ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق
كوردستان  -هةولري

Kurdistan Parliament - Iraqi
Kurdistan - Erbil

ليَذنةى كاروبارى تةندروستى و ذينطة

ذمارة:
رؤذ:

NO:
/

بؤ /بةرِيَز سةرؤكايةتى ثةرلةمانى كوردستان – عيَراق
بابةت /رِاسثاردةكانى ليذنةى كاروبارى تةندروستى و ذينطة
يةكةم //لة هةموو بةركانى جةنطدا (خةتى يةكةم) ثيَويستة سندوقى فرياطوزارى
سةرةتايى هةبيَت .وة لة(خةتى دووةم)ى جةنطدا كة دةكةويَتة دوايانةوة ،هةموو
ثيَداويستية تةندروستيةكان هةبيَت ،كة ثيَكهاتبيَت لة (ثزيشك و كارمةندى تةندروستى
و دةرمان و بةثيَى ثيَويستى ثيَشمةرطة ،سةيارةى فرياكةوتنى خيَرا ،بةثيَى جياوازى لة
نيَوان ميحوةر و بنكةى جةبهةكاندا ،هةروةها تيمى تةندروستى طةرِؤك بةردةوام
سةردانيان بكات ،هاوكات بؤ ثاراستنى دةرمان ثيَويستة بةثيَى رِيَنمايية تةندروستيةكان
هةلَبطرييَت لة يةكة سةربازيةكاندا.
دووةم//
أ -دابني كردنى كالَوى (خودة+بةرهةتاو) ثيَداويستى جؤراو جؤرى ترى كة تةندروستى
ثيَشمةرطة دةثاريَزيَت ،هاوكات دابينكردنى ئاو و خواردنى ستاندارد و طةياندن لةكاتى
خؤيدا ،وة بوونى يةكةيةكى تايبةت بؤ ضاوديَرى سةالمةتى ئةو خواردنانةى كة لة رِيَى
كؤمةكةوة لة اليةن مةدةنيةوة دةهيَنريَن بؤ ثيَشمةرطة و بؤ ئاوارةكان.
أ -ليذنةيةكى تايبةت لة وةزارةتى تةندروستى ثيَك بهيَندريَت ،بؤ زوو برِياردان
لةسةر ئةو ثيَشمةرطة بريندارانةى كة برينةكةيان سةختة ،وة ضارةسةريان لة
دةرةوةى ووالَتة ،وة زوو رِةوانة كردنيان ئةطةر ثيَويست بوو.

DATE: /

سيَيةم//
كردنةوةو دامةزراندنى نةخؤ خانةيةكى تايبةتى سةربازى ،بة هةموو ثيَويستيةكانةوةو جياكردنةوةى لة نةخؤ خانةكانى مةدةنى ،وة هةروةها ثيَدانى دةرمالَةيةكى تايبةت
يان سوثاس و ثيَزانني بؤ ئةو ثزيشك و كارمةند و ؤفيَرى ئةمبوالنسانةى لةبةرةكانى
جةنطدا خزمةت دةكةن ياخود كردوويانة
ضوارةم//
أ -ثيَويتسة ثةلة بكريَت لة دابني كردنى تيمةكانى ضارةسةرى نةخؤ يةكانى
دةروونى و ميَشكى ضونكة سايكؤلؤجى ئاوارةكان لة ئاستيَكى زؤر خراثداية.
ب -دابني كردنى ماكوتة(كوتان) لةسةرضاوةى جيهانى باوةرِثيَكراو ،دةست ثيَكردنى
كوتانى جؤراو جؤر بؤ ئاوارةكان ،بةتايبةتى منالَةكان بؤ رِيَطةطرتن لة
بالَوكردنةوةى نةخؤ ى.
ج -دامةزراندنى ضةند ثزيشك و كارمةنديَكى تةندروستى و زياد كردنى ذمارةى
ئؤتؤمب َي ى فرياكةوتنى خيَرا ،بؤ ثرِكردنةوةى ئةو بؤ ايةى كة ئيَستا هةية ،لة بوارى
تةندروستى لةناو يةكة سةربازى و ئاوارةكاندا .هاوكات داوا لة رِيَكخراوى تةندروستى
جيهانى و رِيَكخراوة نيَودةولَةتيةكان بكريَت ،بؤ هاوكارى ثيَداويستى ية تةندروستيةكان
بة تايبةت ( دةرمان) ،وة بةتايبةت بؤ ثاريزطاى دهؤك كة زؤرترينى ريَذةى ئاوارةكانى
ليَية.
ثيَن ةم//
أ -ثيَويستة ثةلة بكريَت لة دروست كردنى كةمثى ستانداردا تايبةت بة ئاوارةكان ،بة
هةموو ثيَداويستيةكانةوة بؤ دلَنيابوون لة ثاكى ئاوى خواردنةوة و هةبوونى
طةرماو ( )w.cئاوةرِؤ بؤ فرِيَدانى ثا ةرِؤى مرؤيى و نامرؤيى ،بؤ رِيَطة طرتن لة
بالَوبوونةوةى نةخؤ ى.
ب -دابينكردنى بنكةى تةندروستى مةيدانى كاتى ،لةناو كةمثى ئاوارةكاندا كة هةموو
ئاسانكارييةكى تةندروستى تيَدابيَت ،وةكو ثشكنني و ضارةسةر و نة تةرطةرى وة

سةردانى بةردةوامى تيمى تةندروستى طةرِؤك ،هةروةها ثيَدانى رِيَنمايى بؤ
بةرزكردنةوةى ئاستى هؤ يارى تةندروستى و ذينطةيى بة ئاوارةكان.
لةكة َ ريزدا......
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