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 هیواى داهاتووم: 

 پالنى پێشكەوتووى چاودێرى 

 

 

 بیركردنەوە لە داهاتوو... چى گرینگە؟

 
 

 
 Harrogate Health and Care Partnership و )وێست یۆركشایەر( West Yorkshireئەم سەرچاوەیە پەرەى پێدرا وەكو كارێكى هاوبەشى نێوان 

 )تەندروستى هارۆگەیت و هەماهەنگى چاودێرى(

 
 

 پالنى_چاودێرى_پێشكەوتوو 
  2020ى 5مانگى 



    11ى   1الپەڕە  

 
 
 
 

 ئەم فۆڕمە بۆ كێیە؟ 

پێویستە هەموو    تۆماربكات.  داهاتووىئەم فۆڕمە بۆ هەریەكێك لە ئێمەیە كە دەیەوێت هیواى چاودێری 

 ئەوە تاكە شتێكە كە دەزانى بە دڵنیاییەوە بەسەرماندادێت.   كەسێك بیربكاتەوە و قسە بكات لەبارەى مردنەوە. 

 

ئەمە   كە تۆ كێیت و چى گرینگە بۆ تۆ.  دەرببڕیت تۆماركردنى هیواكانت ڕێگەت پێدەدات بۆ ئەوەى ئەوە 

هاریكاریت دەكات كە هیواكانت سەیركراون كە بڕیار لەسەر چاودێرى داهاتووت دەدرێت ئەگەر تۆ خۆت  

 رانە بدەیت لە داهاتوودا.  نەتوانیت ئەو بڕیا

 

ئەوە   لەوانەیە گرینگ بێت بۆ ئەوەى خێزان یان هاوڕێكانت بەشداربن كاتێك بڕیار لەسەر بژاردەكانت دەدەیت. 

 هاریكاریان دەكات تێبگەن لە هیواكانت و ئەوان لەوانەیە بتوانن بە خەڵكى بڵێن ئەگەر تۆ نەتتوانی.  

ێزان و هاوڕێكانت كە هەموو شتێكیان ئەنجامداوە بۆ ئەوەى  ئەمە لەوانەیە ئاسوودەیى ببەخشێت بە خ

 هیواكانت بێنەدی. 

 

دەتوانیت نیشانى هەركەسێكى بدەیت كە بەشدارە لە چاودێرى    ئەم دۆكیومێنتە هى تۆیە، بۆ تۆیە و لەبارەى تۆیە. 

ئەوە گرینگە كە بیزانیت كە دەتوانیت شت بۆ ئەم نامیلكەیە زیادبكەیت هەركاتێك بتەوێت و دەتوانیت    تۆدا. 

 بڕیارەكانیشت بگۆڕیت هەركاتێك كە ویستت.  

 

 ئەوە دۆكیومێنتێكى یاسایی نیە.    نووسین لەم نامیلكەیە هاریكاریت دەكات لەوەى هیواكانت زانراوبن.

 پڕۆەى بیركردنەوە لەپێشە  -گرینگە چى 



  11ى   2الپەڕە  

 
 

 ناوی تەواو:  
 

ئەو كەسانەى پەیوەندیم  
 پێوەدەكەن:  

 

 ناونیشان: 
 

 کۆدی پۆستە:   
 

 تەلەفۆن: 
 مۆبایل:  

 

 

 كێ دەبینیت وەكو خزمى نزیك؟  

 خزم)ەكان(ى نزیكت ئەو كەسەیە كە ئاگاداردەكرێـەوە لە چارەسەرکردنت.    دەتوانیت خزمى نزیكت هەڵبژێریت.

