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هەموو شتێک دەربارەی
تۆماری سەرپەرشتی
ئاوێتەبووی تۆ لە دۆنکاستەر
(Integrated Doncaster
)Care Record

هاوبەشکردن لەپێناوی
سەرپەرشتیدا

“من پێویستیم بەو
هەموو هەڵسەنگاندن،
پشکنین و لێکۆڵینەوانە نییە
وەک پێشووتر چونکە ئەوانەی
پێشووترم هاوبەشکراون لە
سەرتاسەری نەخۆشخانەکە و
ئەو کارمەندانەی ناوچەکە کە
سەرپەرشتی من دەکەن .پێویست
ناکات بەردەوام قسەکانم
دووبارە بکەمەوە”.

تۆماری سەرپەرشتی
ئاوێتەبوو لە دۆنکاستەر
چییە؟

ئەوە شێوازێکی ئەلکترۆنی
نوێیە بۆ ئەمبار کردنی
زانیاری دەربارەی تۆ کە
دەکرێت لە چەندین شوێنی
نەخۆش
جیاجیا لەالیەن کارمەندەکانی
سەرپەرشتی و تەندروستییەوە
ببینرێن کاتێک کە تۆ پێویستیت بە
یارمەتی دەبێت.
بۆ ئەوەی کە بتوانن لە هەموو کات و شوێنی جیاجیادا لە دۆنکاستەر
تۆمارەکانی تەندروستی و سەرپەرشتی کۆمەاڵیەتی تۆ ببینن ،ئەمەش
ئەوە دەگەیەنێت کە دکتۆر و پیشەوەرەکانی تر دەتوانن بڕیاری خێراتر و
سەالمەتتر بدەن سەبارەت بە سەرپەرشتی تۆ.

بۆچی دەتەوێت زانیارییەکانم
هاوبەش پێبکەن؟
بەدرێژایی چەندین ساڵ ،ئەگەرێکی زۆر هەیە کە
تۆ لە چەند شوێنێک لە دۆنکاستەر سەرپەرشتیت
پێشکەش کرا بێت هەر لە نەخۆشخانەکانەوە
هەتا دەگاتە نۆڕینگەی پزیشکی -جی پی -وە
وردەکارییەکانی سەرپەرشتییەکەت لەسەر
سیستەمی کۆمپیوتەر جیاجیا ئەمبار کراون.
تۆماری سەرپەرشتی ئاوێتەبوو لە دۆنکاستەر
پزیشک -جی پی-
( )IDCRئەو سیستەمە کۆمپیوتەریانەی بەیەکەوە
بەستۆتەوە وەک وێنەی پانۆراما بەمەبەستی
ئەوەی کە ئەو کەسانەی سەرپەرشتی تۆ دەکەن
بتوانن وێنەیەکی تێروتەسەلیان لەبەر چاودا بێت
سەبارەت بە مێژووی تەندروستی و سەرپەرشتی تۆ .ئەمە ئەوە دەگەیەنێت
سەرپەرشتییەکی خێراتر و کاراتر بۆ تۆ فەراهەم بکرێت و جێگای ئەو شێوازە
کۆنانەی پێشوتر بگرێتەوە بۆ هاوبەشی پێکردنی زانیارییەکان  ،وەک نامە و
پەیوەندی تەلەفونی.

“من دەتوانم
لیستی ناوی هەموو
ئەو پیشەوەرانە ببینم کە
یارمەتی تۆ ئەدەن  ،لەگەڵ
زانیارییەکانی پەیوەندی کردن
پێیانەوەو و پوختەیەکی
پالنی سەرپەرشتی تۆ”.

ئایا کام زانیارییە هاوبەشی پێدەکرێت؟
تۆماری سەرپەرشتی تۆ زانیاریە بنەڕەتیەکانی لەخۆ گرتووە وەک:
•
•
•
•
•
•

وردەکاری کەسی ،وەک ناو ،ناونیشان ،ڕێکەوتی لەدایكبوون و کەسی
هەرە نزیک
ناوی ئەو پیشەوەرە تەندروستی و سەرپەرشتیانەی کە ئاگاداری تۆ دەکەن
هەر دەرمانێک کە باکاریان دەهێنیت
هەر هەستەوەرییەک کە تۆ هەتبێت
هەر نیگەرانییەکی تەندروستی سەبارەت بە تۆ
ڕەوانە کردنی پێشووتر بۆالی خزمەتگوزارییەکان

