
ــوتراپي دكتـــراي:ر جاويـــد مـــستمندتـــدك* ــرايش( فيزيـ ــفهان)پزشـــكي ورزشـــي گـ ــوتراپي، دانـــشكده علـــوم توانبخـــشي، دانـــشگاه علـــوم پزشـــكي اصـ ــروه فيزيـ ــتاديار گـ ، اسـ
Email:mostamand@rehab.mui.ac.ir 

 كاردان اتاق عمل، بيمارستان امين، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان: زهرا خردمندي-1

8771تان تابسو بهار/1شماره/4سال/پژوهش در علوم توانبخشي

و درمان كشور انگلستان  گزارشي از نظام بهداشت

1 زهرا خردمندي،*جاويد مستمنددكتر

 چكيده
و درمان امروزه:مقدمه هـايصاي كه كشورهاي داراي شاخ به گونه؛رود به شمار مي يكي از معيارهاي پيشرفت جوامع،نظام بهداشت

وپكشورهاي جزء درماني استاندارد،  و برخوردار و غيـر برخـوردار ها در رده كـشورهاي عقـب گونه شاخص ملل فاقد اين يشرفته افتـاده

ا اي كه طي سه دهه اخير در زمينه هاي قابل مالحظه با وجود پيشرفت. گيرند قرار مي  و درمـاني در كـشور ه يـران بـ هاي مختلف بهداشـتي

و جايگاه كشورمان در بين كشورهاي رو به توسعه بسيار ارتقا هنوز راهي طوالني جهـت نيـل بـه اسـتانداردهاي يافته است، وقوع پيوسته

و درماني فرا روي ما قرار دارد . بهداشتي

و درمان انگلستان ب)NHS(طبق گزارش سازمان بهداشت جهاني، خدمات ملي بهداشت و كامل يكي از و ترين نظام هترين هاي بهداشتي

و ارتقا به لحاظ حفظ استانداردهاي بين،درماني دنيا  مي، سطح سالمت جامعه المللي هدف از نگارش اين گزارش، معرفـي. رود به شمار

مي روش و درمان انگلستان و مجموعه شاغل در نظام بهداشت و پـرداختن بـه مـسا بـازگويي نكـات برجـس. باشد هاي تعامل بيماران ليته

.شدبامياي اين نظام از ديگر اهداف اين گزارش حاشيه

در: بحث و درمان انگلستاننظاماين نوشتار ضمن بازگويي نكات قابل توجه با بهداشت مشابه نظام، شرايط را براي مقايسه اين مجموعه

و درمان انگلستان را به درستي. سازد مي آن در كشور ايران فراهم  اميد است كه اين گزارش بتواند نكات مثبت موجود در نظام بهداشت

ب . وجود آورده منعكس ساخته، راه را براي انطباق اين نكات در كشورمان تا حد امكان

 نظام بهداشتي انگلستان، خدمات اوليه، خدمات ثانويه:ها كليد واژه

 03/06/1387: ريخ دريافتتا
 31/06/1387: تاريخ پذيرش

 مقدمه
نا انسان هاي جـسماني توانيها همواره به هنگام بروز بيماري يا

ترين روش مـؤثر انـد تـا بـا هايي بـوده گيري روش كار در پي به 
و زمان به درمان خود مبـادرت  و صرف كمترين هزينه درماني

ا. ورزند ست كه از آن به عنوان درمان بهينـه اين همان چيزي
و ياد شده  معيار استاندارد بودن يا نبـودن يـك مجموعـه است

و درماني به شمار مي  آن.)1(آيـد بهداشتي و از جـا كـه بهبـود
و درمـاني   مـستلزم نزديـك شـدن بـه ارتقا وضعيت بهداشـتي

 باشـد، داشـتن الگـويي در اين زمينه مـي استانداردهاي مربوط
از. آيـد مناسب در اين خصوص اجتناب ناپذير به نظر مي يكـي

و درمان انگلستان  اين الگوها، نظام حاكم بر مجموعه بهداشت
گـشاي مـشكالت توانـد راه اي موارد مـي كه در پاره است بوده

و درمـاني ايـران باشـد موجود در زمينه  . هاي مختلف بهداشتي
و  National Health) درمان انگلستان خدمات ملي بهداشت

Services) اختصاربه ادامه اين نوشتار كه در NHS از آن ياد 
و كسب تجربيات زياد مي شود، با سپري كردن دوراني طوالني
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هـاي ترين نظامبه يكي از كاملهاي جهان، اكنون از ساير كشور
و درماني دنيا به لحاظ حفظ استانداردهاي بين المللي  بهداشتي

