پەڕەى ڕاستیەكانی مافە
بنەڕەتیەکانی لە دایکبوون

پەڕەى ڕاستیەكانی مافە بنەڕەتیەکانی لە
دایکبوون
پەڕەی  Birthrightsزانیاریت پێدەدات دەربارەی مافەکانی مرۆڤی خۆت لەو کاتەی دووگیانیت و منداڵت دەبێت .
ئەم پەڕەیە مافە بنەڕەتیەکانت لە چاودێریی دایکایەتی ڕوون دەکاتەوە.پەڕەی دیکەی ترمان بە زمانی ئینگلیزی هەیە لە
سەر ماڵپەڕەکەمانwww.birthrights.org.uk :

 .1مافی ئەوەت هەیە بە شکۆ و ڕێزەوە مامەڵەت لەگەڵ بكرێت.
یاسای مافەکانی مرۆڤ واتا دەزگا حکومیەکانی وەک نەخۆشخانە پێویستە بە شکۆ و ڕێزەوە مامەڵەت لەگەڵ بکەن .
پسپۆڕانی چاودێریی تەندروستی (پزیشکەکان و مامانەکان) پێویستە بەرامبەرت بەڕەوشت و ڕێزدار بن .
پێویستە پشتیوانیت بکەن لە بڕیاردان دەربارەی چاودێرییەکەت.
نابێت گریمانە دەربارەی خۆت یان ئەو چاودێرییەی پێویستتە دابنێن.
پێویستە پسپۆڕانی چاودێریی تەندروستیت دڵنیا بن کە وەرگێڕێکت هەیە ئەگەر پێویستیت پێی بێت تا بتوانیت بڕیار
دەربارەی چاودێریی خۆت بدەیت .
پێویستە تایبەتمەندیی خۆت هەبێت لەو کاتەی پێویستیت پێیەتی ،بۆ نموونە لەماوەی منداڵبوون یان کاتێک شیری خۆت
بە منداڵەکەت دەدەیت ،و نابێت وابکەن هەست بە الوازی یان بێهێزی بکەت .
ئەگەر پێویستیی تایبەتت هەیە ،بۆ نموونە ،دەتەوێت تەنها پسپۆڕانی چاودێریی تەندروستیی ئافرەت ببینیت ،ئەوکات
پێویستە ئەمەش ڕێزی لێ بگیرێت ئەگەر بشێت .ناشێت  -بۆ نموونە ،دەرمانی هێمنکەرەوەت لە ماوەی منداڵبوون
دەوێت و بە تەنها پزیشکی پیاو بەردەستن  -ئەوکات پێویستە ئەو زانیارییەت پێ بدرێت بۆ بڕیاردان لە سەر ئەوەی چی
بکەیت.
ئەگەر کەمئەندامی یان دۆخی تەندروستى درێژخایەنت هەیە ،پێویستە پسپۆڕانی چاودێریی تەندروستیت دڵنیای ئەوە
بکاتەوە کە دەستگەیشتنی یەکسانت بۆ چاودێرییەکە هەیە و بێبەش ناکرێیت .ئەمە ڕەنگە بەو واتایە بێت کە چاودێری
جیاواز یان زیاترت پێ دەدرێت ،یان ئەو پشتیوانییەت پێ دەدرێت کە پێویستتە (بۆ نموونە ،دەستگەیشتن بە سەرئاوی
کەسانی خاوەن پێداویستیی تایبەت ،هەبوونی پشتیوانیی زیاتر لە دوای منداڵبوون ،یان هەبوونی پالنێک تا لە شوێنێکی
ئارام بیت ئەگەر هاتوو ژاوەژاو تووشی بێزاریت دەکات).
 .2تۆ گشت كاتێك مافی ئەوەت هەیە بڵێیت نەخێر.
کاتێک دووگیانیت مافی ئەوەت هەیە كە بڕیاری خۆت هەبێت دەربارەی جەستەی خۆت ،هاوشێوەی ئەوەی لە کاتەکانی
دیکەدا هەتە.
پێویستە پسپۆڕانی تەندروستى پرسیارت لێ بکەن ئایا بە هەر چارەسەرێکی پزیشكی ڕازیت یان نا .بۆ نموونە ،پێویستە
پێش پشکنین لێت بپرسن ،یان پێش ئەوەی پەستانی خوێنت بگرن و پێش ئەوەی ئازارشکێنت پێ بدەن .ئەمە یاسایە.
ئەمە پێچەوانەی یاسایە ئەگەر چارەسەری پزیشکیت پێ بدەن کەوا خۆت پێی ڕازی نەبیت .
گشت كاتێک ئاساییە بڵێیت نەخێر .ئەمە پێی دەوترێت ڕەتکردنەوەی ڕەزامەندی.
ئەگەر بێگومان چارەسەرت دەوێت و دەڵێیت بەڵێ ،ئەمە پێی دەوترێت پێدانی ڕەزامەندی .
دەتوانیت داوای کاتی زیاتر بکەیت بۆ ئەوەی بڕیاری خۆت بدەیت ئەگەر پێویستیت بە کات بوو.
تەنانەت ئەگەر ڕەزامەندی خۆشت بدەیت ،دەتوانیت بڕیاری خۆت بگۆڕیت.
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تەنانەت ئەگەر پسپۆڕانی تەندروستیش بە بڕیارەکەت ڕازی نەبن دەربارەی جەستەی خۆت ،پێویستە ڕێز لە
بڕیارەکانت بگرن .
بەپێی یاسا ،پێویستە ڕەزامەندییەکەت ڕاشکاوانە بێت .ئەمە واتە پێویستە تۆ بەباشی لە چارەسەرەکە بگەیت تا بڕیاری لە
بارەوە بدەیت .پێویستە بە شێوازێک زانیاریت پێ بدرێت کە دەتوانیت تێی بگەیت ،و لەگەڵ زانیاری دەربارەی
مەترسیەکان و سوودەکانیش کە بە الی تۆوە گرنگن.
نابێت هیچ كەسێك ،لەناویاندا خێزانەکەت یان پسپۆڕانی چاودێریی تەندروستی فشارت بخەنە سەر یان ناچارت بکەن بۆ
ڕازیبوون بە وەرگرتنی چارەسەر .ناکرێت ئاڕاستەی خزمەتگوزارییە کۆمەاڵیەتییەكان بکرێیت تەنها بەهۆی ئەو
بڕیارەی دەربارەی منداڵبوونەکەت داوتە.
بەپێی یاسا ،کۆرپە هیچ مافێکی نییە تا لە دایک نەبێت .ئەمە واتا لە کاتی دووگیانیت و منداڵبوون ناکرێت چارەسەرت
پێ بدرێت مەگەر خۆت پێی ڕازی بیت ،تەنانەت ئەگەر پسپۆڕی چاودێریی تەندروستی وا هەست بکات کە
چارەسەرەکە بۆ منداڵە لەدایک نەبووەکە پێویستە .تۆ ئازادیت لە بژاردەکانت بەرامبەر بە ئامۆژگارییە پزیشكییەکان .
تەنها کاتێک کە خەڵکی تر دەتوانن بڕیارت بۆ بدەن ئەوەیە ئەگەر توانای عەقڵیت بۆ بڕیاردان نەبێت .ئەمە زۆر
دەگمەنە .کاتێک ئەمە ڕوودەدات ،کەسانی تر (بۆ نموونە ،پزیشکەکانت) پێویستە پەیڕەوی پرۆسە پزیشکەکانی یاسای
توانای عەقڵی ) (Mental Capacity Actبکەن بۆ بڕیاردان لە "باشترین بەرژەوەندییەکان"ی تۆ.

