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به شى یه كه م: راپۆرت

ناوه نده  ته ندروســتیه كانى گه رمیان، روبه ڕوى گرفتێكى ســه ختى 
نه بونى ده رمان و چاره ســه رى پزیشكی بونه ته وه ، ئه مه ش ته ریبه  
بــه وه ى ماوه ى نزیكــه ى 7 مانگه  هیچ ده رمانێك بۆ ئه و ناوه ندانه  

دابین نه كراوه .
نه بونى ده رمان له  ناوه نده  ته ندروستیه كان، راسته وخۆ كاريگه ریی 
له ســه ر ژیانــى هاواڵتیانى ســنوره كه  دانــاوه ، به تایبه تى ئه وانه ى 

دۆخی ته ندروستیان جێگیر نیه  و به كاریگه ری ره وشى داراییانه وه  
پێویستیان به  ده رمان و چاره سه رى ده زگا ته ندروستیه  حكومیه كان 

هه یه .
له م راپۆرته دا به  وردی له سه ر قه باره ى كێشه كه ، هه روه ها هۆكار 

و لێكه وته كانى ده وه ستین.

پێشه كى

1. سه رچاوه كانى دابینكردنى ده رمان بۆ ته ندروستى گەرمیان
ئــەو بــڕە دەرمانــەی بــۆ ســنوری گەرمیــان دابیــن دەکرێــت، 
دابەشــدەکرێت بەســەر 52 بنکەی تەندروســتی و 13 مەڵبەندى 
ته ندروستى و 4 سه نته رى ته ندروستى و 4 نەخۆشخانەی حکومیدا 
کە لە سێ مانگی ئەمساڵ )43 هه زار( چارەخواز سەردانی تەنها 

ئەو 4 نەخۆشخانە حکومیانەیان کردوە.
دابینکردنــی دەرمانیــش بەچەند رێگایەکە کە بەشــێکی لەســەر 
بودجــەی حکومەتی هەرێم  دابین دەکرێت کە بڕى )205( ملیۆن 
دینــار دەکات له  مانگێك دا. رێگایەکــی دیکە لە الیەن وەزارەتی 
تەندروستی عێراق بە بڕێکی کەم لە پشکی پارێزگای سلێمانی بۆ 
ناوچەکە دابین دەکرێت كه  رێژەکەی 13%ـى پارێزگاى سلێمانیه .
بەوتــەی بەڕێوبەری گشــتی تەندروســتی گەرمیان، د. ســیروان 
محه مه د، هیچ کام لەو دو رێگایە ناتوانن بڕی پێداویستی دەرمانی 

ناوچەکە پڕ بکەنەوە.
لەبــارەی ئــەوەی ئەو رێژەیــە كه  بــۆ گەرمیان دیاریکــراوە بەچ 
پێوەرێــک بوە، دەڵێت: دەبێت ئەو پرســیارە ئاڕاســتەی خودی 

وەزارەتی پالندانان بکرێتەوە.
بەرپرســی بەشــی کۆگای دەرمان و پێداویســتیە پزیشکیەکان لە 
ته ندروســتى گەرمیــان، د. محه مەد ئازاد، لــەو بارەیەوە دەڵێت: 
سنورەکە نەخۆشێکی زۆری هەیه ، بەڕاستی ئەو بڕەی دابین کراوە 

کەمــە، تەنانــەت بەجۆرێکە کە ئەو 205 ملیۆن دینارە  ئەگەر 12 
هێندە ببێتەوە تەنها بەشــی دەرمانی درێژ خایەن دەکات، کەچی 
ئــەو بــڕە الی ئێمە بۆ ســەرجەم پێداویســتیە پزیشــکیەکانە كه  

بەمجۆرە دابەشکاری بۆ کراوە:
129 ملیــۆن بــۆ دەرمان، 33 ملیــۆن بۆ پێداویســتی تاقیگەیی، 
33 ملیۆن بۆ پێداویســتی پزیشکی، ئەوەشــی دەمێنێتەوە لەژێر 
دەســەاڵتی بەڕێوبەری گشتی تەندروســتی گەرمیانە کە بۆ ئامێر 

یان بابەتی پێویست دابین دەکرێت.
بریكارى وه زیری ته ندروســتى هه رێم، ئامــاژه  به وه ده كات لەپاش 
ســاڵی 2014ـــه وه  ســەقفێک بــۆ پــاره ى دابینکــراوى ده رمان و 
پێداویســتی پزیشكی ته رخانكراوه  كه  بڕه كه ى 6 ملیاره  و به سه ر 

ناوچه كاندا دابه ش ده كرێت.
د. ره هێــڵ فه ریــدون، وتــى: لــه و 6 ملیاره ، پارێزگاى ســلێمانى 
43%ـــى به رده كه وێــت، به اڵم ئــه م رێژه یه  وه كوخــۆی نادرێت و 

ناعه داله تى هه یه .
ئاماژه ى به وه شــكرد: پێشــنیارمان کردوە ئــەو رێژەیە 2 ملیاری 
دیكــه ى بۆ زیــاد بکرێت، بێگومــان دەبێت ئه وكات بــۆ گەرمیان 
رێژەکە زیاد بکرێت، چونكه  هەندێك ناوچە غەدری لێکراوە، بەاڵم 

هێشتا وەاڵممان وەرنەگرتوە بۆ ئه و داواكاریه مان.
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2. شێوازی دابینکردنی دەرمان بۆ ناوه نده  تەندروستیەکان

كۆگاى ده رمانى ته ندروســتى گه رمیان، به پێی خشته یه ك ده رمان 
به سه ر ناوه نده  ته ندروستیه كان دابه ش ده كات.

د. محه مــه د ئــازاد، به ڕێوبــه رى كــۆگاى ده رمانــى ته ندروســتى 
گه رمیان، وتى: بۆ بنکەکان دو مانگ جارێك بەپێی لیســتێک کە 
پێشکەشــمان دەکرێت و پێویســتیان بە چیە، کۆگا دەرمانیان بۆ 
دابین دەکات، بەاڵم بۆنەخۆشــخانەکان کە بەشــەکانی فریاکەوتن 
لەپێشــترن، هەفتانە داواکاری دەکرێت کە پێویستیان به  چیە بە 
رەچاوکردنی رێژەی سەردانیکردن بۆ نەخۆشخانەکان دیاریکراوە و 

بەو لیستەی داواکاریان کردوە بۆیان دابین دەکرێت.
له شــێوازی دابەشکردنی دەرمان و پێداویســتیە پزیشکیەکان دا، 
هەندێک شوێن پێشخراوە، بەڕێوبەری گشتی تەندروستی گەرمیان 
دەڵێت: ســەرەتا دەبێت بۆ بەشەکانی فریاکەوتن بێت، بەرپرسی 
کۆگای دەرمانیش باس لە رێنماییەکانی وەرگرتنی دەرمان دەکات.
ســەبارەت بەوەی بە چ پێوەرێک دەرمان دابەشــدەکرێت بەســەر 
نەخۆشــخانەکاندا؟ بەڕێوبــەری گشــتی تەندروســتی گەرمیــان، 
دەڵێت: بەشــەکانی فریاکەوتنمان پێش شوێنەکانی دیکە خستوە 
کە حاڵەتەکانی ئەوان زیاتر پێویســتن، پاشــان نەخۆشخانەکان و 
دواتریــش مەڵبەند و بنکە تەندروســتیەکان بەپێی خواســتی ئەو 

رێژەیەی دانیشتوانەی کە هەیەتی.
کاتــی وەرگرتنــی دەرمــان دیاری نەکــراوە، بەوپێیــەی بابەتەکە 
رێژەییــە، بنکە هەیــە 4 مانگە دەرمانی وەرنەگرتوە، بۆ شــوێنی 

دیکەش ماوەکە کەمترە بەپێی داواکاری.
لەگەڵ ئەمەشــدا مەرجەکانی وەرگرتنی دەرمان بەوتەی بەرپرسی 
کــۆگای ده رمــان، لە چەنــد هەنگاوێکدا کورت بونەتــەوە لەکاتی 

تەندەرین بۆ کۆمپانیاکان، لەوانە:
1. دەبێت ده رمانه كه  رەزامەندی کوالێتی کۆنتڕۆڵی هەبێت.

