
از پزشک خود چه انتظاراتی داشته 
باشيد: راهنمای بيماران

بر اساس تجربيات موفق به دست آمده در زمينه پزشکی



هنگامی که بيماران با پزشکان خود همکاری نزديک داشته باشند، 
بهترين مراقبت از آنها انجام می گيرد.

در اين راهنما درباره نحوه ايجاد اين رابطه با پزشک توضيحاتی 
داده شده است. بخش مهمی از اين مورد، عقل سليم است اما همين 

مورد نيز به شما کمک می کند تا از ساعاتی که با پزشک خود 
می گذرانيد بهترين استفاده را داشته باشيد. 

اين اطالعات بر اساس استانداردهای تعيين شده در شورای 
پزشکی عمومی (GMC) است که برای پزشکان در نظر گرفته 
شده است و در راهنمای اصلی تجربيات موفق به دست آمده در 

زمينه پزشکی ارائه شده است.



شواهد موجود نشان می دهد که بخش گسترده 
ای از بيماران رابطه فوق العاده خوبی همراه 

با اطمينان کامل با پزشکان خود دارند. با 
وجود احترام و درک و فهم دو طرفه، می 

توانيد چنين رابطه ای را ايجاد کنيد. پشتيبانی 
و حمايت و نظراتی که توسط بيماران ارائه 

می شود برای پزشکان نقش بسيار مهمی دارد 
و به آنها کمک می کند تا فعاليتی مؤثرتر 

داشته باشند و در نتيجه بتوانند استانداردهای 
مربوط به کار خود را بهبود ببخشند. 

در ابتدا برای اينکه پزشک بتواند بهترين 
مراقبت و درمان را ارائه کند الزم است که 

مشکل شما را بداند. 

آنها بايد به توضيحات شما گوش کنند و دليل 
شما برای مالقات را بشنوند، وضعيت فعلی 

سالمت و بيماری ها و همچنين موارد موجود 
در گذشته را بدانند و درباره سبک زندگی 
شما و نظرات شما اطالعاتی داشته باشند. 
در صورت لزوم بايد شما را معاينه کنند.

مهم است که تا حد امکان بی پرده صحبت 
کنيد. اگر از قبل يادداشت بنويسيد و آن 

يادداشت را با خود به همراه داشته باشد اين 
امر می تواند به شما کمک کند، بنابراين الزم 
نيست تمام اطالعات مورد نياز برای شناخت 

شرايط فعلی خود توسط پزشک را عنوان کنيد.

پزشکان بايد مراقبت خوبی را ارائه دهند



پزشک چه چيزی به من می گويد؟
پزشکان به شما توصيه می کنند، دارو و 

ساير درمان ها را بر اساس بهترين شواهد و 
نتايج به دست آمده تجويز می کنند. بسياری 
از ما به سختی می توانيم تمام اطالعاتی که 

پزشک در اختيارمان قرار می دهد را متوجه 
شويم و به خاطر بسپاريم، بنابراين مهم است 
که در صورت لزوم از پزشک خود بخواهيم 
تا برايمان توضيح دهد. به طور خاص الزم 

است بدانيم که آيا نيازی به آمادگی برای 
درمان يا انجام هرگونه آزمايش وجود دارد يا 
خير و اينکه دستورالعمل های مصرف دارو 

برايتان شفاف و واضح باشد. 

مجددًا تأکيد می کنيم که اگر نسبت به برخی از 
صحبت های پزشک خود مطمئن نيستيد، از جمله 
اينکه چه زمان و به چه صورت دارو را مصرف 
کنيد يا اينکه آيا نيازی به انجام آزمايش وجود دارد 

يا خير، اين مسئله را از پزشک خود بپرسيد.

اگر احساس می کنيد که پزشک تشخيص 
صحيحی نداشته است يا اينکه درمان مناسب را 

ارائه نکرده است، می توانيد از يک پزشک 
ديگر بخواهيد تا نظر خود را بيان کند. 

کمک به آموزش و تعليم دانش 
آموزان و پزشکان

هر فردی را که مشاهده می کنيد بايد خودش را 
به شما معرفی کند و توضيح دهد که در رابطه 
با شما چه نقشی در گروه دارد. آموزش و تعليم 

نسل بعدی پزشکان نقش بسيار مهمی در هر 
سيستم سالمتی دارد. دانش آموزان رشته پزشکی 

نمی توانند تمام اطالعات مورد نياز خود را از 
کتاب های درسی کسب کنند و برخی مواقع الزم 

است که در فعاليت های گروهی شرکت داشته 
باشند. اگر به هر دليلی نمی خواهيد در دوره 
آموزشی دانش آموزان رشته پزشکی شرکت 

داشته باشيد، اين حق شماست که چنين موردی 
را رد کنيد.