ا  نوشـتار.)2( سطح سالمت جامعه تبديل گرديده استيرتقاو
و تحقيقات نگارندگان طي سال  هاي پيش رو حاصل مشاهدات

 Mile Endو High Barnet هاي از بيمارستان2008-2004
. باشـد شهر لندن مـي Torrington Parkو همچنين درمانگاه

ح شدهدر اين نوشتار تالش  واقعيات موجود در نظام امكاند تا
درو گردد درماني انگلستان بيان-بهداشتي  هـر گونـه قيـاس

خصوص اين نظام با نظام مشابه در كـشورمان بـه خواننـدگان
،اي كامل نبـوده بديهي است هيچ مجموعه. شودمحترم واگذار 

 توانـد از تجربيات آزموده شده توسط ساير كشورها مـي استفاده
در-بر جهــت نيــل بــه اهــداف بهداشــتيراهــي ميــان  درمــاني
ب . شمار آيده كشورمان

 NHSتاريخچه
و قبل از ايـن 1948سال از NHSفعاليت  ميالدي آغاز گرديد

و درمـان خـويش تاريخ بيماران جهت امور مربوط به بهداشت
با.ندها بود ملزم به پرداخت تمامي هزينه  در آن زمان كه مقارن

 بسياري از مـردم،سازي پس از جنگ جهاني دوم بود دوران باز 
از. هاي سنگين درماني را نداشتند انگلستان توان پرداخت هزينه

 تحولي عميق در زنـدگي مـردم NHSاين رو پديد آمدن نظام
تـرين بـزرگ NHSدر حـال حاضـر. وجـود آورده انگلستان بـ

حـدود يـك.)1( باشـد درماني در اروپـا مـي-سازمان بهداشتي 
ميليون نفر شامل پزشـك، پرسـتار، مـددكار اجتمـاعي، چـشم 

و درمـانگران ويـژه نظيـر فيزيو پزشك، دندان  تراپيـست، پزشك
و روان مي... پزشك .)1(نمايند در اين سازمان فعاليت

اي است كه بيمـاران را بـه بهتـرين به گونه NHSطراحي
در واقـع. دهد نياز آنها ارجاع مي هاي مورد وجه ممكن به مكان 

ـ  وجـود آورده اسـت كـه بـره اين سازمان فرهنگ جديدي را ب
و اساس اصول واقع  -قابل اجرا به مـشكالت بهداشـتي گرايانه

.)1(نمايد درماني بيماران رسيدگي مي

 NHS عضويت در
ب و تمام افرادي كه مجبور به اقامت يش تمام ساكنين انگلستان

 جهت استفاده از هر گونه خدمات،ماه در اين كشور هستند6 از
به عـضويت ايـن بايستمي،NHS درماني زير نظر-بهداشتي

ها بنا بر محل اقامت خود به اين منظور خانواده. سازمان در آيند 
 Surgery اصـطالح بـه محلـي كـه ترين درمانگـاه به نزديك 
ن،شود ناميده مي و ثبت مي مراجعه در فرم ثبـت نـام،. نمايند ام

و آدرس محـل  و نام خانوادگي، تاريخ تولـد اطالعاتي نظير نام
و والدين آنها  سكونت به انضمام تاريخچه اجمالي ابتال بيماران

و ...)و فشار خون، ديابت(هاي خاص به بيماري   از بيماران اخذ
اري اي بـه هـم پيوسـته ايـن سـازمان نگهـد در سامانه رايانـه

چه فردي در خارج از محل اقامـت به اين ترتيب چنان. شود مي
د NHS ثبت شده خـود نيـاز بـه اسـتفاده از خـدمات  اشـت، را

اي بازيابي شده، خدمات مورد نظر اطالعات وي در شبكه رايانه 
. به او ارائه خواهد شد

  NHSهاي افراد معاف از پرداخت هزينه
 براي تمامي افراد جامعه به صـورت NHS برخي از خدمات در

 ويزيـت پزشـك يـا به عنـوان مثـالكه گردد رايگان ارائه مي
و پاراكلينيـك كـه و همچنين كليه خدمات بيمارسـتاني پرستار

سـاير. انـد از آن جملـه،جنبه درماني يا تشخيصي داشته باشند 
ماننـد خـدمات دندانپزشـكي، نـسخ دارويـي، خدمات پر هزينه 

و ساخت و پروتز ب ارتز ه تجويز عينك براي برخي اقشار جامعه
ـ فـوق خدمات. شود طور رايگان ارائه مي ه بـراي اقـشار ذيـل ب

