
ی )پەژارەی ئاکاریی(ئەخالقیخەمناکیی 

دەزانن کە دەبێت  ئەو کردارە گونجاوە مرۆییەکاندالە جێگا  تەندروستی انی بایەخدانیکارمەندکاتێک ڕوودەدات کە  ئاکاریی ەیژارەپ
ی تەندروستی پێویستە دانبایەخانی کاتێک ڕوودەدات کە کارمەند ئاکاریی ەیژارەپ. رەفتار بکەنبەاڵم ناتوانن بەو شێوەیە  ،بگیرێتە بەر

هەستی سەرڕاستیی و ڕەسەنایەتی کەسێتییان  بەجۆرێک هەڵسوکەوت بکەن کە پێچەوانەی بەها کەسیی وپیشەییەکانیان بێت، بەوەش
 .دەلەرزێنێت

ئەو  نێوەندگیرییەوە( دەگرێت جیهانی، کارەساتە سروشتییەکان وجەنگەکان پاندەمیک/پەتای کە) مرۆییەکانڕێژە ومەودای بارودۆخە 
ڕەوشتبەرزیی کارمەندانی تەندروستین.  وهۆکاریپیشەیی  شوناسی تەندروستی دانیبایەخبەها، پابەندبوون وئاکارانە دەکەن کە بناغەی 

 ە هۆی ناکۆکیی لەنێوان بەهاژاردەی مەحاڵ ئەنجام بدەن کە دەبێتلەم بارودۆخانەدا، کارمەندانی تەندروستی داوایان لێ دەکرێت هەڵب
ئەگەری هەیە  بریندارکەر بن، دەکرێت لەڕووی ڕەوشتییەوە کە ی انەڕووداوئەو کەسییەکانیان وڕاستییەکانی بارودۆخەکەیاندا. 

بایەخ  دەستەبەرکردنیژیان بۆ -یدەزگای پاڵپشتیالبردنی نەخۆشێک لەسەر  بژاردەی)بۆ نموونە،  ئەنجامدانیەک لە سەرهەڵبدەن لە هەر
نەبوونی  بەهۆیپاکردنەوە ئەنجام بدەیت بە شێوەیەکی تەواو ئەنجام نەدانەوە )بۆ نموونە، نەتوانیت لە  بۆ نەخۆشێکی تر( یاخود

 (.بە نەخۆشی هۆی تووشبوون ، و ئەمەش ببێتەەوەپێویستییەکان

کار، ئەوان نەک بە ڕۆشتنیان هەموو ڕۆژێک بۆ سەر ن.دەب ناکۆکەکانی کار وخێزانەکان زیاتر ئاڵۆزخوازییە دابژاردە ڕەوشتییەکان بە 
تەنها خۆیان، بەڵکو خێزانەکانیشیان دەخەنە مەترسییەوە، ئەو خێزانانەی کە دەکرێت منداڵی بچووک، کەسانی بەتەمەن وکەسانی تری 

 ڕێوشوێنیلە  یەتۆمارکراوی کاردانەوەی زەبری دەروونی الیەنێکی باشکە ، ووڕزگارب کەسی یتاوان. دانمەترسیی تێدابێت کە زیاتر لەبەر
ی ئەمە لەگەڵ دا. ئاوێتەبوونڕەوشتیی برینداربوونی هاوبەشبوونی لەگەڵبە کەمێک جیاوازتر دەردەکەوێت تردا، وڕێوشوێنەکانی سەربازی 

  .یتببڕزگار  ومردندا ێکی زۆرئازارکێشان لە بەردەم کەی هەستکردن بەوەی تاوانبارییت ئەگەربریتیە لە  ،نکەوتنەخۆش ترس لە

دەکات بەشێکی زۆری لە پەرستاری پیشەییەوە سەرچاوەی گرتووە کە لە  ئاکاریی ەیژارەپەی پشتگیریی یە سەرەتایهەرچەندە ئەو تیۆر
ستییەکانی سەر ئەزموونی کارمەندە تەندرو ریانکردووە، کاری نوێتر کە سەرنج دەخاتەکا داپڕ لە سەرچاوەتا ڕادەیەک  بارودۆخی

