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ئایا بۆ کێشەکانی تەندروستی و چارەسەری 

خۆت، واڵتی تورکیات لەبەرچاو گرتووە؟

تورکیا شوێنێکی گونجاوە بۆ چارەسەری 

کێشەکانی تەندروستی و چارەسەری نەخۆشی!

ساڵی پێشوو، 520.000 نەخۆش و خزمەکانیان واڵتی تورکیایان بۆ 

کێشەکانی تەندروستی چارەسەری خۆیان هەڵبژاردووە.*

تورکیا تەنیا شوێنێک نییە بۆ ڕابواردن لە تیشکی هەتاو لە 300 ڕۆژ لەساڵدا، بەڵکوو ڕیکخراوەی تەندروستی جیهانی 

)WHO( ئەوی وەکوو یەکێک لە واڵتانی خاوەن تواناییەکی شاراوەی بەرزە لەبواری گەشتوگوزاری تەندروستی دەزانێ. 

جگە لەوە، تورکیا لە ئاست واڵتانی تردا لە دەرەوەی واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا خاوەن تایبەمتەندی و ئاسانکاری 

تەندروستی و چارەسەری نەخۆشی پەسەندکراوی JCI زۆرترە. تورکیا هەڵبژاردە چارەسەری بە خەرجییەکی باش لە 

نەخۆشخانەکانی پۆلێن یەک و پەسەندکراوی JCI پێشکەشی نەخۆشەکان دەکات و ئامادەکراوە 

بە ئامێرەکانی دەستنیشانکردن و چارەسەری بە ئاخرین تەکنۆلۆژیایەوە، لە باشرتین پزیشک کە لە 

بواری خۆیدا لە جیهاندا نارساوە، سوود وەدەگرێ و خزمەتگوزاری بە کوالیتی بەرز  لە بەشەکانی 

نەخۆشەکانی نێونەتەویی پێشکەش دەکات.

خزمەتگوزاری خاوەن کوالیتی لە نەخۆشخانەکانی 

ئامادەکراو بە ئاخرین تەکنۆلۆژیا

خەرجی شیاو

داخوازییەکانی نهێنی

ئاسانکارییەکانی گەرمایی

پشوویەکی پێش و دوای 

چارەسەری ئێوە

ڕاپۆرتی سااڵنەی وەزارەتی تەندروستی کۆماری تورکیا لە ساڵی 2012 * 

من نەشتەرگەری 

چاندنەوەی مووم لە 

تورکیا کردووە.

من چارەسەری نەزۆکیم 

لە تورکیا کردووە و 

ئێستاش منداڵم بووە.

تورکیا خاوەن 

پێشکەوتووترین 

تەکنۆلۆجیای پیشکی 

چاوە، من ئەوەم بە 

چاوی خۆم بینیوە!

من لە تورکیا 

نەشتەرگەری بای 

پاس)by-pass(ی 

سەرکەوتووم بوو.

من لە والت خۆم ناچار 

بووم بۆهەڵگرتنەوەی 

MRI 3 مانگ چاوەڕێ 

بم، بە اڵم لە تورکیا 

بە خێرایی MRI من 

هەڵگیراوە.

من تورکیام بۆ 

چاندنەوەی جگەری 

خۆم هەڵبژارد.



 

  

ئەم بوارە پزیشکییانەی کە دەتوانی لە پەیوەندی ئەواندا لە تورکیا 

خزمەتگوزاری تەندروستی و چارەسەری نەخۆشی وەرگری

دەستنیشانکردنی نەخۆشی

سیستەمەکانی وێنەهەڵگری

چاوەدێری ددان پەیوەندیدانی 

ئەندام

چاندنەوەی موو

پێست و چوانکاری

دڵناسی )کاردیۆلۆژی(

پزیشکی چاو

سیستەمی چارەسەری 

)ENT( یەکپارچە

)IVF( جووتکردنی دەستکرد

چارەسەری نەزۆکی

ئۆرتۆپێدی

 )هێنانە جێگای ئێسک(

پزیشکی وەرزشی

SPA چارەسەری گەرمایی و

لەش ساغی
چاوەدێری لە بەسااڵچوان

پزیشکی بەسااڵچوان

تومۆرزانینەشتەرگەری گشتی

دەمانی شێرپەنجە

خزمەتگوزاری lookingcare لە درێژایی 

ڕێگادا هاوڕێتان دەبێت!
لە کاتی هانەژوور تاکوو ڕۆیشتنەوە  لە تورکیا ، خزمەتگوزاری پشتگیری پێشکەشکراو لە الیەن نەخۆشخانەکانی الیەنی 

