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ئایا دەتەوێت سەبارەت بە چاالکیە 
جیاوازەکان زیاتر بزانیت و 
ڕێنمایی بەدەست بهێنیت ؟

Vårdguiden گایدی چاودێری تەندروستی 1177 یان ماڵپەڕی هەرێم بۆ FaR دا 
 FaR زانیاری زیاتر لەسەر چاالکی جەستەیی دەست دەکەوێت هەروەها دەربارەی

یش. تۆ لە ” لیاقە و جووڵە Motion och rörelse” یان FaR لە 1177 یان بە 
کرتەکردن لەسەر مینی چەپی ماڵپەڕی هەرێمەکە دەتوانیت بۆ زانیاری بگەڕێیت.  

ئەگەر پرسیارت دەربارەی چاالکی جەستەیی وەک چارەسەری پزیشکیی هەبوو  
دەتوانیت پەیوەندی بە چارەسەردەرەکەتەوە بکەیت یان  زەنگ لیدەیت بۆ 

 .1177

خۆت میرانەی ئەو چاالکیە جەستەییانە دەدەیت کە بەشداریان تێدا دەکەیت، 
بەاڵم زۆرێک لە چاالکیەکان بە خۆرایین یان داشکاندنی FaR ت بۆ دەکەن. 

زوربەی کات دەرفەتی ئەوە هەیە کە چاالکیەکان بە بێ پارەدان تاقی بکەیتەوە.  

 adress.distributionscentrum@vgregion.se :ئەم باڵڤۆکە دەتوانیت بەدەست بهێنیت بە ئیمەڵ ناردن بۆ
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Regionala terapigruppen fysisk aktivitet – Läkemedelskom-
mittén

چاالکی 
جەستەیی  

بزانیت وەک چارەسەرکردنی دەرمانی 

 رەسەل رتایز تێوەتەد ەک ۆت ۆب

Sorani/سۆرانی



چاالکی جەستەیی وەک دەرمان 
چاالکی جەستەیی وەبەرهێنانێکی باشە لە پێناوی 

بەدەستهێنانی ژیانێکی درێژی تەندروست. لە حاڵەتی 
چەندین نەخۆشیدا پەیوەندیەکی ڕونوئاشکرا هەیە لە 

نێوان چاالکی جەستەیی/ ڕاهێنانی وەرزشی و 
تەندروستیدا. 

دەستپێکردن 
یەکەمین هەنگاوەکان ڕوەو ژیانێکی چاالکی زیاتری 

جەستەیی ڕەنگە بریتی بێت لە کەمکردنەوەی دانیشتن 
و زیاترکردنی چاالکی ڕۆژانە.  

گرنگە حەزت لە چاالکیەکەی خۆت بێت. لەوانەیە 
لەسەرەتاوە هەست بە ناخۆشی بکەیت کاتیک ڕاهێنان 
دەکەیت ـ بەاڵم پاش چەند جارێک هەست دەکەیت لە 

ڕاستیدا  بە باشتر بوویت.

ئەگەر بەالتەوە زەحمەت بوو خۆت دەست پێبکەیت 
دەتوانیت بچیت بۆ الی ڕاهینەرێکی سروشتی/

چارەسەردەرێکی فیزیکی. ئەوان خوێندنیان لە بواری 
زانستی جووڵەدا  تەواوکردووە و دەتوانن یارمەتیت 

بدەن کە ڕاهینانەکان لەگەڵ ئەو ئاستەدا بگونجێنن کە 
بۆ تۆ دەست دەدەن.  

FaR ،چاالکی جەستەیی بە ڕەچەتە
FaR نوسراوێکی دانراوە بۆ ئەنجامدانی چاالکی 

جەستەیی کە بۆ تاکەکەس گونجێنراوە بە پێی 
هەلومەرجە تەندروستیەکان ، بارودۆخی ژیان و 
حەزەکانی خۆی. لە سەروبەندی وتووێژ لەگەڵ 

چارەسەردەرەکەتدا بریار لەسەر ئەندازەی چاالکیەکان 
دەدەن، لە حاڵەتی بەدواداچوون بۆ کردندا بە پێی 

پێویستی ڕەنگە ئەندازەکەی بگۆڕن.  
ئەگەر تۆ پرسیارت هەبوو لەسەر چاالکی جەستەیی 

وەک چارەسەرێکی پزیشکیی، پەیوەندی بە 
چارەسەردەرەکەتەوە بکە. تەنانەت تۆدەتوانیت 

پەیوەندی بە گایدی چاودێری تەندروستیشەوە 1177  
بکەیت. بە هیوای سەرکەوتن!  