کاری دەروونناسە سەربازییەکان وچەمکی برینداربوونی ڕەوشتی. لە ڕێوشوێنە مرۆییەکەدا  بە دەبەستێتپشت دەوروبەرە مرۆییەکان، 
لە بەرامبەر  دەکەنپێویستییەکانی نەخۆشەکانیان  داکۆکیی لەن کەس کە ڕۆژانە یئەزموونی چەندبریتین لە دەنگدانەوەی هەردوو چەمکەکە 

   وئاستەنگی دەرەکی ماندووکەردا.هۆکاری فشاردروستکەر 

وهزریهەستی  ڕەفتاریی جەستەیی
، کارەکەخۆبەدوورگرتن لە الیەنەکانی  •

 کارکردن بە گشتیلە یاخود 

 بەرامبەرلە سۆزداریی کشانەوەی •
 نەخۆشەکان

 بەرامبەرلەکۆمەاڵیەتی  کشانەوەی •
 هاوپیشەکان

دەس لە کارکێشانەوە وبەجێهێشتنی  •
 پیشەکە

هۆشبەرەکان:  زیاد بەکارهێنانی ماددە •
 حول وماددە یاسای ونایاساییەکانک

 تاوانباری لۆمەکردن وهەستی -خۆ •

 شەرمەزاریی •

 و نائومێدییتووڕەیی  •

 بێتوانایی •

 خۆهەڵقورتێنبیرۆکەی  •

 ڕۆحی پەژارە/مەینەتیی •

دابەزین/نزمبوونەوەی ورەی کەسەکە •

 یخۆیلەدەستدانی هەستی بەهای  •

 نەتوانینی لێخۆشبوون لە خود •

 تەنیایی •

 شەکەتبوون •

 زەحمەت خەولێکەوتن بە •

مانەوە بە خەوتووییزەحمەت بە •

 سەرئێشە •

 دڵەکوتێ •

 هەناسەدان زەحمەت بە •

تەندروستی گشتی زیاتر ناساغی  •

ی تەندروستی پێویستە بەجۆرێک هەڵسوکەوت بکەن کە پێچەوانەی دانبایەخانی کاتێک ڕوودەدات کە کارمەند ئاکاریی ەیژارەپ

.هەستی سەرڕاستیی و ڕەسەنایەتی کەسێتییان دەلەرزێنێت بەها کەسیی وپیشەییەکانیان بێت، بەوەش



بە ڕەفتاری زیان بە خۆگەیاندن  •
 خۆکوشتنیشەوە

 خەمۆکی •

 نڕزگاربوو هەستکردن بە تاوان لە •

 
 
 
 

زەهایمەر ەتەمەنانەدا کە بەدەست نەخۆشی پەرۆشە دەربارەی کارەکەی لەگەڵ ئەو کەسە ب کە ەدەروونناسپەرستارێکی  ڤیسەنت
جیاوازییەک، بەتایبەتی لەکاتێکدا )لەبیرچوونەوە( وجۆرەکانی تری ناڕێکییەکانی مێشکەوە دەناڵێنن. ئەو دەزانێت کە دەتوانێت ببێتە هۆی 

و  ەبۆ تەرخاننەکراو ی کەمیپارە کە بەشێکە لە سیستەمێکی تەندروستیکە ئەو کلینیکەی کاری تێدا دەکات لە گەڕەکێکی هەژاردایە و
 .دان بە تەندروستی هۆشەکیبایەخبۆ بۆ کەسە بەتەمەنەکان یاخود تیایدا سەرچاوەی کەم لەبەردەستدایە 

 
یش ببن. ئەو شەڕەنگێزوتەنانەت  ژێنوبورودەکرێت زۆر  جۆرەیە، نەخۆشەکانی ناڕێکیی مێشک زۆرکات حاڵەتەکە بەوهەروەک 

پاراستنی کەسانی تر لە جار، ئەم نەخۆشانە پێویستییان بەوەیە بە شێوەیەکی فیزیکی ببەسترێنەوە بۆ پاراستنی خۆیان وتێدەگات کە هەندێ
بەباشتریین ەم بەشەی کارەکەی ناکات، ئەو بە ڕوونی دەزانێت کە بەستنەوەی لەو جۆرە پێویستە و، نزیکییانەوە. هەرچەندە ئەو حەز ب

