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 . ناوی نهخۆش 1

. ناوی کهسی بهرپرسی چاودێری تۆ ("پزيشکی  2 
  بهرپرسی" تۆ)

 

  . ناوی نهخۆشخانه و قاوش 3 
 

 
  بۆچی من له نهخۆشخانهم؟

.تۆ لهاليهن دوو دکتۆر پشکنينت بۆ  1983ياسای تهندروستی مێشك ساڵی  2 تۆ لهم نهخۆشخانهيه پارێزراويت بهپێی بڕگهی
ئهوان لهو باوەڕدان که تۆ نهخۆشی دەروونيت ھهيه و دەبێ له نهخۆشخانه بمێنيتهوە لهبهرئهوەی که کهسی بهرپرسی  ەکراو

   .اتھهبێت و چۆن يارمهتيت بد چاودێريت (پزيشکی بهرپرست) دەتوانێت بزانێت که چ نهساغێت
 

  ماوەی چهند دەبێ لێرە بم؟
  ڕۆژ بھێڵرێيتهوە. 28تۆ دەکرێ بۆ ماوەی 

 
توانيت. ئهگهر تۆ خۆت بتهوێ بچيته دەپێت بڵێت لهوانهيه  تچيته دەرەوە تهنھا مهگهر پزيشکی بهرپرسلێرە ببێ ناکاتهدا تۆ م له

  نهخۆشخانه.بۆ ه بتگهڕێننهوە دەرەوە ستافی نهخۆشخانه دەتوەستێنن و ناھێڵن، و ئهگهر بچێته دەرەوە لهوانهي
 

له  پێشترکه ی ياسای تهندروستی مێشك، دواتر ئهو کاتهی  4ئهگهر پێشتر له نهخۆشخانه پارێزراو بيت بهپێی بڕگهی 
  ڕۆژە ھهژمار دەکرێت. 28شێك لهو بهنهخۆشخانه ماويتهوە بۆت به 

 
  ڕۆژەکه کۆتايی دێت له ڕۆژی: 28له کهيسهکهت 

 

  بهروار:

 
  ڕوودەدات؟دواتر چی 

دەتوانيت نهخۆشخانه جێ بھێڵی. ئهمه له ھهر  وپزيشکی بهرپرست پێت دەڵێت که ئهگهر بزانن تۆ تهندروستيت ئهوەندە باشه 
  ڕۆژەکه. 28کاتێکدا دەبێت لهماوەی 

 
دا تۆ حاڵهتهڕۆژ له نهخۆشخانه بمێنيتهوە، لهو  28پزيشکی بهرپرست لهوانهيه بڕيار بدات که تۆ پێويستيت بهوەيه زياتر له  

ی ياسای تهندروستی مێشك. ئهوان دەبێ ئهم بڕيارە بدەن پێش ئهوەی   3لهجياتی ئهوە له نهخۆشخانه دەھێڵرێيتهوە بهپێی بڕگهی 
   يه.تۆ ناميلکهيهکی ترت پێ دەدرێت که ڕوونی دەکاتهوە مانای چیڕۆژەکه تهواو بێت. ئهگهر ئهمه ڕووبدات،  28

 
  چ چارەسهرێكم پێ دەدرێت؟

دەربارەی ھهر چارەسهرێك که ئهوان لهو باوەڕەدان تۆ پێويستيت کهن دەزيشکی بهرپرست و ستافهکانی تر قسهت لهگهڵ پ
  قبوڵ بکهيت.کان تۆ پێويسته ئامۆژگاری ئهوان حاڵهتهيهتی. له زۆر پێ

 
بێ ڕون بکرێتهوە بۆت و ) ڕێساکان دەECTڕێسای جياواز ھهن بۆ چارەسهرە تايبهتهکان، وەکو چارەسهر بهشۆکی کارەبايی (

  ناميلکهيهکی ترت پێ دەدرێت.
 