•
•
•
•
•

بەروار و هۆکارەکانی هەر جارێک کە تۆ لە
نەخۆشخانە داخڵ کرابیت
مەوعیدەکانت
هەر هەڵسەنگاندنێک کە بۆ تۆ ئەنجام درابێت
پالنی سەرپەرشتی و بەستەی سەرپەرشتی
کە تۆ هەتبێت
وردەکارییەکانی پەیوەندی کردنی کوتوپڕی

“چونکە
ئەوە کاری
کاغەزی کەمتر دەوێت
کە ئەنجامی بدەیت،
من کاتی زیاترم دەبێت
کە تەرخانی بکەم لە
سەرپەرشتی کردنی
تۆدا “

ئەو زانیاریە هەستیاریانە لەخۆ ناگرێت ،وەک مێژووی
تەندروستی سێکسی تۆ .لە بنەڕەتدا ،تۆمارەکەت
ئەو زانیاریانە لەخۆ دەگرێت کە لەالیەن هەر کام لەو
ڕێکخراوانەی خوارەوەوە تۆمار کراون ،ئەگەر لە هەر کاتێکدا ئەوان
سەرپەرشتییان بۆ تۆ فەراهەم کردبێت:

پەرستیار

•
•
•
•
•

پزیشکەکانی دۆنکاستەر
نەخۆشخانەکانی فێرکاری دۆنکاستەر و بەیستلۆ کە سەر بە دامەزراوەی
خزمەتگوزاری تەندروستی نیشتمانین Doncaster and Bassetlaw Teaching
Hospitals Foundation NHS Trust
دامەزراوەی ڕۆزەرهام دۆنکاستەر و باشووری هەمبەر کە سەر بە دامەزراوەی
خزمەتگوزاری تەندروستی نیشتمانین Rotherham Doncaster and South
Humber Foundation NHS Trust
خزمەتگوزارییە پزیشکییەکانی فایڵد کۆست Fylde Coast Medical Services
(خزمەتگوزاری سەرپەرشتی بەپەلە لە دۆنکاستەر)
ئەنجومەنی شارەوانی میترۆپۆڵیتانی دۆنکاستەر Doncaster Metropolitan
( Borough Councilسەرپەرشتی کۆمەاڵیەتی گەوران)

ئەمە تەنها دەسپێکە .لەکاتی خۆیدا دابینکارانی
زیاتری خزمەتگوزاری زانیاری تری بۆ زیاد دەکەن،
وەک خزمەتگوزارییەکانی فریاکەوتن -ئەمبواڵنس-
و دەرمانخانەکانی ناوچەکە.

ئایا کێ دەستی بە
زانیارییەکانم دەگات؟

“من دەتوانم
تێبینیەکانی
پزیشکەکەت و کارمەندانی
دیکەی تەندروستی کۆمەڵگە
و سەرپەرشتی کۆمەاڵیەتی
ببینم بەوەشەوە کە تۆ ئێستا چ
دەرمانێک بەکاردەهێنیت و یان
هەر هەستەوەرییەک لەوانەیە
تۆ هەتبێت ”.ڕاوێژکاری

ئەو زانیاریانەی کە دەربارەی تۆن تەنها لەگەڵ
ئەو پیشەوەرە تەندروستی و سەرپەرشتیانە
هاوبەشی پێدەکرێن کە لە دۆنکاستەر کار دەکەن و
سەرپەرشتی تۆ دەکەن .هەروەها ئەوان تەنها دەتوانن
ئەو زانیاریانە ببینن کە پەیوەندییان بە کارەکەیانەوە هەیە .بەو جۆرە ،سەرپەرشتی
کۆمەاڵیەتی لەوانەیە بەشی جیاوازی تۆمارەکەت ببینێت وەک لەوەی چارەسەرکاری
پیشەیی دەیبینێت .زانیارییەکانت لەگەڵ الیەنی سێهەم هاوبەشیان پێناکرێن ،وەک
بۆ نموونە کۆمپانیاکانی دڵنیایی .تۆ دەتوانیت:
نەخۆشخانە

• هەموو جارێک کە چاوت بە کەسێک لە خزمەتگوزارییەکانی سەرپەرشتی دە
کەوێت ،ڕەزامەندی خۆت بدەیت بە پیشەوەرێک بۆ ئەوەی چاوی بە تۆمارەکانت
بکەوێت؛ یاخود
• ڕەزامەندی بەردەوام بدەیت بە هەر کەسێک کە بەشداری لە سەرپەرشتی تۆدا
هەیە بۆئەوەی هەموو جارێک دووبارە داوای ئەوەت لێ نەکەن کە ڕەزامەندیان
بدەیتێ.
ئەگەر بڕیارت دا کە بەیەکجاری واز لە هاوبەشی پێکردنی زانیارییەکانت بهێنیت
(بڕوانە ئەودیو) ،ئەو زانیاریانەی کە سەبارەت بە تۆن لەڕێگەی تۆماری سەرپەرشتی
ئاوێتەبوو لە دۆنکاستەرەوە بەردەست نابن.