جەستەی مرۆڤ بۆ جووڵە کراوە بەبێ گوێدانە  
تەمەن یان توانای جەستەیی. ئێمە کاریگەری 

تەندروستی ئەرێنی بەدەست دەهێنین بە 
کەمکردنەوەی دانیشتن و زیادکردنی چاالکی 

جەستەیی ـ وە هەرگیز درەنگ نیە دەست 

کاریگەریە ئەرێنیەکانی  
چاالکی جەستەیی

ـ بۆ گەوران هێڵە هەرێمیە دەرمانیە سەرەکیەکانی چاالکی جەستەیی 

          ڕاهینانی جەستەیی

        چاالکی ڕۆژانە

         دانیشتن بەبێ جووڵە

Positiva Hälsoeffekter av 

fysisk aktivitet

کەمبوونەوەی مەترسی بۆ تووشبوون 
بە نەخۆشیشەکرە جۆری 2

باشتر بوونی تەرکیز ـ و 
توانستی شت فێربوون 

زیاتربوونی 
خۆشگوزەرانی

کەمبوونەوەی مەترسی لەسەر 
تووشبوون بە خەمۆکی

پتەوبوونی 
باوەڕبەخۆبوون

باشتربوونی چۆنایەتی 
نوستن

دەکرێت ڕێگری لەو نیشانانەی نەخۆشی بکات 
کە  لە ئەنجامی شپرزەییەوە دێنە گۆڕێ

کەمتربوونی ئازاری جومگە و 
داخورانی ئیسک

باشتربوونی لیاقە

پتەوبوونی ماسولکە

باشتربوونی هاوتایی لەش و 
زاڵبوون بەسەر جەستەدا

بەهێزبوونی 
ئێسک

ڕێگریگرتن لە نەخۆشیەکانی 
دڵ و ڕەگی خوێن  

بە پێی ڕێکخراوی WHO دەشێت مرۆڤ 
هەموو هەفتەیەک بەسەریەکەوە النی کەم 150 
خولەک چاالکیی جەستەیی مامناوەندی ئەنجام 

بدات. )بۆ نموونە 5 پیاسەی 30 خولەکی خێرا( 
یان 75خولەک چاالکی جەستەیی بەهێز ) بۆ 

نموونە ڕاکردن، وەرزش(. 

سەرباری ئەوەش دەشێت هەفتەی 2 جار 
ڕاهێنانی بەهێزبوونی ماسولکە بکات. 

تەنانەت کەسانی سەرو 65 ساڵ بە ئەنجامدانی 
ڕاهێنانی هاوتایی لەش قازانجێکی زۆر 

دەکەن. 

 بنەمای 
تەندروستیەکی باش
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بۆ  ڕێنماییەک  چەند 
دەستپێکردن!

بەبێ جووڵە دانیشتبن  کەمکردنەوەی 
باخچەدا لە  ئیشکردن 

یاریکردن لەگەڵ منداڵ و منداڵی منداڵدا

بە پێوە ئیش بکە
پلیکانەدا هاتوچۆ بکە لە باتی سواربوونی  بە 

ئاسانسۆر

دابەزە بوسەکە  لە  پێشتر  ئێستگایەک 

ئوتومبیل لە بری  پاسکیل هاتوچۆبکە  بە 

چاالکی جەستەیی وەک دەرمان 
چاالکی جەستەیی وەبەرهێنانێکی باشە لە پێناوی 

بەدەستهێنانی ژیانێکی درێژی تەندروست. لە حاڵەتی 
چەندین نەخۆشیدا پەیوەندیەکی ڕونوئاشکرا هەیە لە 

نێوان چاالکی جەستەیی/ ڕاهێنانی وەرزشی و 
تەندروستیدا. 

دەستپێکردن 
یەکەمین هەنگاوەکان ڕوەو ژیانێکی چاالکی زیاتری 

جەستەیی ڕەنگە بریتی بێت لە کەمکردنەوەی دانیشتن 
و زیاترکردنی چاالکی ڕۆژانە.  

گرنگە حەزت لە چاالکیەکەی خۆت بێت. لەوانەیە 
لەسەرەتاوە هەست بە ناخۆشی بکەیت کاتیک ڕاهێنان 
دەکەیت ـ بەاڵم پاش چەند جارێک هەست دەکەیت لە 

ڕاستیدا  بە باشتر بوویت.

ئەگەر بەالتەوە زەحمەت بوو خۆت دەست پێبکەیت 
دەتوانیت بچیت بۆ الی ڕاهینەرێکی سروشتی/

چارەسەردەرێکی فیزیکی. ئەوان خوێندنیان لە بواری 
زانستی جووڵەدا  تەواوکردووە و دەتوانن یارمەتیت 

بدەن کە ڕاهینانەکان لەگەڵ ئەو ئاستەدا بگونجێنن کە 
بۆ تۆ دەست دەدەن.  