لە بەرژەوەندی نەخۆشەکاندایە. لەبەر ئەم هۆکارە، ئەو دەتوانێت ئەم بەشەی کارەکەی بە ئاگاییەکی ڕوونەوە ئەنجام بدات وناڕەحەتی شێوە 
 .یەوەبوو وئارام هێورکەرەوەی پێ دراەکە ئەو ساتەی بەخێرایی تێدەپەڕێت هەرکات نەخۆش

 
ێنن بۆ هێشتنەوەی نەخۆشەکان لەناو بەکاردجار هاوپیشەکانی بەرگەنوێن هەندێ ئەوەی کە ڤیسەنت زۆر بێزاردەکات ئەوەیە کە

ئەم  بەرەهەندێجار، ئەو خۆی پەنای بردۆت تنەکانیاندا.ەدا، یاخود لە شەودا لە جێگای نوسلە ڕۆژەک کاتژمێرکورسییەکانیاندا بۆ چەندین 
وبۆ ئەمە هەست بە شەرمەزاری دەکات. ئەو بڕوای وایە کە ئەم جۆرە بەستنەوەیە  ان پێدەداتی بایەخیەانئەو کەسشێوازەی بەڕێوەبردنی 

ووی جەستەییەوە زیاتر لەڕنەشیاوە، دەبێتە هۆی دروستکردنی مەینەتی بۆ نەخۆشەکان، ونیگەرانی ئەوەیە کە ڕەنگە ئەو نەخۆشانەی 
 خاتە ژێر مەترسییەوە کاتێک هەوڵدەدەن خۆیان ئازاد بکەن.یانبالوازن 

 
ان ڤیسەنت ئەمە لەگەڵ سەرپەرشتیاری تیمەکەیدا دێنێتە پێشەوە کە هاوڕایە لەگەڵیدا بەاڵم ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە ئەوان ستافی پێویستیی

ئەوان بەشی پێویست دەرمانیان وەرنەگرتووە تا هەموو کالیەنتە زۆر و کاتێکدا، ونەخۆشەکان لە هەمو هەموو ئاگاداریینییە بۆ 
ە، بۆ ماوەی شەش بیگەیەنێتە ڕێکخەری پێداویستییەکان. بەداخەوشەرەنگێزەکان بەشێوەیەکی کیمیایی بەڕێوەبەرن. ئەو بەڵێن دەدات کە 

 ە.بوو نەخۆشەکان بەردەوامبەستنەوەی  ی()مومارەسەبەجێهێنانیو اوەگۆڕمانگ هیچ شتێک نە
 

 و نائومێدییهەست بە تووڕەیی ڤیسەنت  ،، هەرکات نەخۆشێک دەبینێت بەدەست ئازادکردنی خۆیەوە زەحمەت دەکێشێتەچەند مانگێک
گشتیی نەخۆشەکان بۆ ئەوەی ناچار نەبێت ئەمە ببینێت. لەگەڵ ئەوەشدا خۆی  پانتاییدەکات وئیتر خۆی بەدوور دەگرێت لە چوونە ناو 

کان زۆر نوێنە ێنن یاخود بەرگەبەکاردبەجێهێنانە بەزۆری ئەم لە هاوپیشەکان وسەرپەرشتیارەکەی بەدوور دەگرێت، بەتایبەتی ئەوانەی 
لەگەڵ سەرپەرشتیار دەکات گفتووگۆی تووڕە  پرۆڤەی وەمێنێتەوە، کێشەیەوە بەخەبەر د ئەم ستن. ئەو لە شەودا بە نیگەرانییبە توندی دەبە

وڕێکخەرەکەیدا، بەاڵم لەکۆتاییدا هەست بە بێدەسەاڵتی دەکات کاتێک بۆی دەردەکەوێت کە شتێکی زۆر نییە کە ئەو یاخود ئەوان بتوانن 
کار ولە ماڵەوە، وکەمتر ێت هەڵبچێت لەسەربەردەوامیی دەکربۆ چارەسەرکردنی کێشەکە ئەنجامی بدەن. ئەو هەمیشە ماندووە، بە 

