نۆرینگەی یەک – وێستگەی

NHS

شێرپەنجەی سییەکان

لە مانشستەری گەورە

نۆرینگەی یەک  -وێستگەی شێرپەنجەی سییەکان
نامیلکەی زانیاری نەخۆش
نۆرینگەی یەک  -وێستگەی شێرپەنجەی سیەکان دەرفەتێک دابین دەکات بۆ ئێوە و بۆ ئەوانەی نزیکن لە ئێوە ،بەیەکەوە
لەگەڵ پزیشک و پەرستارانی بەشدار لە چاودێریکردنتان ،بۆ ڕەچاوکردنی گونجاوترین و باشترین جۆری چارەسەر بۆتان.
بڕیارەکان سەبارەت بە چارەسەرکردنەکەت
زۆرجار ،کەسێک تووشی شێرپەنجەی سییەکان دەبێت کە دەتوانرێت بە چەندین شێوازی جیاواز چارەسەر بکرێت .
بۆ نمونە ،شێرپەنجەی سییەکان هەندێک جار دەتوانرێت چارەسەر بکرێت بە:
•
•

نەشتەرگەری بۆ البردنی شێرپەنجە ،یان؛
ڕادیۆتراپی کە تیرەکانی تیشکدانەوە بەکاردەهێنێت کە ئاراستەی سییەکان دەکات بۆ لەناوبردنی شێرپەنجە

هەرەوەها زۆرجار حاڵەت هەیە کە چارەسەرێک زۆر باشتر نییە لە چارەسەرێکی تر .بۆیە ،گرینگە تیمە پزیشکیەکەت
یارمەتیت بدات لە چارەسەری جیاواز و سوود و زیانە جیاوازەکانی هەر چارەسەرێک تێبگەیت.

زۆر گرنگە کە بڵێین ،کاتێک شێرپەنجەی سییەکان زوو دەستنیشان کرا ،ئەوا هەردوو چارەسەری نەشتەرگەری و
ڕادیۆتراپی زۆر کاریگەر دەبن بە ڕێژەی سەرکەوتنی زۆر بەرز.
مەبەست لە نۆرینگەکە
لە کاتی ئامادەبوونت لەالی ئێمە لە نۆرینگەکە ،ئێمە دەمانەوێت زانیاری ڕوون و ئاسانت بۆ دابین بکەین سەبارەت بە
بژاردەکانی چارەسەریەکانت بۆ ئەوەی پێکەوە بڕیار بدەین کام چارەسەر بۆ تۆ گونجاوترینیانە.
ئەوە بۆ ئێمە نییە کە بڵێین کام چارەسەرە وەربگریت یان وەرینەگریت ،بەاڵم لە جیاتی ئەوە پشتگیریت دەکەین بۆ ئەوەی
بڕیاری ڕاستت بۆ بدەین .بۆ ئەوەی یارمەتیت بدەین لەم بارەیەوە ،ڕەنگە زانیاری زۆر هەبێت بۆگفتوگۆ کردن.هەروەها
لەوانەیە چاوپێکەوتن لەگەڵ چەند پزیشک و پەرستارێکی جیاواز بکەیت.
ئەنجامەکانی هەموو ئەو تاقیکردنەوە جیاوازانەی کە پێشتر ئەنجامت داوە ،لەگەڵ چەند تاقیکردنەوەیەکی تر کە لە ڕۆژی
سەردانی کردنت بۆ نۆرینگەکە تەواو دەبێت ،لە الیەن تیمەکەمانەوە پێداچوونەوەی بۆ دەکرێت و لەگەڵ ئێوە گفتوگۆی لەسەر
دەکرێت.