2. ده رمانه كه  ماوەی بەسەرچونی به الی كه مه وه  2 ساڵی مابێت.
رونیشــیكرده وه : هەندێکجــار بەهۆی رێکارەکانــەوە تا دەرمانمان 
بەدەســت دەگات، ده چێتــه  ســاڵ و نیوێــک، ئەو دەرمانانه شــى 
لــە عێراقەوە بۆمــان دێت کێشــەی کاتی بەســه رچونی هەیە کە 
هه بــوه  مانگــی 4 بەدەســتمان گەشــتوە و واده ى به ســه رچونى 
»ئیکســپایەره كه ى« مانگی 6 بوە و تادەگاتە دەســتی نەخۆش  

کاتەکەی تەواو دەبێت.
باســی لەوەشــکرد: تاوەکو ئێســتا هەمــو تەندروســتی گەرمیان 
بەڕادێکــی گەورەی تێدا نیە پێى بڕۆینە ســلێمانی تاوەکو خۆمان 
بەشــی خۆمــان له  ده رمــان بە بێ جیــاکاری وەرگریــن، ئه مه ش 
له كاتێكــدا كۆمپانیای ئه هلــی ئه وتۆ هه یه  10 به ڕادی هه یه  كه چى 

به ڕێوبه رایه تیه كى حكومى ناتوانێت هەیبێت.
وتیشــی: بــۆ جۆرەکانــی دیکەش ئــەوە بەغداد بۆمــان دەنێرێت 
ئەوەنیــە کــە خواســتی ئێمــە بێــت، به شــێوه یه ك 3 ئۆتۆمبیل 

دەرمانمان پێدەگات دوانیان تەنها »موغەزیە«.
»ئەمــە خراپترین بەشــە دەرمانە کە ئێمە وەریدەگرین، ســه ره تا 
دەنێردرێتە پارێزگای سلێمانی و پاشان بۆ گەرمیان دێت، واتا چی 
باش بێت ســلێمانی خۆی ئەیبات و کەمتر بۆ ئێمە دەنێردرێت«. 
د. چیا محه مه د، به ڕێوبه رى پێشــوى كۆگاى ده رمانى ته ندروستى 

گه رمیان، وای وت.
له به رامبــه ردا بریکاری وەزیری تەندروســتی هه رێم، بەتوندی ئەو 
وتەیە رەتدەکاتەوە کە لە پارێزگای ســلێمانیەوە ئەو بەشــەی بۆ 

گەرمیان دێت دەستکاری کرابێت.
د. ره هێــڵ فه ره یدون، وتى: شــتی لەو جــۆرە نیە و ئەگەرهەبێت 
ده بێــت بەدواداچون بکرێت، بــەاڵم دەتوانین بڵێین ناردنی جۆری 

دەرمانەکان گۆڕانکاریان بەسەردا دێت.

3. دروستبونی قەیرانی کەمی دەرمان لە سنوری ئیدارەی گەرمیان
لــە مانگی )11( تشــرینی دوه مى 2021 کەمــی دەرمان روی لە 
ناوەندە تەندروســتیەکان کردوە، بەڕێوبەری گشــتى تەندروستی 
گەرمیــان هۆکارەکــەی دەخاتــە ئه ســتۆی خــودی ئەنجومەنی 
وەزیران. بەرپرســی کۆگای ده رمانیش دەڵێت: ئەمە کارەســاتە 

وەزارەت بۆ ئێمەی دروست کردوە.
د. ســیروان محه مه د، لەبارەی  دروســتبونی قەیرانی دەرمانه وه  
دەڵێت: لە مانگی 11ـــى 2021ـــه وه  ئەم گرفتە ســەریهەڵداوە، 
دەســتبەجێ مانگی 12ـــى 2021 نوسراومان ئاڕاستەی وەزارەتی 
تەندروستی کرد کە لە مانگی 1ـى 2022 دەسەاڵتی خەرجکردنی 
پــارە بگەرێنێتــەوە بــۆ خۆمان، ئێســتا کــە لەمانگــی 5 نزیک 

دەبینەوە، هێشتا هیچمان بۆ نەگەڕاوەتەوە.
ئه مــه ش دۆخێكــى خوڵقانــدوه  كــه  وه ك به ڕێوبــه رى گشــتى 
ته ندروســتى گه رمیــان لــه  لێدوانێكــى رۆژنامه وانــى دا جه ختى 
لێكردوه ته وه : هه رگیز دۆخی ده رمان و پێداویســتی پزیشــكی له  
گەرمیان وه ها خراپ نه بوه  وه كو ئێســتا، ته نانه ت له  ســه رده مى 

شه ڕى داعش و سه ره تاكانى سه رهه ڵدانى قه یرانى داراییش.
الیخۆشــیه وه ، بریــكاری وه زیــری ته ندروســتى هه رێــم، بــاس 
لــه وه ده كات رێــکارەکان گرفتــن، بەجۆرێک رەزامەندی لەســەر 
خەرجکردنــی پارە لــە کۆتایی مانگی ئادار و ســەرەتای مانگی 
نیسانى 2022 گەڕاوەتەوە، بەاڵم هه ر به  بڕیارێكى تری وه زاره تى 
دارایی، ئه و پاره یه ى بۆ ده رمان دانراوه  ناتوانرێت خه رج بكرێت.

د. ره هێــڵ فه ره یدون، رونیكرده وه : بــه  بڕیاری وەزارەتی دارایی 
خەرجکردنی پارە سەرەتا بۆ موچەیە و کۆتا شت بۆ خەرجیەکانی 
دیکەیــە کــە دەرمانیش دەگرێتەوە، ئه وكاتیــش پارەی نەختینە 
لەبانک نامێنێت و کۆمپانیاکانیش ناتوانن بەوجۆرە دەرمان دابین 
بکــەن، بۆیە داوامانکردوە خەرجکردنــی پاره ى ده رمان بکەوێتە 

پێش دابه شكردنى موچە.
بەشــێکی دیکــەی گرفتەکە ئەوەیە کە حکومەت هێشــتا پارەی 
سااڵنی پێشوی کۆمپانیاکانی دەرمانیشی خەرجنەکردوە، ئه مه ش 

بێ متمانەیی دروست کردوە.
د. چیا محەمەد، بەرپرسی پێشوی کۆگای ده رمان و پێداویستیە 
پزیشــکیەکانی ته ندروســتى گه رمیــان وتــی: هێشــتاکە پارەی 
کۆمپانیاکانی دەرمان بۆ ســااڵنی )مانگى 11ـــى 2014 و مانگى 
3ـى 2015( خەرج نەکراوە کە بۆ کۆی پێداویستیە پزیشکیەکانە.
به ڕێوبــه رى ئێســتاى كــۆگاى ده رمانیش حكومــه ت به  به رپرس 
ده زانێــت له م حاڵه ته  »حکومەت خۆی وادەکات کە کۆمپانیاکان 
نەیەنــە پێشــەوە و خەڵک زەرەرمەنــد بێت، ئــەو کۆمپانیایەی 

پارساڵ تەندەرینی کردوە هێشتا 2 سولفەی وەرنەگرتوە«.
د. محه مــه د ئــازاد، وتیشــی: ئێســتاش کــە نزیکین لــه  مانگى 
ئایــاره وه ، بــەاڵم تەندەریــن تــه واو نه بــوه  بۆ كڕینــی ده رمان، 
ئەگەرچــی رێــکارەکان تاوەکــو توانیومانــە تەواومــان کردوە و 

چاوەڕێن کۆمپانیا بێتەوە پێشەوە.
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4. قه باره ى كێشه ى نه بونى ده رمان له  نه خۆشخانه كان

ا. نەخۆشخانەی گشتی کەالر
لە نێو خودی نەخۆشخانەی گشتی کەالر دا سێ دەرمانخانە هەن 

کە بەم جۆرەن:

یه كه م: دەرمانخانەی ناوخۆیی:یه كه م: دەرمانخانەی ناوخۆیی:
ئه م ده رمانخانه یه  تایبەتە بە حاڵەتەکانی نەشــتەرگەری، قاوشی 
منــااڵن و هەنــاوی. بەرپرســی دەرمانخانەکــە، ئەحمەد عاســی، 
دەڵێت: لەمانگی یەکى 2022ـــه وه  توشــی گرفتــی کەمی دەرمان 

بویــن، مــاوەی 4 مانگە گرفتمــان هەیە، بەرێــژەی زیاتر له  %60 
دەرمانەکانمان نەماون، هەمو الیەکیش ئاگاداری ئەو بابەتەن.

وتیشــی: ئەو کەسانەی نەشــتەرگەری ده كه ن، دەبێت راستەوخۆ 
دەرمان وەرگرن، بەاڵم شــتێکی وامان الدەســت ناکەوێت، حاڵەت 
هەبوە ناچار دواى نەشتەرگەری خۆیان رۆشتون دەرمانیان کڕیوە، 

ئەمە بۆ بەشەکانی دیکەش هه ر راسته .
وتیشی: تێكڕا لە کۆی 5 دەرمان، دوانیان بەردەستە.

دوه م: دەرمانخانەی بەشی راوێژکاریی بەیانیاندوه م: دەرمانخانەی بەشی راوێژکاریی بەیانیان
بەرپرسی ئەم بەشە دەڵێت: کێشەیەکی ئه وتۆمان نیە و دەتوانین 
زۆرتریــن رێــژە دابین بکەین و ئەوانەی کە نەخۆش پێویســتیەتی 

دەتوانین لێرە پێیان بدرێت.
بەاڵم له به رامبه ردا بەڕێوبەری نەخۆشــخانەکە باس له  بونى كێشه  
ده كات و ده ڵێــت: ده رمانخانه كانمــان تەنهــا بۆ مــاوەی مانگێکی 
دیکــە دەتوانن دەرمــان بدەنە نەخۆش و رەنگە هیچ دەرمانێکمان 

بەردەست نەبێت.
بەوتــەی پزیشــکێک، ده رمانــه  ئاســاییه كانیش به رده ســت نین، 

ده شڵێت: به زه ییمان به خۆمان و نه خۆشه كان دا دێته وه .
د. ئاســۆ ئه حمه د، پزیشكی پسپۆڕی قوڕگ و لوت و گوێ، وتی: 
ســاده ترین دەرمــان وه كو پاراســیتۆڵ یان قەترەیەکی ئاســایی، 
نامێنێــت و ناتوانیــن بۆ نەخۆشــی بنوســین، ناچاریــن کەمترین 
دەرمان بنوسین تا وەریبگرن، دۆخێکە تیایدا بەزه یمان بە خۆمان 

و نەخۆشەکانیش دا دێتەوە.
وتیشــی: هــۆکاری دیکەشــمان هەیــە، کــە هه ندێكجــار خــودی 
نەخۆشەکەیە كه  دەرمان بەهەدەر دەده ن و پێویستیان بەدەرمان 

نیە و دێن وەریدەگرن.

