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یک ابتکار عمل از 

تان یا سایر ارائه دهندگان مراقبت های صیح  تست ها ممکن است به شما و داک�ت
کمک کند تا مشکل مشخص شود. معالجات مانند دواها و عمل ها ممکن است به 

درمان مشکل کمک کنند.

آیا تست یا معالجه عوارض جان�ج خواهد داشت؟ چقدر ممکن است نتاییحج که 
، معالجات اضا�ف  دقیق نیستند دریافت کنیم؟ آیا این یم تواند منجر به تست بیش�ت

یا عمل دیگری شود؟

پرسان کنید که آیا انتخاب دیگری برای معالجه که کمک کند وجود دارد. تغی�ی روش 
، مانند خوردن غذاهای سالم تر یا ورزش بیش�ت یم تواند انتخاب �ج خطر و 

گ
زند�

موثر باشد.

 انجام ندهید، ممکن است 
ً
پرسان کنید که اگر تست، معالجه یا عمل را فورا

وضعیت شما بدتر  یا به�ت شود.

مصارف یم تواند مایل، عاط�ف یا مصارف وقت شما باشد. اگر برای جامعه مصارف 
دارد، آیا مصارف معقول است یا جایگزین ارزان تری وجود دارد؟

آیا من واقعا
به این تست،
معالجه یا عمل
ورت دارم؟ �ض

خطرهایش
چه است؟

آیا انتخابهای
ساده تر و ایمن تری
وجود دارند؟

اگر هیچ یک
از این کارها را
نکنم چه یم شود؟

چقدر
مصارف دارد؟

برای کسب معلومات بیش�ت به 
این ویب سایت مراجعه کنید: 

choosingwisely.org.au

به گفتگو بپیوندید
@ChooseWiselyAU

اقتباس شده از موارد تهیه شده توسط راپور های مرصف کننده (Consumer Reports). دارای الیسنس از موسسه 
.ABIM Foundation

ها، مرصف کنندگان و  افراد مسلیک صیح را قادر  ®Choosing Wisely Australia یک ابتکار عمل است که داک�ت
دازند. با تمرکز بر مراقبت با کیفیت باال، وری به گفتمان ب�پ  یم کند که در مورد تست ها، معالجات و عمل های �ض

ی یم شود و توسط الیا ره�ب  Choosing Wisely Australia توسط کالج ها، جوامع و انجمن های ط�ب آس�ت
NPS MedicineWise تسهیل یم شود.

دقت معقویل برای ارائه معلومات دقیق در زمان تهیه این معلومات انجام شده است. این معلومات به عنوان جایگزی�ض برای مشوره های ط�ب در نظر گرفته 
نشده است و نباید به طور انحصاری برای مدیریت یا تشخیص تکلیف ط�ب به آنها اعتماد کرد.  ®Choosing Wisely Australia هیچ مسئولیت )از 

ر، آسیب یا صدمه نا�ش از اتکا یا استفاده از این معلومات را نیم پذیرد. معلومات سلب مسئولیت کامل را در ویب  جمله سهل انگاری( در قبال هر گونه �ض
سایت choosingwisely.org.au بخوانید 

سوال
قبل از اینکه داک�ت یا متخصص ارائه دهنده خدمات صیح تست، 

معالجه یا عمیل انجام دهند باید از آنها پرسان کنید.

بع�ض از تست ها، معالجات و عمل ها منفعت کم دارند. و در بع�ض موارد ح�ت ممکن است 
باعث آسیب شوند.

ض شوید که در نهایت مراقبت مناس�ب خواهید داشت – نه  از 5 سوال استفاده کنید تا مطم�ئ
مراقبت بسیار زیاد و نه مراقبت بسیار کم.
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https://www.choosingwisely.org.au
https://twitter.com/ChooseWiselyAU
https://www.choosingwisely.org.au/terms-of-use