 ناو: .1
 پەیوەندی  

 

 ناونیشان: 
 

 کۆدی پۆستە:   
 

 تەلەفۆن: 
 مۆبایل:  

 

 

 ناو: .2
 پەیوەندی  

 

 ناونیشان: 
 

 کۆدی پۆستە:   
 

 تەلەفۆن: 
 مۆبایل:  

 

 

 پزیشكەكەت  

 ناو:
 

 ناونیشان: 
 

 کۆدی پۆستە:   
 

 تەلەفۆن: 
لە دەرەوەى   

 كاتژمێرەكانی كاركردن:  

 

 

 ژمارە بەسوودەكان  

 ناو:
 

  

  

  

 زانیاریەكانت



 11ى  3الپەڕە 

 

 

 بژاردەى كەسى تۆ و هیواكانت  

ڕەچاوى بەشداریپێكردنى هەركەسێك بكە    تۆ؟ئەم بەشە ئەوە دەردەخات كە چى شتێك دڵت خۆش دەكات و گرینگە بۆ  

 كە لەوانەیە بتوانێت هاریكاریت بكات بۆ ئەوەى ئەو بڕیارانە بدەیت/ئەم دۆكیومێنتە تەواوبكەیت.  

 ئەو كەسەى كە تۆ بە باشترین شێوە دەناسێت و دەزانێت چى گرینگە بۆ تۆ؟  

 ناو:
 

 پەیوەندی بە تۆ: 
 

 ناونیشان: 
 

 کۆدی پۆستە:   
 

 تەلەفۆن: 
 مۆبایل:  

 

 

 ئایا هیچ هیوایەت یان چاالكیەك هەیە كە بتەوێت بەردەوامبیت لەسەرى؟   . 1

 كێ ڕەزامەندى نیشاندا لەوەى چاودێرى ئەو كەسانە بكات كە تۆ چاودێریت دەكردن )بە ئاژەڵى ماڵیشەوە(؟  . 2

 چى شتێك هێورت دەكاتەوە ئەگەر قەلەقبوویت یان دڵتەنگ؟   . 3

ئایا هیچ سیستەمێكى ئاینى یان بیروباوڕى هەیە بۆ تۆ كاتێك بیر لە پێداویستیەكانى چاودێرى داهاتووت   . 4

 دەكەیتەوە؟  

 : چى گرینگە بۆ تۆ؟ 1بەشى 



 11ى  4الپەڕە 

 

 بەردەوامە  - 1بەشى 

بۆ نموونە:   ئەنجامبدەیت؟ ئایا شێوازێكى تایبەت یان كاتى دیاریكراوى ڕۆژ هەیە كە دەتەوێت شت  . 5

 خۆشۆردن، جل لەبەركردن، پرچ چاككردن، خۆراك خواردن؟  

لەكوێ ئاسوودە دەبیت بۆ ئەوەى چاودێرى بكرێیت ئەگەر چیتر نەتتوانی لەو شوێنە بمێنیتەوە كە لە   . 6

 ئێستادا تێیدا دەژیت؟  

لەكوێ ئاسوودە دەبیت بۆ ئەوەى چاودێرى بكرێیت ئەگەر چیتر نەتتوانی لەو شوێنە بمێنیتەوە كە لە   . 7
 ئێستادا تێیدا دەژیت؟  

 
 هەلبژاردەى یەكەم: 

 هەلبژاردەى دووەم: 

 هیچ شتێك هەیە كە بووەتە مایەى دڵەڕاوكێت یان لێی بترسیت؟    دەتەوێت چى ڕوونەدات؟ . 8

 



 11ى  5الپەڕە 

 

 بەردەوامە  - 1بەشى 

 نەخێر  بەڵێ  بیرت لەوە كردۆتەوە كە لەوانەیە چیت پێخۆشبێت بۆ مەڕاسیمى ناشتنەكەت؟   . 9

 ، هیچ ئامادەكاریەكت كردووە )وە لەگەڵ كێ؟( بەڵێئەگەر  

 سووتاندن  ناشتن   بنێژرێیت یان بسووتێندرێیت؟ دەتەوێت   
 

 ئەگەر ناتەوێت ئەندامەكانت ببەخشیت ئەوا دەبێت ئەم هیوایەت لێرەوە تۆماربكەیت:   . 10

 
bit.ly/36YP3Fq 

 پێداویستى یاسایی  

 نەخێر   بەڵێ    ئایا وەسیەتنامەت نووسیوە؟ . 11

 ، لەكوێیە؟  بەڵێئەگەر  

  
 