سێیه م: دەرمانخانەی نەخۆشیە درێژخایەنەکانسێیه م: دەرمانخانەی نەخۆشیە درێژخایەنەکان
بەرێوبەری نەخۆشــخانەکە دەڵێت: لــه و ده رمانخانه یه دا ته نها %5 

ده رمانمان ماوه .
د. حارس محه مه د، وتیشی: ته نها له م ده رمانخانه یه ، به  شێوه یه كى 

خولی »دوری« زیاتر له  7 هه زار نه خۆش كه  ده فته ریان بۆ كراوه  
ده رمــان وه رده گــرن، به اڵم ده رمان به ڕاده یــه ك كه میكردوه  كه  لە 

کۆی 6 جۆری دەرمان رۆژانە ته نها 1 جۆریان بەردەستە.
ئــه م دۆخــه  كاریكردوه ته  ســه ر ئــه و هاواڵتیانه ى كه  نه خۆشــی 

درێژخایه نیان هه یه .
جەالل عەزیز، بەهۆی کەمدەرامەتییەوە تەنها نەخۆشخانەی گشتی 
کەالر هه بوە کە بتوانێت ده رمانى نه خۆشــیه  درێژخایه نیه كه ى كه  
فشــاری خوێنــه ، به ده ســتبێنێت، بەاڵم بەوتەی خــۆی چیتر ئەو 
دەرمانەی كه  دەبێت هەمو رۆژێک بیخوات، لە نەخۆشخانە دەستی 

ناکەوێت.
ئەمە هەمان حاڵەتی نەخۆشێکی شەکرەیە، کەئێستا دەرمانەکانی 

لە دەرمانخانە ئه هلییه كان دەکڕێت.
عه دنان ئەســەد، زیاتر لە 15 ســاڵە توشــی شەکرە بوە، دەڵێت: 
به هۆی نه خۆشــیه كه مه وه  ناتوانم دەرمان وه رنه گرم، بۆیە ئێســتا 
كه  له  نه خۆشــخانه  نیه  به ناچارى له  ده ره وه  به  نزیکه ى 20 هه زار 

دینار دەیکڕم، بۆ ئێمە لەنەخۆشخانە زۆر باشبو، بەاڵم نەماوە.
ئامانــج خەلیل، بەرپرســی دەرمانخانەی راوێــژکاری و درێژخایەن 
لە نەخۆشــخانەی گشــتی کەالر، وتى: كێشــه كه  له  دەرمانخانەی 
داوێژکاری کەمترە و تائێســتاش دەتوانیــن دەرمان دابین بکەین، 
بەاڵم دەرمانخانەی درێژخایەن بەڕاســتی توشــی گرفت بوینەتەوە 
و ناتوانیــن هەمو جۆرێک دابیــن بکەین و چارەخواز ناچارە خۆی 

بیکڕێت.
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بەرێوبەری نەخۆشخانەکە لە بارەی کەمی دەرمان دەڵێت: ئه گەر بە 
وریاییەوە مامەڵەمان نەکردایە، چەندین نەخۆش گیانی سپاردبو، 
بەرپرســی دەرمانخانەى نه خۆشــخانه كه ش دەڵێت: نه خۆشه كانى 

ئێمه  هی روداوى كتوپڕن و پێویستمان به  ده رمانه .
یوسف محەمەد، 35 ساڵ، باس لەوەدەکات سەردانی نەخۆشخانەی 
فریاکەوتنی شــه هید هەژارى کردوه ، لە کۆی چەندین دەرمان کە 
دەبــو وەریبگرێــت تەنها 1 جۆری وه رگرتــوه  و ئه وانى دیكه ى له  

ده ره وه  كڕیوه .
هێمــن کەریــم، بەرپرســی بەشــی دەرمانخانــه ى نەخۆشــخانەی 
فریاكه وتنــى شــەهید هەژار لەکــەالر، دەڵێت: بەهــۆی ئەو رێژە 
زۆرەی ســەردانمان دەکات کــە بەپێی ئامارەکان لە ســێ مانگی 
یەکەمی ئەمساڵدا نزیكه ى 12 هه زار كه س بوه ، فشارێكى زۆرمان 
له ســه ره ، جاری وا هه یە لەکۆی هەمو دەرمانەکان کە بەردەستن، 

5 جۆرمان بەتەواوی لەدەرمانخانە دا نیە.
وتیشــی: حاڵەتەکانی ئێمە کتوپڕن و زۆربه یان روداون به تایبه ت 

روداوی هاتوچۆ، ده بێت دەرمانمان هەبێت، به اڵم نیمانه .
بەوتەی خۆی تەنها بۆ ئەو دەرمانخانەیە مانگانە پێویســتیان به  

20 ملیۆن دینار هەیە.
لە روی دەرمانەکانی دیکەوە بەتایبەت نەخۆشــانی دڵ و جەڵتە، 
دەڵێت: باشترین، بەاڵم بە جۆرێک کەدەرمان بە دانە دانە دەدرێتە 

نەخۆش.
»حاڵەتــەکان بەجۆرێکە ئەگەر بەوریایــەوە مامەڵەمان نەکردایە 
بەڕاســتی چەندین نەخۆشــمان ئێستا گیانی لەدەست دەدا، تەنها 
مانگێکــی دیکــە دەتوانین بەم شــێوە بەردەوام بیــن«. د. کاوە 
محه مه د، به ڕێوبه رى نه خۆشــخانه كه ، به مشــێوه یه  دۆخی خۆیان 

ده گێڕێته وه .
نه بونــى ته نهــا له  بــوارى ده رمــان دا نیه ، به ڵكو له  به شــه كانى 

تریشــدا ره نگى داوه ته وه ، له  نمونه ى تاقیگه . نەخۆشــێک دەڵێت 
من حاڵەتەکەم  فریاکەوتنە، کەچی خۆم رۆشــتم کەرەســتەم بۆ 
خۆم هێناوه ، بەڕێوبەری نەخۆشخانەکەش دەڵێت: چەندین جۆری 

پشکنینمان نەماوە.
جوان مەولود، یەکێکە لەو نەخۆشــانەی پشــکنینی بۆ نوسراوە، 
بــەاڵم هیچ تیبوبێک نەبوە کە پشــکنینەکەی بــۆ ئەنجامبدرێت، 
دەڵێت: خۆم رۆشــتم لەیەکێک لەبەشــەکانی دیکە چەند تیوبێکم 

 هێنا.
به رپرســی به شى تاقیگه ى نه خۆشــخانه كه ، لێزان محه مەد، باس 
له وه ده كات کاریگەری قەیرانی دارایی رەنگی داوەتەوە له ســه ریان 

و بوەتە هۆی کەمی کەرەستەکانیان .
دەڵێــت: گرفتێکــی دیکەمــان ئەنجامدانــی پشــکنینە بــۆ ئــەو 
نەخۆشــانەی حاڵەتەکانیــان گــەرم نیــن، بەاڵم دێنــە الی ئێمە، 

ئەمەش هۆکارە بۆ کەمبونەوەی کەرەستەکان.
هــاوکات بەڕێوبەری نەخۆشــخانەکە نایشــارێتەوە چەندین جۆری 
پشــکنین ناتوانرێــت لە ئێســتادا لــه  نه خۆشــخانه كه یان بكرێت، 
لەوانە: پشــکنینی ڤایرۆســی، پشــکنینی کالســیۆم و پۆتاسیۆم 
و هه ندێــك پشــكنینی گورچیلــە، نه خۆش ده بێت بــه  ناچارى له  

ده ره وه  ئه نجامى بدات.
ئه م كێشه یه  له  به شى دیكه شدا ره نگی داوه ته وه ، بۆنمونه : تیشك.
د. كاوه  محه مــه د، وتــى: ســێ مانگــە کەرەســتمان نەمــاوە بۆ 
ئەنجامدانی ئەشیعە، ئەوەشی بەردەست دەکرێت بەشی ماوەیەکی 

کاتی دەکات.
وتیشــی: بەگشتی کاریگەری نەبونی کەرەستە و دەرمان خەریکە 
دەردەکەوێت، ئەوەشــی بەردەســتە بۆ ماوەیەکــی کاتیە و تەواو 

دەبێت.

