ﭘﯿﺶ از ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ رﺗﻓد ﭘﺰﺷﮏ
 .1ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از ﺳﺆاﻻت را ﺟﮭﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪن از ﭘﺰﺷﮏ ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺳﮫ ﻣﻮرد از ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 ﻧﻮﺑﺖھﺎی ﭘﺰﺷﮏ ﮐﻮﺗﺎه ھﺴﺘﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﻧﻮﺑﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 .2ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺣﺮﻓﮫای ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮭﺎ تﺎﻗﻼﻣ ﺷﺪهاﯾﺪ را ﺑﮫ ھﻤﺮاه
ﺑﯿﺎورﯾﺪ )ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از »ﮔﺰارش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﻦ« ] ([My Medical Logاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻣﺜﺎلھﺎ :ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﻣﺸﺎوران ،ﮐﻠﯿﻨﯿﮏھﺎ ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ ،ﺑﺨﺶھﺎی
اورژاﻧﺲ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﻮری.
 .3ﺗﻤﺎم داروھﺎ و اﺳﻨﺎد ﻣﮭﻢ را ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺑﯿﺎورﯾﺪ.
 ﮐﺘﺎب آﺑﯽ ) ،(Blue Bookﮐﺎرت  AHCCCSو ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آرﯾﺰوﻧﺎ
).(Arizona ID
 ﺗﻤﺎم داروھﺎ )ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺨﮫھﺎ ،داروھﺎی ﮔﯿﺎھﯽ ،وﯾﺘﺎﻣﯿﻦھﺎ ﯾﺎ
داروھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ(.
 .4در ﻣﻮارد زﯾﺮ ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺖ ﻣﻮرداﻋﺘﻤﺎد ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮوﻧﺪه را
ﺑﮫ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﯿﺎورﯾﺪ:
 ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﺟﮭﺖ درک ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮد و ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد آن و ﺑﮫ
ﺧﺎطﺮ ﺳﭙﺮدن ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﭘﺰﺷﮏ.

در طﻮل ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ رﺗﻓد ﭘﺰﺷﮏ
 .1در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﻔﺎھﯽ ﺣﺮﻓﮫای ﮐﻨﯿﺪ.
از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻤﮏ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ رﺗﻓد ﭘﺰﺷﮏ
 .1ﻓﺮم اﺟﺎزه را اﻣﻀﺎ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ طﺒﻖ آن ﺳﺎﯾﺮ اراﺋﮫدھﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﻗﺒﺖھﺎی
ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ اﺟﺎزه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ.
 .2ﺑﺮای ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ.
 .3داروھﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﺴﺨﮫ ﺷﺪه را از داروﺧﺎﻧﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 .4در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ھﺮ ارﺟﺎع ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻣﻄﺐ اراﺋﮫدھﻨﺪه ﺧﻮد ﮐﻤﮏ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﮫ ﺑﯿﻤﮫ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ظﺮف ﯾﮏ
ھﻔﺘﮫ از ﻧﺘﯿﺠﮫ آن ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﺪﯾﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
 در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﻔﺎھﯽ ﮐﻨﯿﺪ و در
ﻧﻮﺑﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 .5در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﮫ ھﺰﯾﻨﮫ دارو ،آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﺎ ارﺟﺎع ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺷﻤﺎ را
ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﺑﺎ رﺗﻓد ﭘﺰﺷﮏ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 دﻟﯿﻞ رد ﺷﺪن و وﺟﻮد ﮔﺰﯾﻨﮫھﺎی دﯾﮕﺮ را ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ.
 در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ،ﺟﮭﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ
رد ﭘﻮﺷﺶ از رﺗﻓد ﭘﺰﺷﮏ و وﮐﯿﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
 .6اطﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد را در ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ.

 .2ﺣﺘﻤﺎ ً در تﺎﻗﻼﻣ ﺧﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
 ﻓﻘﻂ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ  -در ﻣﻮرد ﺳﻼﻣﺖ و طﺮح درﻣﺎن ﺧﻮد ﺳﺆال ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.
 ﯾﺎدداﺷﺖﺑﺮداری ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد را ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻮد ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯿﺪ :وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ،ذھﻨﯽ
و ﻋﺎطﻔﯽ.
 ﻓﻘﻂ آﻧﭽﮫ را ﮐﮫ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺸﻨﻮد ﺑﮫ زﺑﺎن ﻧﯿﺎورﯾﺪ.
 اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ.
 .3ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻧﻮﺑﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻓﺎﻟﻮآپ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﮫ
ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ ،در
طﻮل و ﺑﻌﺪ از تﺎﻗﻼﻣ
ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ

ﻗﺒﻞ از

ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺮﺘﻓد ﭘﺰﺷﮏ

 (1ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از ﺳﺆاﻻت را ﺟﮭﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪن از ﭘﺰﺷﮏ ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ،ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎ و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ
ﻗﺒﻼً ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 (2ﺗﻤﺎم داروھﺎ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﮫ ھﻤﺮاه
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ :ﮐﺘﺎب آﺑﯽ ) (Blue Bookﺧﻮد ،ﮐﺎرت AHCCCS
و ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آرﯾﺰوﻧﺎ ).(Arizona ID

 (3در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺖ ﯾﺎ
ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﯿﺎورﯾﺪ.

در طﻮل

ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺮﺘﻓد ﭘﺰﺷﮏ

ﭘﺲ از

ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺮﺘﻓد ﭘﺰﺷﮏ

 (1در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ،درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺷﻔﺎھﯽ
ﺣﺮﻓﮫای ﮐﻨﯿﺪ.

 (1دارو را در داروﺧﺎﻧﮫ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

 (2ﺳﺆال ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ و ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺮدارﯾﺪ .ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ آﯾﺎ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ :اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ،اﻣﻮر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ
ﯾﺎ وﯾﺰﯾﺖ ﻧﺰد ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ.

 (2در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯿﻤﮫ ھﺰﯾﻨﮫ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ در
ارﺟﺎع ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ،ﺑﺎ ﺮﺘﻓد ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 (3ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را دﯾزﺎﺳﺑ ﮐﻨﯿﺪ.
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 (3اطﻼﻋﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد را در ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ.

