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رینماییەکانی ئەگادار بوون لە سییەکانت



جۆن ئاگاداری سییەکانم بکەم؟
الپەرەی ٤- جاالکتر بە

ئەگەر تەنها ١٠ خوولەکیش بیت ئەوا کاریگەری خۆی هەر دەبیت

الپەرەی ١٠- تەرک کردنی جگەرە کیشان
ئەمە ئاسان نیە بەالم یارمەتی گوونجاو هەیە بۆت

الپەرەی ١٦- دلنیایی بکەرەوە لەوەی کە هەموو کووتانەکانت وەرگرتووە 
ئەمە تەنها ئەو کەسانە دەگریتەوە کە نەخۆشی دریژ خایەنیان هەیە و تەمانیان سەروو ٦٥ 

سالە

الپەرەی ١٧- زانینی هەموو نیشانەو ئاگاداریەکانی نەخۆشی سینگ، 
وەکوو نەخۆشی دریژخایەنی داخستنی بۆریەکانی سیی و ژیرپەنجەی سیی.

دەستنیشان کردنیی زوو بە زوو یارمەتیدەرە بۆ جارەسەرکردن و بەسەردا زال بوونی

الپەرەی ٧- خواردنی خۆراکی هاوسەنگ
یارمەتیدان بۆ هەلبژاردنی خۆراکی تەندرووست بەگویرەی توانا

زۆر ئامۆژگاری و رینمایی لەم نامیلکەیەدا هەیە کە سوودبەخشە و گرینگە بەتایبەتی ئەگەر 
نەخۆشی سینگت هەبیت.

لەگەل هەریکاری و یارمەتی ئەتوانیت کە زال بیت بەسەر نەخۆشیەکەتدا و ئەوەش یارمەتی 
ئەوەت دەدات کە تەندرووستی سینگت بە شیوەیەکی گشتی بەرەو باشتر بجیت، هەرجەندە ئەگەر 

گۆرانکاریەکی بجووکیش بیت.

ئەگەر نەخۆشی سینگت هەیە بۆ زانیاری زیاتر سەردانی )www.blf.org.uk( بکە یاخوود 
 پەیوەندی بکە بە ژمارە تەلەفۆنی ریکخراوی سینگی بەریتانی ٠٣٠٠٠٠٣٠٥٥٥

بۆ زانیاری زیاتر لەسەر بەرنامەی تەندرووستی سینگی لیڤەرپوول  وە هەناسە بدە بە ئاسایی 
www.liverpoolccg.nhs.uk/health-and-services/healthy-lungs سەردانی
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بۆجی دەبیت من ئاگاداری جۆن ئاگاداری سییەکانم بکەم؟
سییەکانم بکەم؟

هەوالە با شەکە لیرەدا ئەوەیە کە ریگە زۆرە بۆ 
ئەوەی یارمەتیت بدات بۆ ئەوەی سییەکانت بە 

کاری خۆیان هەستن بە با شی. ئەم نامیلکەیە ئەو 
ئامۆژگاریانەت پی شان دەدات کە پیویستە بۆ ئەوەی 
بتوانیت ئاگاداری سییەکانت بیت بە با شتریین شیواز 

کە هەبیت.

سییەکانت بە شیکن لە 
لە شی تۆ کە هەموو 

رۆژیک کاردەکەن بۆ 
ئەوەی بتوانیت هەناسە 

بدەیت.

ئۆکسجیین هەلدەگرن لە 
هەواوە بۆ ناو خوین وە 
دووەم ئۆکسیدی کاربۆن 
هەلدەگرن لە خوینەوە بۆ 
هەوا. خانەکانی لە شت 
پیویستیان بە ئۆکسجین 

هەیە تا کردارەکانی خۆیان 
بە تەواوی ئەنجام بدەن.

سییەکانت نیزامیکی بەرگری سروو شتیان هەیە بۆ 
ئەوەی ری لە  پیسسی و میکرۆب بگرن بەالم زۆر 

شت هەیە کە کاردەکاتە سەر تیکجوونی ئەم بەرگریە، 
بە مانای ئەوەی کە ئیتر ناتوانن بە کاری خۆیان 

هەستن.

سییەکانت بی وەستان 
کاردەکەن، تەنها لە 

رۆژیکدا تۆ هەتا 
٢٥٠٠٠ جار هەناسە 

دەدەیت.
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 جۆن زۆرتر جاالک بوونم 
یارمەتی سییەکانم دەدات؟

بە جاالک بوونت یەکیکە لە با شتریین شتەکان کە دەتوانیت بیکەیت بۆ ئاگادار بوونی 
سییەکانت.

تەنها سییەکانت بە هیزتر ناکات و یارمەتی ئۆکسجین بدات کە با شتر بگەیەنریت بۆ هەموو لە شت، هەروەها 
یارمەتی کەمکردنەوەی مەترسی بە توو شبوونی نەخۆ شی سیی دریژخایەن وەکوو )س ۆ پ د( دەدات. بە 

جاالک بوونت دەتوانی هەروەها کۆنترۆلی کیشت  بکەیت. ئەمە ش زۆر گرینگە و کاردەکاتە سەر کارکردنی 
سییەکانت.