  ئايا دەتوانم تێھهڵچوونهوە واتا ئهپيل بکهم؟
  .2له نهخۆشخانه بهپێی بڕگهی  تاتا ئهپيل بکهيت له دژی بڕيارەکهی ھێشتنهوەبهڵێ، تۆ دەتوانيت تێھهڵچوونهوە و
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. له ھهر يتنه بکهيت ڕێگات پێ بدەن نهخۆشخانه  جێ بھێڵبۆ ئهوەی ئهوە بکهيت، دەتوانيت داوا له بهڕێوەبهرانی نهخۆشخا
که لهناو نهخۆشخانه پێك پێك دێنێت کاتێك بێت دەتوانی ئهمه بکهيت. بهڕيوەبهرانی نهخۆشخانه کۆميتهيهکی تايبهتی خهڵك 

قسهت لهگهڵ بکهن ێ دەھێنرێت بۆ بڕياردان لهسهر ئهوەی که ئايا خهڵك دەبێ له نهخۆشخانه بھێڵرێنهوە. ئهوان دەکرێ بيانهو
  پێش بڕياردان لهسهر ڕێگاپێدانت بۆ جێھێشتنی نهخۆشخانه.

 
  تۆ دەتوانيت نامه بنووسيت بۆ بهڕێوەبهرانی نهخۆشخانه له:

 

Mental Health Act Office ئۆفيسی ياسای تهندروستی مێشك 
St Nicholas Hospital 
Jubilee Rd, Gosforth 
Newcastle upon Tyne 
NE3 3XT

 
  ستافێکی نهخۆشخانه بکهيت بۆ ئهوەی يارمهتيت بدات له پهيوەنديکردن به بهڕێوەبهرانی نهخۆشخانه.يان تۆ دەتوانيت داوا له 

 
نزيکترين خزميشت ھهروەھا دەتوانێت نامه بۆ بهڕێوەبهرانی نهخۆشخانه بنووسێت و بۆ ئهوەی بڵێت که ئهوان دەيانهوێت 

کردنهوە دەدات که کێ دەبێت به نزيکترين خزمت دابنرێت. ڕێگات پێ بدرێت نهخۆشخانه جێ بھێڵی. ئهم ناميلکهيه زياتر ڕون
کاتژمێر ڕێگات پێ بدەن دەربچيت تهنھا   72ئهگهر نزيکترين خزمت ئهمه بکات، بهڕێوەبهرانی نهخۆشخانه دەبێ له ماوەی 

خۆت و  سهر دەبيته مهترسی بۆ تۆئهگهر ڕێگات پێ بدرێت نهخۆشخانه جێ بھێڵی يان بڵێت که ت پێسمهگهر پزيشکی بهرپر
دەتوانێت به بهڕێوەبهرانی نهخۆشخانه  خهڵکانی تر. ئهگهر ئهمه ڕووبدات، دوای شهش مانگی تر خزمه نزيکهکهت جارێکی تر

  که ئهوان دەيانهوێ ڕێگات پێ بدرێت نهخۆشخانه جێ بھێڵی، ئهگهر تۆ ھهرله نهخۆشخانه ھێڵرايتهوە دواتر. تهوەبڵێ
 

بکهيت بۆ ئهوەی بڵێن که نابێت تۆ ھيچی تر له نهخۆشخانه بھێڵرێيتهوە. تۆ  Tribunalونهوە تۆ دەتوانيت داوای پانێڵی تێھهڵچو
  تۆ دەتوانرێت له نهخۆشخانه بھێڵرێيتهوە. .ڕۆژەکه  28ڕۆژی يهکهم له 14تهنھا دەتوانيت ئهمه بکهيت لهماوەی 

 
  يه و چی ڕوودەدات؟پانێڵی تێھهڵچوونهوە چی
بدرێت نهخۆشخانه پێ  تکه دەتوانێت بڕيار بدات لهسهر ئهوەی که ئايا تۆ دەبێ ڕێگا سهربهخۆيهپانێڵی تێھهڵچوونهوە پانێڵێکی 