ميتصور :)2(گردد رايگان ارائه
 سال16تمام افراد زير•
 ماه پس از زايمان12زنان باردار از زمان شروع حاملگي تا•
يانهافرادي كه از دولت كمك هزي• هاي بيكاري، پناهندگي

.دارند آوارگي دريافت مي
 سال بـه شـرط دريافـت برخـي تـسهيالت60افراد باالي•

)داريكمك هزينه مسكن يا ماليات شهر(كمكي از دولت
در(آمد پايين افراد داراي در• آمـد پـايين هـر سـاله تعيـين مالك

) گردد مي

 NHSساختار
) Primary Care(خدمات اوليه دو مجموعهدر NHSخدمات
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جهـت. گـردد ارائه مـي ) Secondary Care(و خدمات ثانويه
 ورود به مجموعه درماني، اولين گامو دريافت خدمات بهداشتي 

در اين مجموعـه بيمـار بـا مراجعـه بـه. باشد خدمات اوليه مي
و سـاير پزشك عمومي، دارو  خانه، دندانپزشك، چـشم پزشـك

 خـدمات اوليـه پزشـكي را دريافـت،در واقـع خدمات سـرپايي 
هـاي تخصـصي چه بيمار نياز به دريافـت درمـان چنان. دارد مي

 بـه بيمارسـتان توسـط مجموعـه خـدمات اوليـه،داشته باشـد 
مي) محل ارائه خدمات ثانويه(تخصصي .)2(شود ارجاع داده

 خدمات اوليه
مي محل ارائه خدمات اوليه درماني، درمانگاه . باشـند هاي محلي

هـاي مـورد بخش اطالعات درمانگاه، بيماران را به ساير بخش
تنها با تعيين نوبت مالقات با درمانگران. كند نظر راهنمايي مي 

بـه صـورت ) Reception( توسط بخش پذيرش درمانگاه قبلي
ويزيـت فـوري در زمـان. امكان پـذير اسـت حضوري يا تلفني 

، تنها هنگامي ميـسر اسـت كـه درخواسـت مراجعه به درمانگاه 
 در غيـر،باشـدهشدتعيين نوبت در ساعات اوليه پذيرش انجام

اين صورت بر اساس سهميه پذيرش، اين بخش اقدام به دادن
يـا) بـا ذكـر زمـان ويزيـت( مانده روز نوبت براي ساعات باقي 

در خوان بيمار جهـت ويزيـت سيستم فرا. نمايد روزهاي آتي مي 
درمانگاه به دو صورت تماس مستقيم درمانگر با بيمار يـا روش 

و صــوتي  ) Display and Beep Call(فراخـوان تـصويري
و صـوتي نـام بيمـار، نـام. گيـرد انجام مي  در روش تـصويري

و شـماره اتـاق مربـوط   بـر روي صـفحه نمـايش درج درمانگر
ر واقـعد. آيـد زمان بوق هشدار بـه صـدا در مـيو هم شود مي

 بيمـاران،اي در اتـاق خـود، بـه نوبـت درمانگر با فشردن دگمه
. كنـد اختصاص يافته جهت درمان را به اتاق خود هـدايت مـي

بدين ترتيب از هر گونه ازدحام احتمالي پشت درب اتاق ويزيت
گيري شده، احتمـال ويزيـت افـراد خـارج از نوبـت توسـط جلو

.رسد درمانگر به حداقل مي
اي متمركـز توسـط مجموعـه اوليه درماني در درمانگاه خدمات

كه انجام مي :)3(ه استدش به نقش آنها اشاره ذيلدر پذيرد
 ):GP يا General Practitioner( پزشك عمومي-1

كه همان  اشاره گرديـد، جهـت اسـتفاده از خـدمات پيشترگونه
و درماني، ثبت نام در سامانه براي كليـه افـراد NHSبهداشتي

 پـس،كننده خدمات بدين منظور سازمان صادر. باشد الزامي مي 
 بر اساس محـل زنـدگي از دريافت فرم تكميل شده توسط فرد

و درمانگاه مستقر در آن  را براي فرد NHS، كارت اشتراك وي
و نـام پزشـك. نمايد صادر مي در اين كـارت، شـماره اشـتراك

در واقع پزشك عمومي اولـين.ه است خانوادگي فرد درج گرديد 
و   خـوان بيمـار قبل از فرا. باشد ميNHSپل ارتباطي بين بيمار

اي به اتاق پزشك، اطالعات وارد شده بيمار بـه سـامانه رايانـه
اي از وضـعيت توسط وي تحت بررسي قرار گرفتـه، تاريخچـه