زمانی که پزشکان از تجربه کافی برخوردار 
شدند، آموزش های ديگری در مورد آنها 

اجرا می شوند تا به يک پزشک عمومی تبديل 
شده و بخشی از تيم مراقب بيماران شوند. آنها 
بيماران را ويزيت می کنند و متناسب با سطح 
آموزش خود نسبت در مراحل درمان بيماران 

شرکت می کنند. تمام پزشکان بايد در طول 
دوران کاری خود دانش کافی را کسب کنند 
و همچنان اطالعات مربوط به شغل خود را 

به روز حفظ کنند.

بخش مهمی از نقش پزشکان اين است که 
بيماران خود را به ساير پزشکان يا ديگر 

متخصصين سالمت ارجاع دهند. پزشکان تنها 
در صورتی می توانند توصيه های درمانی 
ارائه کنند که دانش و مهارت مرتبط با آن 

بيماری را داشته باشند تا بتوانند چنين کاری 
را با ايمنی کامل انجام دهند. 

هيچ پزشکی نمی تواند تمام دانش ها و 
اطالعات را داشته باشد. آنها معموًال از يک 
همکار ديگر خود درخواست کمک می کنند 

يا اينکه اگر درمان مورد نياز خارج از حيطه 
تخصص آنها باشد، شما را به يک پزشک 

ديگر معرفی می کنند. 

پزشکان بايد با تعهد و مسئوليت 
پذيری نسبت به استفاده از ساير منابع 

اقدام کنند
با کنترل شخصی بيماری های جزئی خود 
و دنبال کردن دستورالعمل های درمانی به 
صورت دقيق، همچنين اقدام از قبل برای 
تنظيم قرار مالقات يا لغو آن می توانيد به 
پزشک خود کمک کنيد. به عنوان مثال با 
مصرف دوره های آنتی بيوتيک حتی پس 
از اينکه احساس کرديد کامًال درمان شده 

ايد سبب می شود که آنتی بيوتيک از تأثير 
چندانی برخوردار نباشد.

هر فردی را که مشاهده 
می کنيد بايد خودش را به 
شما معرفی کند و توضيح 
دهد که در رابطه با شما 
چه نقشی در گروه دارد.



و از اين رو به ديگر بيماران آسيب وارد می 
شود. اگر احساس می کنيد که ايمنی، هويت 
يا راحتی شما تحت تأثير قرار گرفته است، 

پزشکان بايد به سرعت اقدام کنند. اگر موردی 
مشاهده کرديد که احساس می کنيد شما يا فرد 

ديگری را در معرض خطر قرار می دهد، اين 
مورد را با پزشک، پرستار يا يک متخصص 

سالمت ديگر در ميان بگذاريد.

اگر مشکلی برای بيماران ايجاد شود، پزشکان 
مسئول هستند که اين مورد را گزارش کنند. 
به عنوان مثال در صورت بروز تصادف، 
اشتباه يا زمانی که بيماران به شدت از آثار 
جانبی يک دارو تحت تأثير قرار می گيرند، 

از اين رو می توانند تجربه کسب کنند. درباره 
هرگونه تأثير جانبی داروهايی که مصرف 

کرده ايد با پزشک خود صحبت کنيد، يا اگر 
هر مورد و نگرانی ديگری وجود دارد آن را 

با پزشک خود در ميان بگذاريد. 

پزشکان بايد در ابتدا ايمنی بيماران را مد نظر قرار 
دهند و اطمينان حاصل کنند که درمان ارائه شده 

ايمن و مؤثر باشد.
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درباره هرگونه تأثير جانبی داروهايی که 
مصرف کرده ايد با پزشک خود صحبت 
کنيد، يا اگر هر مورد و نگرانی ديگری 

وجود دارد آن را با پزشک خود در 
ميان بگذاريد.

پزشکان بايد کارهايی که انجام داده 
اند را مورد بازبينی قرار دهند

برای تمام پزشکان بايد يک جلسه تقدير 
ساليانه برگزار شود تا بتوانند عملکرد خود 

را بازبينی کرده و نقاطی که امکان پيشرفت 
و بهبود تجربيات در آنها وجود دارد را 

شناسايی کنند. حداقل هر پنج سال يک بار 
بايد به طور رسمی از بيماران خود بخواهند 

تا نظرات خود را بيان کنند. با پر کردن 
صادقانه و منصفانه اين پرسشنامه می توانيد 

در اين زمينه کمک کنيد. 

پزشکان عملکرد خود و نتايج به دست آمده 
را مورد بازبينی قرار می دهند و با عملکرد 

ساير پزشکان و تيم ها مقايسه می کنند. 
بازبينی کارها سبب می شود که بتوانند نقاطی 
که به پيشرفت و بهبود نياز دارند را شناسايی 
کنند. معموًال قبل از استفاده به اين منظور، نام 
شما يا هر جزئيات ديگری که سبب شناسايی 
شما شود از سوابق حذف می شود. اما برخی 
مواقع انجام اين کار عملی نيست. با توافق با 
پزشک خود نسبت به استفاده از سوابق می 

توانيد به بهبود عملکرد آنها کمک کنيد.