 

 https://www.gov.uk/make-willبۆ زانیارى زیاتر 

12(a)   *ئایا هیچ كەسێك وەكالەى تایبەتى وەرگرتووە )بۆ ماڵ و موڵك یان كاروبارى دارایى( یان وەكالەى گشتى

 نەخێر  بەڵێ  بۆ تۆ؟ 

 

 تكایە زانیارى پەیوەندیكردنى تەواویان زیادبكە: بەڵێ ئەگەر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، ئەوە هێشتا بەكاردەهێندرێت و دەتواندرێت بەكاربهێندرێت  2007ى 10ى 1ئەگەر وەكالەیەكى گشتیت تەواوكردووە لە پێش* 

 (. تەنها ماڵ و موڵك یان كاروبارى دارایى  بۆلەجیاتى وەكالەى تایبەت )

 

http://bit.ly/36YP3Fq
https://www.gov.uk/make-will


 11ى  6الپەڕە 

 

 

 
 

 پێداویستى یاسایی  

12(b )  ئایا هیچ كەسێك وەكالەى تایبەتى وەرگرتووە )تەندروستى و خۆشگوزەرانی( بۆ تۆ؟ 

 
 تەواویان زیادبكە: تكایە زانیارى پەیوەندیكردنى  بەڵێ ئەگەر  نەخێر  بەڵێ 

  
 
 
 
 
 

بۆ زانیاری لەبارەى وەكالە تكایە سەردانى ئەم لینكە بكە:  
bit.ly/375B8gW 

 

وەكالەى تایبەتى تۆ )تەندروستى و  

 خۆشگوزەرانی( 

وەكالەى تایبەتى تۆ )بۆ ماڵ و موڵك یان كاروبارى  

 دارایى( 

 ناو:
 ناو: 

 

 ناونیشان: 
 ناونیشان:  

 

 کۆدی پۆستە:  
 کۆدی پۆستە:   

 

 تەلەفۆن: 
 تەلەفۆن:  

 

 مۆبایل: 
 مۆبایل:  

 

 بەردەوامە  - 1بەشى 

http://bit.ly/375B8gW


 11ى  7الپەڕە 

 

 
 
 

 

ئایە لە ئێستادا فۆڕمى "هەوڵى بەكارهێنانى شێوازى ڕزگاركردنى دڵ مەدەن"   . 1

 نەخێر  بەڵێ  پڕكردۆتەوە؟ 

 ، لەكوێیە؟  بەڵێئەگەر 

ئایا بڕیارى پێشكەوتووى یاساییت هەیە بۆ ڕەتكردنەوەى چارەسەرى )بۆ نموونەى گواستنەوەى   . 2

  نەخێر  بەڵێ  خوێن یان نەشتەرگەرى(؟ 

 bit.ly/2OuQDbxبۆ زانیارى سەردانى ئەم لینكە بكە:  

ئایا فۆڕمى پالنى چاودێرى ئیمێرجنسیت هەیە یان پالنى كورتەى پێشنیارکراو بۆ چارەسەر و   . 3

 نەخێر  بەڵێ            چاودێرى ئیمێرجنسى؟ 

 ، لەكوێیە؟  بەڵێئەگەر 

 تەندروستیتەوە، لە ئێستا و داهاتوودا؟ چ تێبینیەكت هەیە لەبارەى  . 4

 هیچ شتێك هەیە بتەوێت زیادى بكەیت؟  . 5

ئەگەر زانیارى زیاترت پێویست بوو لەبارەى ئەو بژاردانەى چاودێری تەندروستیە، تكایە پەیوەندی بكە بە  

 پسپۆرى تەندروستیت وەكو پزیشكەكەت یان پەرستارى ناوچەكە.  

 : بژاردەى چاودێری تەندروستی 2بەشى 

http://bit.ly/2OuQDbx


 11ى  8الپەڕە 

 

 
 
 
 

 داهاتوودا چى بكەم ئەم دۆكیومێنتە لە هەنگاوى 

 

ئەوان دەتوانن   ئەم دۆكیومێنتە نیشانى پسپۆرى تەندروستیت وەكو پزیشكەكەت یان پەرستارى ناوچەكە بدە.  .1

لەوانەیە ئەوەشت لێبپرسن كە ئایا دەتوانن   وەاڵمى هەموو پرسیارەكانت بدەنەوە و شتەكانت بۆ ڕوونبكەنەوە. 