جێ بھێڵيت. پانێڵهکه کۆبوونهوەيهك سازدەکات لهگهڵ تۆ و ئهو ستافهی نهخۆشخانهی که تۆ دەناسێت. ئهم کۆبوونهوەيه  پێی 
ێکی تر بکهيت بۆ ئهوەی بێت بۆ دادگاييکردنهکه بۆ ئهگهر ويستت دەتوانيت داوا له کهس دەووترێت "دادگاييکردن". تۆ

يارمهتيدانت. پێش دادگاييکردنهکه ئهندامانی تێھهڵچوونهوە ڕاپۆرتی نهخۆشخانه دەخوێننهوە دەربارەی خۆت و چاودێری 
  دەکات.  بۆ دێت قسهت Tribunal کردنت. ھهروەھا يهکێك له ئهندامانی پانێڵی تێھهڵچوونهوە 

 
  داوای تێھهڵچوونهوە بکهيت دەتوانيت نامه بنووسيت بۆ:ئهگهر تۆ دەتهوێت 

The Tribunals Service خزمهتگوزاری تێھهڵچوونهوە     
PO BOX 8793 
5th Floor 
Leicester 
LE1 8BN   
 تهلهفۆن: 2201 123 0300
 

مهتيت بدات له تۆ دەتوانيت داوا له پارێزەرێك بکهيت بۆ ئهوەی نامهت بۆ بنووسێت بۆ پانێڵی تێھهڵچوونهوە و يار
ليستێکی ناوی پارێزەرانيان ھهيه که پسپۆڕن لهو  Law Association ناساندادگاييکردنهکه. نهخۆشخانه و کۆمهڵهی ياسا

بدەيت بۆ يارمهتی وەرگرتن له پارێزەرێك بۆ ئهم بابهته. بهخۆڕاييه بهپێی سيستهمی ھاريکاری  بوارە. تۆ پێويست ناکات پارە
  .Legal Aid schemeياسايی 

 
 

  يارمهتی له پارێزەرێکی سهربهخۆی تهندروستی مێشك
تۆ مافی ئهوەت ھهيه يارمهتی له پارێزەرێکی سهربهخۆی تهندروستی مێشك وەربگريت ئهگهر بتهوێ. ئهم پارێزەرانه کهسانی 

ێت دەربارەی زانياريت دەستبکهو کهسانهی که بهشدارن له چاودێری کردنت. ئهوان دەتوانن يارمهتيت بدەن وسهربهخۆن له
دەن بيه و مافهکانت چين. ئهوان دێن بتبينن و يارمهتيت چاودێری و چارەسهرکردن، بۆچی له نهخۆشخانه ماويتهوە، مانای چی
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تاکو تێبگهيت چيت پێ ووتراوە لهاليهن کهسانی بهشداربوو له چاودێريت و چارەسهرکردنت. ئهگهر ويستت دەتوانن يارمهتيت 
  لهگهڵ ئهو کهسانه يان قسهيان بۆ تۆ لهگهڵ بکهن. ئهوان ھهروەھا دەتوانن يارمهتيت بدەن له تێھهڵچوونهوە. نبدەن بۆ قسهکرد

 
تۆ خۆت دەتوانيت پهيوەندی بکهيت به خزمهتگوزاری پارێزەری سهربهخۆی تهندروستی مێشك. ژمارە تهلهفۆنێك ھهيه که تۆ 

و قسهيان لهگهڵ بکهيت به نھێنی. تۆ  advocacy serviceدەتوانيت پهيوەندی بکهيت به خزمهتگوزاری پارێزەری 
  يه.دەتوانيت داوا له ئهندامێکی ستافهکان بکهيت ئهو ژمارە تهلهفۆنه لهکوێ

 
  بريتيه له: advocacy service ژمارەتهلهفۆنی خزمهتگوزاری پارێزەری

 
 

Newcastle/Gateshead - 0191 478 6472                  North Tyneside - 0191 259 6662 
 

 
ری بکهيت، تۆ دەتوانيت داوا له ئهندامێکی ستافهکان بکهيت بۆ ئهگهر تۆ ناتهوێت خۆت پهيوەندی به خزمهتگوزاری پارێزە