ب. نەخۆشخانەی فریاکەوتنی شەهید هەژار لە که الر
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به ڕێوبــه رى کــۆگای دەرمانــى ته ندروســتى گه رمیــان دەڵێــت: 
تائاســتێک ئەم نەخۆشــخانەیە لە وانی دیکە باشترە، بەڕێوبەری 
نەخۆشخانەکەش دەڵێت: دۆخه كه  هه تا ماوه یه كى كه م وا به رده وام 

ده بێت.
د. محه مــه د ئــازاد، به ڕێوبــه رى کــۆگای ده رمان و پێداویســتیە 
پزیشــکیەکان لە تەندروستی گەرمیان وتى: نەخۆشخانەی شه هید 
شــێره ی نەقیب بە بەراورد به  نەخۆشخانەکانی دیکەی سنورەکە، 

دۆخی باشترە.
د. بەناز جەلیل، بەڕێوبەری نەخۆشخانەی شه هید شێرەی نەقیب، 
باســی لەوە کــرد هەوڵی پێویســت دراوە بــە هەماهەنگی لەگەڵ 
تەندروســتی گەرمیان و دەرمان لە هەردو دەرمانخانەی راوێژکاری 
و ناوخــۆى نه خۆشــخانه كه یان دا باشــن، تــا مانگێکــی دیکەیش 

دەتوانن دەرمان دابین بکەن.
بــه اڵم هه ندێك جۆری ده رمانى تایبه ت هه ن، له  نه خۆشــخانه كه دا 

نه ماون.
ســەعید بورهان، بەرپرسی کۆگای دەرمانى نەخۆشخانەی شه هید 
شــێرەی نەقیــب، دەڵێت: کێشــەکە لەدەرمانخانــەی راوێژکارییە 
کەبه شــێکی دەرمانــەکان کــەم بونه تەوە یــان نەمــاون، لەوانە: 

دەرمانی هۆرمۆنات.
به هــۆی نه بونى ده رمانی پێویســته وه ، نه خۆشــه كان ناچار ده بن 

بچنه  ده رمانخانه  ئه هلیه كان.
زەهــرا محه مــه د، 18 ســاڵ، باســی له وه كــرد دواى ســه ردانى 
نه خۆشــخانه كه ، به شــێك لــه و ده رمانانه ى كه  بۆی نوســراوه  له  

ده رمانخانه ى نه خۆشخانه كه دا نه بوه  و له  ده ره وه  كڕیویه تى.
له وباره یه وه ، د. شلێر مەجید، پزیشكی پسپۆڕی ژنان و مناڵبون 
له  نه خۆشــخانه ى شه هید شــێره ى نه قیب، وتى: ئەو دەرمانانەی 
لێــره  هه بێــت بۆیان ده نوســین و پێیــان ده درێــت، ئه گەر جۆرە 
ئەســڵەکە نەبێــت جێگرەوەیان هەیە و دەتوانیــن دابینی بکەین، 
بــەاڵم هەندێک جــۆری دەرمان جێگرەوەی نیە، لەوانە: خەســتی 
خوێن، دەرمانی چاالککردنی هێلکەدان و هیتر، ناچاردەبین بۆیان 

بنوسین و لەدەرەوە وەریبگرن.
لەبارەی ئەوەی پزیشــک چــۆن ئاگادارن لــەو دەرمانانەی رۆژانە 
بەردەســتن یان نامێنن، د. شــلێر باســی لەوە کردوە: رۆژانە بە 
لیستێک کە لەدەرمانخانەى نه خۆشخانه كه مانه وه  بۆمان دەینێرن، 

ئاگاداردەکرێینەوە.
ئه گه رچی دۆخی ده رمانخانه ى ناوخۆیی نه خۆشــخانه كه  باشــتره ، 

به اڵم به وته ى به رپرسه كه ى: وابڕوات توشی گرفت دەبنەوە.
عه لی قادر، وتى: رۆژانە 2 -7 کەیســی نەشــتەر گەریمان هەیە، 
لەگەڵ 10 -12 کەیسی مناڵبون و ئه مانه ش چاره سه ر و ده رمانیان 

پێویسته .
وتیشــی: دەرمانــی خوێنبه ربــون کــە زۆر پێویســتە بەتــەواوی 
کەمبوه تــەوە و بەشــی چه ند رۆژێكمــان ده كات، وه زعه كه ش بەم 

جۆرە بەردەوام بێت توشی کێشە دەبین.
د. بەنــاز جەلیــل، بەڕێوبــەری نەخۆشــخانەکە، دەڵێــت: ئــەم 
دەرمانخانەیە گرنگترە کە دەرمانی پێویستی تێدا بێت، چونکە بۆ 

حاڵەتە لەناکاوەکانە لەگەڵ حاڵەتەکانی نەشتەرگەری.

ت. نەخۆشخانەی شه هید شێرەی نەقیب بۆ ژنان و مناڵبون

 به وته ى به رپرسانى نه خۆشخانه كه ، له  ده رمانخانه ى راوێژكارى دا 
كێشــه یان كه متره  و زیاتر له  ده رمانخانه ى درێژخایه ن دا كێشه كه  

زه قه .
ســامی رەزا، بەرپرســی دەرمانخانەی راوێژکاری لە نەخۆشخانەى 
گشتى شه هید خالد گه رمیانى، باس لەوەدەکات گرفتێکی ئەوتۆیان 
نیە و بەشــێکی زۆری دەرمانیان الدەســت دەکەوێت بە نەخۆشی 

بدەن.
هاوکات بەرێوبەری نەخۆشــخانەکە، سامان سەرتیپ، باسی لەوە 
کــرد: دەرمانخانــەی راوێژکاریــان باشــترە، بــەاڵم ده رمانخانه ى 
نەخۆشیە درێژخایەنەکان کە ماوەیەکی زۆر نیە کراوەتەوە، گرفتی 
هەیــە، بەجۆرێــک له  10 جۆری دەرمان تەنهــا 5 جۆر ماون و بۆ 

نەخۆشــیەکی وەک شــەکرە، لە کۆی 4 دەرمان تەنها 2 جۆریان 
به رده ست هه ن.

ئه گه ر له  روى ده رمانه وه  نه خۆشخانه كه  دۆخی له  نه خۆشخانه كانى 
دیكه ى سنوره كه  باشتر بێت، به اڵم له  بواری دیكه دا خراپه .

موەفەق فەریق، بەرپرســی بەشــی تیشک لە نەخۆشخانەكه  وتى: 
هیــچ فیلمێکمان نەماوە و لە پێش ســەری ســاڵه وه  داوا دەکەین 
بۆمان بنێردرێت، بەاڵم نەهاتوە، پێشتر هەرجارێکیش و بۆکسێک 
دابین کراوە کە 150 -200 فیلمى له خۆگرتوه  و به شــى دو مانگی 

كردوین و پاشان تەواو بوه .
ئه م دۆخه ش به شێك له  هاواڵتیانى ناچار كردوه  كه  به  مۆبایله كانیان 

وێنه ى تیشكه كانیان بگرن و پیشانى پزیشكی بده ن.

پ. نەخۆشخانەی گشتى شەهید خالد گەرمیانی لەکفری
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بەرپرسی مەڵبەندە تەندروستیەکانی  کێشەی دەرمان بە گرفتێکی 
نوێ نازانن، بەاڵم وەکخۆیان دەڵێن: دۆخەکە خراپتر بوە.

عه دنــان ئەحمەد، بەڕێوبــەری مه ڵبه ندى ته ندروســتى گه رمیان، 
وتــى: النیکــەم رۆژانــە 150 نەخــۆش ســەردانی مەڵبەندەکەمان 
دەکەن، بەهیچ شــێوەیەک دەرمانی پێویستمان لەبەردەست نیە، 
هەروەک چەندین دەرمانی دیکەمان نەماون و گرفتەکەش زیاتر لە 

دەرمانی درێژخایەن دایه .
بەرپرســی هۆبەی دەرمان  لە مەڵبەندی تەندروســتی گەرمیان لە 
رزگاری، دەڵێــت: دەرمانمان به  نیوه  كه میكردوه ، ســااڵنی رابردو 
باشتر بو، ئەمساڵ لەگەڵ ئەوەی کە 3 جار دەرمانمان وەرگرتوە، 
بەاڵم ئەوەمان وەرگرتوە کە هەبوە لە کۆگا نەک بەپێی پێویستی 
خۆمان، بۆنمونە شروبێک کە پێویستە 600 دانه  وەربگرین، كه چى 

200 دانه مان پێدراوه .
له هه ندێــك لــه  مه ڵبه نــده كان، بــه  ده رمانــى جێگــره وه  نه بونى 

جۆره كانى ده رمان پڕ ده كه نه وه .
هه ڵگــورد حه مید، به ڕێوبه رى مه ڵبه ندى ته ندروســتى شــێروانه ، 
وتى: بۆگرفتی دەرمان کێشــەمان کەمترە لــه  چاو مه ڵبه نده كانى 

تر، به اڵم هه وڵمانداوه  جۆرێک بەجۆرێکی دیکە پڕبکەینەوە.
ئه گه ر له  هه ندێك مه ڵبه ند به هۆی نه بونى ده رمانه وه  جێگره وه كانیان 
دابه ش بكرێت، ئه وا له  هه ندێك له  مه ڵبه نده كان دا جێگره وه كانیش 

نه ماون.
دلۆڤان رەزاق، پزیشکی گشتی لە مەڵبەندی تەندروستی گەرمیان، 

وتــى: هەندێــك دەرمــان بــەوە کەڤــەر دەکەین کــە جێگرەوەی 
دەنوسین، بەاڵم ده رمانى وا هه یه  جێگره وه ى سێیه میشی نیه .

لــه م حاڵه ته شــدا به  وته ى ئه و پزیشــكه ، ده بێت نه خۆشــه كه  له  
ده ره وه  و به  ناچارى ده رمانه كه  بكڕێت.