و موجود بيمار براي پزشك ترسيم مي  سپس بيمار. شود گذشته
به اتاق پزشك وارد شده، پس از اخذ اجازه شفاهي تحت معاينه 

سـ. گيرد قرار مي  االتؤپزشك ضمن بررسي وضعيت بيمار بـه
و بـا حوصـله پاسـخ داده،  مطرح شده از طـرف وي بـه دقـت

از. دهـد هاي عملي برخورد با بيماري را براي او توضيح مـي راه
 بـه بهتـرين وجـه جا كه هدف از درمان، بهبود شرايط بيمار آن

اي موارد كه نياز به تجـويز دارو باشد، پزشك در پاره ممكن مي
هاي درمان انجام آن خودداري كرده، روش از صراحتبه نباشد 

اين هر گونهبر بنا. كند غير شيميايي را به بيمار خود توصيه مي 
ثيري بـر نظـر پزشـكأت،مورد بيمار در اين خصوص اصرار بي 

و  الزم بـه ذكـر اسـت كـه در صـورت.ي نخواهد داشت معالج
اثبات عدم لزوم تجويز دارو بر نوع بيماري، احتمال تحت پيگرد 
قرار گرفتن پزشك توسـط سـازمان نظـارت بـر تجـويز داروي 

NHS2( وجود خواهد داشت(.
 يـا نبـوده چه تشخيص بيماري بـراي پزشـك محـرز چنان

 واقع نشده باشد، پزشك عمومي مؤثردرمان قبلي بر روي بيمار
اي براي پزشك متخصص موضوع را به اطالع طي ارسال نامه

در اولـين فرصـت ممكـن جهـت بررسـي را وي رسانده، بيمار 
به طور كلـي در صـورت. دهدميبيشتر بيماري، نزد وي ارجاع 

هـاي تكميلـي، درخواسـت ارائـه درخواست درمان تجويز دارو، 
اكلينيكي يا ارجاع جهـت هـر گونـه بررسـي بيـشتر خدمات پار 

مي توسط پزشك در سامانه رايانه، موارد بيماري . گـردد اي ثبت
اي انجـام ها بـه طريـق رايانـه اين گونه درخواستبدين ترتيب
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مي،پذيرفته و در گردد نياز به ارسال نامه از طريق پست مرتفع
م نهايت و  توسط مركز ارائـه كان ارائه خدمات درخواستي زمان

الزم. كننده خدمات از طريق پست به اطالع بيمار خواهد رسيد
و درخواست براي انجام خدمات  به ذكر است كه نسخه دارويي

 توسط پزشـك بـه بيمـار تحويـل مستقيمبه طور آزمايشگاهي 
ئه خـدمات در پايان اين بخش گفتني است كه ارا. شود داده مي

پزشكي توسط بخش خصوصي كه چارچوب فعاليت آن خارج از 
مي مي NHSسيستم  بيماراني كه به هـر. پذيرد باشد نيز انجام

و درمـاني از بخـش  دليل متقاضي دريافت خـدمات بهداشـتي
 سـنگين نسبت به هاي ملزم به پرداخت هزينه،خصوصي باشند 
.آن خواهند بود

م) Nurse( پرستار-2 )Midwife(اماو
ارائه برخي خدمات پزشـكي در درمانگـاه نظيـر واكـسيناسيون

، بررسي تغييرات رشد كودك، معاينه ماهانه زنان باردار، كودكان
و مشاوره، عالوه بر پزشـك عمـومي توسـط تست پاپ اسمير

در بعـضي از همچنـين. گيـرد كـادر پرسـتاري نيـز انجـام مـي 
در. پـذيرد سـط مامـا صـورت مـي ها معاينـه زنـان تو درمانگاه

بـ، برنامـه نيـز خصوص زنان باردار وسـيلهه ريـزي مشخـصي
هاي اوليـه كه طي ماه است درمانگاه محلي در نظر گرفته شده 

مي بارداري براي آن  مادر باردار از طريق درمانگـاه. شود ها اجرا
آن،به بيمارستان محل زايمان معرفي شده  جا كـادر مامـايي در

هاي قبل از زايمـان بـه هاي اوليه را در خصوص مراقبتهتوصي
 بنـا. كننـد او ارائه كرده، زمان احتمالي زايمان را به او اعالم مي 

زايمان در بستر يـا( انتخاب مادر، نحوه انجام زايمان طبيعي بر
) زايمان در منزل يا بيمارسـتان(و مكان زايمان) زايمان در آب 
به. گردد مشخص مي ذكر است كه بـه منظـور كاسـتن از الزم

ت رواني ناشي از زايمان،–عوارض روحي  كيد بر زايمـانأضمن
طبيعي در منزل، حضور پدر نوزاد بـر بـالين همـسر در هنگـام 