هەندێك لەو زانیاریانە هاوبەشی پێبكەن لەگەڵ ئەو كەسانەى كە بەشدارن لە چاودێریەكەت ئەگەر بزانن كە  

 ئەوە بەسوودە بۆیان ئەگەر بزانن.  

ئەگەر بتەوێت، لەوانەیە گرینگ بێت بۆ ئەوەى خێزان یان هاوڕێكانت بەشداربن كاتێك بڕیار   .2

 ر بژاردەكانت، لەوانەیە ئەمە هاوكاریانبێت بۆ تێگەیشتن لە هیواكانت.  لەسە

بە كەسێك بڵێ كە لەكوێی دادەنێیت بۆ ئەوەى دەستیان پێبگات   دۆكیومێنتەكە لە شوێنێكى سەالمەت هەڵبگرە.  .3

 ئەگەر پێویستیكرد.  

نوێن، واچاكە هەموو  بۆ ئەوەى خەڵکى بزانن كە بژاردەكانت   لەوانەیە بەپێى كات بژاردەكانت بگۆڕێن. .4

یان، زووتر ئەگەر تۆ داخڵبوونێكى نەخۆشخانەت هەبوو، یان    مانگ جارێك چاو بەم دۆكیومێنتە بخشێنیتەوە. 6

 ئەگەر گۆڕانكارى لە تەندروستیت هەبوو. 

 
 

 دەست خۆش بۆ پڕكردنەوەى ئەم دۆكیومێنتە.  

 

 ئەمە ئاسان نەبوو، ئێستا بڕۆ و ئەو ژیانەى كە ماوتە بژى.  

 : بژاردەى چاودێری تەندروستی 2بەشى 



 11ى  9الپەڕە 

 

 من ئەوە دووپاتدەكەمەوە كە ئەمانە هیواكانمن:  

 

 . ……………………………………………………………. ناو:

 تكایە بنووسە 

 

 ………………………...  بەروار:  ……………………………………………………….  واژوو: 

 
 

 

 بەروارى گفتوگۆكردنى دۆكیومێنتەكە:  
 

 ئەو كەسانەى كە ئەمەم باسكرد لەگەڵیان:  
 

 

 گۆڕانکاریەكان؟  بەرواری پێداچوونەوە 

  

 

 

 : بۆ بنێرە ئیمەیڵ تكایە دۆكیومێنتەوە، ئەم لەبارەى هەیە تێبینیەكت  هەر ئەگەر

ENGLAND.YHSCN@nhs.net 

 WYH Advance Care Plan بنووسە بابەت  شوێنى لە

mailto:ENGLAND.YHSCN@nhs.net


 

 ناو:

 ناونیشان: 
 
 
 

بەرواری لەدایکبوون 

 بەروارى ئەمڕۆ:  )ڕۆژ/مانگ/ساڵ(:

 

 بەرێز پزیشك،  

 پێشكەوتووى چاودێرى منەوەزانیارى لەبارەى پالنى 

من لەم دوواییەدا گفتوگۆم كردووە لەبارەى هیواى داهاتووم لەگەڵ بژاردەكانم لەگەڵ )تكایە ناویان بنووسە لەگەڵ كاریان یان  

 پەیوەندیان بە تۆ(: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

رەوە لە گفتووگۆكانەوە زیادركراون بۆ تۆمارى پزیشكیم بۆ ئەوەى دەمەوێت دڵنیایی بدەم لەوەى ئەم زانیاریە گرینگانەى خوا

 بەكاربهێندرێن لە داهاتوودا لە كاتى پێویستدا. 

 )نیشانەى ڕاست دابنێ لەبەردەم هەریەك لەوانەى خوارەوە كە گونجاوە( 

نەخۆشی ئێستا، چاودێرەكان، النەكانى  من ڕەزامەندی دەدەم لەوەى پوختەیەك لە زانیاری پێویست هاوبەشبكرێت )بۆ نموونە 

چاودێرى ئیمێرجنسى و بژاردەكانم بۆ چاودێرى داهاتووم( لە ڕێگەی پوختەى تۆمارى پێشكەوتوو )ئێس سى ئاڕ لەگەڵ  

 زانیاری زیاتر(.