هەست بە کشانەوە لە نەخۆشەکانی دەکات. ئەو کارەکەی خۆی  دارانەسۆزتێپەڕبوونی کات بەشێوەیەکی سەرنجی کارەکەی دەدات. بە 
ە. کاتێک ئەمە نیی کان، وا خۆی نیشان دەدات کە گوێی لێیاننوێنەئەنجام دەدات بەاڵم کاتێک ئەوان گلەیی دەکەن دەربارەی بەرگە

قوتابخانە  یبەاڵم یارمەتی دەدات ڕۆژەکە بەڕێبکات. ڕۆژێک، کاتێک هاوڕێیەکی منداڵی ،هەمیشە هەست بە تاوانباری دەکات ڕوودەدات
کە بەجێ دێڵێت ئەو کارە لەدوای خۆی  و، دەبێت بە دەرفەتەکە ڕازی دەستبەجێدەکات، ڤیسەنت  پێشنیاری کارێک بۆ ڤیسەنت پێشکەش

  زۆر بەپەرۆشبوو.بەرامبەری  ڕۆژانێک

 

 
 

وبەرە مرۆییەکاندا سنووردارە. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا، ولەنێوان کارمەندانی تەندروستی لە دەور ئاکاریی ەیژارەپتوێژینەوە لەسەر 
 دەکەن: ئاکاریی ەیژارەپپێشنیازی ئەم هۆکارانەی مەترسی بۆ  ازییەکان وبایەخدانە تەندروستیەکانی ترداتوێژینەوە لە دەوروبەرە سەرب

 

ەکان بڕوایان وایە کە بەڕێوبەر وهاوپیشەکانیان بەپێی وبەرانەدا کە کارمەندە تەندروستیلەو دەور

، مەترسییەکی نادەن ئەخالقییوبەجێهێنانی پێویست گرنگی بە ستانداردەکانی بایەخدان بە نەخۆش 
. کاتێک ژینگە گشتییە ئەخالقییەکەی ڕێکخراوێک لەالیەن لەئارادایە ئاکاریی ەیژارەپگەورەتری 

 زیاترە. ئاکاریی ەیژارەپستافەوە بە کەمتەرخەم دەبینرێت، مەترسیی 

 ژینگەی ئەخالقی



لە نەخۆشەکان  داکۆکیکردنتوانستی  ؛ەکی نزیک بەستراوەتەوە بە هێزەوەبە شێوەی ئاکاریی ەیژارەپ
هۆکارە، ئەو کارمەندە تەندروستیانەی کە دەبن  پارێزراوە. لەبەر ئەملەوەی کە مافەکانیان ودڵنیابوونەوە 

نااڵندن ومردنی نەخۆش، بەاڵم دەسەاڵتێکی کەمیان هەیە یاخود دەسەاڵتیان نییە لە  حاڵیبە شایەت
 زیاتر دەکەن. ئەوەی کە کێ دەسەاڵتی ئاکاریی ەیژارەپهەست بە  ،کردنە سەر بڕیارەکانکار

لە نێوان دەوروبەرەکان  ،نییەئەوەی کردنە سەر بڕیارەکان وپەیڕەوەکان وکێ ربۆ کاهەیە کۆمەاڵیەتی 
ولە نێوان ڕێکخراوەکاندا زۆر جیاوازە. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا، لە زۆر حاڵەتدا، دەسەاڵتی زیاتر 

(، هەندێک ڕۆڵ )بۆ نموونە، دەرووناسەکانۆ نموونە، پزیشک وپزیشکە لەدەستی هەندێک پیشەوەر )ب
واندایە. ئەو ، وپیاسپی پێست انی، کەسبیانییەکانوبەڕێوەبەرە پلەبەرزەکان(، کارمەندە  ڕێکخەر

کردنە ررێت توانستی کەمتریان لە کا، دەکێنکردنەوەپۆلانەی کە ناکەونە ناو ئەم کارمەندە تەندروستی
  بن. ئاکارییدا ەیژارەپسەر بایەخدان بە نەخۆش هەبێت ودەکرێت لە مەترسییەکی گەورەتری 

  