.دانندميمؤثرعوارض اين در كاستن،زايمان را
و مـشورت مامـا بـا و فقط در صورت لـزوم عمل سزارين فقط

و زايمان انجام مـي پز  طبـق آمـار. پـذيرد شك متخصص زنان
مي زايمان%5كمتر از .)2(باشد ها در اين كشور از نوع سزارين

خواست يا اصرار زن باردار بر انجام اين عمل هيچ بنا بر اين، در

و. ثيري بر اجراي آن نخواهد داشتأت در صورت انجام سزارين
گـوي عواقـبج پزشـكي جـواب اثبات عدم لزوم آن، تيم معـال 

.احتمالي آن خواهند بود
و كـودك، يـك يـا چنـدبر بناپس از تولد نوزاد،  شرايط مـادر

هاي الزم بـه ويزيت توسط ماما در منزل صورت گرفته، توصيه
همچنين جهت ايمن سازي نوزاد از ابـتال. پذيرد آنان انجام مي 

و كنترل رشد جسمي به بيماري  او-ها چه بهداشت دفتر حركتي
بـراي او صـادر شـده، موسوم به دفترچه قرمز شخصي كودك 

و سـاير پيگيـري  –هـاي بهداشـتي مراحل بعدي ايمن سـازي
.شود درماني در آن ثبت مي

)Pharmacy( داروخانه-3
 فضايي به بخش داروخانه اختصاص داده شـده،در هر درمانگاه

 سـايرت هزينـه دارو به غير از بيمـاران معـاف از پرداخـ. است
و تنوع داروها، هزينـه،بيماران در(اي ثابـت صرف نظر از تعداد

. پردازنـد به داروخانه مـي) پوند10/7 ميالدي معادل 2008سال
و با توجه به هزينه زياد و منطقي دارو در جهت مصرف صحيح

و فقـط توسـط آن در انگلستان  ، تجويز آن تنها به هنگام لـزوم
و پزشك معال  به تعداد روزهاي مورد نياز انجـام دقيقبه طورج

ت. گيرد مي مين داروهـاي غيـر تخصـصيأهمچنين بيمار جهت
و زيبايي ها، ويتامين نظير مسكن  و داروهاي مربوط به پوست ها

و دراگ استورهاي خصوصي به داروخانه،بدون تجويز نسخه  ها
. شود سطح شهر ارجاع داده مي

)Dentist(زشكپ دندان-4
پزشكي در انگلستان نيز هماننـد خـدمات چه خدمات دندان گر

ارائـه ) Private(و خصوصي ) NHS(پزشكي به صورت دولتي 
هاي خصوصي اكثريت اين خدمات توسط درمانگاه اما گردد، مي

 Dental Care يا Dental Practiceتحت عنوان سطح شهر
 دندانپزشك،بدين ترتيب كه بيماران. شود به بيماران عرضه مي

انتخـاب كـرده،) در هر نقطه شهر يا روسـتا(خود را به دلخواه
پس از تكميل فرم ثبت نـام بـه عـضويت مركـز دندانپزشـكي 

مي. آيند در مي مربوط ب بيماران زمـان در چنـد طور هـمه توانند
 از بـه غيـر از بيمـاران معـاف. مركز دندانپزشكي ثبت نام كنند 

ها، ساير بيماران ملزم به پرداخـت هزينـه بابـت پرداخت هزينه
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 2007از تـاريخ اول آوريـل. باشـند پزشـكي مـي خدمات دندان
ها جايگزين در بخش دولتي، نظام جديد پرداخت هزينه ميالدي

 غيرمتعارف شده كه بنا بر نوع خدمات، هاي روش قبلي دريافت 
.)1(گـرددد از بيماران اخـذ مـي پون 195 الي16اي بين هزينه

الزم به ذكر است كه ارائه خدمات در بخش خصوصي مـستلزم
مي صرف هزينه .باشد هايي به مراتب باالتر

تـري پزشكي تخصـصي چه بيمار نياز به خدمات دندان چنان
هـاي تخصـصي پزشك وي را بـه درمانگـاه داشته باشد، دندان 

NHS و ــك ــصص ف ــكان متخ ــا پزش در ي ــستقر ــورت م ص
.دهد بيمارستان ارجاع مي

)Special Therapists( درمانگران ويژه-5
در صورتي كه بيمار نياز به دريافت خـدمات پاراكلينيـك نظيـر

...و شناسـي سـنجي، روان سنجي، گفتار درماني، شنوايي بينايي
داشته باشد، توسط پزشك عمومي به گروه درمـاني مـستقر در 

