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خۆئازادکردن لە تووتن بە هۆی    
وە بە تیشکەوەرگرتنی چارەسەر     
 

 ئامۆژگاری و پشتگیری بۆ ئەوانەی بە تیشک چارەسەر دەکرێن            
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 چارەسەرکردنەکە دەکاتەنجامی دەرتووتن کاریگەری لە 

بە  یبە شێرپەنجە  و چارەسەرکردن تووشبوون لە حاڵەتی ،وەرە دەگەیەنێت لەسەر تەندروستیجگەرەکێشان واتای مەترسیەکی گە

 ە.وئارا دێنێتەمەترسیەکی زۆرتر  داجگەرە کێشانپێکەوە لەگەڵ تیشک 

شک چارەسەریەکە  کاریگەرتر دەبێت، ماکەکان کەم دەبنەوە کاتێک تۆ واز لە جگەرەکێشان دەهێنیت بەهۆی پێدانی چارەسەر بە تی

 و خۆشگوزەرانی ڕوو 

 لە هەڵکشان دەکات. 
 

 ەنجامی چارەسەریەکە دەکات؟  دەرئجگەرەکێشان چۆن کاریگەری لە 

، ئەمەش واتای ئەوە دەگەیەنێت ەوەنلە ناو دووكەڵی جگەرەدا یەکەم ئۆکسیدی کاربۆن هەیە  کە لە خانەکاندا جێگای ئۆکسجین دەگر

. شانەی پڕ ئۆکسجین هەلومەرجێکی باش بۆ ە لە جگەرەنەکێشخراپتروە ەئۆکسجینی وەرگرتنکە جگەرەکێش لە ڕووی 

 چارەسەرکردن بە تیشک دەستەبەر دەکات. 

وەی ژمارەی جگەرە کاتژمێر پاش جگەرەکێشان لە جەستەدا دەمێنێتەوە. بۆیە تەنها کەمکردنە 24یەکەمین ئۆکسیدی کاربۆن 

 یارمەتی نەخۆشەکە نادات. 

الیەنە نەخوازراوەکان لەو  جێگایەدا زیاد دەکەن کە بە تیشک چارەسەر دەکرێت بۆ نموونە:  پێست، پەردەی چڵمین و بۆری هەوا. 

وشی ەرە کە توبە تیشک بۆ دەکرێت مەترسی گەورەتری لەسچارەسەری بۆ نموونە ئەو جگەرەکێشەی کە  لە ناوچەکانی سەرو ملدا 

زۆری بۆ دروست بێت، سەختی لە قووتداندا، لەدەستدانی تامی   یلە ناودەمدا تووش بێت و ئازار یالیەنی نەخوازراوی جیدیتر

 خواردن و بەرهەمهێنانی تف هەروەها خراپبوونی چۆنیەتی دەنگ. 

  

 ی ئەرێنیێکوازهێنان لە جگەرە کاریگەری لە تۆ دەکات بە چەندین شێواز

 وەرگرتنی ئۆکسجین باشتر دەبێت. توانای 

 ەوەنی جۆری نوێی شێرپەنجە کەمتر دەبمەترسی هەڵدانەوەی نەخۆشی شێرپەنجە  و گەشەکردن 

 نەوەدەبکەم مەترسی لەسەر نەخۆشیەکانی دڵ ، ڕەگی خوێن و سی . 

 باشتردەبن یەتی ژیان و خۆشگوزەرانیناچۆ 

 ڕاگرتنی بەکارهێنانی تووتن لە میانەی چارەسەرکردنەکەدا 

دەبەخشین بۆ  ئیمڕۆ چەند ڕێگایەکی کاریگەر لە ئارادایە بۆ ڕاگرتنی جگەرەکێشان و ئێمە  ڕێنمایی و پشتگیریت پێ

تۆ بە  دەشێت بۆ ئەوەی ئەرێنیانە کاریگەری لە ئەنجامی چارەسەریەکە بکەین تووتن. یبەکارهێنانئاسانکاریکردنی ڕاگرتنی 

 ان بهێنیت.شکێ تەواوەتی واز لە جگەرە

 

 خۆ بەدوورگرتن لە تووتن

خۆبەدوورگرتن لە تووتن لە بواری چاودێری تەندروستیدا بە شێوەی ووتووێژکردنی تاکەکەسی یان بە گرووپ ئەنجامدەدرێت، و 

 لەگەڵیشیدا دەرمان دژی ئاڵوودەیی بە تووتن بەکاردەهێنرێت. پشتگیریکردن بە وتووێژ بەشێکی گرنگە لە چارەسەریەکە.   