لە با ش دەجیت؟ ئەوەی کە لەسەتە بیکەیت تەنها دۆزینەوەی ئاستیکی گوونجاوی جاالکیەکانە کە هەست بە 
کاریگەری با ش بکەیت لە هەموو ژیانت.

زیاد کردنی ئاستی جاالکیەکانت دەتوانیت:
•  ووزەیەکی با شترت پیدەبەخشیت

•  پەستانی خوینت کەم دەکاتەوە

•  ئەو ماسوولکانەی کە بۆ هەناسەدان بەکار 
دیت بە هیزتر دەکات

•  دلت بەهیزتر دەکات و سووری خوینت 
باشتر دەکات

•  مەترسی توو شبوون بە نەخۆ شیەکانی 
وەکوو سەوەفان، شەکرە، نەخۆ شی 

دل، سەکتەی میشک و ژیرپەنجە کەم 
دەکاتەوە

•  مەترسیی بەربوونەوەت کەمتر دەکاتەوە 
جوونکە هیز و هاوسەنگیت با شتر 

دەکات

•  ئەرکەکانت لەسەر کەم دەکاتەوە و 
یارمەتیت دەدات کە خەمۆکی و دلە 

راوکییت کەم بیتەوە
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جی دەبیت ئەگەر من ئیستاکە 
کیشەی نەخۆ شی سییم هەبیت؟

ئەگەر نەخۆ شی سییەکانت هەیە، جاالک بوونت 
ئەوەندە گرینگە کە سوودی زۆر دەبیت بۆ 

تەندرووستی گشتی  سییەکانت.

جاالکیە جەستەییەکان یارمەتیدەرن بۆ با شتر کردنی 
هەناسەدانت، کەم کردنەوەی نی شانەی نەخۆ 

شیەکەت و شیوازی ژیانت با شتر دەکات. لەوانەیە 
کە زۆر شت بتوانیت بیکەیت کە لەوەو پی شوات 

زانیوە تۆ جیتر ناتوانیت بیانکەیت.

زیاتر جاالک بوونت زۆر ئاسانترە 
لەوەی کە خۆت دەیزانی!

زۆر ریگەی زیاواز هەن کە دەتوانیت بیانکەیت بۆ 
ئەوەی جاالکتر بیت وە بە ئاستی جیاواز کە شیاو 

بیت لەگەل خۆت.

ئەگەر پیت وابیت کە ئیستا زۆر فت نیت و هەناسە 
برکیت پیدەکەویت کە هەر جاالکیەک ئەنجام دەدەیت، 

تەنها دەبیت جاالکیەک بدۆزیتەوە کە گوونجاو بیت 
و راست بیت بۆ خۆت کە پیی دەست پی بکەیت. 
پیویست ناکات کە بۆ ماراسۆن را بکەیت، تەنها 
جاالکیەکی بجووکی وەکوو بردنی سەگەکەت بۆ 

پیاسەکردنیک یاخوود خەریک بوون بە باخجەکەتەوە 
لەوانەیە کاریگەریەکی با شی گەورەی هەبیت. 

لەوانەیە سەرت بسورمیت لەوەی کەجەند کاریگەری 
با شی دەبیت لەسەر ژیانت.
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دەبیت جەند جاالک بم؟
 بۆ کەسیکی بالق پیشنیار دەکەین کە دەبیت بە جەستەیی جاالک بیت بۆ ماوەی ١٥٠ خوولەک 

)٢ کاتژیر و ٣٠ خوولەک( لە هەفتەیەکدا. دەتوانیت ئەمە بە ش بە ش بکەت بۆ:

دەتوانیت دەست پیبکەیت بە 
کردنی ١٠ خوولەک بۆ هەر 
ژاریک)یەکجار/دوو جار لە 

رۆژیک( وە کاری لەسەر 
بکەیت بەو شیوازە تە دەگەیتە 

١٥٠ خوولەک

٣٠ خوولەک 
رۆژانە بۆ ٥ رۆژ

خوولەک خوولەک

تیبینی: هەرجاالکیەکی جەستەی ئەگەر بجووکیش بیت سوودی دەبیت. دەستپیبکە بەوەی کە هەول 
بدە ئەو شتانەی کە خۆت دەیکەیت لە رۆژانی ئاساییدا کەمیک زۆرتیان بکەیت. لەوانەیە بەم 

جۆری بیت:
•  لە پاسەکە زووتر دابەزە پیش ویستگەگەی خۆت و کەمیک زیاتر بە ریگادا برۆ

•  قادرمەی ئاسایی بەکار بهینە لە جیاتی ئەوەی مەسعەد یاخوود قادرمەی کارەبایی بەکاربینیت 
•  هەول بدە زیاتر بە ریگادا برۆیت کە بۆ شوینیکی نزییک دەجییت

•  کار بکە لە باخجەکەتدا یاخوود ئیشی ناو مال بکە

تیبینی: ئەگەر تۆ رانەهاتوویت لەوەی کە جاالک بیت:
•  ١٥٠ خوولەک لە هەفتەیەکدا لەوانەیە زۆر بیت. تەنهە هەول بدە تە ئەو ئاستەی کە دەتوانیت 

جاالکی بکەیت بە هیوا شی و لەسەر خۆ ووردە ووردە پەرەی پیبدە، تەنها ئەو جاالکیانە بکە کە 
خۆت پیی مورتاحیت. ئەگەر پیت وایە ئامۆژگاری زیاترت پیویستە بەر لەوەی دەست پی بکەیت، 

دەتوانیت قسە لەگەل دکتۆری خۆتدا بکەیت ج پ.
•  دەبیت لە سەرەتادا دوور بکەویتەوە لەهەموو جاالکیەکی قورس، کە وات لیبکات بە زەحمەت و بە 
خیرایی هەناسەت بۆ بدریت وە توانایی بە ئاسانی ووتنی جەند وو شەیەکت نەبیت بە بی وەستان بۆ 

هەناسەدان.

