
nwas.nhs.uk

زانیاریی بەسوود لەبارەی 
ئۆتۆمبێلی فریاگوزاریی 

خۆجێیی تۆ



لە حاڵەتی فریاگوزاریی 
جددی یان ھەڕەشەئامێز 

 بۆ ژیان،
ھەمیشە پەیوەندی 

بکە بە 999 
ئەم نامیلکەیە یارمەتیت 

دەدات کە بزانی چی 
بکەیت کاتێک حاڵەتەکە 

کتوپڕ نەبوو.

ناوەڕۆک
پەیوەندیکردن بە 999

جێگرەوەکانی 999

داوامان لە ئێوە

ئامۆژگاری
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کەی پەیوەندی بە 999 دەکەیت
نمونەکانی حاڵەتی فریاگوزاریی جددی: 

وەستانی دڵ  • 
ئازاری سنگ  • 
ھەناسەتەنگی  • 
بێھۆش بوون   • 

جەڵدەی گومانلێکراو  • 
جەڵدەی دڵی گومانلێکراو  • 

سەرلێشێوان  • 
سەرگێژبوونی بەردەوام  •

ھەرکە ھەڵگری پەیوەندییەکە واڵمی دایەوە، ئەوا تۆ زنجیرە پرسیارێکت لێ دەکرێت بۆ 
زانینی ئەوەی کە چی ڕووی داوە:

ئایا نەخۆشەکە ھەناسە دەدات؟  • 
ناونیشانی حاڵەتە فریاگوزارییەکە کوێیە؟  • 

بە چ ژمارە تەلەفۆنێک پەیوەندی دەکەیت؟  • 
چی ڕووی داوە؟  •

ئەمە ڕێ بە ڕێکخەرەکە دەدات کە بڕیار لەسەر شیاوترین واڵم بەخێراترین کات بدات.

پەیوەندیکردن بە 999 مەرج نییە ئەوە بگەیەنێت کە ئۆتۆمبێلی فریاگوزاریت بۆ دەنێردرێت. 
پەیوەندییەکە بەپێی کێشە پزیشکییەکە پێشەنگی بۆ دادەنرێت. ئۆتۆمبێلی فریاگوزاری کاتێک 

دەنێردرێت کە حاڵەتی کتوپڕی ھەڕەشە بۆ سەر ژیان ھەبێت.

یەکەکانی واڵمدانەوە کە دەکرێ ڕەوانە بکرێن ئەمانە دەگرێتەوە.

ئۆتۆمبێلی فریاگوزاری  • 
ئۆتۆمبێلی بەھاناوەچوون  • 

واڵمدەرەوەی یەکەمی کۆمەڵگا  • 
ئەوانەی سەرەوە بەیەکەوە  •

پەیوەندیکردن بە 999

خوێنبەربوونی سەخت  • 
کاردانەوەی ھەستیاریی توند  • 

سووتان و داپڵۆخان  • 
بەربوونەوە لە بەرزایی  • 

زامی سەختی سەر  • 
لێدان )بۆ نمونە بە چەقۆ(  • 

تەقەکردن   • 
ڕووداوی ھاتوچۆی سەخت  •
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ھەڵسەنگاندنی ئۆتۆمبێلی فریاگوزاری
ئێمە ئۆتۆمبێلی فریاگوزاری دەنێرین ئەگەر تۆ پێویستیت بە یارمەتی ئێمە ھەبێت. 

سروشتی بارودۆخی پزیشکی تۆ دیاری دەکات کە چەندە خێرا بگەین بە تۆ.

نەخۆشخانە لەوانە نییە باشترین شوێن بێت بۆ ئەوەی ئەو یارمەتیەی پێویستتە پێت 
بگات بەاڵم تاقمی ئۆتۆمبێلی فریاگوزاری تۆ ھەڵدەسەنگێنن و دڵنیا دەبنەوە کە چاودێری 

دروست وەردەگریت.

نەخۆشخانە
ئەگەر تۆ پێویستت بەوە نەبوو بچیتە نەخۆشخانە، ئێمە تۆ دەگوازینەوە بۆ نزیکترین 

ناوەندی فریاگوزاریی خۆجێی یان نەخۆشخانەی تایبەتمەند، بەگوێرەی بارودۆخی خۆت.

پەیوەندیکردن بە 999

1

2

ئەگەر پەیوەندی بە 999 بکەیت بۆ کێشەی پزیشکیی کە زۆر جددی نەبێت، ئەوا سێ 
ڕێگامان ھەیە کە دەکرێ یارمەتی تۆ بدەین، ھەرکە پێویستیی پزیشکیی تۆ ھەڵسەنگێنرا 

لەالیەن ھەڵگری تەلەفۆنی ئێمە.
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تەلەفۆن کردنەوە
ئێمە پسپۆڕی کلینیکیمان  ھەیە کە لەوانەیە تەلەفۆنت بۆ بکەنەوە بۆ باسکردنی زیاتری 

بارودۆخەکەت. ئەوان لەوانەیە دواتر تۆ ڕەوانەی ناوەندێکی تر بکەن کە شیاوترە بۆ 
کێشەی پزیشکیی تۆ. ئەگەر وامان بینی کە تۆ پێویستە بچیت بۆ نەخۆشخانە، بەاڵم 

پێویستیت بە ھیچ یارمەتییەکی پزیشکی دەستبەجێ نییە و گەشتکردن بۆ تۆ سەالمەتە، 
ئەوا دەکرێ داوات لێ بکرێت کە خۆت بڕۆیت. 