اي از موارد، بيمار نيـاز بـه در پاره.شود جاع داده مي درمانگاه ار 
اي نظير ترك اعتياد، كنترل خـانواده، بهداشـت خدمات مشاوره 

دا  و تغذيـه و كـودك  كـه در ايـنردسالمندان، بهداشت مـادر
صورت توسط پزشك عمومي يا از طريق مراجعـه مـستقيم بـه

ميم از خدمات آنان بهره،گروه درماني مربوط  الزم بـه. شود ند
تـر هماننـد فيزيـوتراپي، ذكر است كه ارائه خـدمات تخصـصي 

و نيـز ويزيـت پزشـكان متخـصص در  و آزمايشگاه راديولوژي
درخواسـت ارجـاع. گيـرد هاي تخصصي انجـام مـي بيمارستان

 توسط پزشك عمومي مـستقر هاي درماني بيماران به اين گروه 
و به وسيله مي سامانه رايانهدر درمانگاه محلي .پذيرد اي صورت

 خدمات ثانويه
و در بخش نخست اين نوشتار، خـدمات اوليـه در نظـام بهداشـت

و بررسـي قـرار گرفـت  آن. درمان انگلستان مورد بحث جـا كـه از
محـل( هاي ايـن كـشور اصول ارائه خدمات پزشكي در بيمارستان 

اي نقـاط مـشترك در مقايسه با كـشورمان دار) ارائه خدمات ثانويه 
اي از نكـات تنها بـه پـاره،باشد، در اين بخش از نوشتار زيادي مي 

هدف از ذكـر. گردد برجسته در نظام بيمارستاني انگلستان اشاره مي 
 اين نكات، يادآوري نقاط قوت يك نظـام درمـاني پيـشرفته بـوده 

 تا خواننده نوشتار با مقايسه ذهني نظام فعلي كشورمان بـا آن است
؛تر در كـشور بينديـشد كارهاي عملي دستيابي به نظام كارآمد به راه

:از است نكات عبارتاين ترين برجسته
بـراي كليـه افـراد) خدمات ثانويه(ارائه خدمات بيمارستاني-1

.)1(باشد رايگان ميNHS عضو
 عمـللامثـ به عنـوان(ارائه خدمات غير ضروري پزشكي-2

تجـويز سـونوگرافي جهـت تعيـين جنـسيت جراحي زيبايي يـا
. پذير است سنگين انجامنسبتبه با صرف هزينه) جنين

از-3  دقيقه به بيمار عرضـه7خدمات اورژانس در زماني كمتر
بخش اورژانـس هـر بيمارسـتان مجهـز بـه چنـدين. گردد مي

و كافي   كه در هر استدستگاه آمبوالنس با تجهيزات پيشرفته
پ2يك از آنها و CPR)(هاي احيـاك آشنا به روش راپزشي نفر

ب كمك فعاليـت ) On call(صورت آماده به خدمته هاي اوليه
 به محض دريافـت پيـام راديـويي بـههپرسنل مربوط. كنند مي

.شوند محل مورد نظر اعزام مي
و آمــد-4 و معلــولين بــه عهــده بيمارســتان رفــت  ســالمندان

اران در صورت عـدم دسترسـي بـه سيـستم ساير بيم. باشد مي
و نقل مناسب  تواننـد از ناوگـان با همـاهنگي قبلـي مـي حمل

و .نقل بيمارستان استفاده نمايند رايگان حمل
و بيماران مبتال به صرع، ديابت، بيماري-5 هاي قلبـي سالمندان

ازو معلوليت  هاي جسمي كه هر لحظه در معرض خطرات ناشـي
در بـه تنهـايي زنـدگي مـي، قرار داشـته هاي خود بيماري كننـد،

 رسـاني فـوري تواننـد از خـدمات اطـالع صورت عالقمندي مـي 
)Aid Call(اين دسته از افراد با تكميل فرم ويژه. مند شوند بهره

)Pager(آويـزي، قطعه الكترونيكي گـردن NHSو ارسال آن به 
تدايننمميدريافت نهـا بـا فـشردن دگمـه آن، كه در هنگام نياز،

.سازند اورژانس را مطلع مي
و بيماران داراي مشكالت تكلمي-6 بـه طـور،بيماران ناشنوا

و بـا معمول  همراه با مددكار اجتماعي آشنا به زبـان ناشـنوايان
هماهنگي قبلي با بيمارسـتان از خـدمات مختلـف بيمارسـتاني