 نەبوونی هێز/دەسەاڵت

کارمەندە تەندروستییە بەتەمەنترەکان وئەو کارمەندانەی کە ئەزموونی زیاتریان لە ڕۆڵەکانیاندا هەیە 
، بەاڵم توندی ئەو پەژارەیەی کە وەسفی دەکەن دەکەن ئاکاریی ەیژارەپباس لە ڕوودانی زیاتری 

پێشنیاری ئەمە  ئەزموونیان کەمترە وەسفی دەکەن.کەمترە لەوەی کە هاوپیشە گەنجترەکانیان وئەوانەی 
 واقیعیلەنێوان دەدۆزنەوە درێژخایەنتر کە هەندێک کارمەندی تەندروستی سازانێکی  ئەوە دەکات

ئەو هاوپیشانەی ئەزموونیان کەمترە  بەها ئەخالقییە کەسی وپیشەییەکانیاندا. ، ودەوروبەری کارەکەیان
باس لە لە ئەنجامدا  بەو پێیەش دەکرێت هێشتا لەگەڵ ئەم ناکۆکییە ناوەکییانەدا زەحمەت بکێشن و

  .دەکەنپەژارەی توندتر 
 

 تەمەن

ین. ئەو کارمەندە ئاکارییش بە هەمان شێوە پێشبینیکەری گرنگی پەژارەی نەخۆشکەسی هۆکارەکانی 
بە بەراورد بەوانەی کە  ،کاردەکەن داالوپێگەیشتوانی وتەندروستییانەی کە بەزۆری لەگەڵ مندااڵن 

یدان. ئاکاریلە بەردەم مەترسییەکی گەورەتری پەژارەی  لەگەڵ کۆمەڵە بەتەمەنەکاندا کاردەکەن،
ی نەخۆشەکان ئەزموونی ئاستێککە ەدایە کاتو لە ئاکاریی ەیژارەپمەترسی  گەورەترین اوکاته

ئازار  کەمکردنەوەیبۆ ئەنجام بدرێت ی کەم ێکشترێت کدەو بەرزی ئازارکێشان دەکەن 
  وپەژارەکەیان.

 نەخۆشکەسی هۆکارەکانی 

کاتێک کارمەندانی تەندروستی ئەزموونی لۆمەکردن دەکەن لەبەرامبەر دەرئەنجامی تەندروستی 
خراپدا، وەک ئەوەی لەالیەن نەخۆش، ئەندامانی خێزان، هاوپیشە، سەرپەرشتیار، ئەندامانی کۆمەڵگا، 

استێکی بە ئ ئاکاریی ەیژارەپ، مەترسی گوزارشتی لێ دەکرێتولە تۆڕە کۆمەاڵیەتیەکان وباوەکاندا 
 بەرزدەبێتەوە.   گەورە

 ڕۆڵی لۆمەکردن

 
 

 

 ڕێکخراوەییەکانبەجێهێنانە 
ی کەوتووەتە سەر ئەو کان بەشێکی زۆرکارمەندە تەندروستییە ئاکاریی ەیژارەپبەرامبەر  کاردانەوەبوونی و خۆپارێزییبەرپرسیارێتی 

 باشەکان ئەمانە لەخۆ دەگرن: بەجێهێنانەپێکهاتە دامەزراوەییانەی کە ئەم خەڵکانە کاری تێدا دەکەن. 
 
 

دا بکە کە کاری ەڕێکخراوەیی ولتوورەکئەو ئاسانکاری لە گەشەپێدانی 
 پێشینەدەکاتە  پڕکواڵیتیوبایەخدانی  ئیتیکیی

 

 لتووری ڕێکخراوەییوک

ڕێوشوێنە مرۆییەکان ڕێگە دەدەن، دڵنیابەرەوە کە کارمەندە  ئەوەندەی
 تەندروستییەکان ئەمانەیان هەیە:

پێداویستی وکەرەستەی پزیشکی پێویست بۆ دابینکردنی  •
 خزمەتگوزارییە شیاوەکان؛

بۆ دابینکردنی ئەو جۆرە  ئەو کەرەستانەی کە پێویستیانە •
سەر خۆیان لەمەترسی  هەڵکشانیخزمەتگوزارییانە بەبێ 

 وخێزانەکانیان. 