 .3کاتێک داوای چاودێری دەکەیت ،پێویستە خزمەتگوزاریەكانی دایکایەتی لە 'بەڵێ' دەست پێ بکەن و تەنها ئەو
کاتە دەڵێن نەخێر ئەگەر هۆکاری گونجاویان هەبێت.
ئەگەر دەتەوێت دەستگەیشتنت بۆ خزمەتگوزارییەک هەبێت ،پێویستە دابینکەری خزمەتگوزاری لەدایکبوون 'لە بەڵێ
دەست پێ بکات '.پێویستە ئەوپەڕی هەوڵی خۆیان بدەن بۆ ئەوەی داواكارییەکەت بەدی بێنن .
لە ماوەى چاودێرییەکەت ،مافی ئەوەت هەیە كە ئەو شتە هەڵبژێریت کە بۆ خۆت دروستە .بۆ نموونە ،مافی ئەوەت
هەیە كە شوێنی منداڵبوونەکە هەڵبژێریت .دەتوانیت ئەوە هەڵبژێریت لە نەخۆشخانە ،لە ماڵەوە یان لە ناوەندێکی
لەدایکبوون منداڵت ببێت (یەکەیەکی منداڵبوون کە لە الیەن کۆمەڵێک مامانەوە بەڕێوە دەبرێت) .پێویستە بتوانیت
نەشتەرگەری قەیسەریت هەبێت ئەگەر بتەوێت.
هەندێك جار سنوورداری لە سەر مافەکانت بۆ هەندێک بژاردەی دیاریکراو هەیە .بۆ نموونە ،ڕەنگە ناوەندەکانی دایک
بوون هەندێک ڕێسایان هەبێت کە ئەو کەسانە دیاری دەکات کە دەتوانن بەکاری بێنن ،یان ڕەنگە نەخۆشخانەکان
ڕێسایان دەربارەی ئەوە هەبێت کە کێ دەکرێ لەناو ئاو منداڵی ببێت .ئەمە ڕێسای یاسایی نین .
کاتێک داواكارییەکی خزمەتگوزاری منداڵبوون پێشکەش دەکەیت ،پێویستە هەوڵی خۆیان بدەن ئەو شتە بکەن کە تۆ
دەتەوێت .پێویستە تەنها ئەو کاتە بڵێن 'نەخێر' ئەگەر نەتوانن ئەو چاودێرییەت پێشکەش بکەن کە دەتەوێت.
پێویستە لە سەر بنەمای بارودۆخی کەسیی تۆ بڕیارێک بدەن و هۆکارەکانیشت بۆ ڕوون بکەنەوە .
ناتوانن بە تەنها بڵێن کە سیاسەت یان ڕێساکانیان وا ناڵێت.
هەندێک بژاردە هەن کە دەتوانیت گشت كاتێك بیانکەیت .بۆ نموونە ،ئەگەر دەتەوێت لە ماڵەوە منداڵت ببێت ،هیچ کەس
ناتوانێت ناچارت بکات بۆ نەخۆشخانە بچیت .هەروەها کارێکی یاساییە بێ یارمەتی مامان یان پزیشک منداڵت ببێت.
ئەگەر گوێت لێ نەگیرێت ،یان بژاردەکانت ڕێزیان لێ نەگیرێت ،دەتوانیت داوای ئەوە بکەیت قسە لەگەڵ سەرۆکی
بەشی مامانی )( (Head of Midwiferyبەرپرسی مامانەکان) بکەیت.هەروەها دەتوانیت پەیوەندی بە
Birthrightsبکەیت بۆ ڕاوێژ لە ڕێگەیئیمەیڵەوە.advice@birthrights.org.uk :