ئهوەی پهيوەنديت بۆ بکات به خزمهتگوزاری پارێزەر. تۆ ھهروەھا دەوانيت داوا له نزيکترين خزمت بکهيت بۆ پهيوەنديکردن 
  بۆ تۆ.  advocacy serviceبه خزمهتگوزاری پارێزەری 

 
  ڕێگا بدەيت به نزيکترين خزمت بزانێت

  پيهکی ئهم ناميلکهيه دەدرێت تا پێت بڵێت کهسهکه بهپێی ياسای تهندروستی مێشك خزمی نزيکته.کۆ
 

له ياسای تهندروستی مێشك ليستێكی ئهو کهسانه ھهيه که به خزمت دادەنرێن. بهشێوەيهکی ئاسايی، ئهو کهسهی بهرزترين 
ناميلکهيهکت بداتێ که ئهمه ڕوندەکاتهوە  و مافهکانی  ئاست دێت لهو ليسته که نزيکترين خزمته. ستافی نهخۆشخانه دەتوانێت

  يه سهبارەت به چاودێريت و چارەسهرکردنت.نزيکترين خزمت چی
 

  له کهيسهکهت، ئێمه پێمان ووتراوە که نزيکترين خزمت بريتيه له:
 

 

 
  مێکی تری ستافهکان بڵێ.ناميلکهکه وەربگرێت، تکايه به پهرستيارەکهت يان ئهندائهگهر تۆ ناتهوێ ئهم کهسه کۆپيهکی 

 
  گۆڕينی نزيکترين خزمت

ئهگهر تۆ لهو باوەڕەدايت که ئهو کهسه گونجاو نيه ببێت به نزيکترين خزمت، تۆ دەتوانيت داوا له دادگای ناوچهيی بکهيت که 
  ه ڕوندەکاتهوە.کهسێکی تر لهجياتی ئهو دابنرێت به نزيکترين خزمت. ستافی نهخۆشخانه دەتوانێت ناميلکهيهکت بداتێ که ئهم

 
  نامهکانت

دەتوانيت نامهکان بنێريت به ھهر کهسێك بێجگه گشت نامهکانی بۆ تۆ ناردراون لهوکاتهی که له نهخۆشخانهيت دەدرێن به تۆ. 
  لهو کهسانهی که ووتويانه نايانهوێ نامهت لێ وەربگرن. نامهکان بۆ ئهو کهسانه لهاليهن ستافی نهخۆشخانهوە دەوەستێنرێت.

 
  Code of Practice نی کارپێکردنڕێساکا

ڕێسای کارپێکردن ھهيه که ئامۆژگاری دەدات به ستافی نهخۆشخانه دەربارەی ياسای تهندروستی مێشك و مامهڵه کردن لهگهڵ 
کهسانی نهخۆشی دەروونيان ھهيه. ستافهکان دەبێ ڕەچاوی ئهوە بکهن که ڕێساکه چی دەڵێت کاتێك که بڕيارێك وەردەگرن 

  ودێريت. تۆ دەتوانيت داوای بينينی کۆپيهکی ڕێساکه بکهيت ئهگهر ويستت.دەربارەی چا
 
  چی دەبێت ئهگهر من کۆمێنتێك، پێشنيارێك، پێزانينێك يان سکااڵيهکم ھهبێت دەربارەی خزمهتگوزاريهکه؟

  دەتوانيت:  تێبهھ تکيهاڵسکا اني كێنيزانێپ ك،ێاريشنێپ ك،ێنتێمۆکئهگهر تۆ 

  کهسانهی که بهشدارن له چاودێری کردنت.ڕاستهوخۆ بينهيت بۆ ئهو 
  فۆرمێکی تێبينی داوابکهيت له ستافێك ، يان فۆرمێك پڕبکهيتهوە لهسهر ماڵپهڕی دەزگايهکهwww.ntw.nhs.uk  کليك)

 )Contact Usبکه لهسهر دوگمهی پهيوەنديمان پێوەبکه 
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  6672 245 0191تهلهفۆن بکه بۆ بهشی سکااڵکان به ژمارە تهلهفۆنی 
 ل بکه بۆ ئيمهيcomplaints@ntw.nhs.uk   تکايه تێبينی ئهوە بکه که ناردنی زانياريت له ڕێگای ئيمهيل بۆ دەزگاکه

