، وەاڵمەکانی وۆرکشۆپی یەکەممان، وە پێشنیازەکانی 

دەرەنجامی   ، لەخوارەوە دانراون، کە پێشنیازکراون وەکو5و   4. بژاردەکانی NHSهاوبەشانی سەسێکسی ڕۆژهەاڵت  

 دا.  3، کە دواتر پێشکەش کران تاوەکو هەڵسەنگاندنیان بۆ بکرێت لە وۆرکشۆپی 2ڕاستەوخۆی گفتوگۆکان لە وۆرکشۆپی 

وۆرکشۆپی کۆتایی پێداچوونەوەی کرد بۆ هەموو بژاردەکان کە لە وۆرکشۆپی دووەم دیاریکرابوون. بەشداربوان هەڵسان بە  

ژاردەکان و ئەو بژاردانەیان ڕاسپارد کە پێیان باش بوو پێشکەش بکرێن بۆ گفتوگۆی زیاتر  هەڵسەنگاندن و تۆمارکردنی هەموو ب 

 و وەاڵمدانەوە. 

 ئەم بژاردانەی خوارەوە گفتوگۆیان لەبارەوە کرا لەمیانی وۆرکشۆپەکەدا:  

خزمەتگوزارییە سەرەکییەکان دابینکراون : هێشتنەوەی ئەو خزمەتگوزارییانەی ئێستا وەکو خۆیان: هەموو 1بژاردەی  •
 لە هەرسێ شوێنەکەدا )ئیستبێرن، هاستینگس و بێکسهیڵ(؛ 

: یەکخستنی خزمەتگوزارییەکان لە دوو شوێندا کە هەموو خزمەتگوزارییە سەرەکییەکان لەهەردوو  2بژاردەی  •
 شوێنەکەدا دابین بکرێن؛ 

کە هەموو خزمەتگوزارییە سەرەکییەکان لە یەک شوێندا   : یەکخستنی خزمەتگوزارییەکان لە یەک شوێندا3بژاردەی  •
 دابین بکرێن؛ 

: یەکخستنی خزمەتگوزارییەکان لە یەک شوێندا کە هەموو خزمەتگوزارییە سەرەکییەکان لە یەک شوێندا  4بژاردەی  •
 دابین بکرێن و فراوانکردنی خزمەتگوزارییەکانی نۆڕینگەی دەرەکی لە نەخۆشخانە کۆمەڵگەییەکان؛



: یەکخستنی خزمەتگوزارییەکان لە یەک شوێندا کە هەموو خزمەتگوزارییە سەرەکییەکان لە یەک شوێندا  5ەی بژارد •
 دابین بکرێن و فراوانکردنی خزمەتگوزارییەکانی نۆڕینگەی دەرەکی بەشێوەیەک کە نۆڕینگەی گەڕۆک بگرێتەوە. 

 
پەکان وەکو بەشێک لە پڕۆسەی گەشەپێدان و  بەڕەچاوکردنی هەموو وەاڵمەکان لە بەشداریکردنی زوومان، وە وۆرکشۆ

بە یەکخستنی هەموو خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی چاو لە دوو شوێنی   -  2هەڵسەنگاندنی بژاردەکانمان، بژاردەی 
وەکو بژاردەیەک دەرکەوت کە بەباشترین شێوە ڕەنگدانەوەی پێوانەی کوالێتی و سەالمەتی، پزیشکی و   - نەخۆشخانەکانمان 

 بووری، دەستگەیشتن و هەڵبژاردن، وە گەیاندنی خزمەتگوزارییەکان دەکات. جێگیری ئا
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 ڕەچاوکردنی شوێنی نەخۆشخانەی ئێستا 

ڕاوێژکردن و گەشەپێدان و هەڵسەنگاندنی بژاردەکان، گفتوگۆیەکی بەرچاو هەبوو دەربارەی چەند  -لەمیانی بەشداریکردنی بەرلە 
انی پزیشکیی چاو، دەکرێ ئەم پێشنیازانە دەربارەی گەیاندنی خزمەتگوزارییەکان لە دوو  شوێنێکی گونجاو بۆ خزمەتگوزارییەک