پزشکان بايد به شما گوش دهند و به پرسش 
ها و نگرانی های شما پاسخ دهند.

پزشکان بايد توصيه ها و اطالعات را به گونه 
ای در اختيار شما قرار دهند که آن را متوجه 

شويد. اگر برای برقراری ارتباط به کمک 
نياز داريد (به عنوان مثال نياز به حضور يک 

مترجم)، اين مورد را از قبل با پزشک، تيم 
پزشکی يا کلينيک خود در ميان بگذاريد. هر 

چيزی را که متوجه نمی شويد از پزشکتان 
بخواهيد تا برايتان توضيح  دهد، از جمله هرکدام 

از واژه ها و کلمه های تخصصی.

پزشکان درباره روش های درمانی که 
برای شما مؤثر هستند توضيح می دهند و 

همچنين اگر روش درمانی وجود نداشته 

باشد اين مورد را با شما در ميان می 
گذارند. 

ممکن است يک روش درمانی را توصيه 
کنند اما به دليل اينکه تصميم گيری بر عهده 
شماست می توانيد يک روش درمانی ديگر 

را انتخاب کنيد. دستورالعمل های مربوط به 
درمان را دنبال کنيد و توصيه های مربوط به 
قبل و بعد از انجام مراحل پزشکی را در نظر 

داشته باشيد.

پزشکان بايد با شما و همراهان شما با ادب و 
مالحظه برخورد کنند و محترمانه و با حفظ 

شخصيت شما نسبت به درمان اقدام کنند. شما 
نيز بايد مؤدب باشيد و با احترام با پزشکان 

خود برخورد کنيد.

پزشکان بايد با بيماران خود به عنوان يک شخص 
واحد و جداگانه برخورد کنند

پزشکان بايد با شما و 
همراهان شما با ادب و 

مالحظه برخورد کنند و 
محترمانه و با حفظ شخصيت 

شما نسبت به درمان اقدام کنند. 

شما نيز بايد مؤدب باشيد و 
با احترام با پزشکان خود 

برخورد کنيد.



پزشکان بايد تمام بيماران خود را منصفانه 
و بدون غرض ورزی مورد درمان قرار 

دهند. اگر روش هايی را برای بهبود خدمات 
پزشکان می شناسيد، بايد به آنها اطالع دهيد.

پزشک شما اطالعات مربوط به شما را به 
صورت ايمن حفظ می کند اما الزم است 

که اطالعات را با همکاران خود در ميان 
بگذارد تا مطمئن شود که درمان مورد نياز 

در مورد شما ارائه شده است. به طور کلی به 
عنوان مثال کارکنان بخش پذيرش در رابطه 
با نسخه های مشابه و تکراری، نوشتن نامه 

های ارجاع و ساير کارها فعاليت دارند که در 
نتيجه سوابق شما را مشاهده می کنند. 

اگر نگران هستيد که چه کسی سوابق شما را 
مشاهده می کند، با پزشک عمومی يا مدير 

فعاليت های خود تماس بگيريد.

پزشکان شما بايد از قانون تبعيت کنند و در 
رابطه با مسائل مالی و تبليغاتی، صادقانه 

عمل کنند.

اگر مشکلی در رابطه با درمان شما رخ داد، 
پزشکان بايد صادق و بی پرده باشند. آنها 

درباره آنچه رخ داده است توضيح می دهند و 
در صورت لزوم از شما عذرخواهی می کنند. 

پزشکان بايد صادق و قابل اطمينان باشند



پزشکان نبايد با استفاده از روابط و ارتباطات 
کاری سعی کنند نظر خود را به شما القا 

کنند و يا اينکه از شما بخواهند با آنها رابطه 
جنسی برقرار کنيد.

اگر با چنين مسائلی روبرو شديد، می توانيد 
شکايت کنيد. معموًال شکايت خود را بايد 

به صورت محلی به تيم پزشکی عمومی يا 
بيمارستان محلی ارائه کنيد. 

اگر نسبت به پاسخ ارائه شده رضايت خاطر 
نداريد می توانيد مشکالت خود را از طريق 

مراحل NHS محلی مطرح کرده يا با سازمان 
های درمانی محلی در ميان بگذاريد، مانند:

Healthwatch در انگلستان  ■

 Patient and Client Council   ■

(شورای بيمار و مشتری) در ايرلند شمالی

 Patient Advice and Support   ■

Service (توصيه بيمار و سرويس      
پشتيبانی) در اسکاتلند  

 Community Health Councils  ■

(شوراهای سالمت انجمن) در ويلز.