ئێمە ئاسایش و ساڵمەتی ئێوە دەستەبەر دەکەن. لە ماوەی ئەم خولەدا، هەر کاتێک کە ئێوە لە بواری تەندروستیدا 

تووشی کێشە بن، ئێمە هەمووکات لە  التان دەبین.
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حەوت ڕۆژی هەفتە
 ٢٤ ساعەتی شەو و ڕۆژ

تەندروستی و چارەسەری ئۆنالین

 lookingcare خزمەتگوزاری

کاریگەریرتین و متامنەترین 

هەڵبژاردەکانی چارەسەری بە باشرتین 

خەرجی کە تایبەت بە ئێوە لەبەرچاو 

گیراون، پێشکەشتان دەکرێ!

نەخۆشەکان و خزمەکانیان دەتوانن 

»خزمەتگوزاری بە بەرزترین کوالیتی و 

گونجاوترین نرخ« وەرگرن و لە 

ڕێگەی ناونووسین لە ماڵپەڕی 

www.lookingcare.com بە خۆڕایی لە 

خزمەتگوزاری ئاگاداری ئێمە سوود وەرگرن. 

تیمی ئێمە بەدیهاتوو لە پزیشکانی پسپۆڕ 

لە lookingcareیە، بۆ دەستپێراگەیشتنی 

ئێوە بە باشرتین چارەسەری و خەرجی، 

خزمەتگوزاری پشتگیری پێشکەش دەکەن.

ڕێبازی ڕەوشت و زانست

پڕۆسەی باشرتبوون لە ٧ قۆناغدا

قۆناغی قۆناغی قۆناغی قۆناغی قۆناغی قۆناغی قۆناغی

گەشتیاری تەندروستی  لە ساڵەکانی دواییدا بە توندی بەرەو پێشکەوتنە، لە ژێر 

بەڕیوەبەرایەتی کورای کابیر، پزیشکی یەکێک لە 

پێشڕەوانی گەشتیاری تەندروستی لە تورکیادا دامەزراوە.

لەم سیستەمەدا کە بەدیهاتووە لە نوینەرانی تاکەکەسی و یاسایی)شەریکەیی( 

لە هەموو جیهانندا، زانیاری تایبەت بە خزمەتگوزاری تەندروستی و چارەسەری 

پسپۆڕی و مرۆڤی لە سنووری کرداری پزیشکیدا پێشکەش سەکرێن. 

لە سکۆکانی lookingcareدا جگە لە نەخۆشخانەکانی پێشکەوتوو و 

پەسەندکراوی JCI ناوندەکانی چارەسەری و دەستنیشانکردنی نەخۆشی بۆ 

لقەکانی تایبەت، گەشتیاری تەندروستی گەرمایی و خزمەتگوزاری چاوەدێری 

سەروو هەیە.

ناونووسی لە 

سیستەمی ئێمەدا

پر کردنەوەی فۆرمی 

زانیاری

سیستەمی ئێمە 

گونجاوترین و بە 

باشرتین تێچوون، 

نەخۆشخانەتان پێ 

پێشنیار دەکات

نەخۆشخانەی 

هەڵبژاردەی ئێوە 

پەیوەندیتان لەگەڵ 

دەگرێ و بەرنامەی 

چارەسەری ئێوە دیاری 

دەکات

لە کاتی هاتنە ژوورتان 

تاکوو کاتی ڕۆشتنی 

دوای چارەسەری ئێوە 

لە نەخۆشخانە هەموو 

ووردەکارییەکان ڕێک 

دەخرێن

گەر پێتخۆش بێت، 

دەتوانی بۆ ماوەیەکی 

کورت پشوو 

بدەیتە خۆت و لە 

جوانییەکانی ئیستانبول 

و تورکیا کێژ وەرگری

ساڵمەت، ئارام. و 

خۆشحاڵ بگەڕێوە 

بۆ ماڵەوە



Morbasan Sk. Koza İş Merkezi B Blok Kat: 9
Balmumcu - Beşiktaş 34349 İstanbul / Türkiye

Phone: +90 212 274 94 08  Fax: +90 212 347 21 11
 info@lookingcare.com

خزمەتگوزاری lookingcare کاریگەریرتین و متامنەترین 

هەڵبژاردەکانی چارەسەری بە باشرتین خەرجی کە 

تایبەت بە ئێوە لەبەرچاو گیراون، پێشکەشتان دەکرێ!