 نەخۆشخانەدا پێشکەش بکرێن، ئەگەر بژاردەکە کاری پێ بکرێت لە داهاتوودا. 
دەرەنجامی ئەم پڕۆسەیە بریتی بوو لەوەی کە، لەوکاتەی خزمەتگوزارییەکانی نەخۆشخانەی گشتی ناوچەی ئیستبێرن و  

شخانەی کۆنکوێست دەکرێ لەچەند ڕوویەکەوە سوودمەند بن وەکو دەست گەیشتن و هەڵبژاردن، گەیاندنی نەخۆ
و نەخۆشخانەی بێکسهیڵ باشترین هەل دابیندەکات بۆ چارەسەرکردنی   DGHخزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی چاو لە ئیستبێرن 

ەرز و سەالمەت و جێگیر لەڕووی ئابووری و پزیشکیی، ئاستەنگە هەنووکەییەکان، وە بۆ گەیاندنی خزمەتگوزاری کوالێتی ب 
 هەروەها دڵنیابوون لە دەستگەیشتن و بوونی بژاردە بۆ بەکارهێنەرانی خزمەتگوزاری. 

هۆکارەکانی ئەمە بریتیە لەوەی کە هۆڵی ئێستای نەخۆشخانەی کۆنکوێست توانا یان مەودای لەخۆگرتنی چاالکی نییە وەکو   
هەردووکیان هەڵساون بە دامەزراندن و تەرخانکردنی یەکەکانی نەشتەرگەری ڕۆژی پزیشکیی چاو( وە   بێکسهیڵ و ئیستبێرن )کە

سنوورداری شوێنی فیزیکی و لێکەوتەکان تایبەت بە تێچوو، کە بەو مانایە دێت کە شوێنەکە ناتوانرێت پشتی پێ ببەسترێت بۆ  
 وەامدانەوەی ئاستەکانی چاالکی.   

 ڕاگرتنی ئۆتۆمبێل )پارکینگ( الوازترە بەراورد بە شوێنەکانی تر. لەئێستادا شوێنی 
پێگەی کۆنکوێست، وەکو پێگەیەکی ناگونجاو، نەخۆشانی خەوێنراوی هەڵگرانی کۆڤیدی زیاترە. بە پێچەوانەی ئەمە، بێکسهیڵ  

وەکو شوێنێکی سەالمەتی  نەخۆشی خەوێنراوی نەخۆشخانەی نییە، وە بۆیە وەکو پێگەیەک دانراوە کە دەکرێ بەکاربهێنرێت 
دابینکردنی خزمەتگوزارییەکان لەماوەی پەتاکەدا، وە بۆیە بووەتە بژاردەیەکی باشتر بۆ دابینکردنی ڕێکارەکانی کەیسی ڕۆژانە و  

 نەخۆشانی دەرەوە. 
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، هاوشان لەگەڵ وەاڵمی هەڵسەنگاندنی بژاردەکانمان لە وۆرکشۆپەکاندا وە چاالکییەکانی  EHIAبە ڕەچاوکردنی دەرەنجامەکانی  
; لە  پێشنیاز دەکەین بە یەکخستن و گەیاندنی خزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی چاو لە دوو نەخۆشخانەدا تری بەشداریکردن، ئێمە 

یکرابێت بە نۆڕینگەی وەن ستۆپ )یەک سەردان( لە  نەخۆشخانەی گشتی ناوچەی ئیستبێرن و نەخۆشخانەی بێکسهیڵ، کە پاڵپشت 
 هەردووکیاندا، هاوشان لەگەڵ سەنتەرێکی دەستنیشانکردنی نەخۆشییەکانی چاو لە نەخۆشخانەی بێکسهیڵ. 

 هیچ گۆڕانکارییەک نایەتە کایەوە سەبارەت بە خزمەتگوزارییەکانی پێگەی ئیستبێرن.

