
 

 

 

  زانیاری دەربارەی خزمەتگوزاری تەندروستی لە

 
ئێن دی خزمەتگوزاری تەندروستی نەتەوەیییو لە شانشینی        (NHS)  پێشکەش  خزمەتگوزاری تەندروستی نهێنی و پزیشکیت

 دەکات.  بۆ تۆ ئازادە 
 
دەتەوێت، قورسەبەشی زۆر و خەڵکی جیاوازی هەیە  دۆزینەوەی زانیاری و یارمەتی دان کە   ) . 
 
ئەوەی کە دکتۆری خێزانی ناوخۆیی   ە پێویستە بە زووترین کات خۆت تۆمار بکەیت لەگەڵ پزیشکی گشتی بۆ ئەوەی بتوانیت لە  

بەریتانیا دایبمەویت بۆ ئەوەی کاتێک نەخۆش کەوتیت، پزیشکی گشتی ببینیت. هیچ تۆمەتێک نیە بۆ تۆمارکردنی ناوی لەگەڵ  

نگلتەرا. کاتێک تۆمار کرایت، هەروەها هیچ بەرپرسێک نییە بۆ بینینیپزیشکی گشتی لە ئی   GPەکەت.  
 

ئەو پزیشکێکی پزیشکی        شیاوە و لە زۆر پێداویستی تەندروستی و توانا و چارەسەری پزیشکی دا زۆر ڕاهێنانی 

پێدەکرێت  مەشقەکانی پزیشکی  گشتی لە کۆمەڵگا کار دەکەن، بۆ هەموو کەسێک، بە خۆڕایی و دەتوانێت یارمەتیت بدات لە 

خزمەتگوزاری دایکایەتی، بەرگری منداڵ و پشکنینی تەندروستی، خزمەتگوزاری تەندروستی دەروونی و هەروەها  

    خزمەتگوزاری تەندروستیتر.  جی پی ئێس هەروەها چارەسەری نەخۆشخانە

 
لە مەشقەکانی خێزانەکەت دەتوانن خۆیان هەڵبژێرن بۆ تۆمارکردن لەگەڵ یەکێک        وکاتێک گەیشتی تە ناو تۆ  GP خوارەوە.  لە   

ڕاهێنان تۆماربکە وەک تۆمارکردن لەگەڵ زیاتر لە یەکێک لەوانەیە ببێتە هۆی سەرلێشێوان و لەوانەیە     یەک تکایە تەنها بە 

ر پێویستت بە بینینی پزیشکی گشتی هەیە، بەاڵم قسەکردن یان تێگەیشتنی  ئەگە   پێویستتە.دواخستنی بەدەستهێنانی ئەو خزمەتەی کە

ستافەکە بڵێ. دەتوانن وەرگێڕێک ڕێک بخەن تۆ بەرپرس نابیت ئینگلیزی زەحمەت دەبێت، لە نەشتەرگەری ی پزیشکی گشتی دا بە  

 .بۆ ئەم خزمەتە
 

موو خزمەتەکانی لێکدانەوەی زمانیان هەیەهەموو ئەو مەشقانەی خوارەوە بەردەستن بۆ تۆمارکردنیان لەگەڵ و هە .    
 
Holmhurst Medical Practice    Hawthorns Surgery 
12 Thornton Side       1 Oxford Road  
Watercolour Redhill RH1 2NP    Redhill RH1 1DT 
Telephone 01737 647070     Telephone 01737 762902 
www.holmhurstmedicalcentre.nhs.uk    www.hawthorns-surgery.nhs.uk 
 
Greystone House Medical Practice   Woodlands Road Surgery 
99 Station Road      5 Woodland Road 
Redhill RH1 1EB      Redhill RH1 6EY 
Telephone 01737 761201     Telephone 01737 761343 
www.greystonesurgery.nhs.uk    www.woodlands-surgery.nhs.uk 
 
Moat House Surgery      Wall House Surgery 
Worsted Green       Yorke Rd  
Merstham  Redhill RH1 3PN     Reigate RH2  9HG  
Telephone 01737 642207     Telephone 01737 244327 

www.themoathousesurgery.nhs.uk    www.wallhousesurgery.nhs.uk 
 
 