.نمايند استفاده مي
آن-7 هـاي هاي گوناگون بـا زبـانن مليت جا كه در انگلستا از

نا متفاوت زندگي مي  آشنا بـه كنند، ارائه خدمات پزشكي به افراد
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و بـا همـاهنگي قبلـي  توسـط زبان انگليسي با حضور متـرجم
.گيرد بيمارستان انجام مي

و، نحـوه تعامـل بيمـاران در بـاال گفتـه شـده عالوه بر مـوارد
ه و مچنـين رعايـت مـواردي در خـصوص كاركنان بيمارستان

و همراهان وي در بيمارستان در اين بخـش قابـل  حضور بيمار
:باشد ذكر مي

هـاي مختلـف بخـش پس از بستري شدن بيمار، قسمت-الف
.شود مربوطه به وي يا همراه او معرفي مي

 بــه منظــور كاســتن از اضــطراب بيمــار، پوشــيدن لبــاس-ب
توانـد الزامي نبوده، بيمـار مـي مخصوص بيمارستان براي بيمار

.لباس مورد نظر خود را انتخاب كند
 بـه در صورت بستري شدن بيمار، ارتباط پرسنل بيمارستان-ج

و همراه با جلب اعتماد ويژه پزشك معالج با وي بسيار دوستانه
 بيمـار،– ضـمن رعايـت حـريم پزشـك بدين ترتيـب. باشد مي
ا او مورد بحث قرار گرفتـه، بهتـرينبيكارهاي درمان بيمار راه

اين ضمن آشنايي بيمار بـابر بنا. گردد روش درماني توصيه مي
و دخيل نمودن وي در اين امر، سطح همكـاري او  روند درمان

-با تيم پزشكي تا حدود زيـادي افـزايش يافتـه، فـشار روحـي 
ط مي قابل مالحظهوررواني بيمار به .يابد اي كاهش

بـم-د صـورت تيمـيه عالجه بيمار بستري در بيمارستان همواره
به اين صورت كه در پرونده بيمار به تيم پزشكي. پذيرد انجام مي 

 ولي در هـر نوبـت ويزيـت، امـضاي است مربوطه اشاره گرديده 
بـدين ترتيـب. شود پزشك ويزيت كننده بيمار در پرونده ثبت مي

ب  . شـود هـي انجـام مـي صورت مـشاوره درون گروه درمان بيمار
هاي درمـان بيمارسـتاني بـه درمان بين گروهي از ديگر شاخصه

چـه بيمـار تحـت معالجـه چنـان به عنوان مثـال. آيد حساب مي 
و هم  داشـته نيـز زمان نياز به درمـان ثانويـه بيماري خاصي بوده

 ارتباط تنگاتنگي با تيم معالج قبلي بيمـار باشد، تيم پزشكي فعلي 
گ مي روهو ساير .نمايد هاي پزشكي مورد نياز برقرار

چه كودكي نياز به عمل جراحي داشته باشد، پزشـكان چنان-ه
تيم جراحي مطابق با اولويت انجام وظـايف خـود، جداگانـه بـا 

و والـدين او پيرامـون آمـاده  و نحـوه عمـل كودك سـازي وي
ر جهـت كاسـتن از فـشا. نمايند جراحي توضيح الزم را ارائه مي 

رواني عمل جراحي، والدين كودك مجاز بـه همراهـي-روحي
وي تا بخش ريكاوري بوده، كـودك اجـازه دارد اسـباب بـازي 

و بـا. مورد عالقه خود را همراه داشـته باشـد  در صـورت لـزوم
از رعايت قوانين اتاق عمل، يكي از والدين مـي  توانـد تـا قبـل

.ر داشته باشد در اتاق عمل نزد او حضوبيهوشي كامل كودك
 جهت كاهش اضطراب كودك نسبت به حضور در بيمارستان،-و

و ديوارهـا بـا بخش اطفال متناسـب بـا روحيـات آنـان طراحـي
و چهره نقاشي هـاي مالفـهو هاي عروسكي تزيين شده هاي شاد

و حتي لبـاس كاركنـان از پارچـه موجود در بخش، پرده  هـاي ها
در. سكي تهيه گرديده است داراي رنگ شاد يا عرو  پرسنل شاغل

و آشنا با روحيـات كودكـان انتخـاب  اين بخش نيز از افراد صبور
همچنين در بخش اطفال، فـضايي بـا امكانـات بـازي. شوند مي

.گرمي كودكان در نظر گرفته شده است براي سر
آن در صورت نياز به عمل جراحي، توصيه-ز و بعد از هاي قبل

و كتبي در اختيار بيمـار يـا همـراه وي قـرار به صورت شفا  هي
به هنگـام دعـوت بيمـار نيزيهاي مشابه توصيه. شود داده مي 

