سۆرانی Sorani -

چارەسەرکاری رسوشتی جەستەیی ، دەتوانن پەیوەندی پێوە بکەن ،هەرکاتێك لە چاالکیەکان یان تواناکانی جموجۆڵی
نەفەرەکە گۆڕانکاری ڕوویدا .چارەسەرکاری رسوشتی جەستەیی چاالکی و توانای جموجۆڵی نەفەرەکە باشرت دەکات
و دەیپارێزێت ،هەروەها ئەو زیانانەی کە بەهۆی کەمئەندامیەوە تووشی بووە سووکی دەکاتەوە بۆ ئەوەی ئەو کەسە
بتوانێت لەگەڵ دەورەبەرەکەیدا ژیانێکی چاالك و کۆمەاڵیەتی و بەختیار بژیت .چارەسەرکاری رسوشتی جەستەیی
هەڵسەنگاندنی جموجۆڵ و توانای چاالکی ،پالنی چارسەری رسوشتی جەستەیی ،بەدواداچوونی ڕكخراوانە ،کەرەسەو
تفاقی جموجۆڵ پێ کردن و هەروەها ڕێنامیی و ئامۆژگاری ژینگەی دەوروبەر لە ئەستۆ دەگرێت.

بەخێربێن بۆ بوونە نەفەر
لە کلینیکی کەمئەندامی گەشەکردن

چارەسەرکاری زمانەوانی ،دەتوانن پەیوەندی پێوە بکەن ،کاتیك کە سەبارەت بە ڕەفتار لەگەڵ یەکرت کردن و لێك
تێگەیشنت و نان خواردن پرسیارتان هەبێت .چارەسەرکاری زمان هەڵسەنگاندن دەکات بۆ پێویستی توانابەخشی و پالن بۆ
دانان و ڕێکخسنت و بەدواداچوونەکان لە ئەستۆ دەگرێت .هەروەها چارەسەرکاری زمان ڕێنوێنی کەسوکارە نزیکەکانی
نەفەرەکە دەکات لەو شتانەدا کە پەیوەندییان هەیە بە چۆنێتی ڕەفتار لەگەڵ یەکرت کردن و لێك تێگەیشنت و نان
خواردن هەروەها ئەگەر پێویست بکات ئەو ڕێوشوێنە لێکتێگەیشتنانەی کە یارمەتیدەر و قەرەبووکەرەوەن بۆ قسەکردن
بەبەکارهێنانی (.)AAC
چارەسەرکاری کردەوەیی  ،دەتوانن پەیوەندی پێوە بکەن ،کاتێك کە نەفەرەکە پێویستی هەبێت بە یارمەتیەکی تایبەت بۆ
ئەوەی خزمەتی خۆی بکات (جلوبەرگ لەبەرکردن ،نان خواردن) ،کاروبار جێبەجێ کردن (شت کڕین) ،چوونە قوتابخانە،
بەشداری کردن لە کارکردن ،بەسەربردنی کاتی دەستبەتاڵی (خۆ خاڵفاندن بەکارێکەوە) یان پشوو دان (بەکارهێنانی کات،
ڕێوشوێنەکانی خۆ خاوکردنەوە) .چارەسەرکاری کردەوەیی ئەرکی هەڵسەنگاندنی پێویستی چارەسەری کردەوەیی خاوەن
پێداویستیە تایبەتەکان و کەرەسەو تفاقی یارمەتیدەری بچووك و کاروباری گواستنەوەی ماڵ لە ئەستۆ دەگرێت .هەروەها
چارەسەرکاری کردەوەیی پالنی توانابەخشینەوە دادەنێت و کارەکانی ڕێك دەخات و بەدواداچوونی بۆ دەکات ،هەروەها
ڕێنامیی دەدات بە کەسوکارە نزیکەکانی ئەو کەسە کە توانابەخشینەوەی بۆ دەکرێت.
ڕێنامییدەری ژیانی سێکسی ، دەتوانن پەیوەندی پێوە بکەن ،کاتیك کە بیرتان لە شتێك کردەوە یان شتیك کە پەیوەندی
بە دەربڕینی هەستەکانەوە هەبێت بێزارتان بکات ،بۆ ناسینەوەی هەستەکان ،پەیوەندیە مرۆڤایەتیەکان و کۆنرتۆڵکردنی
بارودۆخەکانی ڕەفتار لەگەڵ یەکرت کردن ،ژیانی سێکسی خۆت یان جەستەی خۆت .بۆ وەرگرتنی ئامۆژگاری ژیانی
سێکسی دەتوانیت بەتەنها بێیت ،لەگەڵ هاوسەرەکەت یانیش لەگەڵ کەسێکی یارمەتیدەری خۆت .ڕاوێژکاری ژیانی
سێکسی بە گفتوگۆکردنی پڕ متامنەوە ئەنجام دەدرێت.
گروپی کاری یارمەتی بەهێزکراو  خزمەتی زیادە پێشکەشی ئەو نەفەرە دەکات کە بارودۆخی ژیانی بەشێوەیەك سەخت
بووە کە ئەو کردەوە یارمەتیدەرانەی کە هەن بۆ ئەو کەسە بەگوێرەی پێویست نین .گروپی کار بریتین لە ڕێکخەر،
پەرستاری چارەسەری دەروونی و چارەسەرکاری کردەوەیی کە پێکەوە یارمەتی زیاتر بە نەفەرەکەو کەسوکارە نزیکەکەی
دەدەن .کارەکان دەکرێت بۆ منوونە لە ماڵەکاندا ،لە یەکەکانی نیشتەجێبووندا ،لە شوێنی چاالکی ڕۆژانەو کارکردن و لە
قوتابخانەکاندا ئەنجام بدرێن.