تکایە لەسەر هێڵ تۆماربکە ئەگەر دەتوانیت.  ئەگەر ناتوانیت لەسەر هێڵ تۆمار بکەیت و پێویستە  سەردانی ڕاهێنانی هەڵبژاردنت 

   .بکەیت تکایە ماسکێک لەبەر بکە
 
کاتێک تۆ بە تەواوی تۆمار ت کرد لە ڕاهێنانی پزیشکی گشتی بە هەڵبژاردنی خۆت      و پێویستیت بە ئامۆژگاری تەندروستی هەیە  

یان ژوانێک لەگەڵ پزیشک یان پەرستار تۆ ناتوانیت تەنها بڕۆیتە ناو کرداری پزیشکی گشتی و چاوەڕێ بکەیت.   پێویستە مەوعیدێک   

ت، کتێبێک ببە بە تەور  بکڕیت.   بۆ ئەنجامدانی ئەم کارە دەتوانیتتەلەفۆن بۆ ڕاهێنانەکە بکەیت یان بچیتە سەر خەت و پرسیار بکەی 

 یان داوای دەرمانبکەیت 
 
ئەگەر هەر زانیارییەکی     پزیشکیت هەیە لە شوێنێکی ترەوە بە زمانی ئینگلیزی، تکایە ئەمانە لەگەڵ خۆت ببە کاتێک دەچیتە  

 .GP راهێنانی
 

http://www.holmhurstmedicalcentre.nhs.uk/
http://www.hawthorns-surgery.nhs.uk/
http://www.greystonesurgery.nhs.uk/
http://www.woodlands-surgery.nhs.uk/
http://www.themoathousesurgery.nhs.uk/
http://www.wallhousesurgery.nhs.uk/


یارمەتیت لێ  لێبدەیت و داوای  111دەتوانیت ئەڵقەی  من پێویستت بە یارمەتیە لە کاتێکدا کە نەشتەرگەری پزیشکی گشتی دادەخرێت، 

بکەیت یان     999ئەگەر حاڵەتی کتوپڕ بوو دەتوانیت تەلەفۆن بۆ   وەرگێڕەکانی زمان. بکەیت.  ئەم خزمەتە توانای گەیشتنی هەیە بۆ 

 :(A&E) بچیتە نزیکترین ڕووداو و فریاکەوتنت
 
East Surrey Hospital 
Canada Avenue 
Redhill RH1 5RH 
Main telephone number 01737 768 511 
 

 بۆ کوێ بڕۆم  ئەگەر 

قوڕگی ئێشە، کۆکە، سەرئێشە، بەاڵم تا یان پلەی گەرمای  

 بەرز نییە
 زانیاری   www.nhs.net ماڵپەڕی بێچوەی ئێچ-
  دەرمانسازی-

  GP تەلەفۆن بکە بۆ ڕاهێنانی- داوای پزیشکی بکات 

تا ئەگەر ڕاهێنانی پزیشکی گشتی داخراوە چاوەڕێ بکە  ،GP تەلەفۆن- هەست بە خراپی بکە لە مێشکتدا، نیگەرانی، خەمۆکی 

دواتر  ڕۆژی . 
تەلەفۆن 0800  802  500  (24 کاتژمێر بکەرەوە، 7 ڕۆژ لە  -

 (هەفتەیەکدا 
https://www.healthysurrey.org.uk/mental-

wellbeing/adults/local-services 

هەستکردن بە نیگەرانییەکی زۆر ، ناتوانم بژیم ، دەمەوێ 

 . بمرم ( خۆکوژ )
- 111تەلەفۆن   
  تیمی قەیران 0800 0234  650-
   ساماریتانەکان 116  123 )تەنها ئینگلیزی(-
 A&E بڕۆ بۆ نەخۆشخانە-

ئازاری سنگ یان ئازاری زۆر خراپی سک یان ناتوانێت 

بدات، فریاکەوتن هەناسە  
 

- 999تەلەفۆن    
 'A&E' بڕۆ بۆ نەخۆشخانە-

 

http://www.nhs.net/
http://www.nhs.net/
http://www.nhs.net/
http://d73f92e2f2b0e26eec209f7db05fa9f974af5748/mailto%3A01895%2520206%2520800