و بێکسهیڵ هەبن، چونکە    DGHشکیی چاو پێویستە لە نەخۆشخانەی ئیستبێرن  ئێمە بڕوامان وایە کە خزمەتگوزارییەکانی پزی  

بۆ   دەڕەخسێنێت  هەل  باشترین  ئەمە  باسکراوە.  سەرەوەدا  لە  هەروەکو  هەیە  سنوورداری  هەندێک  کۆنکوێست  نەخۆشخانەی 

 بەردەوام لەڕووی پزیشکییەوە.   چارەسەرکردنی ئەم ئاستەنگانەی ئێستا، وە بۆ گەیاندنی خزمەتگوزاری کوالێتی بەرز و سەالمەت و 

کەیسی نەشتەرگەری ڕۆژانە کە   100وادەی نەخۆشانی دەرەکی و زیاتر لە   24,000ئەم گۆڕانکارییانە مانای وایە کە نزیکەی  

 لەئێستادا ئەنجام دەدرێن لە نەخۆشخانەی کۆنکوێست، لەبری ئەمە دەگوازرێنەوە بۆ نەخۆشخانەی بێکسهیڵ. 

لەناکاو و نەشتەرگەری کە پێویستی بە بەنجکردنی گشتی هەیە وە ئەوانەی کە پێویستییان بە مانەوە هەیە لە  حاڵەتەکانی 
نەخۆشخانەدا بەردەوام دەبێت لە نەخۆشخانەی کۆنکوێست. بەپێی ئەم پێشنیازانە، دابینکردنی چاودێری حاڵەتی لەناکاو بە  

 و نەخۆشخانەی گشتی ناوچەی ئیستبێرن. نەگۆڕاوی دەمێنێتەوە لەهەردوو نەخۆشخانەی کۆنکویست 
( لە بێکسهیڵ و  DSUگواستنەوەی حاڵەتەکانی نەشتەرگەری ڕۆژانە دەکرێ ئەنجام بدرێن لەنێو یەکەی نەشتەرگەری ڕۆژانە ) 

 دەبێتەهۆی دڵنیابوون لەوەی کە ئێمە ئەم دامەزراوەیە بەکاردەهێنین تائەو ڕاددەیەی گونجاو بێت. 

جام بدرێن بۆ لەخۆگرتنی نۆڕینگەکانی زیاتری نەخۆشانی دەرەوە لە نەخۆشخانەی بێکسهیڵ کە تێچووی  هەندێک کار پێویستە ئەن 

 ، کە دەکرێ لە بوودجەی بەردەست پارەی بۆ تەرخان بکرێت. 1.3mئەمەش بەنزیکەیی بریتیە لە £

ەخۆشانمان چونکە خزمەتگوزارییەکە  گۆڕانکارییەکان ڕێگەمان پێدەدەن کە هەڵبستین بە باشترکردنی کوالێتی چاودێریکردن بۆ ن 

لەالیەن ڕاوێژکاران ئەنجامدەدرێن، وە دەبێتەهۆی کەمکردنەوەی کاتی چاوەڕوانی بۆ نەخۆشان و هەروەها توانامان پێ دەبەخشێت  

سەردان )وەن ستۆپ( وادەیەکی درێژتری نەخۆشانی دەرەوەیە کە  - سەردان. نۆڕینگەی یەک- بە دابینکردنی نۆڕینگەکانی یەک



ڵدەستێ بە پێدانی کاتی پێویست بۆ ئەنجامدانی هەموو پشکنینەکان کە دەکرێ پێویست بن لە یەک سەردانیکردندا وە هەندێکجار  هە

 نەخۆشەکە هەروەها ئەنجامەکانی ئەو پشکنینانەشی پێدەدرێتەوە لە هەمان وادەدا. 