هاوشێوە ئەم گرفتە لە مەڵبەندەکانی دیکەی تەندروستیشدا بونی 
هەیە، یەکێکی دیکە لە کێشەکان نەبونی کوتانی دژە ئەنفلۆنزایە 
کە بەڕێوبەری مەڵبەندی تەندروســتی شێروانە، هەڵگورد حەمید، 
لەو بارەیەوە دەڵێت: پێشوتر لە مانگەکانی ئاب و ئه یلول و تشرینی 
یه كــه م دا رێژەیەک پێكوته ى »ڤاكســین« کوتانــی ئەنفلۆنزامان 
پێدەگەشت، بەاڵم ماوەی 2 ساڵە هیچ بڕێکمان پێنەگه یشتوە کە 
ســااڵنە 300 -400 كه س بۆ وەرگرتنی ئەو پێكوته یه  ســەردانمان 

دەکەن.
ســەباح مه جید، بەرپرســی ده رمانخانــه ى راوێــژکاری مه ڵبه ندى 
ته ندروســتى شــه هید د. قاســم، وتى: تاوەکو خۆمان دەسەاڵتی 
کڕینمان هەبو باشتر بوین، ئێستا لە گرفتداین، بەدیلەکانیش بەرەو 
کەمی دەچن، ته نانه ت ده رمانى ساده ى له  نمونه ى پاراسیتۆڵ کە 

رۆژانە پێویستن، ئەوانیش نەماون.
ئەحمــەد غەفــار، بەرپرســی بەشــی دەرمانخانــەی نەخۆشــیه  
درێژخایەنــەکان لە مەڵبەندی تەندروســتی شــەهید د. قاســم له  
رزگارى، دەڵێت: وەجبەی دەرمانمان هەر نەماوە، بەجۆرێک  تەنها 
10% دەرمــان ماون المان، ئەویش ئەو دەرمانانەی کە ســەرەتایی 

و شتی ئاسایین.

5. لێکەوتەکانی گرفتی دەرمان لە مەڵبەندە تەندروستیەکان دا  

بەرێوبــەری یەکێک لە بنکە تەندروســتیەکانی گەرمیان دەڵێت: 
ئەوە دەرمانەی هەیە بەپێی توانای کۆگا بۆمان دابینکراوە، بەاڵم  

ئێستا شروبی کۆکەشمان نەماوە.
عوســمان ئەحمــەد، بەرێوبــەری بنکــەی تەندروســتی گونــدى 
حاجی لەر، باســی لەوەکرد: ســێ مانگ پێش ئێستا دەرمانمان 
وەرگرتــوە، خۆشــمان هەرکات پێویســت بێت ســەردان ئەکەین 
و بەپێــی توانــا دەرمانمان بۆدابیــن دەکرێت، بە نمونە ئێســتا 
دەرمانی »ئەمۆکســیلی شــروبی مناڵ« نەمــاوە، لەگەڵ ئەوەی 
بەشێکی دەرمانەکان نەماون، ناشتوانین ده رمانێکی زۆر بهێنین، 

چونکە توانای هەڵگرتنیمان نیە.
باســی لەوەشکرد: بۆ گوندەکان هەبونی دەرمانی مار و دوپشک 
گرنگــە کە بەردەســت بێت بــه و پێیه ى لەنەخۆشــخانەکانی ناو 
شــارەوە دورن، بــەاڵم ئــەو دەرمانانەمان نیە، ناچــار ده رمانى 

دیكه ى دژه  هه ستیاری به كاردێنین كه  ئه مه ش گونجاو نیه .
نه مانــى ده رمــان لــه  بنكــه كان بــه  راده یه كــه ، كــه  ده رمانــه  

سه ره تاییه كانیش بونیان نه ماوه .
شێرکۆ ئەحمەد، بەڕێوبەری  بنکەی تەندروستی ناحیه ى قۆرەتو، 
دەڵێت: تاکە بنکەین لە ناحیەکەدا و رۆژانە 20 نەخۆش سەردانمان 
دەکات، لەگەڵیشــیدا 4 مانگ جارێک دەرمان وەردەگرین، ئێستا 
پێویستمان بە نزیکەی  20 بۆ 30 جۆری دەرمان هەیە و نیمانه ، 
بۆیە ئیســتا ئەو چارەخوازانەی دێنە المان دەرمانەکە بەردەست 

نەبێت ناچار جێگرەوه یان بۆ دەنوسین.
به پێچه وانه وه  هه ندێك له  بنكه  ته ندروســتیه كان، كێشــه ى كه می 

ده رمانیان نیه ، ئه ویش به هۆی كه می سه ردانكه ره وه .
هۆشــیار محه مه د، به ڕێوبه رى بنكه ى ته ندروستى گه رمك، وتى: 
بەهــۆی کەمی ســەردانكه رانه وه ، توشــی گرفتــی کەمی دەرمان 

نەبوینەتەوە و دەرمانە سەرەتاییەکانمان البەردەستە.
بــه اڵم هه ندێك لــه  بنكه كانى دیكــه  نیگه رانن لــه وه ى جیاكاری 
له نێوان ئه وان و ئه و بنكانه دا ناكرێت كه  سه ردانیكه ریان كه مه .

هادی حسێن، لێپرسراوى بنكه ى ته ندروستى گوندی ساڵح ئاغا، 
وتــى: نه خۆش و ســه ردانكه رمان زۆره  و كارمه نــد و ده رمانمان 
كه مــه ، وایكردوه  فریایان نه كه وین، چونكــه  مانگى له نێوان 600 
-700 نه خۆش سه ردانمان ده كات، كه چى وه ك هه ر بنكه یه كى تر 

حسابى ده رمانمان بۆ كراوه .
وتیشــی: ده بــو مانگى نیســان ده رمــان وه رگرین، بــه اڵم بۆمان 

نه هات، ئێستاش هه ر به شى هه فته یه ك ده رمانمان هه یه .
ئێســتا كه  ده چینــه  نێو وه رزی هاوینــه وه ، هه ندێك جۆری په تا 
و نه خۆشــی زیــاد ده كــه ن به تایبه تى له نێو منــااڵن دا، ئه مه ش 
واپێویست دەکات ده رمانى تایبه ت ئاماده  بكرێت، به اڵم ئه مساڵ 

ئه وه ش نه كراوه .
هادی حســێن، وتى: دەرمانی وەرزیمان نیە بەتایبەت سکچون و 

رشانەوەی مناڵ، ناشزانین کەی دێت.

6. كێشه ى نه بونى ده رمان له  بنکە تەندروستیه كان دا
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ســه نته رى گورچیله ى ده ســتكرد، یه كێكه  له و سه نته رانه ى كه  
پێویســتی به ده رمانه  و ده رمانه كانیشی پاره ی زۆریان ده وێت، 
بــه اڵم به وته ى به ڕێوبه ره كه ى، كێشــه ى نه بونى ده رمانیان نیه  

ئه یلول. مانگى  هه تا 
وتــى:  بەڕێوبــەری ســەنتەرەکە،  مه ولــود،  محه مــه د  كاروان 
گرفتێکــی ئەوتۆمــان نیــە و  تاوەکــو مانگــی 9ـــى ئه مســاڵ 

لەبەردەستە. دەرمانمان 
پێداویســتیە  و  ده رمــان  کــۆگای  بەڕێوبــەری  بەهەمانشــێوە 
به وه كــرد  ئامــاژه ى  گه رمیــان،  ته ندروســتى  پزیشــکیەکانى 
ســه نته ره كه  له ســه ر بودجه ى ته ندروســتى گه رمیــان ده رمانى 

كڕیوه . پێویستی 
بــه اڵم كێشــه ى نه بونــى ده رمــان یان پێداویســتی پزیشــكی، 
لــه  ســه نته ره كانى دیكــه دا به  خه ســتى ره نگــی داوه ته وه ، به  
راده یه ك ســه نته رى تیشــك به هۆی نه بونــى فیلمه وه ، هاواڵتى 
بــه  مۆبایل وێنه ى تیشــكه كانیان ده گرن و پیشــانى پزیشــكی 

ده ده ن.
کاروان محه مه د ره شــید، لێپرسراوى كارگێڕی سه نته رى تیشك 
لــه  كــه الر، جه ختــى له  بونــى ئه و كێشــه یه  كــرده وه  و وتى: 
مــاوەی هەفتەیەکە بۆ هۆبەی ســیتی ســکان نــە عەالگە هەیە 
بۆ ئەشــیعە و نە دەرمان و فیلم، ئه مه ش گەورەترین کێشــەیە 

بوه ته وه . روبەڕومان 
وتیشــی: داواکاریمــان کردوە بــۆ دابینکردنی کەرەســتەکان، 

بــەاڵم بە بیانوی قەیرانــی نه بونى پاره وه  دابین نەکراوە.
ســه نته رى راهێنان و چاره ســه رى ده رونى كــه الر، یه كێكه  له و 

ســه نته رانه ى كه  زیاتر له وانى تر پێویســتی به  ده رمانه ، به اڵم 
ئه ویش به شــی پێویســت ده رمانى بۆ دابین ناكرێت.

فه ره یــدون ئیســماعیل، به ڕێوبــه رى ســه نته ره كه ، وتــى: ئەو 
نەخۆشــانەی ســەردانی ســەنتەره كه مان دەکــەن دو جــۆرن 
)نیرۆســس و سایکۆســس(، هــەردو جۆریــش بەجیاوازیــەوە 

دەرمانە. بە  پێویستیان 
ئامــاژه ى به وه شــكرد: بە زۆری توشــی گرفتــی دەرمان بون، 
کــە بۆ نەخۆشــەکانی ئەمــان چەندینجار کێشــەكە گه وره تره ، 

بەهــۆی تایبتمه ندیی حاڵه ته كانیان.
وتیشــی: بە زۆری یەک جۆر دەرمان بەردەســتە لەکۆی ســێ 
جــۆر کــە پێویســتە نەخــۆش وەریبگرێــت، بۆیــه  هەندێكجار 
جێگرەوەکەی دەنوســین، هه ندێكجاریش جێگره وه ی بۆ نابێت، 
بۆیــە نه خــۆش یەک رێــگای هەیە ئه ویش ئه وه یــه  لە دەرەوە 
دەرمــان بکڕێت، كــه  ئه مــه ش بارگرانیەكــى زۆره ، چونكه  به  

گشــتى نرخی دەرمانی نه خۆشیه  دەرونیه كان گرانە.
كێشــه ى ده رمان له  سه نته رى ددانیش دا هه یه .