فەرمانگەی کۆمەاڵیەتی و تەندروستی
خزمەتەکانی خێزان و کۆمەاڵیەتی
کاری کەمئەندامان
کلینیکی کەمئەندامی گەشەکردن

وێنە :مێری الکسۆ

فەرمانگەی کۆمەاڵیەتی و تەندروستی
خزمەتەکانی خێزان و کۆمەاڵیەتی
کاری کەمئەندامان
کلینیکی کەمئەندامی گەشەکردن

دەسپێشخەری بوونە نەفەر

وێنە :ڕییتتا هێیکینێن

کلینیکی کەمئەندامی گەشەکردن نامەی ڕەوانەکردنی بەدەست گەیشتووە بۆ بوونە نەفەری خزمەتی کەمئەندامی
گەشەکردنی شارەوانی هێلسنکی .ئێمە پەیوەندی بەنەفەرەکەوە دەکەین بۆ ڕێکەوتن لەسەر یەکەمین چاوپێکەوتن لە
کلینیك یان لە ماڵەوە .لە یەکەمین چاوپێکەوتندا کارمەندی سۆسیالی ناوچەی نیشتەنی هەروەها ئەگەر پێویست بکات
ئەندامی گروپی کاری کلینیکی کەمئەندامی گەشەکردن (دەروونناس یان چارەسەرکار) ئامادە دەبێت .مەبەست ئەوەیە
زانیاری پێشکەش بکرێت سەبارەت بە بوونە نەفەری کەمئەندامی گەشەکردن ،ئەو خزمەتانەی کە ئێستا هەن دیاری بکرێن و
لەڕووی خزمەتە کۆمەاڵیەتیەکان و هەروەها دەرفەتی توانابەخشینەوەو پێویستیەکانی تری خزمەت ڕوون بکرێنەوە .