اگر همچنان مشکل يا نگرانی داريد می توانيد 
مستقيمًا شکايت خود را به GMC ارائه کنيد.



GMC درباره

فقط پزشکانی که در ليست ما ثبت شده اند می 
توانند در انگلستان به عنوان پزشک عمومی 

يا پزشک بيمارستان در NHS يا بخش 
خصوصی به کار مشغول شوند. 

وظيفه ما اين است که استانداردهايی را تعيين 
کنيم، نسبت به آموزش و تعليم پزشکان اقدام 

کنيم و اطمينان حاصل کنيم که تمام پزشکان با 
مجوز فعاليت پزشکی در انگلستان از مهارت 
کافی برخوردار هستند و اطالعات به روزی 

دارند. 

اکنون در سطح محلی هر پزشک دارای يک 
مسئول است، يک پزشک ارشد که بررسی 
می کند پزشکان از استانداردهای ما تعبيت 

کنند، از جمله حفظ مهارت ها و به روز کردن 
دانش خود. 

اطمينان در رابطه بين پزشک و بيمار از 
باالترين اهميت برخوردار است و برای 

بسياری از افراد چنين شرايطی وجود دارد. 
با اين وجود اگر بيمار يا يکی از بستگان او 
نگرانی يا شکايتی درباره عملکرد پزشک يا 
رفتار او دارد، اين مسائل معموًال به صورت 

محلی مورد بررسی قرار می گيرد. و اگر 
پزشک از ايمنی کافی برخوردار نباشد و الزم 
است که در ساير بيمارستان های يا گروه های 

پزشک عمومی فعاليت نداشته باشد، در اين 
مرحله GMC اقدام خواهد کرد. 

GMC به طور مستقل از حکومت فعاليت می 
کند اما در پارلمان انگلستان دارای مسئوليت 

است. هزينه آن توسط پزشکانی که در آن ثبت 
نام کرده اند تهيه می شود.

ما چطور می توانيم کمک کنيم
برای اطالع از استانداردهايی که ما از 

پزشکان شما انتظار داريم می توانيد به آدرس 
 www.gmc-uk.org/guidance

مراجعه کنيد.

شما می توانيد درباره محل و زمان فارغ 
التحصيلی پزشک خود و اينکه آيا تعليمات 

تخصصی ديده است يا خير اطالعاتی کسب کنيد.

درباره اقدامات انجام شده توسط ما برای 
محافظت از بيماران می توانيد مطالبی را 

بخوانيد.

اگر نسبت به مراقبت يا درمان ارائه 
شده توسط پزشک خود راضی نيستيد 

بايد چه کاری انجام دهيد
بيشتر شکايت ها و نظرات را می توانيد به 

صورت محلی پيگيری کنيد. اگر مطمئن 
نيستيد بايد چه کاری انجام دهيد، ما می 

توانيم به شما کمک کنيم. به وب سايت ما 
www.gmc-uk.org/ مراجعه کنيد
patientshelp يا از طريق شماره 

۶۶٠٢ ٩٢٣ ٠١۶١ با ما تماس بگيريد.
نکته: اين راهنما برای بيماران تهيه شده است و يک راهنمای رسمی برای پزشکان نيست. اين راهنمايی بايد از استانداردها و 

اصول تنظيم شده در تجربيات موفق به دست آمده در زمينه پزشکی پيروی کرده و از راهنمايی پشتيبانی کننده آن تبعيت کند.

http://www.gmc-uk.org/patientshelp


gmc@gmc-uk.org :ايميل
www.gmc-uk.org :وب سايت

تلفن: ۶۶٠٢ ٩٢٣ ٠١۶١
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اين اطالعات را می توانيد به فرمت ها يا زبان های ديگری در 
اختيار داشته باشيد. برای درخواست يک فرمت ديگر، لطفًا با 

شماره ۶۶٠٢ ٩٢٣ ٠١۶١ با تماس بگيريد يا از طريق آدرس 
publications@gmc-uk.org برای ما ايميل ارسال کنيد

منتشر شده در تاريخ آوريل ٢٠١٣
حق انتشار متعلق به شورای پزشکی عمومی سال ٢٠١٣

اگر محتوای عنوان شده در اين سند به دقت توليد مجدد شود می توانيد آن را به 
صورت رايگان به هر فرمت يا به هر شکلی مجددًا توليد کنيد. حق نسخه برداری 

مطالب عنوان شده متعلق به GMC است 
و اين مورد در عنوان سند مشخص شده است.

GMC يک سازمان خيريه ثبت شده در انگلستان و ويلز (1089278) 
و اسکاتلند (SC037750) است

GMC/WEFYD/0413 :كد

   
youtube.com/gmcuktv   linkd.in/gmcuk   

به گفتگوی ما بپيونديد 
 facebook.com/gmcuk     @gmcuk  