د. ئه ركان مه حمود، به ڕێوبه رى ســه نته ره كه ، وتى: به گشــتى 
قەیرانی دەرمان هەیە، کاتێک وەک پزیشــکێک نەخۆش دەبینم 
زیاتــر دەرەکەوێت کە نەخۆشــەکە دێتەوە و پێمان ئەڵێت ئەو 
دەرمانــە نیــە، بەهــۆی ئەوەی ئەزانــم دۆخیان خراپــە ناچار 

دەرمانی جێگرەوەیان بۆ دەنوســین.
وتیشــی: جۆری دەرمانی بەکارهێنراو بۆ نەخۆشەکانمان زیاتر 
دژه  هه وكردن و ئازارشکێنەکانن کە کەمبونەتەوە یان هەندێك 

نەماون. جۆریان هه ر 

7. كێشــه ى نه بونى ده رمان له  ســه نته ره  ته ندروستیه كان دا



چاالكوانێكــى قــه زاى كفری باس له وه ده كات كه رتى ته ندروســتى 
حكومــى بــه ر هێــرش كه وتــوه  و له به رامبــه ر كه رتــى تایبه ت دا 

پاشه كشه ى پێكراوه .
محه مه د شەریف، باس لەوەدەکات: کەرتی تەندروستی بەر هێرش  
کەوتوە، ئەم کەرتە بۆ خزمەتگوزاریە، ئەگەر توانای ئەو خزمەتەی 

نەمێنێت کەواتە چی پێشکەش بەهاواڵتی ده کرێت؟
وتیشــی: دەبینین نەخۆشــخانە ناحکومیەکان پەرەیان پێدەدرێت 
له ســه ر حســابی نه خۆشــخانه  حكومیــه كان، ده شــزانین کە ئه م 
نه خۆشــخانانه   هی كێن؟! هی ئەو کەســانەن پێیەکیان لە حزبە و 

لە حکومەتیشدان.
چاالكوانێكــى دیكــه  باس لــه وه ده كات هاواڵتى باجــی ئه م دۆخه  

ده دات.
کامەران هەمەوەندی، نمونه ى حاڵه تى نه خۆشــی باوكی هێنایه وه  
و وتــى: باوکم توشــی نەخۆشــی چاو بوە، جــۆرە دەرمانێکی بۆ 
دەنوســرێت هەرگیــز نەمتوانیوە لــە نەخۆشــخانەکان وەریبگرم، 

ناچارم 700 دۆالر بدەم لە شوێنێکی دیکەوە بۆم دابین بکرێت.
وتیشی: بەڕاستی هاواڵتی باجی بێ متمانەیی حکومەت دەدات.
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10. چاالكوانێك: كه رتى ته ندروستى به ر هێرش كه وتوه 

زیاتــر له هه ر به شــێك، ده رمانخانــه ى نه خۆشــیه  درێژخایه نه كان 
كاریگه ر بون به م كێشه ى نه بونى ده رمانه وه .

بەوتــەی بەرپرســی به شــى دەرمانــە درێژخایەنەکان لــە کۆگای 
ده رمانــى ته ندروســتى گه رمیــان، ئێســتا 160 جــۆری دەرمانی 

درێژخایەن بەگشتی نەماون.
ئەحمــەد عەبدوڵاڵ، باســی لــه  كه می ئه و پاره یه  كــرد كه  بۆ ئه م 
به شه  دانراوه  و وتى: »ئەو بڕە پارەیەی بۆ گەرمیان دابین کراوە 

کــە 205 ملیۆن دینارە، 12  هێندەی ئەو بودجه یه  بەتەنها بەشــی 
دەرمانی درێژخایەن ناکات«.

لێپرسراوى ده رمانخانه ى راوێژكارى و درێژخایه ن له  نه خۆشخانه ى 
گشــتى كه الر، پێشــبینی خراپتربونى دۆخه كه  ده كات و دەڵێت: 
ئه گەر کێشەکە بەمجۆرە بێت و هیچمان بۆ دابین نەکرێت، توشی 

کێشەی زیاتر دەبینەوە و دەسەاڵتیشمان نیە.

8. كێشه كه  له دابینكردنى ده رمانى نه خۆشانى درێژخایه ن زه ق تره 

یه كێكــى دیكــه  لــه و تێبینیانه ى كــه  هاواڵتیان هه یانــه  له باره ى 
ده رمانى ناو نه خۆشخانه كان و واده كات دڵسارد بن له  وه رگرتنى، 

وه كخۆیان ده یڵێن: خراپی كوالێتیانه .
ئەحمــەد ئیبراهیــم، 20 ســاڵ، وتــى: خراپــی کوالێتــی دەرمان 
وایلێکردم ســەردانی نەخۆشــخانە نەکەمەوە، چونكه  ده رمانێكیان 

پێدام، بەاڵم سودی نەبو.
پزیشــکی پســپۆڕی گورچیله  و میــزه ڕۆ له  بەشــی راوێژکاری لە 
نەخۆشخانەی گشتی کەالر، د. فەرهاد حه سه ن، جه خت ده كاته وه : 

پێویستە ئەو دەرمانانەی دەدرێتە نەخۆش کوالێتی باش بن.
وتیشی: بەشێکی زۆری دەرمانەکان سەرەتایین، ناچارین بۆ زیاتر 
لە 10 نەخۆش یەک جۆر دەرمان بنوســین، ته نانه ت زۆر توشــی 
سەرســوڕمان بوم کەجارێک جۆرە دەرمانێکم بینی کوالێتی باش 
بو و درابو به  نەخۆش، بەاڵم دواتر بینینم کە تەنها نزیكه ى مانگ 

و نیوێكى ماوه  بۆ بەسەرچونی.
له به رامبــه ردا بەڕێوبــەری گشــتى تەندروســتی گەرمیــان، بــاس 

له وه ده كات له  روى كوالێتیه وه  ده رمانه كانیان بێگرفتن.
د. ســیروان محه مه د، وتــى: کوالێتی ده رمانەکانمــان بێ گرفتن، 
ئــەوەی وتراوە ریکالمی ئەو پزیشــکانەیە کە عەقدی نایاســاییان 
له گــەڵ کۆمپانیاکانــی دەرمان دا هەیە بۆ ســاغبونەوەی دەرمانی 

خۆیان.

ئیبراهیــم بەرزنجی، نوێنه رى نه خۆشــانى گورچیلــه  له  گه رمیان، 
كــه  ده رمانی نه خۆشــیه كه یان پێده درێت، باســی لــەوە کرد: ئەو 
دەرمانــەی وەک نەخۆشــانی چاندنــی گورچیلــە پێیــان دەدرێت 
کوالێتی باش نیە. وتى: کاتێک ئەوەمان بۆدەرکەوت کە سەردانی 
پزیشکمان کرد لە سلێمانی و بەنەخۆشەکانی دیکەش هەمان شت 
وتــراوە و ئــاگادار کراونەتــەوە لە كوالێتى ئــه و دەرمانەى پێمان 

دراوه .
د.محه مه د ئازاد، به ڕێوبه رى كۆگاى ده رمانى ته ندروستى گه رمیان، 
دانى به وه دا نا ئه و جۆره  ده رمانه ى بۆ نه خۆشانى چاندنى گورچیله  

دراوه ، كوالێتیه كه ى زۆر باش نه بوه .
وتى: بەهەمانشێوە ئێمەش لەالیەن پزیشکەوە ئاگادار کراوینەتەوە 
لــەو بابەتە، چونكــه  هەمان کاریگەری جــۆرە بڕاندەکەی نیە کە 
سویســریە، به اڵم ئەو دەرمانە خودی سەنتەرەکە لەسەر بودجەی 
تەندروستی گەرمیان کڕیویانە و کوالێتیەکەشی جۆرە هیندیەکەیە.
بــه اڵم به ڕێوبه رى ســه نته رى گورچیله ى ده ســتكرد لــه  گه رمیان، 
كاروان محه مــه د مه ولــود، لەگەڵ ئەوەدا ئاماژە بــەوە دەکات کە 
رێکارە پزیشکیەکانی ده رمانه كه  بێکێشەیە و رێگەپێدانی کوالێتی 

کۆنترۆڵی هەیە، ماوەی بەسەرچونیشی 2 ساڵه .
دەشــڵێت: هیچ کات نوسراوێک یان ئاگاداركردنه وه یه كمان لەسەر 

ئەو بابەتە پێنەگەشتوە.