بڕیاری بوونە نەفەر
سەرۆکایەتی خزمەتی تایبەت بڕیاری بوونە نەفەر پەسەند دەکات .بڕیارەکە بۆ نەفەرەکە ڕەوانە دەکرێت بۆ زانیاری.
بەدرێژایی ماوەی نەفەربوون دەرفەتی خزمەتەکانی کلینیکی کەمئەندامی گەشەکردن دەبێت و بەرپرسیارێتی
توانابەخشینەوە دەگوێزرێتەوە بۆ کلینیکی کەمئەندامی گەشەکردن .خزمەتە بنچینەییەکانی تەندروستی وەکو ڕاوێژگای
مندااڵن و قوتابخانە و خزمەتی تەندروستی قوتابی ،هەروەها خزمەتەکانی بنکەی تەندروستی و لەکاتی پێویستدا چارەسەری
نەخۆشی تایبەت کە بە نامە ڕەوانە دەکرێت بۆ نەفەرەکانی کلینیکی کەمئەندامی گەشەکردن ئەنجام دەدرێن .کلینیکی
کەمئەندامی گەشەکردن تەرکیز دەکاتە سەر ئەو خزمەتانەی کە پەیوەندییان هەیە بە کەمئەندامی گەشەکردنەوە.

گروپی کاری توانابەخشینەوەی ناوچەیی کلینیکی کەمئەندامی گەشەکردن
لە کلینیکی کەمئەندامی گەشەکردندا کارەکان بەشێوەی فرە پیشەیی ئەنجام دەدرێن .لە گروپی کاری توانابەخشینەوەدا
بۆی هەیە دکتۆرەکانی کلینیکی کەمئەندامی گەشەکردن ،پەرستارەکان ،دکتۆرە دەروونیەکان ،چارەسەرکارە رسوشتیەکان،
چارەسەرکارە خێزانیەکان و چارەسەرکارە کردەوەییەکانیش بەشداری بکەن .گروپی کار بەپێی پێویستی نەفەرەکە کۆدەبنەوە
و هاوکاریەکی چڕوپڕیش لەگەڵ کارمەندی سۆسیالی خزمەتی کەمئەندامان دەکەن .ئامانجی کۆبوونەوە لەوانەیە بریتی بێت
لە داڕشتنی پالنی توانابەخشینەوە یان هەر ڕێنامیی و ڕاوێژکاریەك .لەکاتی پێویستدا نەفەرەکە خۆیشی دەتوانێت پەیوەندی
بە پەرستاری تەندروستیەوە بکات بۆ ڕێکەوتن لەسەر کاتێك بۆ چاوپێکەوتنی.

ئامادەکردنی پالنی توانابەخشینەوە
پالنی توانابەخشینەوە پێشنیازێکی نورساوە سەبارەت بەوەی کە ،چۆن بەباشرتین شێوە پشتگیری نەفەرەکە بکرێت لە توانای
هەڵسوڕانی ژیانی ڕۆژانەیدا .پالنەکە لە کلینیکی کەمئەندامی گەشەکردن دادەڕێژرێت بە چاوپێکەوتنی گروپی کار کە ٣ -١
ساڵ جارێك ڕێك دەخرێت.
بەر لە پێشوازی گروپی کار فۆڕمی زانیاریە سەرەتاییەکان بۆ نەفەرەکە پۆست دەکەین ،کە تیایدا پرسیاری بارودۆخی حاڵی
حازری لێ دەکرێت لەگەڵ ئاوات و پرسیارەکانی نەفەرەکە /یان کەسوکارە نزیکەکەی .داوا لە نەفەرەکە دەکەین کە فۆڕمەکە
لەکاتێکی زوودا پڕبکاتەوە پێش چاوپێکەتنەکە و بەپۆست بیگەڕێنێتەوە بۆ کلینیکی کەمئەندامی گەشەکردن .نەفەرەکە
دەتوانێت بۆ چاوپێکەوتنەکە ئەو الیەنە هاوکارانە بانگهێژ بکات کە خۆی دەیەوێت ،بۆ منوونە مامۆستاکەی ،کارمەندی ڕێنامیی
یان چارەسەرکارەکانی توانابەخشینەوە .ئەگەر پێویست بکات کلینیکی کەمئەندامی گەشەکردن بۆ چاوپێکەتنەکە وەرگێڕ بانگهێژ
دەکات .پێش چاوپێکەوتنەکە ،لە الیەن کلینیکی کەمئەندامی گەشەکردنەوە پەیوەندی دەکرێت بە چارەسەرکارانی توانابەخشی
و ژینگەی چاالکیەکان (وەکو ،قوتابخانە ،چاالکی ڕۆژانە) و ئەو هەڵسەنگاندانەی کە پێویست بن ئەنجام دەدرێن.

