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ڕێنوێنی چاودێر بۆ نەخۆشەكانى BrisDoc
لە کاتێکدا كە تۆ لەژێر چاودێری ئێمەدایت ،دەمەنەوێت هەست بەوە بكەیت كە هاوكاری
دەكرێیت ،سەالمەتیت و زانیاریت پێدەدرێت.
پاراستنى تایبەتمەندی كەسێتى و كەڕامەتى نەخۆشەكانمان یەكسانە بە کوالیتى چاودێریمان.
ئەگەر زانیت كە پێویستیت بە چاودێرێك هەیە لە كاتى ئەنجامدانى ڕاوێژەكانت ،تكایە پرسیار لە
پزیشكى كردەكارى یان كارگوزارى پێشوازى بكە .گەرچی ئامادەبوونى چاودێرێك بەباش
دەزانرێت بۆ هەموو پشكنینێك وورد ،تۆ مافى داواكردنى چاودێرێكت هەیە بۆ هەموو جۆرە
ڕاوێژكاریەك .تكایە ئاگاداربە ،پزیشكە كردەكاریەكانمان مافى ئەوەیان هەیە داوای
ئامادەبوونى چاودێرێك بكەن لە ساتى پشکنیندا ئەگەر هەست بەوە بكەن كە ئامادەبوونى
چاودێرێك پێویستە.
ئەگەر پزیشكە كردەكاری ئەنجامدەرى پشکنین هەست بەوە بكات كە ئامادەبوونى چاودێرێك
پێویستە و تۆش ئەمە ڕەتبكەیتەوە ،لەوانەیە پزیشكە كردەكاریەكە نەیەوێت بەردەوام بێت لە
ئەنجامدانى پشكنینەكە .لەوانەیە داوات لێبكرێت بۆ واژووكردنى فۆڕمێك بۆ ووتنى ئەوەى كە
ئەوان چاودێرێكیان ڕەتكردەوە.
پێویستە چاودێرێك هەمیشە ئامادەبێت لە كاتى ئەنجامدانى پشكنین بۆ منداڵێك  -لەوانەیە ئەوە
یەكێك لە دایباب بێت و هەرچەندە لەوانەیە ئەمە لە هەندێك حاڵەتدا گونجاو نەبێت.
ئەگەر دەتەوێت سیاسەتى چاودێرمان بەتەواوەتى ببینیت ،تكایە پرسیار لە كارگوزارى پێشوازی
بكە.
ئایا چاودێر كێیە؟
چاودێر كەسێكە كە دەتوانێـ لە گەڵت
بێت و هاوكارى تۆ و پزیشکی
كردەكارى بكات لە كاتى ئەنجامدانى
پشکنین یان ڕاوێژكارى پزیشكى.
هەروەها ئەوان بوونیان هەیە بۆ
فەراهەمكردنى چوارچێوەیەكى یاسایى
بۆ پزیشكى كردەكارى لە حاڵەتى
بوونى هەڵە تێگەیشتن یان داواكارى
هەڵە لەالیەن نەخۆشەوە.

كێ دەتوانێت ببێت بە چاودێر؟
لەوانەیە ڕۆڵى چاودێر دیاری بكرێت لەالیەن ئەندامێكى ستافەكەمانەوە یان ئەو كەسانەى لەگەڵتن وەكو
مێرد ،ژن ،سەرپەرشتیار ،دایباب یان هاوڕێ.
منداڵ ناتوانێت ببێت بە چاودێر و نابێت ئامادەبێت لەكاتى پشكنین لە شوێنەكە ئەمە مناداڵى ساوا
ناگرێتەوە
ئەگەر چاودێر مێرد ،ژن ،پارتنەر ،خزم یان هاوڕێ بوو ،داوات لێدەكرێت بۆ ڕێگە پێدان بەو كەسە كە
بتوانێت ئامادەبێت لە كاتى پشکنینەكە و هەڵس و كەوت بكات وەكو چاودێرى تۆ.
ڕەچاوى حاڵەتى تایبەت دەكرێت سەبارەت بە جیاوازى كەلتور و ئاین لەكاتى ئەنجامدانى پشكنیندا.
هەروەها لەوانەیە قورس بێت یان گونجاو نەبێت بۆ ئەوەى ئەندامێكى خێزان یان ڕەگەزى بەرانبەر (یان
مێرد /ژن) ئامادەبن لە كاتى پشکنینەكان.
دەرفەتێكیترى نهێنى یان تایبەت لە نێوان نەخۆش و پزیشكى كردەكار  -بەبێ ئامادەبوونى چاودێر  -لەوانەیە
ڕێكبخرێت ،ئەگەر ئەمە داوابكرێت ،پێش یان دواى هەر پشکنینێكى پزیشكى.

ئایا چ جۆرە چاوەڕوانیەكت دەبێت لە چاودێرێكى BrisDoc؟
چاودێر دەبێت خۆى بە ناو بناسێنێت (یان دەبێت بناسێندرێت لەالیەن پزیشكى كردەكاریەوە) .پێویستە
پزیشكى كردەكاری ناوى چاودێر بنوسێت لە یاداشتنامەیاندا.
پێویستە لە شوێنى پشكنینەكە بوەستن و دەشتوانن ئەوە ببینن كە پزیشكى كردەكاری ئەنجامیدەدات .لەكاتى
ئەنجامدانى پشكنیندا چاودێر دەتوانێت لەالى سەرەوەى كورسیەكەوە بوەستێت ،وە ئەگەر پشكنینەكە
ناڕەحەت یان بێزاركر بوو بۆ تۆ ،لەوانەیە لێت بپرسن بۆ ئەوەى بزانن ئەگەر بتەوێت بۆ ئەوەى دەستیان
بگریت بۆ دڵنیای پێدان و ئارامى پێبەخشین .نابێت دەستت لێبدەن بەبێ ڕێگەپێدانى تۆ.
ئەگەر چاودێر هەر شتێكى بینى كە واى هەست كرد گونجاو نیە ،بەرپرسیاریەتی ئەوەى لەسەرە كە
بیگەیەنێت بە بەڕێوەبەرى شوێنەكە.
ئەندامانى ستافى  BrisDocكە ئەركى چاودێریان هەیە ،هەموویان بەشێوەیەكى گونجاو ڕاهێنراون.
لە حاڵەتى دەگمەندا لەوانەیە چاودێرێك ئامادەنەبێت كە لە ڕەگەزى گونجاودا بێت .لەم حاڵەتانەدا ،پێویستە
پزیشكى كردەكاری گفتوگۆى ئەم حاڵەتەت لەگەڵ بكات ،وە ئەگەر گونجاوبێت ئەوا لەوانەیە بتواندرێت
دیدەنیەكەت بۆ كاتێكیتر دوابخەن یان ئەندامێكیترى ستاف بەردەستبكرێت.