9. كێشه ى كوالێتى ده رمانه كان

نەخۆشخانە ناحکومیەکان پەرەیان پێدەدرێت له سه ر حسابی 
نه خۆشخانه  حكومیه كان

«

»



»

 حكومه تـــى هه رێـــم 6 ملیـــار دینـــارى ته رخانكـــردوه  بۆ كڕینی ده رمان و پێداویســـتی پزیشـــكی، لـــه و رێژه یه  
مانگانـــه  205 ملیـــۆن دینـــارى بۆ كڕینی ده رمان و پێداویســـتی پزیشـــكی و تاقیگه یی له  ســـنورى ده ســـه اڵتى 
به ڕێوبه رایه تـــى گشـــتى ته ندروســـتى گه رمیـــان ته رخانكـــردوه ، ئـــه م 205 ملیۆنـــه  به شـــى زۆری بـــۆ كڕینـــی 

ته رخانكراوه . ده رمـــان 
بـــه اڵم به وتـــه ى خـــودی بریكاری وه زیـــری ته ندروســـتى و به ڕێوبه رى گشـــتى ته ندروســـتى گه رمیـــان، ئه م بڕه  
پاره یـــه  كه مـــه  و بگـــره  ناعه داله تیشـــی تێـــدا كراوه  و ئـــه و پاره یه ى بـــۆ شـــوێنانى دیكه  ته رخـــان ده كرێت، 

گه رمیان. لـــه   وه ك  زیاتره  

 لـــه  پـــاڵ ئـــه و پاره یـــه ى حكومه تـــى هه رێـــم، گوژمه یه ك ده رمـــان لـــه  وه زاره تى ته ندروســـتى عێراقـــه وه  بۆ 
پارێـــزگاى ســـلێمانى ده نێردرێـــت كـــه   لـــه و بڕه  13%ــــى بـــۆ ته ندروســـتى گه رمیـــان ده نێردرێـــت، ئه مه ش 
چـــی بڕه كـــه ى و چی جـــۆری ده رمانه كانیـــش، له الیـــه ن به رپرســـانى ته ندروســـتى گه رمیانـــه وه  تێبینی زۆری 
له ســـه ره ، به شـــێوه یه ك بـــاس له وه ده كـــه ن كه  نه گونجـــاوه  و زۆربه یشـــی موغه زیـــه  و ده رمانـــى كاریگه ر نین.

 ده زگا ته ندروســـتیه كانى ســـنورى گه رمیـــان روبـــه ڕوى كێشـــه یه كى گـــه وره ى نه بونـــى ده رمـــان بونه تـــه وه ، 
به شـــێوه یه ك كـــه  وه ك به ڕێوبـــه رى گشـــتى ته ندروســـتى گه رمیـــان ئامـــاژه ى پێـــده كات، له  گه رمه ى شـــه ڕى 
داعـــش و ســـه رهه ڵدانى قه یرانـــى داراییـــش، دۆخه كـــه  به مشـــێوه یه  نه بـــوه . هـــۆكارى ئه مـــه ش نه كڕینی هیچ 
بڕێكـــى ده رمانـــه  له الیه ن ته ندروســـتى گه رمیانـــه وه ، به كاریگـــه ری خه رجنه كردنـــى هیچ بڕه  پاره یـــه ك له الیه ن 
ئه نجومه نـــى وه زیرانـــه وه  بـــۆ ئـــه م بـــواره  كه  له  مانگى تشـــرینی دوه مى ســـاڵی پـــاره وه  تا ســـه ره تاى مانگى 
ئایـــاری 2022 به هـــۆی نه بونـــى فه رمانـــى خـــه رج كـــردن و هه روه هـــا نه بونـــى پـــاره ى نه ختینـــه  و جێبەجێ 

نەبونـــی ته ندره ى كڕینـــی ده رمانه وه بـــەو هۆکارانە .

 ئـــه م دۆخـــه  كاریگه ریـــی راســـته وخۆی كردوه تـــه  ســـه ر هاواڵتیـــان، به شـــێوه یه ك كـــه  زۆرینـــه ى ده رمانـــه  
پزیشـــكیه كان كـــه  له  ناوه نده  ته ندروســـتیه كان بۆیان ده نوســـرێت، ناتوانـــن وه ریبگرن و به ناچـــارى له  ده ره وه  

و لـــه  ده رمانخانـــه  ئه هلییـــه كان ده یكڕن.
ئـــه م ره وشـــه  به تایبه تـــى كاریگه ریی زۆر زیاترى له ســـه ر ئه و كه ســـانه  دروســـتكردوه  كه  به ده ســـت نه خۆشـــی 
درێژخایه نـــه وه  ده ناڵێنـــن و زۆرینه شـــیان كه ســـانى به ته مه نـــن و بـــۆ به رده وامیدان بـــه  ژیان پێویســـتیان به و 

ده رمانانـــه  هه یـــه  و له به رامبه ریشـــدا داهاتیان ســـنورداره  بـــۆ ئه وه ى له  بـــازاڕ دا بیكڕن.

 كه مبونـــه وه ى ده رمـــان له  ناوه نـــده  پزیشـــكیه كان، به تایبه تى لـــه  نه خۆشـــخانه  و مه ڵبه نده  ته ندروســـتیه كان 
ئه وانـــه ى ســـه ردانیكه ریان زۆره ، زیاتـــر ره نگى داوه ته وه ، له نێویشـــی دا نه خۆشـــخانه ى گشـــتى كـــه الر به هۆی 
ئـــه وه ى گه وره تریـــن ناوه نـــدى ته ندروســـتى ســـنوره كه یه ، زیاتـــر له  هـــه ر كام لـــه  نه خۆشـــخانه كان روبه ڕوى 
كێشـــه  بوه تـــه وه ، بـــه دواى ئـــه ودا نه خۆشـــخانه ى فریاكه وتنى شـــه هید هه ژار و دواتر نه خۆشـــخانه ى شـــه هید 

شـــێره ى نه قیـــب بۆ ژنان و مناڵبون و پاشـــان نه خۆشـــخانه ى گشـــتى شـــه هید خالـــد گه رمیانى لـــه  كفری.
کێشـــەکە لـــە مەڵبەندەکانیـــش دا زۆر زەقـــە بەتایبەت ئەوانەی ســـەردانیکەرانیان زۆرەم لە ســـەنتەرەکانیش دا 

بەهەمان شـــێوە.
له به رامبه ردا هه ندێك له  بنكه  ته ندروســـتیه كان كه  ســـه ردانیكه ریان كه مه ، كێشه یه كی ئه وتۆیان نییه .

یه كه م: ده ره نجامیه كه م: ده ره نجام

به شى دوه م: ده ره نجام و راسپارده كان

.

.

.

.

.

9

 ئـــه م دۆخـــه  وایكردوه  جـــۆری ده رمانه  به رده ســـته كان زۆر ســـنوردار بـــن و ته نها ئـــه و ده رمانانـــه  هه بن كه  
به ربـــاڵون، به پێچه وانـــه وه  هه ندێـــك ده رمانـــى نه وعـــی هـــه ن بونیـــان نه مێنێت.

هـــه روه ك كوالێتـــى و جـــۆری ئـــه و ده رمانانه یشـــی ده كڕدرێـــن، تێبیینیـــان له ســـه ره ، چ له الیـــه ن هاواڵتیان و 
ته نانـــه ت پزیشكانیشـــه وه ، به شـــێوه یه ك وایكـــردوه  متمانه یـــان بـــه و چاره ســـه ر و ده رمانانـــه  الواز بێـــت و 

وه رینه گـــرن.

.
 جگـــه  لـــه  ده رمـــان، دۆخـــی پێداویســـتییه  پزیشـــكی و تاقیگه ییه كانیـــش خراپن، بـــه  راده یه ك لـــه  هه ندێك 
له ناوه نـــده  پزیشـــكیه كان ته نانـــه ت فلیـــم به رده ســـت نیـــه  بـــۆ چاپكردنى تیشـــك، یـــان تیوب و پێداویســـتی 

پشـــكنینی تاقیگه یـــی بونـــى نیه .
.
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دوه م: راسپارده كاندوه م: راسپارده كان

1. بـــه  گوێـــره ى به دواداچونه كانمـــان، ئـــه م كێشـــه یه  هه مو ســـاڵێك دوبـــاره  ده بێته وه ، بـــه وه ى چه ند مانگێك له  ســـاڵی 
نـــوێ تێده په ڕێـــت و ئینجـــا ئه نجومه نـــى وه زیـــران ره زامه نـــدى و ده ســـه اڵتى خه رجكردنـــى پـــاره ى كڕینـــی ده رمـــان و 
پێداویســـتی پزیشـــكی ده دات بـــه  وه زاره تـــى ته ندروســـتى و له وێشـــه وه  بـــۆ به ڕێوبه رایه تیه  گشـــتیه كان، به اڵم ئه مســـاڵ 

جیـــاواز له  ســـااڵنى تـــر دواكه وتوه .
ئه مـــه ش رۆتینێكـــه  كـــه  ده گاتـــه  ئاســـتى شـــه رمه زاریی، چونكه  ناكرێـــت ســـێكته رێكى وه كو ته ندروســـتى كـــه  په یوه ندی 
راســـته وخۆی بـــه  ژیانـــى خه ڵكیه وه  هه یـــه ، به مشـــێوه  خه مســـاردانه  مامه ڵه ى له گه ڵـــدا بكرێـــت، به ڵكو پێویســـته  خه می 
بخورێـــت و ته نانـــه ت پێـــش كۆتایـــی هاتنى ســـاڵ یان بـــه  ماوه یه كـــى كه م له  پـــاش هاتنى ســـاڵی نوێ، ده ســـه اڵته كان 

شـــۆڕ بکرێتەوه .