پەیوەندیکردن بە 999

3

بیروباوەڕی ھەڵە

گەیشتن بە ئۆتۆمبێلی فریاگوزاری بەشێوەی خۆکار چارەسەری 
خێراترت پێنادات. نەخۆشخانەکە تۆ بەو شێوەیە جیا دەکەنەوە 

وەک ئەوە بەسەربەخۆیی ھاتبیت.
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چاوپێکەوتنی پزیشکی گشتی
ناوەندەکانی پزیشکی گشتی بۆ یارمەتیدانی تۆ بەردەستن، جا ئەمە ڕووبەڕوو بێت، بە پەیوەندی 

تەلەفۆنی بێت یانیش ڕاوێژی ڤیدیۆیی. 

تکایە پەیوەندی بە ناوەندەکەتەوە بکە بە تەلەفۆن یان لە سەرھێڵ.

www.111.nhs.uk - 111 لە سەرھێڵ
پشکنەری نیشانە بەکار بێنە، کە ئامۆژگاریی دروستت پێ دەدات لەبارەی نیگەرانییەکانت. 

ئەگەر تۆ نەتتوانی دەستت بە 111 لە سەرھێڵ بگات، ئەوا دەتوانی پەیوەندی بە 111 بکەیت 
)ماوەی چاوەڕێ کردن دەگۆڕێت(. 

لە ھەندێک حاڵەتدا، 111 دەتوانێت مەوعیدت بۆ بنووسێت لە ناوەندەکانی چارەسەری بەپەلە ، 
ناوەندەکانی پزیشکی گشتی، و کلینیکە ڕاستەوخۆکان.

ئەگەر تۆ لەالیەن 111 ئامۆژگاری کرایت کە بچیتە نەخۆشخانە، ئەوا دەکرێ ماوەیەکت پێ 
بدرێت تا دەگەیتە بەشی ڕووداو و فریاگوزاری. ھەرچۆنێک بێت، تکایە بیرت بێت ئەمە تەنھا 

ڕێنماییەکە. بەشەکانی ڕووداو و فریاگوزاریی دەکرێ سەرقاڵ بن زۆر بەخێرایی بەشێوەیەک کە 
لەوانەیە نەتوانن دەستبەجێ جێگات بۆ دابین بکەن.

دەرمانخانە
دەرمانسازەکان شارەزان لە دەرمانەکان و دەتوانن بۆ کێشەی تەندروستیی سووک یارمەتیت 
بدەن. سەبارەت بە پسپۆڕانی چاودێریی تەندروستی شارەزا، دەتوانن ئامۆژگاریی کلینیکی و 

دەرمانی بێ ڕەچەتە پێشکەش بکەن بۆ کۆمەڵێک نەخۆشی سووک، وەکو کۆکە، سەرما، قورگ 
ئێشە، کێشە و ئێشی گەدە و ئازار.

ئەگەر تۆ دەرمانی ڕەچەتەت تەواو بوو و ڕەچەتەکەت ال نەمابوو، ئەوا دەتوانی پێداویستی 
فریاگوزاری لە دەرمانخانە بەبێ ڕەچەتە وەربگریت. ناسەرەوەیەک لەگەڵ خۆت ببە، وەک 

ڕەچەتەی کۆن یان زەرفی دەرمانەکە، ئەگەر ھەتە..

جێگرەوەکانی 999
ئەگەر تۆ ئامۆژگاریی پزیشکیت بوێت، بەاڵم کتوپڕ نەبێت، تکایە ھەوڵ بۆ یەکێک لەمانە بدە:

1

2

3
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ئێمە تێدەگەین کە دەستگەیشتن بە خزمەتگوزارییەکانی تر لەوانەیە سەخت بێت ھەندێک 
کات بەاڵم ئێمە پێویستە بۆ واڵمدانەوەی پەیوەندی ھەڕەشەئامێز بۆ ژیان بەردەست بین 
کاتێک بۆمان دێن. تکایە پەیوەندی بە 999 مەکە بەھۆی کێشەی دەست نەگەیشتن بە 
چاودێریی جێگرەوە، مەگەر ئەوەی کە نیشانەکانت خراپتر بن و پێویستیت بە یارمەتی 

فریاگوزاریی ھەبێت.

ئەگەر تۆ پەیوەندیت پێوە کردووین و ئێمە پەیوەندییەکەتمان بە پێشەنگیی کەم داناوە، ئەوا 
تۆ لەوانەیە بۆ کاتێکی بەرچاو چاوەڕێی واڵمدانەوەی ڕووبەڕوو بکەیت. ئێمە دەزانین 

ئەمە بێتاقەتت دەکات بەاڵم ئێمە پێویستە ئۆتۆمبێلی فریاگوزاری سەرەتا بۆ توندترین حاڵەتی 
فریاگوزاریی پزیشکی بنێرین.

