کڕینی دەرمان لە فینالند
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ئەو کورتەیە بۆ کەسانی پەناخواز و پەنابەر کە لەفینالند ژمارەی پێناسەیان نییە ئامادە کراوە.

لە کوێ دەتوانم دەرمان بکڕم؟
لە فینالند تەنیا لە دەرمانخانە دەرمان وەدەست دێت.
دەرمانەکان بە دووبەشی ئەو دەرمانانەی کە بە ڕەچەتە وەردەگیرێن و
ئەو دەرمانانەی بێ ڕەچەتە وەردەگیرێن دابەشدەکرێن.
ئەو دەرمانانەی بە ڕەچەتە وەردەگیرێن ،ئەو دەرمانانەن کە دکتۆر دەیان نووسێ.
ئەو دەرمانانەی بە رەچەتە وەردەگیرێن،
تەنیا پاش نیشان دانی نووسراوەی رێنوێنیی دکتۆر بۆ
بە کارهێنانی دەرمانەکە بە کارمەندانی دەرمانخانە ،پێت دەدرێت.
هێندێک جار خۆت پێویست ناکات پارەی دەرمانێک کە بە ڕەچەتە وەردەگیرێت بدەی،
بەڵکو لەوانەیە بۆ وێنە دەوڵەت پارەکەت بۆ بدات.
بۆ وێنە کاتێک لە کەمپی پەناخوازان
دەژیت ،لە کاتی پێویست دا دەتوانی بە بەڵگەی ڕێککەوتنی دانی پارە
ئەو دەرمانانەی بە ڕەچەتە بۆت دیاری کراوە وەربگریت.
کاتێک دەرمانێک کە بێ ڕەچەتە دەدرێت دەکڕی،
پێویستت بە ڕەچەتە نییە.
تەنیا لە دەرمانخانە دەتوانی دەرمانێک کە بێ ڕەچەتە دەدرێت ،بکڕی.
ئەو دەرمانانە لە مارکێتە ئاساییەکان نافرۆشرێن.
دەرمانەکانی بێ ڕەچەتە دەدرێن ،بۆ وێنە بریتین لە ئێشبڕەکان و مەلحەمە (کرێمە) دەرمانییەکان.
لە دەرمانخانە دەتوانی هەروەها کەل وپەلی پێڕاگەیشتنی تەندروستیش بکرێت،
بۆ وێنە کەل و پەلی برین بەستن و پێوەری تا.
دەبێ خۆت پارەی ئەودەرمان انەی بێ ڕەچەتە دەدرێن و
کەل و پەلەکانی پێڕاگەیشتنی تەندروستی بدەیت.

جێبەجی کردنی کاری کەسێکی تر
کەسێکی تر لە جیاتی تۆ دەتوانێ ئەو دەرمانانەی بە ڕەچەتە بۆت دانراون
لە دەرمانخانە وەرگرێت.
بۆ ئەوەی کەسێکی تر بتوانێت
کارەکەت بۆ جێبەجێ بکات دەبێ کاغەزی

ڕێنوێنی بە کارهێنانی دەرمانەکەی پێ بێت.
کاتێک کاری کەسێکی تر جێبەجێ دەکەیت،
دەبێ بەڵگە بۆ خۆناساندن نیشان بدەیت.

لە دەرمانخانە ڕێنوێنیت بۆ بەکارهێنانی دەرمانەکانت پێ دەدرێ
لە دەرمانخانە ڕێنوێنیت دەکەن چۆن
دەرمانەکان و کەل و پەلی پێڕاگەیشتنی تەندروستی بەکار بێنیت.
ڕێنوێنی بەکار هێنانی ئەو دەرمانانەی بێ ڕەچەتە دەدرێن لە ناو پاکەتەکەیاندایە.
ڕێنوێنی دکتۆر بۆ بەکارهێنانی ئەو دەرمانانەی بە ڕەچەتە دەدرێن،
بە لەزگەیەک لە سەر پاکەتی دەرمانەکە دەدرێت.

گۆڕینی دەرمان واتای چییە؟
لە دەرمانخانە ئەگەر هەمان تێکەڵەی دەرمان کە
لە الیەن بەرهەم هێنەرێکی ترەوە ئامادە
کراوە بە هەرزانتر بفرۆشرێت،
ئاگادار دەکرێیتەوە.
ئەگەر دکتۆر ڕێگری لە گۆڕینی دەرمانەکە نەکردبێت،
لە دەرمانخانە ئەو دەرمانەت پێدەدرێ.
هەمان پێکهاتەی دەرمانی بەرهەم هێنەرێکی تر
بە هەمان ڕادە
مادەی کاریگەری تێدایە
گۆڕینی دەرمانەکە بێ مەترسییە.
کاتێک لە بابەتەکانی پەیوەندیدار بە چارەسەریی دەرمانەکەت تێبگەی،
چارەسەرییەکە سەرکەوتووتر دەبێت.
بێ شەرم و دوودڵی پرسیار لە دکتۆر وکارمەندانی دەرمانخانە بکە.