!

!

پیویست ناکات زۆر زەحمەت بیت:

هەنگاوی ٢
وا لە سیاکانت بکە زۆرتر 

کاربکەن

هەنگاوی ٣
تەندرووستی گشتی  
سییەکانت با شتر بکە

هەنگاوی ١
وا لە دلت بکە خیراتر بیت
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Why are healthy lungs important? | 7

ریگاکانی جاکتر کردنی خواردنت:
هەول بدە ئەو خواردنانەی کە ال نیوان 

ژەمەکاندا دەیخۆیت میوە بیت وە 
سەوزەوات زیاد بکە بۆ ژەمەکانت بە 
گویرەی توانا بە ئامانجی ئەوەی ٥ بە 

شە خۆراکی لیبخۆیت لە رۆژیکدا

خواردنی شیرەمەنیەکانت با ئەوانە بیت 
کە جەوریان تیدا کەمە، بەالم ئاگاداربە 
لەوانەیە رادەی شەکر تیاندا زۆر بەرز 

بیت

هەول بدە کە لە بری گۆ شتی سوور 
گۆشتی بی جەوری بەکار بینیت، لەوانە 

مریشک بی پیستەکەی، قەل و ماسی. 
دەتوانیت گۆ شتی سووریش بخۆییت 
بەالم دەبیت هەموو جەوریەکەی لی 

البەریت، کە تەندرووسترە

هەول بدە کاربۆهیدراتەکەت لە جۆری 
هەموو دەنکەکە بیت بە تویکلەکەیەوە 
بە گویرەی توانا لەوانە نانی هۆلمییل، 

برنج و پاستا

 جۆن خواردنی خۆراکی 
هاوسەنگ یارمەتی 

سییەکانم دەدات؟
خۆراکی هاوسەنگ زۆر گرینگە بۆ هەموو کەسیک.  پیکهاتە خۆراکیەکە گرینگەکان لە خواردن و خواردنەوەی  

تەندرووستدا  یارمەتیت دەدات کە تا جەند دەتوانیت فت بیت. بە تایبەتی ئەمە گرینگە ئەگەر ئیستا نەخۆ شیەکی 
سییەکانت هەبیت جوونکە ریدەگریت لە توو ش بوون بە هەوکردن وە سییەکانت بە تەندرووستیەکی با ش 

دەهیلیتەوە.

خواردنی خۆراکی هاوسەنگ، لەگەل بە جاالک بوون یارمەتیت دەدات کە هەروەها کیشی تەندرووست بە ئەنجام 
بگەیەنیت و رایگریت. ئەمە ش زۆر گرینگە بۆ تەندرووستی سییەکانت جوونکە کیشی زۆر لەوانەیە وات لیبکات 

کە هەناسە بە زەحمەتی بدەیت، وە دەبیتە هۆی ئەوەی کە زەحمەت تر بیت بۆت کە جاالک بیت.

هەول بدە خوی کەم بکەیتەوە لەسەر 
میزەکەت دایمەنی وە ریژەی خوی کە 
دەیکەیتە ناو خواردنەکانتەوە  لە کاتی 
لینانیان کەم بکەوە بە رادەیاک کە لە 

رۆژیکدا تەنها یەک کەوجکی جا خوی 
بەکار بینیت

هەول بدە ئاو بە شیوەیەک ریک و 
پیک بخۆیتەوە لە هەموو رۆژەکەدا. 

لە بییرت نەجیت کە زۆربەی 
خواردنەوەکان شەکریان تئدایە، 

ئەگەرجی نووسرابیتیش لەسەری کە 
شەکری تیدا نیە و بۆی زیاد نەکراوە

هەول بدە دوور بکەویتەوە لە شەکر و 
خۆراکە شەکری و شیرینەکان



175ml glases of wine

هەروەها دەبیت هەول بدەیت وە بەردەوام رەجاوی بری خواردنەوە الکهوولیەکان بکەیت کە دەیانخۆیتەوە. ریژە 
ریپیدراوەکان ئیستا بۆ هەردووک رەگەزی نیر و می وەکوو یەکە. هەردووک ئامۆژگاری دەکرین کە بە شیوەیەکی 
بەردەوام زیاتر لە ١٤ یەکە لە الکهوول نەخۆنەوە. ئەگەر وا بکەیت، ئەوا خۆت دەخەیتە ژیر مەترسی تیکجوونی 
دریژخایەنی باری تەندرووستیت. ئەمە ش نەخۆ شی وەکوو جگەر، ژیرپەنجە، نەخۆ شی دل، سەکتەی میشک ، 

لەدەست دانی بییر و هۆ ش و سووک و الواز بوونی ئیسکەکان.