 
 

 9پارچەی 
 سەردێڕ: ڕاوێژکردنەکانی تر بۆئەوەی ئاگاداریان بیت

لە سەسێکسی ڕۆژهەاڵت، ئێمە هەروەها ڕاوێژ دەکەین لەگەڵ خەڵکانی ناوخۆیی دەربارەی پێشنیازەکانی باشترکردنی  
. هەردوو ڕاوێژکردنەکە پەیوەندییان نییە بەیەکەوە، بەاڵم دەکرێ حەز  cardiologyخزمەتگوزارییەکانی پزیشکیی دڵ )دڵ( 

 بدەیت.  بکەیت بۆچوونەکانت دەربارەی هەردووکیان بە ئێمە
 

 10پارچەی  

 سەردێڕ: قسەی خۆتت هەبێت 

ئێستا کە تۆ بەتەواوی ئاگادارکرایتەوە دەربارەی گۆڕانکارییە پێشنیازکراوەکان، ئێمە دەمانەوێت بزانین کە بۆچوونت چییە  

 لەبارەیان.

بیرۆکە و پێشنیازەکان دەربارەی چۆنییەتی  ئێمە بڕوامان وایە کە باشترین چارەسەری بەردەستن بەاڵم ئێمە دڵفراوانین لە بەرامبەر 

 زیاتر باشترکردنیان، یان ئەنجامدانی کارێکی جیاواز بۆ وەاڵمدانەوەی ئاستەنگە دیارکراوەکان. 

دەتوانی بەشداری ڕاستەقینە بکەیت لەوەی کە چۆن خەڵکانی ناوخۆ پاڵپشتی دەکرێن لە داهاتوودا. هەربۆیە ئێمە دەمانەوێت  

 ارەی خەڵکان ببیستین، تەنانەت ئەوانەشی کە ڕاستەوخۆ بەشدارنین لە پالنەکانمان.بۆچوونی زۆرترین ژم

 ئێمە بەشێوەیەکی دیاریکراو دەمانەوێ بۆچوونی ئەمانە ببیستین:  

 ئەو خەڵکانەی خزمەتگوزارییەکانمان بەکاردەهێنن، یاخود لە ڕابردوودا بەکاریان هێناوە •

کانەی خزمەتگوزارییەکانمان بەکاردەهێنن، یاخود لە ڕابردوودا بەکاریان  چاودێریکاران و ئەندامانی خێزانی ئەو خەڵ •

 هێناوە 

 ئەو خەڵکانەی لەو کۆمەڵگایانەدا دەژین کە کاریگەربوونە، وە ئەوانەی کە نوێنەرایەتییان دەکەن  •

 خەڵکانی ئەو کۆمەڵگایانەی کە تووشی نایەکسانی تەندروستی دەبن  •

 ئەو خەڵکانەی کاریگەربوونە بە پێشنیازەکەمان، وە  ئەو ڕێکخراوانەی کە کاردەکەن لەگەڵ  •

 ئەو ڕێکخراوانەی کە کاردەکەن لە سێکتەرە فراوانترەکانی کۆمەڵگە و خۆبەخشی.  •

بۆ دەستکەوتنی زانیاری زیاتر و پڕکردنەوەی وەشانی زمانی نیشانەی )جەستەی( بەریتانی پرسیارنامەکەمان، تکایە سەردانی  

 ئەمە بکە 

sussex/-east-ophthalmology-involved/cardiology-www.sussexhealthandcare.uk/get 

ی کۆپی سەر کاغەز لەگەڵ ناونیشانی گەڕاندنەوە بە پۆستەی بێ  بۆ وەرگرتن ruth.farre@nhs.net یاخود ئیمەیل بنێرە بۆ 

بەرامبەرەوە )خۆڕایی(.سوپاس بۆ تەرخانکردنی کاتت و بەو هیوایەین بۆچوونەکانی خۆت هاوبەشی پێ بکەیت دەربارەی  

 پێشنیازەکەمان.

http://www.sussexhealthandcare.uk/get-involved/cardiology-ophthalmology-east-sussex/
mailto:ruth.farre@nhs.net