 .4مافی ئەوەت هەیە كە گشت پێویستییە بنەڕەتیەکانت بەدی بهێنرێن .
ئەگەر لە نەخۆشخانەیت ،پێویستە بتوانیت دەستت بە گشت ئەو شتە بنەڕەتیانە بگات کە پێویستتە ،بۆ نموونە خواردن،
ئاو ،هێورکەرەوەی ئازار و پشتیوانی چوون بۆ سەرئاو.
پێویستە گوێت لێ بگیرێت و بەجددی وەربگیرێت کاتێک داوای یارمەتی یان چاودێری دەکەیت.
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ئەگەر لە کاتی منداڵبوون داوای هێورکەرەوەی ئازار بکەیت ،پێویستە پێت بدرێت مەگەر هۆکارێکی دروستی پزیشکی
هەبێت کە ئەمە ڕەت بکاتەوە .ئەگەر هۆکار هەبێت ،پێویستە پزیشک یان مامانەکەت هۆکارەکەت بۆ ڕوون بکاتەوە و
گفتوگۆکەت تۆمار بکات.
ئەگەر گوێت لێ نەگیرێت ،دەتوانیت داوای ئەوە بکەیت قسە لەگەڵ بەرپرسی مامانەکان یان پزیشکی قاوشەکە بکەیت.

 .5مافی ئەوەت هەیە كە پشتیوانی بکرێیت و وەک خێزانێک بەیەکەوە بن.
مافەکانی مرۆڤ مافی هەڵبژاردنت پێدەدەن بۆ شوێن و چۆنیەتی منداڵبوون ،و کێش لەگەڵتدا بێت .
پێویستە بتوانیت ئەو کەسە هەڵبژێریت کە لە ماوەى منداڵبوونەکە لەگەڵت دەبێت .ڕەنگە نەخۆشخانەکان و ناوەندەکانی لە
دایکبوون سیاسەتیان هەبێت کە پێت دەڵێت چەند کەست لەگەڵدا بێت ،و بەشێوەیەکی ئاسایی ڕێگە بە مانەوەی منداڵ
نادەن لەگەڵت .سیاسەتی نەخۆشخانەکان هەن بەاڵم ڕێسای یاسایی نین .دەتوانیت قسە لەگەڵ مامانەکەت بکەیت یان
داوای قسەکردن لەگەڵ مامانی بااڵ بکەیت ئەگەر نیگەران بیت.
دەتوانیت بە مامانەکەت بڵێیت ئەگەر کەسێک هەبێت کە ناتەوێت لە کاتی منداڵبوون یان دوای منداڵبوونەکە تۆ ببینێت.