زۆر گرینگە کە یەکەکانی خواردنەوەت پا شەکەوت نەکەیت کە هەمووی بە یەک جار بخۆیتەوە لە یەک کاتدا و 
لە یەک دانیشتنی خواردنەوەدا. وا با شترە کە دابە شی بکەیت بە شیوەیەکی یەکسان بەسەر هەفتەکەدا وە بە 

شیوەیەکی ریک جەند رۆژیکی بی خواردنەوەت هەبیت.

هەروەها الکهوول زۆر بەرزە لە کالۆریدا کە ئەوە ش دەبیتە هۆی ئەوەی کە کیشت زیاد بکات کە زۆر خراپە بۆ 
باری تەندرووستیت. لەوانەیە پیویست بکات کە دوو جار بییت بکەیتەوە لە خواردنی بەرگەریک و جپس یکی زیادە 

لە رۆژەکەدا، بەالم ئەگەر ٤ پەرداخ لە الگەر بخۆیتەوە ئەکسان دەبیت بە شیوەیەکی نزییکی بە ٧٢٠ کالۆری.

بۆ زانیاری زیاتر سەردانی )www.drinkaware.co.uk( بکە.

١٤ یەکە وەکوو ئەمەی خوارەوەیە:

٦ پەرداخ لە ٤٪ بییرە

٦ پەرداخ لە ١٧٥ مل 
١٣٪ شەراب

١٧٥مل پەرداخ لە شەراب

جۆن دەزانم کە من کیشیکی 
تەندرووستم هەیە؟

بۆ دیاریکردنی کیشی لە شت دەتوانیت رابەری قوورسی لە 
شت بەکار بینیت. رابەری قوورسی لە شت دەریدەخات کە 

تۆ کیشت تەندرووستە بەرامبەر بە باالت یان نا. بۆ کەسیکی 
بالق تەمەنی ١٨ بەرەو سەر، کیشی تەندرووست دەبیت 

رابگیریت بە رابەری قوورسی لە ش کە لە نیوان ١٩ بۆ 
٢٥ بیت.

www.nhs.uk بۆ دۆزینەوەو دیاری کردنی رابەری 
قوورسی لە شت سەردانی ئەم مالپەرە بکە بگەری بەدوای 

حساب کردنی رابەری کیشی تەندرووست  و
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خزمەت گووزاری ناوجەیی کە هاریکار بیت:

مە شق کردن بۆ تەندرووستی
ئەمە جیە؟

•  بەرنامەیەکی ١٢ هەفتەییە کە پالنیکی گوونجاو ی مە شق کردنی دەگریتە خۆ

•  رە شاقەتت با شتر دەکات و یارمەتیت دەدات بۆ راگرتنی کیشیکی تەندرووست

•  راهینەریکی رە شاقە لەوی دەبیت لەهەموو سەردانەکاندا بۆ هاریکاریکردن و ئامۆژگاری کردن

•  پیت پیشان دەدریت کە جۆن ئامیرەکانی سەنتەری رە شاقەکە بەکار بهینیت

•  رینمایی دەکریت بە ئەو کۆرسانەی کە زۆرتر بۆ تۆ گوونجاوە

بری ٧.٥٠ پاوەند وەکوو برە پارەیەکی سەرەتایی وەردەگیریت لەکاتی خۆ تۆمار کردندا و کاتی کە 
راهینەرەکە بەرنەمەیەکی گوونجاوی تایبەت بە خۆتت بۆ دادەنیت. لەدوای یەکەم سەردان سەردانەکانی 

دیکە تەنها بری ١ پاوەند وەردەگیریت

بۆ بە شداری کردنت لەم بوارە دەبیت دکتۆری ج پ رەوانەت بکات بۆیە دەبیت پیشتر لەگەل ج پ قسە 
بکەیت راستەوخۆ

راهینەری تەندرووستی پ س س
راهینەری تەندرووستی هەموویان ئەندامن لە کۆمەلگای ناوجەیی وا راهینراون کە یەرمەتیی ببەخشن 

بەو کەسانەی کە دەیانەویت گۆرانکاری با ش لە شیوازی ژیانیان بکەن. پیزانینی تەواوی ناوجەیی 
لیڤەرپوولیان هەیە لەبارەی ئەو خزمەتگووزاریانەی لە لیڤەرپوول و ناوجەکانی دەوروو بەری هەیە. 

توانایان هەیە کە یارمەتیت پی ببەخشن  لە زۆر الیەنەوە وەکوو خۆراکی تەندرووست، جگەرە کیشان 
، الکهوول وە زیادکردنی جاالکیە جەستەییەکان وە دەتوانن یارمەتیت بدەن کە بە ئامانجەکانی خۆت 

بگەیت بە دابیین کردنی یارمەتی راستەوخۆ بۆ ماوەی ١٢ هەفتە.

دەتوانیت خۆت رەوانە بکەیت بۆ ئەم خزمەتگووزاریە: پەیوەندی بکە بە ٠٨٠٠١٣١٣١٤١ یاخوود 
liverpoolhealthtrainers@pss.org.uk :ئی مەیل بکە بۆ

جاودیری تەندرووستی
کارمەندەکان لە جاودیری تەندرووستی دەتوانن هاریکاریت بکەن لەبارەی دۆزینەوەی زانیاری 

زیاتر لەبارەی هەر خزمەتگووزاریەکی دیکە یاخوود جاالکی دیکە کە هەبیت بۆ یارمەتی دانت بۆ 
پیداویستیەکانی باری تەندرووستیت بۆ ئەوەی هەنگاویک نزیکتر بیت لە تەندرووستیەکی سیی با شتر. 