2. ئـــه م كێشـــه یه  یه كێكـــى تـــره  لـــه  ده رهاویشـــته كانى بونـــى ئـــه و سیســـته مه  مه ركه زییـــه  تونـــد و بێگیانـــه ی كـــه  له  
هه رێمـــى كوردســـتان دا بونـــى هه یـــه ، به شـــێوه یه ك كـــۆی كایـــه كان لـــه  بچوكتریـــن ناوچـــه وه  بـــۆ گه وره تریـــن ناوچه ، 
گرێـــدراوه  بـــه  ئه نجومه نـــى وه زیرانه وه  و ده ســـه اڵته كان ته نها له ده ســـتى ئـــه و ئه نجومه نـــه دا كۆكراوه تـــه وه ، به بێ ئه وه ى 
ئه نجومه نه كـــه  بتوانێـــت وه اڵمـــى خێـــرای داوخواســـتى هاواڵتیان بداتـــه وه  و رۆتین و به هـــه ده ردان و ته نانـــه ت گه نده ڵیش 

كـــه م بكاته وه .
بۆیـــه  پێویســـته  كار بكرێت بـــۆ كۆتاییهێنـــان بـــه م سیســـته مه  و به رقه راركردنى سیســـته مێكى المه ركه زیی، به شـــێوه یه ك 
كـــه  مافـــی هه مـــو ناوچـــه كان وه كـــو یه كتر بـــدات و ده ســـه اڵتیش له  هه مـــو ئاســـته كاندا بـــۆ ناوچـــه كان و هاواڵتیه كانى 
شـــۆڕ بكاتـــه وه ، به شـــێوه یه ك له ســـه ر بنه ماى ئامـــار و روپێوی ورد و دروســـت، ده ســـه اڵتى دارایی بۆ كڕینـــی ده رمان و 

پێداویســـتی پزیشـــكی بدرێت به  خـــودی ناوه نده  ته ندروســـتیه كان.

3. ئـــه و گوژمـــه  پاره یه ى حكومه تـــى هه رێم ته رخانـــى كردوه  بۆ ته ندروســـتى گه رمیان، به وته ى به رپرســـانى ته ندروســـتى 
گه رمیـــان كه مـــه  و ناعه داله تیه كـــى به رچـــاوه ، ته نانـــه ت ئه گـــه ر بـــه  باشـــی دابـــه ش بكرێـــت، به ته نها به شـــى ده رمانى 

نه خۆشـــیه  درێژخایه نـــه كان ناكات.
بۆیـــه  پێویســـته  حكومه تـــى هه رێـــم پێداچونـــه وه  بـــه م دابه شـــكردنه ى گوژمه  و پـــاره كان دا بـــكات، هه روه ك رونیشـــی 
بكاتـــه وه  به شـــێوه یه كى شـــه فاف كـــه  ئـــه م گوژمانـــه  له ســـه ر چ بنه مایـــه ك و چـــۆن دابـــه ش كـــراون، ئه مـــه ش له پێناو 

چه ســـپاندنى پرنســـیپی عه دالـــه ت دا.

4. ده بێـــت وه زاره تـــى ته ندروســـتى عێراق و فه رمانگه ى ته ندروســـتى ســـلێمانى، ئـــه و تێبینی و ره خنانـــه  به هه ند وه ربگرن 
كـــه  روبه ڕویـــان ده بێتـــه وه  لـــه  به ركه وتـــه ى گه رمیـــان لـــه و ده رمـــان و پێداویســـتیه  پزیشـــكیانه ى كه  له ســـه ر بودجه ى 
حكومه تـــى فیـــدراڵ ده نێردرێـــت، ئه مـــه ش چ له  روى بـــڕی گوژمه كه  و چ لـــه  روى چۆنیه تى و جۆر و كوالێتـــی ئه و ده رمان 

و پێداویســـتیانه ى كـــه  ده نێردرێن، به شـــێوه یه ك ره چـــاوى عه داله تى تێـــدا بكرێت.

5. له نێـــو ته ندروســـتى گه رمیانـــدا بنه ماكانـــى دابه شـــكردنى ده رمـــان و پێداویســـتیه كان رون و ورد و دیراســـه كراو نیـــن، 
هه ســـتمان به وه نه كـــرد ته ندروســـتى گه رمیـــان هیـــچ هه ڵســـه نگاندن و پێوانه یه كـــى ناوخۆیـــی وردی بـــۆ ئه م مه به ســـته  
ئامـــاده  كردبێت و له ســـه ر ئه و بنه مایـــه  ده رمان دابه ش بـــكات، ئه مـــه ش واده كات زۆرجار ده رمانه كان روبـــه ڕوى خراپبون 

یان دابه شـــنه كردنى به شـــێوه ى دروســـت و نه گه یشـــتنى به ده ســـتى كه ســـانى شایســـته  ببێته وه .
بۆیـــه  هانـــى ته ندروســـتى گه رمیـــان ده ده ین، كـــه  ســـه ره تا روپێوییه كى ورد بـــكات و دواتـــر پێوانه یه كى رون ده ســـتنیان 
بـــكات و له ســـه ر بنه ماى ئـــه و پێوانه یـــه  ده رمان و پێداویســـتیه كان دابـــه ش بكات، به مـــه ش خۆی دورده گرێـــت له  خراپ 

ئیـــداره دان و به هه ده ردان.
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6. به وپێیـــه ى ئـــه م كێشـــانه  قابیلـــی دوباره بونه وه ن، بۆیـــه  هانى ته ندروســـتى گه رمیـــان ده ده ین كه  پێشـــتر ئاماده كاری 
پێویســـت بكه ن، چ له  خه زنكردنى ده رمانى پێویســـت، چ له  دابه شـــكردنى كورتهێنانى ده رمانه كان به ســـه ر مانگه كان، نه ك 
ئـــه وه ى كورتهێنانـــه كان هه مویـــان له  یـــه ك یان دو مانگـــدا كورت ببنـــه وه ، كه  ئه مه ش زۆر بـــه  ناوه نده  ته ندروســـتیه كان 

و هاواڵتیانیشـــه وه  دیار ده بێت.

7. پێشـــنیاز ده كه یـــن ته ندروســـتى گه رمیـــان بایه خـــى زیاتر به و توێژانـــه  بدات كه  زیاتر لـــه  هه ر توێژێكى تر پێویســـتیان 
بـــه  ده رمانـــه ، به تایبه تیـــش له مه یانـــدا مه به ســـتمان لەوە کەســـانەیە کـــە نه خۆشـــی درێژخایه نیان هەیە، كه به شـــى زۆری 
ئه مانـــه  به ســـااڵچون و ره نگـــه  داهاتـــى ئه وتۆیـــان نه بێت بـــۆ كڕینى ده رمان له  بـــازاڕ و بێبه شكردنیشـــیان لـــه  وه رگرتنى 

ده رمـــان، زیاتـــر له  هه ر توێژێكـــی تر، به مانـــه وه  دیار بێت.

8. هانـــى ته ندروســـتى گه رمیـــان ده ده یـــن كـــه  به دواداچـــون بـــۆ ئـــه و تێبینـــی و ده نگۆیانه  بـــكات كـــه  په یوه ندیان به  
كوالێتـــی ده رمانـــه وه  هه یـــه ، نه ك ئـــه وه ى راســـته وخۆ و به بێ به دواداچـــون ره دیان بكاتـــه وه . چونكه  چه ندێـــك گه یاندنى 

ده رمـــان به  ده ســـتى نه خـــۆش گرنگه ، لـــه وه ش زیاتر بونى ئـــه و ده رمانانـــه  به  كوالێتى بـــاش، پێویســـت و گرنگه .

* ستافى یه كه ى چاودێرى حكومه تى خۆجێی گه رمیان:
1. زریان محه مه د
2. سروە کەریم

 بۆ په یوه ندى
 07701923662 - 07740878153

 Radiodeng@yahoo.com
 yakaychawderigarmyan@gmail.com

www.radiodeng.net

له باره ى )یه كه ى چاودێریی حكومه تى خۆجێی گه رمیان(ـه وه 

یه كه یه كــى رۆژنامه وانى و به دواداچونى تایبه تى رادیۆی ده نگه  به  
 )NED( پاڵپشــتی سندوقی نیشتمانى بۆ دیموكراسی ئه مریكی
ساڵی 2017 دامه زراوه ، كارى چاودێرییكردنى حكومه تى خۆجێیی 
گه رمیــان ئه نجــام ده دات به مه به ســتى پــه ره دان به كاره كانیان و 
هه روه هــا بــره ودان به  پرۆســه ى چاودێرییكردن و شــه فافیه ت و 
پته وكردنى په یوه ندیی نێوان هاواڵتى و ده ســه اڵت و دروستكردنى 
لێكتێگه یشتنێكى باشتر بۆ په ره دانى زیاتر به  خزمه تگوزاریه كان.

* ئامانجى یه كه 
1. بره ودان به  پرۆسه ى چاودێرییكردن وه كو بنه مایه كى گرنگ له  

پیاده كردنى حكومه تی پێشكه وتو و دیموكراسی.
2. دروســتكردنى كۆده نگى له گه ڵ ده زگا حكومیه كان به مه به ستى 
دروســتكردنى فشــار بــۆ ئه نجامدانى پــرۆژه ى خزمه تگوزاریی بۆ 

ده ڤه ره كه .
3. به دواداچونكردن بۆ كێشــه و گرفته كان و ده ستنیشانكردنیان و 
ئاراسته كردنى بۆ الیه نه  فه رمیه كان، به مه به ستى چاره سه ركردنیان.
4. دروستكردنى رایه ڵه و پته وكردنى له نێوان هاواڵتیان و حكومه ت 
دا، هه روه ها هێنانه  ئاراى لێكتێگه یشتنێكى باشتر له نێوان هه ردوال 

له روى دابینكردنى خزمه تگوزاریه كانه وه .