 ویستییەکان وکەرەستەکانداپێ

نەخۆش، بڕیاردان، وبەرپرسیارێتی -بە-پڕۆتۆکۆلی ڕوون بۆ بایەخدان
 دابنێ ودڵنیابەرەوە کە: 

 بڕیاردان بە شێوەیەکی گونجاو هاوبەش دەکرێت •

 پڕۆتۆکۆلەکان



 هەموو ستافەکە دەگەیەنرێن ولێی پڕۆتۆکۆلەکانی بڕیاردان بە •
 تێدەگەن.

  
 ؛ان پێویستە بە شێوەیەکی پێشوەختبەڕێوەبەرەک

ڕاست لە پڕۆتۆکۆلی بڕیارداندا  والدانی پابەندییچاودێری  •
 بکەن

ناکۆکی پەیوەندیدار بە بڕیارەکانی بایەخدان بە نەخۆشەوە  •
 بەڕێوەبەرن

دەربڕینی لۆمەکردن لەبەرامبەر دەرئەنجامەکانی نەخۆشدا  •
 گونجاوەکاندا بوەستێنن ئیتیکییە ڕایەڵە/کەناڵەلەدەرەوەی 

پشتگیریکردنی ئەرێنی لەبەرامبەر گرتنەبەری  •
بکەن بێ گوێدان بە دەرئەنجامەکانی  پڕۆتۆکۆلەکان دابین

 نەخۆش.

 پاڵپشتیی بەڕێوەبردن

بەشێوەیەکی زوو زوو وشەفافانە دەربارەی بەردەستبوونی پێداویستی 
، لە ئێستا ولە خۆپارێزییەکانوکەرەستە پزیشکییەکان وکەرەستە 

 لەگەڵ ستافدا پەیوەندی بکە داهاتوودا،

لەکاتی ڕووبەڕووبوونەوەی کەمهێنانی کەرەستە  •
بانگهێشتی بەشداریی کارمەندە  وپێداویستییەکاندا،

 ی کێشە وبڕیارداندا؛بکە لە چارەسەریەکان تەندروست

 کردنپەیوەندی

ی پێشکەش بەو زوو زوو پاڵپشتیی سۆزدار لەکاتێکی زوودا و
کارمەندە تەندروستییانە بکە کە نەخۆش یاخود هاوپیشەکانیان لەدەست 

 داوە.

 یپاڵپشتیی سۆزدار

 
 

 بەجێهێنانە تاکەکەسییەکان:
 

لە  ییئاکارتێگەیشتن وفێربوونی بەڕێوەبردنی پەژارەی بریتیە لە بایەخی تەندروستیدا  بەدیهێنەربناغەی هێنانەدی ڕێڕەوێکی کاری 
 دەکەن کە دەکرێت یارمەتیدەر بن: پێشنیار کانتەندروستی تر وتوێژینەوەئەمانە چەند شتێکن کە کارمەندانی  .مرۆییەکاندا ڕێوشوێنە

 

لە ڕێوشوێنە مرۆییەکاندا کە ناتوانیت خۆتی لێ  کە سازان بەشێکە لە کار و قوبووڵی بکەبزانە  •
کە ئەمە واتای ئەوە نییە کە  ال بدەیت وکە ئەمە دەکرێت زۆر زەحمەت بێت. تێبینی ئەوە بکە

نائەخالقی لەالیەن بەجێهێنانی بکەیت یاخود داکۆکیی نەخۆشەکانت لەبری نابێت بەتوندی 
ڵکردنی ئەوەیە کە هەموو شتێک لە هەموو وبووڵ بکەیت. بەاڵم واتای قوبووهاوپیشەکانتەوە ق
بدە ببێت بە بەشێک لەو بەها وپرەنسیپانەی  قوبووڵکردنە. ڕێگە بەم مومکین نیەبارودۆخەکاندا 

  کە لە کارەکەتدا بەردەوامیت پێ دەدەن.
 