 پەیوەندی بکە بە تیمەکەوە بە ژمارەی تەلەفۆنی ٠٣٠٠٧٧٧٧٠٠٧ 
)www.livewellliverpool.info( یاخوود بگەری بە دوای زانیاریەکانی سەر خەتیان لە
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واز هینان لە جگەرە کیشان زۆر ئاسان 
نیە، بەالم خزمەتگووزاریی ناوجەیی 
زۆرە کە یارمەتی گوونجاوت پیشکە 
ش بکات بۆ ئەوەی بتوانیت واز لە 

جگەرە کیشان بینیت ئەم جارەیان زۆر 
بە با شی. ئەگەر پیشووتریش هەولی 
تەرک کردنیت داوە بەالم سەرکەوتوو 

نەبوویت، ئیستا دەزانییت کە جەند 
گرینگە هەول بدەیت بۆ تەرک کردنی. 
لە بیرت نەجیت، هەر هەنگاویک بۆ 

تەرک دانی هەنگاویک نزییکت دەکاتەوە 
لەوەی بەتەواوی وازی لیبهینیت.

 ئایا جۆن واز لە جگەرە کیشان 
یارمەتی سییەکانم دەدات، 

جیاوازی نییە ئەگەر بۆ جەند 
 ماوە من جگەرەم کیشابیت؟

لەوانەیە وا بزانیت کە ئەگەر ئیستاکە تۆ جگەرە کییشیت یاخوود هەر بەرهەمیکی دیکەی 
لەو جۆرە بەکار دەهینیت وەکوو شیشە ئەوا هیج پیویست ناکات وازی لی بهینیت جوونکە 

پیت وایە کە تازە سییەکانتی ئەزیت داوە.

هەرجەندە با شتریین شت کە بیکەیت ئیستا واز هینانە لەو شتانە،  واز هینانیش کاریگەری هەر دەبیت بۆ 
تەندرووستی سییەکانت. دەتوانیت ئەو ئەزیتدانەی کە بە هۆی جگەرەوە توو شی سییەکانت دەبیت هیوا ش 
بکەیتەوە وە نیشانەی نەخۆ شیەکە شت لی کەمتر دەبیتەوە. لیرەدا جەند نموونەیەکت پیشان دەدەین کە جۆن 

جگەرە ئەزیتی سییەکانت دەدات:

•  بۆری هەناسەت توو شی هەو کردن دەبیت

•  بۆری هەناسەت مادەەی بەلغەم زیاتر درووست دەکات، کە وات لی دەکات کە توو شی کۆکەی دریژخایەن 
بیت و بەردەوام بەلغەم درووست بکەیت

•  بەردەوام بوون لە جگەرە کیشان لەوانەیە وات لی بکات کە تەنگە نەفەس بیت لەکاتی حەوانەوە ش دا

10 | ئاسایی هەناسە بدە



5

7

9

2

6

4

8

3

10

1

هەندیک هەول کە بتوانیت تاقی بکەیتەوە

دوور کەوە لەو کەسانەی کە جگەرە کیشن . ئەوە ئەوەندەی کە خۆت جگەرەکە 
بکیشیت خراپە و زەحمەت تر دەبیت تەرک کردنی.

بییر بکەوە تۆ بۆ جگەرە دەکیشیت؟ بۆ دەتەویت تەرکی بکەیت؟ ئەمانە هەمووی 
بنووسەرەوە بۆ خۆت تا هەمیشە بیتەوە یادت کە بۆجی دەتەویت تەرکی بکەیت.

هەر شتیک لە دەوروو پشتت کە جگەرەت بە بییر دەخاتەوە الی بەرە بۆ نموونە 
وەکوو تەپلەکی جگەرە و جەرخی داگیرساندنی جگەرە.

نەو لە خۆت بنی جگەرە نەکیش تا زوو وات لیبیت.

یارمەتی لە خیزان و هاوریانت داوا بکە کە تۆ نیازی تەرک کردنی جگەرە کیشانت 
هەیە.

خۆت ئامادە بکە بۆ هەر نیشانەیەک کە لیت دەربکەویت و جۆن بەرەنگاری 
دەبیتەوە.

ئەگەر جگەرەیەکت کیشا با ئەوە وات لینەکات کە ئیتر دەست بە جگەرە کیشان 
بکەیتەوە. دیسانەوە لە دوای ئەو جگەرەیە هەولی تەرک کردن دەست پی بکەوە.

جاودیری ئەوە بکە کە رۆژانە جەندت پارە بۆ دەمینیتەوە و پالنیک دابنی کە ئەو 
پارە پا شەکەوتە بۆ جی خەرج بکەیت.

لە بیرت نەجیت حەزت بۆ جگەرە کیشان هەر جاریک تەنها ٢ بۆ ٣ خوولەک 
دەمینیتەوە لەو کاتانەدا هەول بدە خۆت سەرقالی هەر شتیک بکەیت تا ئەو حەزەت 

نامینیت.