چۆن بزانم کە تۆمارەکانم بە
سەالمەتی دەپارێزرێن؟

بەوەی کە بتوانم
چاوم بە زانیاری بکەوێت
لە چەندین بواری جیاجیای
سەرپەرشتییەوە کە تۆ سەردانت
کردوون ،من دەتوانم زۆر خێراتر
هەڵسەنگاندنەکان بۆ سەرپەرشتی
بەئەنجام بگەیەنم ،بەبێ ئەوەی چاوەڕوانی
ئەوەبم فۆڕم و هەڵسەنگاندنەکان فاکس
بکرێن بۆم ،یاخود ژمارەیەکی زۆر پەیوەندی
تەلەفونی ئەنجام بدەم بۆ کەسانی
دیکە کە بەشداریان لە سەرپەرشتی
تۆ هەیە بۆ کۆکردنەوەی زانیاری”.

بەگوێرەی یاسا ،هەموو ئەوانەی کە بۆ
خزمەتگوزاری تەندروستی نیشتمانی
و سەرپەرشتی کۆمەاڵیەتی کاردەکەن
یاخود یاخود لەبری ئەوان کار دەکەن،
پێویستە لەسەریان پەیڕەوی ڕێساکانی
نهێنی پارێزی بکەن و هەموو ئەو
زانیاریانەی کە دەربارەی تۆن بە سەالمەتی
کارمەندی کۆمەاڵیەتی/
بیپارێزن .ئەو زانیاریانەی کە سەبارەت بە
بەڕیوەبەری دۆسیە
تۆن لەڕێگەی سیستەمێکی قایم ،جفرەکراو
و وردبینی بۆ کراوەوە دەبینرێن کە توندترین
مەرجەکانی ستانداردەکانی ئاسایشی خزمەتگوزاری
تەندروستی نیشتمانی و یاسای حکومەتیان تێدا پەیڕەو کراوە ،بە یاسای پاراستنی
زانیارییەکانیشەوە .سەرباری ئەوەش ،ئێمە پشکنینی بەردەوام ئەنجام دەدەین بۆ
دڵنیا کردن لەوەی کە تۆمارەکانت تەنها لەالیەن پیشەوەری ڕێگەپێدراوی تەندروستی
و سەرپەرشتی کۆمەاڵیەتییەوە دەبینرێن و کە هۆکارێکی ڕەوایان بەدەستەوەیە بۆ
بیننینی ئەو تۆمارانە.

ئایا من چۆن دەتوانم لەوە دەربچم و هیچی
دیکە زانیارییەکانم لەگەڵ تۆماری سەرپەرشتی
ئاوێتەبوو لە دۆنکاستەر هاوبەشی پێنەکرێت؟
تۆ دەتوانیت هەر کات بتەوێت لەوە دەربچیت کە زانیارییەکانت هیچی دیکە هاوبەشیان پێنەکرێت
لەڕێگەی
•
•
•
•

پڕکردنەوەی ئەو فۆڕمەی لە سەر ئینتەرنێتە لە www.doncasterccg.nhs.uk/idcr/optout/
ئیمەیڵ بنێریت بۆ donccg.idcr@nhs.net
نامە بنێریت بۆ:
,IDCR Co-ordinator, NHS Doncaster CCG, Sovereign House, Heavens Walk
Doncaster, South Yorkshire, DN4 5HZ
تەلەفون بکەیت بۆ 01302 566050

بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا ،ئێمە داوات لێ دەکەین کە بە وریایی بیر بکەیتەوە بەر لەوەی کە ئەو بڕیارە
بدەیت چونکە هاوبەشی پێکردنی زانیارییەکانی تەندروستی و سەرپەرشتی کۆمەاڵیەتی تۆ کارئاسانی
بۆ خزمەتگوزارییەکانی دۆنکاستەر دەستەبەر دەکات بۆ فەراهەم کردن و دابینکردنی باشترین چارەسەر
و سەرپەرشتی بۆ تۆ.
دەرچووە لە الیەنNHS Doncaster CCG, :
Sovereign House, Heavens Walk, Doncaster,
South Yorkshire DN4 5HZ
ئەم نامیلەکەیە ئەتوانرێت لەبەردەست بێت بەزمانە
جیاوازەکانی تریش یان بەهەر شێوازێکی تر بێت.
بەرواری دەرچوون :دیسەمبەر 2017

