
به همه بیماران توصیه مى شود که اطالعات کاملى 
درباره وضعیت بیمارى و سالمتى خود داشته باشند.

به همین خاطر، هنگام مراجعه به پزشک، از فهرست 
زیر، سؤاالت مرتبط با وضعیت بیمارى خود را از 

پزشکتان بپرسید.

سؤاالت مربوط به بیمارى و عالیم

- بیمارى من چیست؟
- بیمارى من چقدر جدى است و تا چه حد بر 

زندگى شخصى و کارى من تأثیر مى گذارد؟
بیمارى من  بلند مدت  و  - دورنماى کوتاه مدت 

چگونه است؟
- چه چیزى باعث بیمارى من شده است؟

بیمـارى  تشخیص  براى  بـاید  تست هایى  چـه   -
احتمالى ام انجــام دهم؟

- این تست ها چگونه انجام مى شوند و نتیجه آنها چه 
اطالعاتى در اختیار مى گذارند؟

- این تست ها چه عوارضى ممکن است داشته باشند 
و دقت آنها چقدر است؟

چقـــدر  تست ها  ایـن  نتیـــجه  آمــاده شدن   -
طول میکشد؟

- توجــه به چــه عالئــمى در بیــمارى مـن مـهم 
است؟

- آیا من نیاز به ویزیت پیگیرى هم دارم و در صورت 
مثبت بودن چه زمانى به این پیگیرى نیاز است؟

احتیاط هاى  به  بیمارى،  این  به  توجــه  با  آیا   -
خـاصى در زنــدگى نیاز دارم؟

- آیا بیمارى من براى دیــگران مى تواند مشکل
باید  را  نــکاتى  چه  این صورت  در  و  باشد   ساز 

رعایت کنم؟
- در صورت بروز چه عالیمى باید سریع به پزشک 

خود یا مراکز درمانى مراجعه کنم؟

سؤاالت مربوط به درمان

- چه راه هاى درمانى براى بیمارى من وجود دارد؟
- طول دوره درمان بیمارى من چقدر خواهد بود؟

- هزینه درمان چقدر است؟
کدام روش  از  من  بیمارى  درمان  براى  معموال   -

استفاده مى شود؟

سوال هایى که باید
 از پزشک خود بپرسید



- آیا داروى جنــریک (غیر مارك اصلى دارو) نیز بـراى 
ایـن بیمــارى وجــود دارد و آیـا بـه همــان انـــدازه 

مؤثر است؟
است  ممـکن  جانــبى  عوارض  چـه  درمــان ها  این   -

داشته باشد؟
عوارضى  چه  درمان نکنم،  را  بیمارى  این  اگر   -

خواهدداشت؟
عوارضى  چه  درمان کنم  را  بیمارى  تاخیر  با  اگر   -

خواهدداشت؟
- آیا مواردى هست که در طول دوره درمان الزم باشد از 

آنها دورى کنم؟
- اگر دچار عوارض جانبى درمان شدم، چه کارى باید 

انجام دهم؟
حــال  در  دارو  کـه  مى شوم  متــوجه  چطــــور   -

اثرکـردن است؟
- اگـر یکى از دفعــات مصرف دارو را فرامــوش کردم، چه 

کــار باید انجام دهم؟
- آیا این درمان تأثیرى بر کار و زندگى من خواهدداشت؟

سؤاالت مربوط به اقدامات جراحى

- چرا نیاز به جراحى دارم؟
- جراحى توصیه شده چگونه انجام مى شود؟

- آیا این جراحى به روش هاى مختلفى انجام مى شود؟
- آیا راه جایگزینى براى جراحى وجود دارد؟

- هزینه این جراحى چقدر خواهد بود؟
- این جراحى چه منافعى براى من خواهد داشت؟

- خطرات این جراحى چیست؟
- اگـــر این جــراحى را انجام نـدهم چـــه عوارضى 

خواهد داشت؟
- براى اطالع از نظـر متخصصین دیـگر، کجـا مى توانم 

مراجعه داشته باشم؟
- بــراى این جراحـــى، از چه نوع بیهوشى استفـاده 

خواهد شد؟
- بعد از جـراحى چقدر طول مى کشد تا به زندگى عـادى 

برگردم؟
- تیم جراحى من، چقدر تجربه انجام این کار را دارند؟

- طول بسترى من در بیمارستان چقدر خواهد بود؟
- آیا بعد از جراحى باز هم نیاز به مصرف دارو دارم و در 

صورت مثبت بودن تا چه زمانى این مصرف ادامه یابد؟
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