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111

بوەسته و بیر بکهوە

سهرەتا بیر بکه له 
دەرمانخانه، GP یان 111.

 تەندروستی  
دەروونی و سەلامتی

 )A&E( بەشی فریاگوزاری
و 999

هەست بە بێ مەزاجی، پەرێشانی یان گوشاری 
دەروونی دەکەیت؟ 

ڕۆژانی دووشەممە تاکوو هەینی، لە نێوان 
کاتژمێر 9am-5pm، پەیوەندی بکە بە ژمارە 

.0191 566 5454

کاتی سەرهەڵدانی قەیرانێکی تەندروستی دەروونی 
پەیوەندی بکە بە ژمارە 1145 123 0303 یان 

تەلەفۆنی بێبەرامبەری 2867 652 0800. 
ئەوانەی گوێیان گرانە و یان کێشەی 

پەیوەندیان هەیە کورتەنامە بنێرن بۆ ژمارە 
.07889 036 280

ئەگەر بەپەلە و بۆ فریاگوزاری یارمەتی و 
ئامۆژگاری پزیشکیت پێویستە بەڵام کەس 

گیانی لە مەترسیدا نییە. 

دەتوانیت 111 ش بەکار بێنیت
ئۆنلاین لە ناونیشانی: 
www.111.nhs.uk

بنکەی چارەسەری  فریاگوزاری 
)UTC(

هەموو ڕۆژێ کراوەتەوە بۆ پێڕاگەیشتن 
بەو نەخۆشانەی یارمەتی و ئامۆژگاری 

فریاگوزاریان پێویستە بەڵام نەخۆشی و 
برینەکانیان مەترسیدار نییە.

کاتی ئاوەڵەبوون: 

Sunderland Royal Hospital 
Kayll Road
Sunderland 

SR4 7TP

تەنیا تایبەت بە نەخۆشی و ئەو برینانەی ژیان 
دەخەنە مەترسییەوە: 

نەمانی وریایی  •
ئێش و ئازاری قەفەزەی سنگ  •

خوێنبەربوونی توند   •
شکستی سەرکراوە   •

کێشەکانی هەناسەدان   •

ئەگەر سەردانی A&E ت کرد یان تەلەفۆن 
کرد بۆ 999 و بابەتەکەت فریاگوزاری نەبوو 

دەنێردرێیە لای خزمەتگوزارییەکی تری 
پەیوەست.

12.00am 8.00am 

بیر لە NHS 111 بکەوە

بۆ خۆئاماژەکردن کۆدی 
QR سکەن بکە لەڕێگەی 
کەمێرای مۆبایلەوە.

کۆدی QR سکەن بکە لەڕێگەی 
کەمێرای مۆبایلەوە.

ڕێنمای خێرای تۆ بۆ بڕیاردانی 
دروست و بەجێ تەندروستی 

دەروونی لە ساندرلەند

#DOYOURBIT

South Tyneside and Sunderland
NHS Foundation Trust

111
یارمەتیمان 

بدە بۆئەوەی 
یارمەتیت بدەین.



   

بیر بکەوە 
خۆ چارەسەری

بیر بکەوە 
دەرمانخانە

منداڵانی  نەخۆش؟ خزمەتگوزاری ڕەچەتە  کۆمەڵایەتییەکانی 
ساندرلەند

زۆربەی کێشە بچووکەکان بەمانە لە ماڵەوە 
چارەسەر بکە: 

ئێشبڕەکان: پاراستامۆل،       •
ئیبوپرۆفێن

ئەنتی هیستامینەکان  •

دەرمانەکانی دژی سکچوون  •

خوێیەکانی گەیاندنی ئاو کە دەخۆرێنەوە  •

چارەسەری هەرەسنەکردن  •

کیتەکانی یارمەتی سەرەتایی   •

GP بیر لە 
بکەوە

لە هەر کوێ بیت، دەتوانیت ئەپڵیکەیشنی 
NHS بەکار بێنیت لە هەر کات و ساتێکی شەو 

و رۆژدا.  