تکایە ئەندامێکی خێزان یان هاوڕێیەک لەگەڵ خۆت بهێنە بۆ پشتگیری کردنت لە ڕۆژەکەدا ،هەروەها جووتێک گوێچکەی
زیادە هەمیشە یارمەتیدەرە!
تیمەکەمان
لە ماوەی ئەو ڕۆژەدا کە لەوانەیە هەندێک لە ئەندامانی خوارەوەی تیمەکەمان ببینیت:
•
•

نەشتەرگەری سنگ :پسپۆڕێکە کە هەڵدەستێت بە ئەنجام دانی نەشتەرگەری بۆ البردنی شێرپەنجە لە سییەکان.
دکتۆری شێرپەنجەی کلینیکی :پسپۆڕێکە لە چارەسەرکردنی شێرپەنجەی سییەکان بە ڕێگەی ڕادیۆتراپی
(چارەسەری تیشکی).
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دکتۆری بێ هۆشکردن(بەنج کردن) :پسپۆڕێکە چاودێری نەخۆشەکان دەکات پێش و لە کاتی نەشتەرگەری و دوای
نەشتەرگەری.
دکتۆری شێرپەنجەی سییەکان :پسپۆڕێکە لە هەموو بوارەکانی نەخۆشی شێرپەنجەی سییەکان و چارەسەرییەکانی.
پەرستاری سنگ یان دەزگای ماکمیالن :پەرستارە پسپۆرەکان یارمەتی نەخۆشەکانی شێرپەنجە دەکەن
تیمی چارەسەرکردن :تیمێک لە پسپۆڕەکان یارمەتی نەخۆشەکان دەدەن لە وەستاندنیان لە جگەرەکێشان.
تیمی ئامادەکردن بۆ چارەسەری شێرپەنجە :پسپۆری ڕاهێنان کە یارمەتی نەخۆشەکان دەدات بۆ چارەسەری
شێرپەنجە.
پزیشکی شیرپەنجە :پزیشکێکی پسپۆڕ کە پشتگیری نەخۆشەکانی شێرپەنجە دەکات بۆ باشترکردنی هەموو
بوارەکانی تەندروستییان.
تیمی 'بوون بە تۆ' لە سێنت ئان هۆسپیس(ماڵی دابینکردنی چاودێری) :تیمێک کە کۆمەڵێك لە ئامراز بۆباشکردنی
تەندروستی بەردەست دەکەن بۆ پشتگیری کردنت.