ئێمە ھەمیشە ئامۆژگاری نەخۆشەکان دەکەین کە تەلەفۆن بکەنەوە کە ھەر کاتێک بارودۆخیان 
خراپتر بوو. تکایە تەلەفۆن مەکەوە بۆ پرسینی ئەوەی چەندمان پێدەچێت، ئەمە ڕێگە لە 

گەیشتنی پەیوەندیی تر دەگرێت.

ئەگەر تۆ پەیوەندیت بە ئۆتۆمبێلی فریاگوزاری کردووە بەاڵم چیتر پێویستیت پێ نییە، ئەوا 
پێویستە پەیوەندیمان پێوە بکەیەوە تا ئاگادار بین.

داوامان لە تۆ
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ئامۆژگاری وەرگرە ئەگەر ھەستت بە ناساغی کرد
گرنگە کە ئامۆژگاری یان یارمەتی پزیشکی وەرگریت بەزووترین کات کە ھەستت بە ناساغی کرد، 

بەتایبەت ئەگەر تۆ لە سەرووی تەمەنی ٦٥ ساڵی بیت یان کێشەی پزیشکیت ھەبێت. چاوەڕێ مەکە تاکو  
حاڵەتەکە دەبێتە حاڵەتی کتوپڕ، پەیوەندی بە دەرمانسازەکەت، پزیشکی گشتی یان دەزگای تەندروستیی 

نیشتمانی 111 بکە بۆ ئامۆژگاری.

لەخۆدانی پێکوتەی ھەاڵمەت، کۆڤید-١٩ و بەھێزکەر
ھەاڵمەت زۆرجار بۆ خۆی باشتر دەبێت، بەاڵم دەکرێ ھەندێک کەس بە جددی نەخۆش 

بکات.گرنگە کە پێکوتەی ھەاڵمەت وەربگریت ئەگەر ئامۆژگاری دەکرێیت پێی یان 
پێشکەشت کراوە.

پێکوتەی ھەاڵمەت سەالمەت و کاریگەرە. ھەموو ساڵێک لەالیەن دەزگای تەندروستیی 
نیشتمانییەوە پێشکەش دەکرێت و بۆ یارمەتیدانی پاراستنی ئەو کەسانەی کە لە مەترسی 

ھەاڵمەت و دەرەنجامەکانیدان.

 ھەروەھا لەخۆدانی پێکوتەی کۆڤید-١٩ و بەھێزکەر باشترین ڕێگایە بۆ 
پاراستنی خۆت و ئەوانی تر. توێژینەوە نیشانیان داوە کە پێکوتەکان یارمەتیدەرن بۆ:

کەمکردنەوەی مەترسی نەخۆشکەوتن بەسەختی یان مردن بەھۆی کۆڤید-١٩  • 
کەمکردنەوەی مەترسی گرتن یان باڵوکردنەوەی کۆڤید-١٩  • 

پاراستن لە بەرامبەر گۆڕاوەکانی کۆڤید-١٩  •

ئامۆژگاری

ئەم زانیارییە دەکرێ بە شێوازی تر بەردەست بێت، وەک چاپی ئاسان خوێندراوە یان گەورە، و دەکرێ بە زمانی جێگرەوەی تر بەدەست بێت بەپێی 
 communications@nwas.nhs.uk داواکاری - تکایە پەیوەندی بکە بە

ژمارەی پەیوەندیی بەسوود
Samaritans - 123 116 )٢٤ کاتژمێر(

ھەر شتێک کە پێیدا تێپەڕ دەبی، ئەوا دەتوانیت 
پەیوەندی بە Samaritans بکەیت ھەموو کات 

بەخۆڕایی. ئەوان شوێنێکی سەالمەتت بۆ دابین دەکەن 
بۆ ئەوەی بە ئارەزووی خۆت قسە بکەیت لەبارەی 

ئەوەی تووشی چی بوویت.
samaritans.org

 0300 123 3393 - Mind
)دووشەممە - ھەینی، ٩ی بەیانی - ٦ی ئێوارە(

زانیاری و پاڵپشتی لەسەر نەخۆشی دەروونی
mind.org.uk

0800 678 1602 - Age UK Advice Line
ڕێکخراوێکی خێرخوازی پێشەنگە بۆ کەسانی بەتەمەن 
بە دابینکردنی یارمەتی، زانیاری و ئامۆژگاری.ھێڵەکان 

٨ بەیانی  - ٧ ئێوارە، ٣٦٥ ڕۆژی ساڵ کراوەن.

0800 470 8090 - The Silver Line
ھێڵێکی یارمەتی متمانەپێکراوی بەخۆڕاییە بۆ 

دابینکردنی زانیاری، ھاوڕێیەتی و ئامۆژگاری بۆ 
کەسانی بەتەمەن. ٢٤ کاتژمێری ڕۆژ، ھەموو 

ڕۆژێکی ساڵ بەردەستە.
thesilverline.org.uk
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