ئەپڵیکەیشنەکە بەکار بێنە بۆ ئەم بابەتانە:
دیاریکردن و هەڵوەشاندنەوەی مەوعید	 
پشکنینی تۆمارەکانی پزیشکی	 
 	GP پەیوەندی لەگەڵ
داوای دووبارەکردنەوەی ڕەچەتەکان	 
پشکنینی ڕەچەتەکان	 
 تۆمارکردن بۆ بەخشینی ئەندام 	 

دابەزاندنی ئەپڵیکەیشنی 
NHSApp

 The Little Orange Book کتێبی
ئامۆژگاری پسپۆڕانە دەربارەی چۆنیەتی 

یارمەتیدانی تازەلەدایکبوون و منداڵان 
لەخۆ دەگرێت کاتێک کە 

نەخۆشن، بۆنموونە:
کۆکە و سەرمابوون  •

هەناسەدانی بەدەنگەوە  •
•  ڕشانەوە، سکچوون و 

سک ئێشە
لیر  •

ددان هاتن  •
یارمەتی سەرەتایی  •

دەرمانخانەکان دەتوانن لە بواری 
چارەسەرکردنی گەلێک نەخۆشی باودا 

ئامۆژگاری پسپۆڕانە پێشکەش بکەن.

دەشتوانیت ڕەچەتەی ئەلەکترۆنی داوا بکەیت. 
ئەم دەرمانانە لە دەرمانخانەی شوێنی ژیانی 

خۆت دەست دەکەون. 

بۆ زانیاری زیاتر قسە بکە لەگەڵ فەرمانبەرانی 
بنکەی GP خۆت.  

بۆ زانیاری زیاتر کۆدی 
QR سکەن بکە لەڕێگەی 
کەمێرای مۆبایلەوە.

خزمەتگوزارییەکی بێبەرامبەر و نهێنییە بۆ 
تەندروستی و سەلامەتی کە ئەم بابەتانە لەخۆ 

دەگرێت:
تەنیایی، پەیوەندی لەگەڵ خەڵک  •

چالاکی جەستەیی  •

ئێشبڕ   •

خەمی دارایی  •

تەندروستی دەروونی   •

نەخۆشی بەردەوام  •

کۆدی QR سکەن بکە لەڕێگەی کەمێرای 
مۆبایلەوە یان سەردانی ناونیشانی 
www.nhs.uk بکە بۆئەوەی ئاگاداری 
چۆنیەتی چارەسەری نەخۆشییە باوەکان 
بییەوە لە ماڵەوە.

بنکەکانی GP یەکەم شوێنی پەیوەندی زیاتر بۆ 
کێشە پزیشکییەکانە.

مەوعیدی فریاگوزاری بەیانی و ئێوارە لە 
سەرتاسەری ساندرلەند لەبەردەستە. 

بۆ ئەو پرسیارانەی فریاگوزاری و بەپەلە نین 
و ڕۆتینن، دەتوانیت سەرەتا پەیوەندی بکەیت 

بە GP خۆتەوە لەڕێگەی پڕکردنەوەی فۆڕمێک 
لە ماڵپەڕی ئەواندا یان لە ڕێگەی ئەپڵیکەیشنی 

NHSەوە پەیوەندی بکەیت. 
لەوانەیە تەنانەت پێویست نەکات دیدار بکەیت 

لەگەڵ GP خۆتدا. 

 GP بۆ زانیاری زیاتر پەیوەندی بکە بە بنکەی
خۆتەوە. بۆ خۆئاماژەکردن کۆدی 

QR سکەن بکە  لەڕێگەی 
کەمێرای مۆبایلەوە.

بۆ زانیاری زیاتر کۆدی QR سکەن بکە 
 لەڕێگەی کەمێرای مۆبایلەوە یان سەردانی 
ناونیشانی doyourbit-nenc.co.uk بکە.
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