رووبەرووی خۆت ببەوە کە دەتوانیت لە کاتیکیک و بەرواریکی دیاری کراودا 
دەتوانیت تەرکی بکەیت  و پا بەند بە بەو بەروارەی کە داتناوە بۆ خۆت.
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رۆی کاسل فاگئیندس
ئەمە جیە؟

•  کارگووزاریەکی یارمەتیدانی رووبەرووە کە ئامۆژگاریت پە دەبەخشیت بە نهینی و بە شیوەیەکی 
هاورییانە

•  ئامۆژگاریکاری راهینراو هەیە کە هاریکاریت بکات بە شیوەی رووبەورر یاخوود بە کۆمەل.
•  هاریکاری لە ریگەی تەلەفۆن یاخوود هاندان لەریگەی کوورتە نامە

 •  هاریکاری جیبەجی کراو بۆ هەر کەسیک کە بیەویت جگەرە تەرک بدات لە کات و شوینی گوونجاو بۆ تۆ 
وە ئەمە ش ئەمانە دەگریتەوە:

-  پالنیکی تایبەت بە خۆت بۆ تەرکدان، کە داریژراوە بەگویرەی پیداویستیەکانی خۆت
-  واز لەو دەرمانانە بینە کە بۆ تەرک دان وەری دەگرییت تا بتوانیت بەسەر ئارەزووی جگەرەدا زال بیت

-  ووردەکاری هاریکاریەکان بۆ ئەوەی بتوانیت بەردەوام بیت
-  بەکارهینانی جاودیری یەکام ئۆکسیدی کاربۆن ، بۆ ئەوەی بزانیت کە بە کردار جەند بەرەو پیش 

جوویت

بۆ سوود وەرگرتن لەم خزمەتگووزاریانە پەیوەندی بە بەرامبەر بکە بە ٠٨٠٠١٩٥٢١٣١

جی یارمەتیەک گوونجاوە بۆ تۆ؟
زۆر جۆرە یارمەتی هەیە بۆ تۆ کە هەلیبژیریت. هەر 

جۆرە هەلبژاردەیەک بۆ جۆرە کەسیک کاریگەری بەر 
جاوو با شی دەبیت.

زۆر گرینگە کە تۆ جۆرە یارمەتیەک هەلبژیریت کە بۆ تۆ گوونجاوەو 
پیی مورتاحیت کە ئەوە ش وات لی دەکات کە شانسی تەرک کردنی 

با شتر بیت. وەرگرتنی یارمەتی لە کەسە شارەزاکان، هاوریکانت 
و ئەندامانی خیزانەکەت تەرک کردنی زۆر ئاسان تر دەبیت ، 

لیکۆلینەوەکان دەریانخستووە کە ئەو کەسانەی کە خزمەتگووزاری 
تەرک دانی جگەرە یاخوود جارەسازیەکانی تەرکدانی جگەرە 

بەکاردەهینن شانسیان جوار جار زیاترە کە جگەرە تەرک بدەن 
لەجاو ئەو کەسانەی کە ئەم جۆرە خزمەتگووزاریانە بەکار ناهینن.

هەلبژاردەی یارمەتیەکان:
ئەو هەلبژاردانەی کە هەیە هەمووی یارمەتیت دەدات بۆ تەرک 

کردنی جگەرە بە ریگەی جیاواز جیاواز؛ بەتەواوی دەگەریتەوە بۆ 
خۆت کە جۆن و لە جی کاتیکدا بەکاری بهینیت. لەوانەیە بتەویت 

یەکیکیان بەکاربهینیت؛ یەخوود تیکەلیک لە دوان یاخوود هەر 
هەمووی بەکاربهینیت.
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یارمەتی لە دەرمانخانەی ناوجەیی
ئەمە جیە؟

•  زۆر لە دەرمانخانەکان لە لیڤەرپوول جاوەریین بۆ ئەوەی یارمەتیت پی ببەخشن بۆ تەرکدانی 
جگەرە کیشان

•  یارمەتی رووبەورری نهینی بە بەرامبەر

•  هەر کاتیک دەتوانی سەردانیان بکەیت بۆ تەرکدان و گفتووگۆ کردن

•  هاندانی بەردەوام و پابەندبوون بە ئامانجەکانتەوە و یارمەتی دانت تا ئەوپەری

تەما شای الپەرەی دواتر بکە بۆ وەرگرتنی جۆنیەتی پەیوەندی کردن بەو دەرمانخانانەی کە یارمەتی 
تەرکدانی جگەرە دەبە خشن.

بی جگەرە
ئەمە جیە؟

•  ریگەیەکی سەر خەتە کە تیدا پیداویستی بە جگەرە بە بی بەرامبەر دەبەخشیت

•  لەو ریگایانەی کە هەیە یەکیک هەلبژیرە کە بۆت گوونجاوە و یارمەتیت دەدات تییدا ئەپلیکەیشن، 
کوورتە نامە و یارمەتی بە ئیمەیل

)www.nhs.uk/smokefree( تۆمار بە بە سەردانی
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دەرمانخانەکانی یارمەتی دەر بۆ تەرکدانی جگەرە
 Anfield