  لهسهربهرپرسيارێتی خۆت دەنێريت.
  ئێمه ھهميشه دەگهڕێين بۆ ڕێگاکانی باشترکردنی خزمهتگوزاريهکان. تێبينیfeedback  کۆمێنت دانی تۆ ڕێگامان و

 پێدەدات چاودێری کواليتی خزمهتگوزاريهکانمان بکهين و کار لهسهر کێشهکان بکهين که سهرنجت ڕادەکێشن.
  بدەيت لهو ڕێگايانهی خوارەوە: feedbackتۆ دەتوانيت تێبينی 

نێت پڕبکهيتهوە له ێکی کورتی ئێمه لهسهر ئينتهرsurvey خێراترين ڕێگا بۆ تۆ بۆ ئهوەی ئهمه بکهيت ئامار -
www.ntw.nhs.uk/poy  

  ، ناوچهی پرسگه يان له ستافهکانله قاوشهکانبهردەستن خاڵهکانی خۆت له ئامارەکه پڕبکهوە،  -
، ستافهکان دەتوانن يارمهتيت  touch screenھهندێك ناوچهی دەزگاکه تێبينی دانی ئهلکترۆنی ھهيه بهشێوەی پهنجهدان له سکرين -

 بدەن لهمه.
   

 
ئهگهر ھهست ناکهيت که ڕێکارەکانی سکااڵکردنی نهخۆشخانه يارمهتيت دەدات، تۆ دەتوانيت سکااڵ بکهيت بۆ کۆمسيۆنێکی 

سهربهخۆ. ئهمه پێی دەووترێت کۆمسيۆنی چاودێری کواليتی و چاودێری ئهوە دەکات که چۆن ياسای تهندروستی مێشك 
بهکارھاتووە و که نهخۆشهکه به ڕێکوپێكی گرنگی پێدراوە لهوکاتهی که  کاردەکات، بۆ دڵنيابوون لهوەی که ياساکه به دروستی

  له نهخۆشخانهن . ستافی نهخۆشخانه دەتوانن ناميلکهيهکت بدەنێ ڕونی بکاتهوە چۆن پهيوەندی به کۆمسيۆنهکه بکهيت.
 

  يارمهتی و زانياری زياتر
ت، ستافێکی نهخۆشخانه ھهوڵدەدات يارمهتيت بدات. ئهگهر ھهر شتێك ھهيه تێی ناگهيت دەربارەی چاودێری و چارەسهرکردن

تکايه داوا له ستافێکی نهخۆشخانه بکه بۆت ڕون بکاتهوە که ئهگهر ھهر شتێك لهو ناميلکهيه ھهيه تێی ناگهيت يان ئهگهر 
 پرسياری ترت ھهيه ئهم ناميلکهيه وەاڵمت ناداتهوە.

  
 کهيهت دەوێ بۆ کهسێکی تر.تکايه داوابکه ئهگهر حهزدەکهيت کۆپيهکی تری ئهم ناميل
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دەتوانرێت دەست بکهوێت له  زانياری زياتر دەربارەی ناوەرۆك وسهرچاوەکانی  ئاماژەکردن بۆ بهرھهمھێنانی ئهم ناميلکهيه
  .ن بڵێيت پێت چۆنه ئهم ناميلکهيه تکايه پهيوەنديمان پێوە بکهناوەندی زانياری نهخۆشان. ئهگهر دەتهوێ پێما

 
، به شێوەی دەنگی، چاپ گهورە، به  Braille ئهم زانياريانه به کۆمهڵێك شێواز بهردەستن لهکاتی داوابکرێت (بۆ نموونه باريل

 Patient ندی زانياری نهخۆشيان به زمانی تر). تکايه پهيوەندی بکه به ناوە BSLئاسانی بخوێندرێتهوە، بی ئێس ئێڵ 
Information Centre  7288 246 0191به ژمارە تهلهفۆنی.  
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