 
 Electronic Palliativeمن ڕەزامەندی دەدەم بۆ هاوبەشیپێكردنى زانیارى تۆماركراو لە خوارەوە لە ڕێگەی 

Care Coordination System (EPaCCS)  .یان شێوازیترى پالنى چاودێرى پێشكەوتوو 

 

 
 : ئەو كەسەى كە دەیبینم وەكو خزمى داهاتووم بریتیە لە

 ، ژمارەى تەلەفۆن( )ناو، ناونیشان(

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 ئەو كەسەى كە تۆ بە باشترین شێوە من دەناسێت و دەزانێت چى گرینگە بۆ من: 

 )ناو)ەكان(، زانیارىەكانى پەیوەندیكردن و خزمایەتى ئەگەر لەسەرەوە نەنووسراوە(: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

تووى چاودێرىم یان دۆكیومێنتى تر كە زانیارى زیاترم تێدا نووسیوە لەبارەى هیواكانم و  من خاوەنى پالنى پێشكەو

 بژاردەەكانم بۆ داهاتوو.  

 بەڵگەنامەیە هەڵگیراوە لە )شوێن(  ئەم

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 بەرداوەمە  

 

 11ى  10الپەڕە 

هەوبەشیپێكردنى نووسراوى زانیارى 

 پزیشكەكەت لەگەڵ 

ئەم نامەى خوارەوە بۆ تۆیە پڕیبكەیتەوە بۆ ئەوەى پزیشكەكەت  

ئەمە وادەكات تۆمارى نەخۆشیت  بزانێت لەبارەى هیواكانتەوە.

 نوێبكرێتەوە. 



 

 :(من خاوەنى سیستەمێكى باوەڕ یان ئاینم كە گرینگە بۆ من )تكایە وردەکاری بنووسە 

………………………………………………………………………………………………………. 

 من وەكالەى تایبەتىم هەیە )تەندروستى و خۆشگوزەرانی( كە تۆماركراوە لە ئۆفیسى چاودێری گشتى

 تكایە زانیارى پارێزەر بدە ئەگەر دڵنیانیت:   ناو و زانیارى پەیوەندیكردن یان

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 
 ئەو شوێنە كە دەمەوێت تێیدا چاودێرى بكرێم كاتێك من دەمرم بریتیە لە:   من شوێنى مردنم هەڵبژاردووە.

 هیتر  خانەی بەسااڵچووان نەخۆشخانە شوێنى هەمیشەیى نیشتەجێبوونم: 

 

 ………………………………………………………………… ئەگەر هیترە، تكایە ووردەكاریەكانى بنووسە:
 

من هەڵساوم بە نووسینى بڕیارێكى پێشكەوتووى ڕەتكردنەوەى چارەسەرى و  

 كۆپیەكیم داناوە لەگەڵ ئەم نووسراوە

 هەوڵى ڕزگاركردنى دڵم بۆ ئەنجامبدرێت لەكاتى وەستانى دڵم.نامەوێتمن

 تەندروستى و داندراوە لە )شوێن(: من فۆڕمى هەوڵى ڕزگاركردنى مەدەنیم هەیە كە واژووكراوە لەالیەن پسپۆرێكى  

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ناو)ەكان(ى چاودێرەكان، خێزان یان هاوڕێكان كە ئاگادارى ئەو بڕیارەن:

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
فۆڕمى پالنى پوختەى پێشنیاركراو بۆ چاودێری ئیمێرجنسى و چارەسەرکردنم هەیە یان پالنى چاودێری ئیمێرجنسیترم  من 

 ……………………………………… هەیە كە واژووكراوە لەالیەن پسپۆرێكى تەندروستى و داندراوە لە )شوێن(:

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 ناو)ەكان(ى چاودێرەكان، خێزان یان هاوڕێكان كە ئاگادارى ئەو بڕیارەن:

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………… زانیارى پەیوەندیداریتر:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 لەگەڵ ڕێزدا 

 
 

 11ى  11الپەڕە   )واژوو( 