 Saints Pharmacy, 216 – 218 Walton 
 Breck Road, L4 0RQ, 0151 263 3631

 ,Forshaws Pharmacy, Belmont Grove 
L6 4EP, 0151 263 1678

 Aigburth
 ,Boots Pharmacy, 139 Aigburth Road 

L17 0BJ, 0151 727 1522

 Allerton
 ,Tesco Pharmacy, Mather Avenue 

L18 6HF, 0345 6779002

 City Centre
 ,Euro Pharmacy, 16 -20 Berry Street 

 L1 4JF, 0151 708 0778

 ,Boots Pharmacy, Clayton Square 
L1 1QR, 0151 709 4711

 ,Rowlands Pharmacy, 37 Myrtle Street 
L7 7AJ, 0151 709 7796

 Everton
 ,J Hughes Chemist, 225 Breck Road 

L5 5PT, 0151 263 1157

 I Phillips Pharmacy, Breckfield 
Road North, L5 4QZ, 0151 2632786

 ,Green Cross Pharmacy 
 West Speke Health Centre, Blacklock

Hall Road, L24 3TY, 0151 234 1618

 Fazakerley
 Tiffenbergs Pharmacy, Longmoor Lane,

L9 0AP, 0151 525 3462

 Garston
 ,Lloyd’s Pharmacy, 32 Church Road 

L19 2LW, 0151 427 6173

 Rowlands Pharmacy, 17 St Mary’s
Road, L19 2NJ, 0151 427 4948

 Kensington
 ,Davey’s Pharmacy, 99 Holt Road 

L7 2PN, 0151 260 4717

 ,Davey’s Pharmacy, 253 Kensington 
L7 2RG, 0151 263 6735

 Norris Green
 Cohens Pharmacy, 181 Walton Hall

Avenue, L11 7BY, 0151 525 3434

Old Swan
 Lloyd’s Pharmacy, 23 – 25 St Oswalds

Street, L13 5SA, 0151 228 3108

 Cohen’s Pharmacy, 158 Townsend Lane,
L13 9DN, 0151 263 1715

Orrell Park
 ,Orrell Park Pharmacy, 65 Moss Lane 

L9 8AE, 0151 525 1003

Queens Drive
 Udani Pharmacy, 22-24 Queens Drive,

L15 7NE, 0151 722 1944

 Speke
 Boots Pharmacy, New Mersey Retail

 Park, L24 8QB, 0151 427 5915

 Vauxhall
 ,Boots Pharmacy, 2 Vauxhall Road 

L3 2BG, 0151 236 4882

 West Derby
 ,J & J Pharmacy, 15 Deysbrook Lane 

L12 8RE, 0151 228 9400

 Lloyd’s Pharmacy, 30 Mill Lane, L12 7JB,
0151 226 1410

 Melwood Pharmacy, 227 Deysbrook
Lane, L12 4YF, 0151 252 1195

 Woolton
 ,Tesco Pharmacy, Allerton Road 

L25 7SF, 0345 0700082
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جی دەرمانیک هەیە؟
جارەسەرکرن بە جیگرەوەی نیکۆتیین، کە پیی دەووتریت ن ر ت ، کە بە شیوە و 

قەبارەی جیاواز جیاواز دەست دەکەویت و یارمەتیت دەدات بۆ کەم کردنەوەی نیشانەکانی 
تەرک کردنی جگەرە و یارمەتیت دەدات کە بە ئاسانتر تەرکی بکەیت.

دەتوانی لەزگەت دەست بکەویت، بنیشت وە سپرای ناو دەم، کە هەموویان نیکۆتین دەخەنە ناو خوینتەوە بە بی 
ئەوەی ناجار بیت جگەرە بکیشیت. وە هەروەها ن ر ت ، دوو جۆرە دەرمانی تەرک کردنی جگەرە هەیە لە 

الیەن خزمەتگووزاری تەندرووستی دەولەت بۆ ئەوەی یارمەتیت بدات لە تەرک کردنی. لەوانە ڤارینکلین، کە 
ناسراوە بە جامپکس و باپرۆپیۆن کە ئەویش ناسراوە بە زیبان. لیکۆلینەوەکان دەریانخستووە کە ئەم دوو جۆرە 

دەرمانە سەلماندوویانە کە زۆر کاریگەرن بۆ تەرکدانی جگەرە و یارمەتی کەسەکان دەدات کە تەرکی بکەن.

لەبیرت نەجیت بیرکردنەوە لەوەی کە هیشتا پیویستیت بە هەندیک هەیە توانات پی دەبەخشیت بۆ تەرک 
کردنی خووەکە.

دەتوانیت ن ر ت  و دەرمانە یارمەتیدەرەکانی تر بۆ تەرکدانی جگەرە بە دەست بکەویت لە زۆر شوین لەوانە 
فاگئیندس. ئەم خزمەتگووزاریە ڤاوجەر و مۆلەتت دەداتی بۆ وەدەست هینانی ئەم جۆەر دەرمانانە بە شیوەیەکی 

بەردەوام وەکوو دەرمانی ن ر ت وە رەوانەت بۆ دەکات بۆ دکتۆری خۆت کە جامپیکس و هاریکاری 
بەردەوامت بۆ بنووسی. هەورەها دەتوانن یارمەتیت بدەن ئەگەر بتەویت کە جگەرەی جۆری ئەلیکترۆنیش 

تەرک بکەیت، وە رینماییت دەکات بەرەو ژیانیکی تەندرووست تر و بە جگەرە و نیکۆتیین.