گرتن یاخود پشتگوێخستنی کێشەکان فێرببە سەرنجت بەجۆرێک چڕبکەیتەوە کە بەبێ خۆدوور •
. یەکێک لە ڕێگاکانی ئەنجامدانی لەسەر کارەکەت یارمەتیت بدات کاریگەر وتەندروست بیت

ەخۆشەکان بەوپەڕی ە لەوەی کە ئەو شتانەی کە دەتوانیت بیکەیت بۆ نئەمە دڵنیابوونەوەی
 بۆ ییلە میهرەبان ی یەک میل/کیلۆمەترکات زیاد ڕۆشتنباشتریین تواناتەوە ئەنجامی بدەیت. هەندێ

 هەستکردن بە باشییمان زیاتر بکەین لە هەموو ئەو شتانەدادەکرێت یارمەتیمان بدات  دانەخۆشێک
 بۆ ئەو کەسەی ئەنجام بدەین.کە ڕەنگە نەتوانین 

 

 
 قوبووڵکردن

وسەرنج 
 سەر ئەرێنییەکانجستنە

بەشێوەیەکی چاالک لەگەڵ ئەندامانی تیم، سەرپەرشتیار وبەڕێوبەراندا کاربکە بۆ دۆزینەوەی  •
کی کە کاردەکەنە سەر ئاستی بایەخدانەکە. کاتێک کە بەشێوەیە تەنگژانەیچارەسەر بۆ ئەو 

 ئاکاریی ەیژارەپبە بوون ی کێشەدا کەمتر ئەگەری کاریگەرچارەسەرچاالک بەشداریت لە 
  .لەیارادایە

 

 و ،هاوکاری
بەیەکەوە 
 کارکردن و

 پاڵپشتی



لەو ڕێوشوێنە  ی خزمەتگوزارییە تەندروستییەکاندالە دابینکردن تەنگژەکانئەوە بزانە کە  •
 کانی کێشەوئەو گفتوگۆیانەی چارەسەر ،کە سەرچاوەی سنوورداریان هەیەئاڵۆزن مرۆییانەدا 

هەمووان هەمان دەرئەنجامی بێت  تی لەیاد. هەوڵی زۆر بدە بۆ ئەوەناکۆکییببنە جێی دەکرێت 
ئەرێنییان دەوێت وهەوڵبدە کێشەکە لە ڕوانگەی ئەو کەسانەوە ببینیت کە ڕۆڵەکانیان لەهی تۆ 

ە ودەستپێشخەری گفتوگۆ بکە پەنا بۆ هاوپیشەی بەئەزموونتر ببجیاوازە. بەشێوەیەکی لەپێشتر 
. بزانە ئەوان لەبارەی ئەم کێشانەوە چۆن بیردەکەنەوە ومامەڵە لەگەڵ اکارییئ ەیژارەپدەربارەی 

ییەوە هەیە. ئەو جۆرە گفتوگۆیانە ئاکارئەو هەستە نەرێنییانە دەکەن کە پەیوەندییان بە پەژارەی 
ودابینکردنی پاڵپشتی، و)ب(  ئاکاریی ەیژارەپ( کەمکردنەوەی مەترسی تۆ بۆ آئەرکی )

 .دەبیننی وتێگەیشتن بۆ هاوپیشەکان پێشکەشکردنی پاڵپشت
ی ەکارەکەت یاخود ژیانی تاکەکەسیت بەهۆی کێشەکانی پەژار کواڵیتیئەگەر تێبینیت کرد کە  •

یارمەتی زووتر  ببە. هەمیشە باشتر وایە پەنا بۆ پاڵپشتیی پیشەیی ،ییەوە دەناڵێنێتئاکار
  وەربگریت وەک لە درەنگتر.

خودئاگایی ی بەجێهێنان)بۆ نموونە لەڕێی  امبە لە گەشەپێدانی هۆشیاری خۆتبەردەو •
بۆت وبیردانەوەوە( بۆ قووڵکردنەوەی هۆشیاری ئاگایی ئەو ناکۆکییە ئەخالقییە ناوەکییانەی کە 

   دەبنە هۆی مەینەتی.
 

بگەڕێ بۆ ئەوەی یارمەتیت بدەن مانا  وڕێنیشاندەرەکانداڕۆحییەکان  پێشەنگەبەدوای ڕێنوێنیی  •
  لەناو ئەو ناکۆکییە ئەخالقییانەدا بدۆزیتەوە کە بەشێکن لەم کارە.

 

بایەخ 
 بەخۆدان
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