FaR ،چاالکی جەستەیی بە ڕەچەتە
FaR نوسراوێکی دانراوە بۆ ئەنجامدانی چاالکی 

جەستەیی کە بۆ تاکەکەس گونجێنراوە بە پێی 
هەلومەرجە تەندروستیەکان ، بارودۆخی ژیان و 
حەزەکانی خۆی. لە سەروبەندی وتووێژ لەگەڵ 

چارەسەردەرەکەتدا بریار لەسەر ئەندازەی چاالکیەکان 
دەدەن، لە حاڵەتی بەدواداچوون بۆ کردندا بە پێی 

پێویستی ڕەنگە ئەندازەکەی بگۆڕن.  
ئەگەر تۆ پرسیارت هەبوو لەسەر چاالکی جەستەیی 

وەک چارەسەرێکی پزیشکیی، پەیوەندی بە 
چارەسەردەرەکەتەوە بکە. تەنانەت تۆدەتوانیت 

پەیوەندی بە گایدی چاودێری تەندروستیشەوە 1177  
بکەیت. بە هیوای سەرکەوتن!  

جەستەی مرۆڤ بۆ جووڵە کراوە بەبێ گوێدانە  
تەمەن یان توانای جەستەیی. ئێمە کاریگەری 

تەندروستی ئەرێنی بەدەست دەهێنین بە 
کەمکردنەوەی دانیشتن و زیادکردنی چاالکی 

جەستەیی ـ وە هەرگیز درەنگ نیە دەست 

کاریگەریە ئەرێنیەکانی  
چاالکی جەستەیی

ـ بۆ گەوران هێڵە هەرێمیە دەرمانیە سەرەکیەکانی چاالکی جەستەیی 

          ڕاهینانی جەستەیی

        چاالکی ڕۆژانە

         دانیشتن بەبێ جووڵە

Positiva Hälsoeffekter av 

fysisk aktivitet

کەمبوونەوەی مەترسی بۆ تووشبوون 
بە نەخۆشیشەکرە جۆری 2

باشتر بوونی تەرکیز ـ و 
توانستی شت فێربوون 

زیاتربوونی 
خۆشگوزەرانی

کەمبوونەوەی مەترسی لەسەر 
تووشبوون بە خەمۆکی

پتەوبوونی 
باوەڕبەخۆبوون

باشتربوونی چۆنایەتی 
نوستن

دەکرێت ڕێگری لەو نیشانانەی نەخۆشی بکات 
کە  لە ئەنجامی شپرزەییەوە دێنە گۆڕێ

کەمتربوونی ئازاری جومگە و 
داخورانی ئیسک

باشتربوونی لیاقە

پتەوبوونی ماسولکە

باشتربوونی هاوتایی لەش و 
زاڵبوون بەسەر جەستەدا

بەهێزبوونی 
ئێسک

ڕێگریگرتن لە نەخۆشیەکانی 
دڵ و ڕەگی خوێن  

بە پێی ڕێکخراوی WHO دەشێت مرۆڤ 
هەموو هەفتەیەک بەسەریەکەوە النی کەم 150 
خولەک چاالکیی جەستەیی مامناوەندی ئەنجام 

بدات. )بۆ نموونە 5 پیاسەی 30 خولەکی خێرا( 
یان 75خولەک چاالکی جەستەیی بەهێز ) بۆ 

نموونە ڕاکردن، وەرزش(. 

سەرباری ئەوەش دەشێت هەفتەی 2 جار 
ڕاهێنانی بەهێزبوونی ماسولکە بکات. 

تەنانەت کەسانی سەرو 65 ساڵ بە ئەنجامدانی 
ڕاهێنانی هاوتایی لەش قازانجێکی زۆر 

دەکەن. 

 بنەمای 
تەندروستیەکی باش

  

 

  

 9
 9
 9
 9
 9

 9
 9

بۆ  ڕێنماییەک  چەند 
دەستپێکردن!

بەبێ جووڵە دانیشتبن  کەمکردنەوەی 
باخچەدا لە  ئیشکردن 

یاریکردن لەگەڵ منداڵ و منداڵی منداڵدا

بە پێوە ئیش بکە
پلیکانەدا هاتوچۆ بکە لە باتی سواربوونی  بە 

ئاسانسۆر

دابەزە بوسەکە  لە  پێشتر  ئێستگایەک 

ئوتومبیل لە بری  پاسکیل هاتوچۆبکە  بە 