و  بـه وي يـا ... براي انجام فيزيوتراپي، راديولوژي، آزمايـشگاه
 معمـول به طور هاي كتبي در توصيه. پذيرد همراه او صورت مي 

.ج گرديده استشماره تلفني جهت كسب اطالعات بيشتر در
هاي بستري يـا هاي بيمارستان اعم از بخش در تمام بخش-ح

هـاي راهنمـا هاي ارائه كننده خدمات پاراكلينيـك، برگـه بخش
-هـاي ايمنـي قـرار داده شـده كـه توصـيه) بروشور يا پمفلت(

ــيش ــوه پ و نح ــتي ــاري بهداش ــري از بيم و گي ــف ــاي مختل ه
. بيان گرديده استهاي درمان آنان به زبان ساده روش

 هـر معمـول به طور ساعات مالقات با بيمار در بيمارستان-ط
 بعد از ظهر بوده، حضور همراه بيمار در غير8 الي2روز ساعت

نكته قابل توجـه ايـن كـه همـراه. باشد اين ساعات ممنوع مي
بيمار تحت هيچ شرايطي مجاز به اقامت شـبانه در بيمارسـتان 

مينبوده، كليه امو . پذيردر مراقبت توسط كادر پرستاري صورت
و ميـر ناشـي از عفونـت-ي هـاي جهت كاهش ميزان مـرگ

و انتقـال بيمـاري  هـا، تمهيـدات خاصـي در ورودي بيمارستاني
. كنار تخت بيماران انديشيده شده استوWards)(ها بخش

و درمان انگلـستان بـا وجـود شايان ذكر است كه نظام بهداشت
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 در بعضي مـواردو داشتن نكات مثبت فراوان، خالي از ايراد نبوده
 به عنـوان مثـال. باعث تضعيف نكات مثبت آن نيز گرديده است

هـاي وجود نوبت،ترين نقاط ضعف در اين مجموعه يكي از عمده
مي)Waiting list( طوالني  باشـد جهت ارائه خدمات به بيماران

اي مـوارد، بيمـاران اي كه در پاره به گونه؛)اهم6در برخي موارد(
 بـه بخـش هـاي بيـشتر كـه بـا پرداخـت هزينـهندا دادهترجيح 

ك و يا به كشورهايي كه ايـن خـدمات را بـادننخصوصي مراجعه
دليـل وجـود. سفر نمايند،دهندهزينه كمتر در اختيار آنان قرار مي

كه چنين نوبت  هـاي انگلـستان بـه در رسـانه هاي طوالني مدت
باشـد، كمبـود مطـرح مـي NHSترين چالش فعلـي عنوان مهم 

بـه تـازگي. گـردد نيروي متخصص در ايـن بخـش عنـوان مـي 

تمهيداتي انديشيده شـده كـه از متخصـصين بخـش خـصوصي 
و هزينه آن را  . بپردازدNHSاستفاده شود

هاي علوم پزشكي عدم تمايل جوانان به ادامه تحصيل در رشته
و هزينه  بر بودن ادامه تحـصيل به دليل مدت تحصيل طوالني

ت در اين رشته  و كيـد بـر حفـظ اسـتانداردهايأها از يك طرف
 باعث بروز عـدم تـوازن در درماني در اين كشور از طرف ديگر 

و تقاضاي خدمات درماني شـده اسـت  بـه تـازگي.نظام عرضه
 بهبود شـرايط موجـود، اقـدام بـه جـذب دولت انگلستان جهت

نيروي خارجي كرده كـه نتـايج حاصـل از ايـن اقـدام تـاكنون
.بخش نبوده است چندان رضايت
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Abstract 
 
Introduction: Nowadays, having a good Health Care System is one of the criteria of developed 
countries; so, countries with high level of health standards are classified as developed, and countries 
without such standards are grouped as poor and non-developed countries. In spite of remarkable 
progresses in different fields of health and management of diseases and increasing level of health services 
during last three decades, according to ranking system of World Health Organization (WHO), there is still 
a long way to gain the standardized level of health.  
 
According to the WHO, National health services (NHS) in the United Kingdom (UK) is recognized as one 
of the best systems of health in the world for its upgraded level of health services among their people and 
establishing international standardized criteria in this field. The aim of this report was to introduce 
methods of interaction between patients and health workers, and important points and factors related to 
NHS in the UK. 
 
This report tries to provide an objective condition to compare such a health system with similar one in 
Iran. In the present report, all efforts have also been performed to reflect the positive points in NHS and 
finally to open possible ways to accommodate such conditions in our country. 
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