 

 کێشان و سنووس دەهێنیتئامۆژگاری بۆ تۆ کاتێک واز لە جگەرە

ئەوە بە تەنها تۆیت کە دەتوانیت بڕیاری وازهێنان بدەیت و تەنها تۆشی کە دەتوانیت سەرکەوتن بەدەست بهێنیت. بیر لەوە بکەرەوە 

ا  دبۆچی دەتەوێت ئازاد بیت لە  تووتن ـ ئەوە هێزی پاڵنەرت تیادا دروست دەکات. بڕیار لەسەر بەروارێک بدە و ئەو ڕۆژەی بڕیارت

 هیچ تووتنێک لە ماڵەوە گل مەدەرەوە. 

ە. کە خاو دەکاتەوخولیانیکۆتین وەرگرە کە   خولیایبوو بەگیروگرفت حەبێکی  ەو جگەرە کێشانت زۆر بوو خولیایئەگەر  

 دەتوانیت دوو ئامڕازی قەرەبووکردنی نیکۆتین بەکاربهێیت بۆ ئەوەی کاریگەری باشی هەبێت.

 هەفتەکانی یەکەم

 خولیاکردن بکەیتت بە گیروگرفتی ڕەنگە هەس 

  کرێتتێکەڵ دانیکۆتین خولیایبەڕێکوپێکی بخۆ و بخۆرەوە ـ ڕەنگە کەمی شەکری خوێن بە ئاسانی لەگەڵ . 

  ێک زۆرتر نامێنێتەوە. خولەککە بگرە ـ هەمیشە لە چەند یاخولبەرگەی 

  کاتەوە.کە کەم خولیاجووڵە بە بەخۆت بدە، با چاالکی جەستەیت هەبێت، ڕەنگە 

 چەند ڕێنماییەک بۆ ئەوەی ئازاد بیت لە تووتن

 ڕۆتینەکانت بگۆڕە و خۆت بەدوور بگرە لەو بارودۆخانەی کە تۆ ڕاهاتوویت جگەرەی تیا بکێشیت یان سنووس بەکاربهێنیت 

 جگەرە بکێشیت یان سنوس بەکاربهێنیت، ئەو ەنهەڵدەد -انە سەر. چی دەکەیت کاتێک ئەو بیرکردنەوبیر لە ستراتیجیەک بکەرەوە 

 حەلە چی دەکەیت؟ 

  وازتهێناوە دەمێک نیەبە خەڵکانی تریش بڵێ کە 

 هۆپاڵنەرەکان بۆ خۆت دووبارە بکەرەوە بۆچی وازت هێناوە 
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 لەم شوێنانە دەتوانیت پشتگیری بەدەست بهێنیت 

   بنکە تەندروستیەکەت
بکات بۆ وازهینان لە جگەرە. هەموو بنکەیەکی تەندروستی کارمەندی وازهینان لە  دەتوانێت ئامۆژگاری و پشتگیریت پێشکەش

  تووتنیان هەیە.

 مەڵبەندەکانی پێشوازی خۆبەدوورگرتن لە تووتن لە نەخۆشخانەکاندا

Sahlgrenska Universitetssjukhuset  نەخۆشخانەی زانکۆیی ساڵگرێنسکا 

Kontaktpunkten 031-342 24 00 یکردن خاڵی پەیوەند  

Angereds Närsjukhus نەخۆشخانەی نزیک لە ئەنگرێد 

Lungmottagningen 031-332 67 00 بەشی پێشوازی سیەکان 

Frölunda Specialistsjukhus نەخۆشخانەی تایبەتمەندی فروێلوندا 

 Medicinmottagningen 031-342 50 92 بەشی پێشوازی میدیسین

11:00- 8:30 هەینی کاتژمێر   -کاتەکانی تەلەفۆن دووشەممە   

NU-sjukvården جگەرە    پەرستاری وازهێنان لە نەخۆشخانەی ئێن یو،     

Rökavvänjningssjuksköterska 010- 435 04 45  

Skaraborgs sjukhus نەخۆشخانەی سکارابۆری 

Lidköping: 0510-855 25 ینگ مەڵبەندی پێشوازی وازهێنان لە جگەرە  لیدشۆپ  

Södra Älvsborgs Sjukhus نەخۆشخابەی باشووری ئێلڤسبۆری 

033-616 23 06 و مەڵبەندی پێشوازی ئەلێرژی  -بەشی سیەکان   

 دەرمانخانەکان 

لە دەرمانخانەکاندا دەتوانیت یارمەتی بەدەست بهێنیت لەسەر هەڵبژاردنی ئامڕازی قەرەبووکردنەوەی نیکۆتین کە بۆ تۆ دەستدەدات 

 لە میانەی ماوەی خۆبەدوورگرتندا. 
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هێنان لە جگەرە پڕۆگرام بۆ مۆبایل و کۆمپیوتەر ئازادبوون لە دووکەڵی جگەرە، بەخۆڕاییە بەرنامەی واز  
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 هێڵی وازهێنان لە جگەرە 
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