•
چی ڕوودەدات لە نۆرینگەکە
کاتی دەستپێکردنی نۆرینگە8 :ی بەیانی
تکایە بۆ کاتژمێر 8ی بەیانی ئامادە بە چونکە یەکەم کاتژمێری ڕۆژەکەت سەرقاڵ دەبێت .دەکرێت پێشبینی ئەوە بکەیت
کە لەگەڵمان بیت بۆ چەند کاتژمێرێک لە نۆرینگەکە (زۆربەی جار هەموو بەیانیەکە ،هەندێک جار ماوەیەکی درێژتر
ئەگەر پێویست بێت).
لە کاتی گەیشتنتدا ،کارمەندی پەرستاری لە کاتی گەیشتنتدا چاویان پێت دەکەوێت و هەموو تاقیکردنەوە و هەڵسەنگاندنە
کانی پێویست تەواو دەکەن .تکایە جلی ڕەحەت و شل و پێاڵوی ڕۆژانەت لەبەر بکە.
دواتر ،پزیشک و پەرستارەکانت پێکەوە کۆدەبنەوە بۆ پێداچوونەوە و گفتوگۆکردن لەسەر ئەو تاقیکردنەوەی کە ئەنجامت داوە
لە نەخۆشخانە ناوخۆییەکەت و کاتێک بۆ یەکەم جار گەیشتیتە نۆرینگەکەمان.
لە هەمان کاتدا ،تۆ هەلی ئەوەت دەبێت کە سەیری کۆمەڵێک ڤیدیۆی زانیاری بکەیت دەربارەی چارەسەری شێرپەنجەی
سییەکان و چۆنیەتی خۆ ئامادەکردن بۆ ئەم چارەسەرانە .هە روه ها بینینی هە ر تیمێک کە پەیوەندی هەیە بە پێداویستە
كانت ،وه كوو پسپۆری تیمی وەستاندنی جگەرە کێشان یان دەرمانسازێكی خۆڕایی لە سەینت ئان هۆسپیس.
لە کۆتاییدا ،چانسی ئەوەت دەبێت کە لەگەڵ پزیشکە جیاوازەکان کۆببیەوە ،بژاردەکانی چارەسەرەکەت تاوتوێ بکەن و
بەئومێدەوە هەست بە پشتگیری کردن بکەیت بۆ بڕیاردان دەربارەی چارەسەرەکەت.
زانیاری زۆر هەیە بۆ ئەوەی وەریان بگریت و لەالیەن پسپۆڕی ئێمەوە پشتگیریت لێ دەکرێت بۆ پرسیارکردنی هەر
پرسیارێک بە درێژایی ڕۆژەکە.
ئەو شتانەی کە دەبێ بیهێنیت لە ڕۆژەکەدا (لیستی پشکنین).
• خزمێک یان هاوڕێیەک
• هەموو دەرمانەکانی ئێستات (هەموو حەبەکان ،دەرمانەکان ،دەرزیەکان و هەڵمژینەکان)
• چاویلکە ،یاریدەرەکانی بیستن /یاریدەرەکانی ڕۆشتن وەک پێویست.
• ژمارەی پەیوەندی کەسی و ناونیشانی ئیمەیڵەکان
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• قەڵەمێک و کاغەزێک بۆ نوسینی زانیاری & پرسیارەکان.
• ئێمە چای/قاوە ،بیسکویت و ساندویچ دابین دەکەین ،بەاڵم ئەگەر پێداویستی خۆراکی تایبەتتان هەیە ،تکایە وەک پێویست
خواردنەوە وژەمی سووک بهێنە.
ئەندامێکی تیمی پەرستاری تەلەفۆنت بۆ دەکات پێش ڕۆژەکە بۆ ئەوەی جارێکی تر بۆ ئەوەی بە ناو ئەم زانیاریانە بچیتەوە
و وەاڵمی هەر پرسیارێک بدەنەوە سەبارەت بە سەردانەکەی داهاتووت بۆ نۆرینگەی یەک  -وێستگەی شێرپەنجەی
سییەکان هەیە.

چۆن نۆرینگەکە دەدۆزیتەوە
نۆرینگەکە دەکەوێتە:
The Neil Cliffe Centre, Entrance 12, Wythenshawe Hospital, Southmoor Road, Manchester,
M23 9LT

لە کوێ پارک بکەم؟
سەنتەری  Neil Cliffeدەکەوێتە پشت نەخۆشخانەی  Wythenshaweلە نزیک یەکەی دایکایەتی .پارکێکی ئۆتۆمبێلی گشتی
هەیە ،دەتوانرێت لە ڕێگەی ) (Floats Roadبێیتە ژوورەو ،لە بەردەم بەشی دایکایەتی .لەوێوە ،بڕۆ بۆ الی ڕاستی بەشی
دایکایەتی و دەروازەی سەنتەری  Neil Cliffeدەبینیت.
نەخشەی نەخۆشخانەی : Wythenshawe
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ئەمە وێنەیەکی سەنتەری  Neil Cliffeکە نۆرینگەکەی تێیدایە:

ئەگەر تۆ پێویستت بە گواستنەوە هەیە بۆ سەردانەکەت بۆ نۆرینگەکەمان ،ئێمە ئەمەت بۆ ڕێک دەخەین .ئەگەر پرسیارت
هەیە لەم بارەیەوە ،تکایە پەیوەندیمان پێوە بکە بەم وردەکاریانەی خوارەوە:

ئەگەرهیچ پرسیارێکت هەیە تکایە پەیوەندیمان پێوە بکە لەسەر:
تەلەفۆن:
ئیمەیڵ:

ئێمە بەپەرۆشین بۆ بینینی تۆ.
تیمی نۆرینگەی یەک وێستگەی شێرپەنجەی سی
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تکایە بۆشایی خوارەوە بەکاربهێنە بۆ نووسینی هەر پرسیارێکی کە لەوانەیە پێشتر یان لە ڕۆژدا بۆ پزیشک و پەرستاران
لە نۆرینگەکە هەبێت.

