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ئەگەر گومانی شێرپەنجە بکەین لە کەیسەکەت، ئەوسا دەبێت پشکنینت بۆ بکەین

هەندێك نیشانەت هەیە کە دەبێ پشکنینی بۆ بکرێت

بە زووترین کات پەیوەندیت پێوە دەکرێت بۆ سەردانی داهاتوو

پشکنینەکە دەست پێدەکات 

 دوای پشکنینەکە

هەندێك لە ئازارەکانت و ئەنجامی پشکنینەکانت، لەوانەیە بەهۆی تووشبوون بە شێرپەنجە یان نەخۆشی تر بێت. 
مەرج نیە شێرپەنجە بێت، هەرچەندە پێویستە چەندین پشکنینی تر بکرێت بۆ زانینی هۆکارەکە.

ئەگەر تا ئێستا کاتی دیاریکراوت بە دەست نەگەیشتووە، بەم زووانە بەشی چاودێری تەندروستی پەیوەندیت پێوە دەكات. بە 
دکتۆرەکەت بڵێ بە چ شێوازێك دەتەوێ پەیوەندیت پێوە بکرێت و ئایا پێویستیت بە وەرگێڕ هەیە. بەشی چاودێری تەندروستی 

هەمیشە بە ژمارەی نادیار تەلەفۆنت بۆ دەکەن. هەروەها نامەی مەوعیدەکەشت بەپۆست بەدەست دەگات.

لەالیەن پزیشکی پسپۆڕ : .............................................................................................................
پشکنین : ...............................................................................................................................

تۆ لە سەردانی داهاتوو وەاڵمێکت لە پشکنینەکە دەست دەکەوێت. لەوانەیە لە پرسگەی پزیشکە پسپۆڕەکەت یان لە بنکەیەکی 
تەندروستی / کلینیکەکەت بێت. بۆت هەیە خزمێکت یان کەسێکی نزیکی خۆت یاوەرت بێت تا بتوانێت هاوکاریت بکات.

ئەگەر هێشتا گومانی شێرپەنجە هەر مابێتئەگەر شێرپەنجە نەبوو
زۆر باوە کە پشکنینەکان دەری بخەن کە شێرپەنجە 
نەبوو. هەنگاوەکانی داهاتوو و جۆری چارەسەری 
پێویست، پشت دەبەستێت بە ئەنجامی پشکنینەکان.

تۆ و کارمەندانی پزیشکی پالن دادەنێن بۆ پشکنینی زیاتر ئەگەر 
پێویست بێت. گفتوگۆ دەکەن لەسەر چارەسەرکردنەکە کاتێك کە 

دەستنیشانکردنی نەخۆشیەکە ئامادە دەبێت. گروپێك پزیشکی پسپۆڕ 
یارمەتیت دەدەن و ئامۆژگاریت پێدەدەن دەربارەی چارەسەرکردنە 

جیاوازەکان. لەوانەیە بە زووترین کات چارەسەرێك دەست پێ بکەیت.

بەشی چاودێری تەندروستی، ماوەی ڕاوەستان لە سەرە کەم دەکەنەوەپەیوەندی کردن و زانیاری زیاتر
بۆ ئەوەی ماوەی چاوەڕوانیکردن بۆ وەرگرتنی چاودێریی، کورت 

بکرێتەوە، یەکێك ڕێکارێکی کارکردنی تازەی خستەڕوو. پشکنینەکان 
بەپێی ڕێکارە تازەکەی کارکردن دەبێت و مانای ئەوەیە کە هەر نەخۆشێك 

هەمان چارەسەر وەردەگرێت بە بێ ڕەچاوکردنی ئەوەی لە کوێی ئەم 
واڵتە دەژی. بۆ زانیاری زیاتر تکایە سەردانی ماڵپەڕی

se/vardforlopp.1177 بکە.

ئەگەر پرسیاری زیاتر هەبوو یان ئەگەر نیگەرانیت هەبوو، 
تکایە پەیوەندی بکە بە بنکەی تەندروستیت/ کلینیکەکەت. 

هەروەها دەتوانیت زانیاری زیاتر بخوێنیتەوە دەربارەی 
1177.se. شێرپەنجە لەسەر

SO
R
AN

I