 .6مافی سکااڵکردنت هەیە.
مافی ئەوەت هەیە لە گشت کاتەکانی چاودێرییەکەت بە شکۆ و ڕێزەوە مامەڵەت لەگەڵ بكرێت.
ئەگەر دەربارەی چاودێرییەکەت لە ماوەى دوو گیانیت نیگەرانیت ،دەتوانیت قسە لەگەڵ مامان یان پزیشکەکەت ،یان
سەرۆکی بەشی مامانی )( (Head of Midwiferyمامانی بااڵ) بکەیت بەپێی متمانەی ) (Trustتۆ.
ئەگەر بە وەاڵمێک ڕازی نەبیت ،یان ئەگەر هەست دەکەیت بە شکۆ و ڕێزەوە مامەڵەت لەگەڵ نەکراوە ،دەتوانیت
سکااڵ تۆمار بکەیت .شتێکی ئاساییە سکااڵ تۆمار بکەیت تەنانەت ئەگەر هەست بکەیت ئەوەی بەسەرت هات شتێکی
بچووکە یان هیچ زیانێکی بەرچاوی نەبووە.
تیمی خزمەتگوزاریی ڕاوێژ و پەیوەندیی نەخۆش )(The Patient Advice and Liaison Service (PALS
)teamلە نەخۆشخانەکەت دەتوانێت لە تۆمارکردنی سکااڵ یارمەتیت بدات .
ئەگەر بە وەاڵمەکە ڕازی نەبیت ،دەتوانیت سکااڵکەت بۆ ناوبژیوانی ) (Ombudsmanببەیت.
 Birthrightsهەروەها ڕاوێژی بەخۆڕایی دەربارەی مافەکانت و تۆمارکردنی سکااڵ پێشکەش دەکات.دەتوانیت لە
ڕێگەی ئیمەیڵەوە پەیوەندی بە  Birthrightsبکەیت.advice@birthrights.org.uk :

 .7گشت كاتێك مافی وەرگرتنی چاودێریت هەیە.
ئەو کەسانەی کە 'دانیشتووی ئاسایی'ن لە بەریتانیا مافی وەرگرتنی چاودێریی دەزگای تەندروستیی نیشتمانی
)(NHSـیان بەخۆڕایی هەیە .ئەگەر 'دانیشتووی ئاسایی نیت' ،ڕەنگە پێویست بکات پارەی چاودێرییەکەت بدەیت.
تەنانەت ئەگەر پێویستیش بکات پارەی چاودێرییەکەت بدەیت و ناتوانیت بیدەیت ،هێشتا پێویستە چاودێری منداڵبوونت
پێ بدرێت .ناکرێت پێت بوترێت تا ئەوکاتەی پارە دەدەیت چاوەڕوان بیت.
ڕێساکان دەربارەی ئەوەی کێ پێویستە پارە بدات ،و شێوازی تێچووەکان زۆر ئاڵۆزە.ئەگەر نیگەرانیت دەربارەی
ئەوەی ئایا پێویستە پارەی چاودێری منداڵ بوون بدەیت ،ڕێکخراوی خێرخوازی  Maternity Actionدەتوانێت
یارمەتیت بدات.زانیاری ئۆنالینیان پێشکەش دەکەن.هەروەها خزمەتگوزاری ڕاوێژی ئیمەیڵ و خزمەتگوزاری ڕاوێژی
تەلەفۆنی بەخۆڕاییان هەیەکە وەرگێڕانی تەلەفۆنیش لەخۆ دەگرێت.
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دەست لێ هەڵگرتن.پەرەی ڕاستیەکەمان زانیاری پەیوەست بە یاسا لە شانشینی یەکگرتوو فەراهەم دەکات .ئەم زانیاریانە ڕاستن لە کاتی ئەم
نووسینە ( مایس  .) 2021ئەو یاسایەی لەم ناوچەیە پەیرەودەکرێت قابیلی گۆڕانە .مافەکانی لە دایک بوون بەرپرسیارەتی هەڵناگرێت ئەگەر هاتوو
ئەو گۆڕانکاریانەی بەسەر یاساکە دا دێن لەم باڵوکراوەیە بەسەرچوون .مافەکانی لە دایک بوون هیچ بەرپرسیارەتیەک هەڵناگرێت سەبارەت لە
دەستدان کە لەوانەیە سەرهەڵبدات لە دەرەنجامی پشت بەستن بەو زانیاریانەی لە وپەرەی ڕاستیەکە هەن .مافەکانی لە دایک بوون بەستەری بۆ
ماڵپەری الیەنی سێیەم فەراهەم کردووە کە زانیاری زیاتری پەیوەست دابین دەکات .مافەکانی لە دایک بوون بەرپرس نین لە ناوەرۆکی ماڵپەری
بەستراو ،و ئەم بەستەرانە نابێت وەک قەبوول کردن هەژمار بکرێن.
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