
نقش محـورى بیمـار 
در درمـان

* بیماران چگونه مى توانند نقش فعـالى در 
درمان و سالمتى خود داشته باشند؟

اینکه شما در مراحل تشخیص و درمان بیمارى 
داشته  مشارکت  سالمتیتان  وضعیت  و  خود 
خاطر،  همین  به  و  دارد  زیادى  منافع  باشید، 
پزشکان، پرستاران و همه تیم درمانى، بر اساس 
آموزه هاى خود و وظایف حرفه اى خود که به 

دوش دارند، از آن استقبال خواهند کرد.
مراحل  مى شود  باعث  زیر،  موارد  رعایت 
موفقیت  با  شما  بهبود  و  درمان  و  تشخیص 

بیشترى پیش برود:

در مراقبت هاى درمانى خود دخیل باشید
براى این منظور، رعــایت نکــات زیر توصیه 

مى شود:
* در همه تصمیم گیرى هاى مختلف مربوط به 

درمان بیماریتان، مشارکت کنید.
در طول  را  نیازهاى خود  و  همه مشکالت   *
دوره تشخیـص و درمـــان با تــیم درمــانى 

در میان بگذارید.
* اگر بیمارى شما خیلى ناتوان کننده است یا 
یا  نزدیکان  از  یکى  از  دارید،  زیادى  اضطراب 
دوستان مورد اعتمادتان بخواهید که در ویزیت

 ها شما را همراهى کند.
* به خاطر داشته باشید که شما به عنوان بیمار، 

در مرکز و محور تیم درمانى هستید.

هر سؤال یا نکته و ابهامى که دارید با تیم 
درمانى خود در میان بگذارید.

این حق شما است که از هر کسى که در تیم 
درمانى شما است و مشارکت دارد، سؤاالت خود 
همه  باشید  مطمئن  اینکه  براى  بپرسید.  را 
اطالعات مورد نیازتان را گرفته اید، یک راه خوب 
این است که سؤاالتتان را به مرور بنویسید تا در 
ویزیت بعدى که پزشکتان را مى بینید سؤاالت 

مورد نظر را بپرسید.



خودتان را معرفى کنید
مطمئن شوید که منشى، پرستار، پزشک و 
هر کدام دیگر از اعضاى تیم درمانى، نام و 
تاریخ تولد شما را پرسیده اند و اگر فکر مى
 کنید که آنها شما را با بیمار دیگرى اشتباه

آنها  براى  خود  دوباره  معرفى  در   گرفته اند، 
تردید نکنید.

قبل از اینکه برگـه رضایت نامه را امضاکنید، 
از تیـم پزشکى خـود بخـواهید بـراى شما 
توضیح دهند که قرار است چه کــارى براى 

شما انجام شود.
این وظیفه تیم درمانى است که براى شما به

چه  که  توضیح دهند  روشن  و  ساده   صورت 
کارى قرار است براى شما انجام شود و روش 
انجام کار، عوارض احتمالى، آمادگى هاى قبل 
و مراقبت هاى بعد و هر سؤال دیگرى را که 

دارید، برایتان توضیح دهند.

لیست و ترجــیحا کیسه داروهاى خـود را 
همیشه در ویـزیت هــمراه داشـته باشـید     
و چنانچه نسبت به داروى خاصى حساسیت 

دارید، حتما به پزشک خود اطالع دهید.

همه  شامل  باید  حتما  شما  دارویى  لیست 
بدون  که  داروهایى  جمله  از  باشد؛  داروها 
گیاهى،  داروهاى  یا  کرده اید،  تهیه  نسخه 
داروهاى افزایش یا کاهش وزن و ویتامین ها و 
مصرف  که  داشت  خاطر  به  باید  مکمل ها. 
بعضى داروهاى دیگر  با  این داروها  همزمان 

مى تواند خطرناك باشد.
حتما داروهایى را که براى شما تجویز مى شود 
بشناسید و بدانید براى چه چیزى تجویز شده

 اند و عوارض احتمالى آن چیست؟ هر سؤالى 
درباره داروهاى تجویزشده دارید، حتما از تیم 

درمانى خود سؤال کنید
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