دەتوانریت ن ر ت لەالیەن دکترۆرەکەی خۆشتەوە بۆ بنووسریت وە دەرمانخانە ناوجەییەکان ڤاوجەری 
بی بەرامبەرت دەدەنی بۆ لەزگەی نیکۆتیین، بنیشت و بۆ ناو دەم بە مەرجیک کە تۆ پارە بە دەرمانەکانت 

نەدەیت. ئەگەر تۆ پارە بە دەرمانەکانت دەدەیت ئەوا دەبئت تەنها پارەی رۆجیتەکەت بدەیت.
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جی کووتانیک پیویستە 
وەری گرم تا یارمەتی 

سییەکانم بدات؟
کووتانی دژی فلو )ئەنفلۆنزا( ، وە هەوکرندی 

سییەکان
بۆ کیە ئەمانە؟

 ئەگەر تەمەنت ٦٥ بەرەو سەرە وە نەخۆ شی دریژخایەنت هەیە 
) بەتایبەتی نەخۆ شی سی(.

جی دەکەن بۆم؟
نەخۆ شی هەالمەت لەوانەیە ببیتە هۆی هاوکردنی سینگ یاخوود سییەکان، 
بەتایبەتی ئەگەر نەخۆ شی سییت هەبیت. ئەم دەرزی ساالنەیە دەتپاریزیت 

لە دژی هەالمەت بۆ سالیک، بەالم ناتپاریزیت لە دژی سەرما و جۆرە 
ڤایرۆسەکانی دی. دەرزی هەوکردنی سییەکان دەتپاریزیت لە دژی زۆر جۆر لە 

هەوکردنی سیی وە تەنها یەک دەرزیە.

بۆ زانیاری زیاتر لەسەر هەردوو کووتانەکە پرسیار لە دکتۆرەکەت یاخوود 
پەرستاری کارکردو لەوی بکە.
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  نیشانەکان 
جیین کە دەبیت من 

ئاگاداریان بم؟
ناسینەوەی نیشانەکانی نەخۆ شی سینگ زوو بە زوویی لەوانەیە یارمەتیدەر بیت.

بە مانای ئەوەی کە لەوانەیە زووتر بتوانیت جارەسەری بکەیت وە لە نەخۆ شیە هەرە سەختەکاندا وەکوو 
ژیرپەنجەی سیی، شانسی جاک بوونەوەت زیاتر دەبیت.

ئەو نیشانانەی کە دیبت ئاگاداریان بیت:

ئەگەر هەر کیشەیەکم بەدی کرد جی بکەم؟
ئەگەر دلەراوکیت هەیە لەبارەی هەر یەکیک لەو نیشانانەی سەرەوە سەردانی دکتۆرەکەت بکە بە زووتریین 

کات.

زۆربەی کاتەکان کۆکەت هەبیت، کە زیاتر لە 
ماوەی ٣ هەفتە بخایەنیت

ئازار لە سینگ یاخوود لە شانەکانت
گۆرانکاری لە جۆری ئەو کۆکەیەی کە 

ماوەیەکی زۆرە هەتە

زیاتر لە جاران تەنگە نەفەس دەبییت، وە زیاتر 
تەنگەنەفەس بوون لەکاتی کردنی هەر مە شق و 

وەرز شیک یاخوود هاتووجۆ

کەمکردنی کیش
زۆر دووبارە بوونەوەی هەوکردنی سیی

خوین هاتن لەکاتی کۆکە

گۆرانکاری لە دەنگت

خرەخری سینگ

نەمانی ئارەزووی خواردن

تووندبوونی سینگ



ئەی لەبارەی 
ژینگەکەتەوە؟

زۆر جار خەلک دەترسیت کە ژینگە و پیسس بوونی ژینگە 
کەریگەری دەبیت لەسەر سییەکانی.

لە هەندیک جاردا ئەوە راستە، هەرجەندە بە شەکانی ئەم نامیلکەیە زۆربەی 
لەبارەی تەندرووستی سییەکانتەوەیە، بۆیە ئیمە زیاتر جاختمان لەسەر ئەوە 

کردۆتەوە.

ئەگەر مەترسی ئەوەت هەیە کە مالەکەت یاخوود جیی کارەکەت مەترسی 
هەیە بۆ سەر تەندرووستی سییەکانت ئەوا قسە لەگەل دکتۆرەکەت بکە.

تیمی مالی تەندرووست
ئەگەر پیتوایە کە کیشەت هەیە لەبارەی ژینگەی مالەکەت 
ئەوا تیمی مالی تەندرووست دەتوانیت یارمەتیت بدات وە 

سەردانی رووبەروو ئەنجام دەدات بۆالت ئەگەر لە خانووی 
کری دا نیشتەجییت.

یارمەتیت دەدەن لە پیزانین و مامەلە لەگەلدا کردنی هەر 
کیشەیەک لە مالەکەتدا، لەوانە تەندرووستی و سەالمەتی 
وە ئەوانە لەگەل ریکخراوی تریش کاردەکەن کە بتوانن 

یارمەتیت بدەن.

تەلەفۆن بکە بۆ ٠٨٠٠٠١٢١٧٥٤ یاخوود ئیمەیل بکە بۆ 
healthyhomesprogramme@liverpool.gov.uk
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ئەم نەمیلکەیە لەالیەن تەندرووستی کۆمەلی 
لیڤەرپوول دەرکراوە