لە چاوپێکەوتنی گروپی کار دا هەڵسەنگاندن دەکرێت بۆ توانای هەڵسوکەوتی نەفەرەکە و دەرفەتی بەشداریکردنی لە
ژینگەی خۆیدا و هەروەها پێویستیەکانی بۆ کۆمەکی تایبەت ڕوون دەکرێتەوە .لەسەر بنەمای گفتوگۆکان هاوکات لەگەڵ
نەفەرەکەدا ئامانجەکانی توانابەخشینەوە دیاری دەکەین .لەهەمان کاتدا لەسەر شێوەکانی ئەو کۆمەك و چارەسەری
رسوشتیانە ڕێك دەکەوین کە لە ئاراستەی ئامانجەکاندان .گروپی کاری کلینیکی کەمئەندامی گەشەکردن دەتوانێت
ئەگەر پێویست بکات سەبارەت بە شێوازە کردەوەییەکان ئامۆژگاری بدات ،بۆ منوونە بۆ داوای چارەسەرکارە رسوشتیەکان.
نەفەرەکە بۆ چاوپێکەوتنێکی نوێی گروپی کار بانگهێژ دەکەینەوە لەکاتێکی زوودا پێش ماوە بەسەرچوونی ئەو پالنی
توانابەخشیەی کە کاری پێ دەکرێت.

خزمەتەکانی کلینیکی کەمئەندامی گەشەکردن
دکتۆر ئەو ڕاپۆرتانە دەنووسێت کە پەیوەندییان هەیە بە کەمئەندامی گەشەکردن و توانابەخشینەوەی پزیشکی ،هەروەها
پشکنین و چارەسەر بۆ ئەو نەخۆشیانە دەکات کە پەیوەندییان هەیە بە کەمئەندامی گەشەکردنەوە وەکو (پەرکەم ،کێشە
دەروونیەکان) .دەتوانیت بەڕێگای تەلەفۆن یان لەڕێگای پەرستاری پێشوازیکەرەوە کات بگریت بۆ الی دوکتۆر .
ش شارەزایی سەبارەت بە کەمئەندامی گەشەکردن و ڕێنامیی و ئامۆژگاری
پەرستاری تەندروستی و پەرستاری نەخۆ 
پێشکەش دەکەن و هەروەها کات وەرگرتنەکانیش بۆ چاوپێکەوتن لە کلینیك ڕێك دەخەن.
دکتۆری دەروونی هەرکاتێك بەهۆی ڕەفتار و پەروەردە و فێرکاری کەسێكی کەمئەندامی گەشەکردنەوە پێویستیت بە
یارمەتی بوو یان سەبارەت بە توانابەخشینەوە پرسیارت هەبوو دەتوانیت پەیوەندی پێوە بکەیت .دکتۆری دەروونی
لەکاتی پێویستدا سەبارەت بە کەمئەندامی گەشەکردن گفتوگۆی یارمەتیدەریش پێشکەش دەکات چی بۆ نەفەرەکە وچی
بۆ کەسوکارە نزیکەکانی .دکتۆری دەروونی هەروەها پشکنینە دەروونیەکانیش ئەنجام دەدات ،بۆ منوونە بۆ ڕوونکردنەوەی
توانای کاری زیرەکی نەفەرەکە و پێویستیە کۆمەاڵیەتیەکانی .

