
 

 الشكاوى
 

جمیع األطباء والجراحین الذین یمارسون المھنة في بریتش كولومبیا ھم أعضاء مسجلون في كلیة األطباء والجراحین في بریتش  
 المثیرة للقلق إزاء أعضاء الكلیة من خالل عملیة تقدیم الشكاوى. القضایا كولومبیا (الكلیة). یمكن ألفراد الجمھور أن یطرحوا 

 
 لألطباء والجراحین في بریتش كولومبیا، یمكننا التحقیق مع: الجھة المنظمة  باعتبارنا
 جمیع األطباء والجراحین المرّخصین لھم في ممارسة المھمة  •
 لدى الكلیة في مكتب ممارسة المھنة أو عیادة طبیة  الموظف الذي یعمل لدى شخص مسجل  •

 تقدیم الشكوى بشأن الرعایة السریریة أو السلوك 
 

القرارات السریریة للُمسّجل أو الطریقة التي تمت بھا معاملة المریض. في أدناه   اتخاذتتعلق معظم الشكاوى المقدمة إلى الكلیة بعملیة 
 نعرض لكم دلیالً عن كیفیة عمل إجراءاتنا للشكاوى المقدمة بشأن الرعایة السریریة أو السلوك.  

 
 كیفیة تقدیم الشكوى

 
  بعض األشیاء التي یجب اإلنتباه إلیھا عند تقدیم الشكوى ضد أي عضو مسجل في الكلیة.في أدناه نوضح لكم 

 الخاصة بالشكاوى.  استمارتنا باستخدام یجب أن یتم تقدیم الشكوى كتابة عبر البرید، أو البرید اإللكتروني أو الفاكس. ننصحكم  •
 نحتاج إلى تاریخ الوالدة والرقم الصحي الشخصي للمریض إن أمكن.  •
 یجب أن تتضمن الشكاوى توقیع الشخص الذي یُقدم الشكوى.  •
الكلیة الخاصة   استمارة استخدام موقعة بذلك من خالل   إذا تم تقدیم الشكوى نیابة عن المریض، یجب أن یُقدم المریض موافقة  •

 بتفویض التمثیل.
 المریض قادراً على إعطاء التخویل بالموافقة. یجب تقدیم وثائق ذات الصلة مثل وكالة عامة أو بیان ُمنفّذ الوصیة إذا لم یكن  •
 سنقوم بتقدیم التسھیالت لجمیع األشخاص الذین لیست لدیھم القدرة على التواصل معنا كتابة.  •

 
تقدیم الشكوى، یمكن ألقرب أقربائھ أو وكیلھ عرض المسألة في بعض الحاالت إذا كان   على إذا لم یكن المریض قادراً بصفة شخصیة 

المعلومات الصحیة الشخصیة للمریض سیعتمد ذلك على   بإمكان الوكیل الوصول إلىذلك في خدمة المصلحة العامة. فیما إذا كان 
 بحقائق معینة.    اً محدد یكون تشریعات الخصوصیة و

 
 ، سنقوم بإرسال رسالة إلیك بالبرید، نوضح فیھا الخطوات التالیة حالما نستلم الشكوى

 تقدیم الشكوى بشأن سوء السلوك الجنسي 
 عندما یتعلق األمر بالتالمس الجنسي بین الُمسجل والمریض، حتى وإن كان ذلك التالمس بتراضي الطرفین.  أبداً نحن ال نتسامح 

المساعدة في الشكاوى إذا كنت تظن بأن أحد المسجلین لدینا ربما كان قد تجاوز الحدود، أو قال شیئاً  بنا للتحدث مع موظف  اتصلرجاءاً 
 و شارك في سوء سلوك جنسي. جعلك تشعرین بالحرج أو عدم الراحة، أ 

 ماذا یمكن أن تفعلھ الكلیة 

 نقوم بالتحقیق في جمیع الشكاوى المقدمة ضد المسجلین لدینا، وبضمنھا: 

 تعلیقات جنسیة غیر الئقة مزعومة  •
 اللمس  •
 سوء المعاملة  •

لغرض طبي ساري  : ال یعتبر األمر سوء سلوك جنسي أو سوء معاملة عندما یقوم الُمسّجل بلمس جزء حساس من جسم المریض مالحظة
   المریض. مستنیرة من المفعول بعد أخذ موافقة 



 أمثلة

 یمكن أن تشمل الشكاوى ذات الطابع الجنسي على: 
   یقوم المسّجل بما یلي: عندماتعلیقات أو حركات غیر الئقة،  •

o   یتفوه بتعلیقات مغریة أو ذات طابع جنسي 
o یقوم بعمل تعلیقات غیر ضروریة عن العالقات الجنسیة أو التوجھ الجنسي 
o  ً  یقوم بعمل تعلیقات أو نكات مھینة أو مسیئة جنسیا
o  یطلب مواعدة المریض 
o   یقوم بإعطاء قبالت أو عناق غیر مرغوب فیھ 

 فحوصات بدنیة غیر الئقة وغیر ضروریة  •
o عضاء التناسلیة أو الحوض دون سبب طبي وجیھ یقوم المسجل بفحص الثدي، األ 
o  یُفسر المریض على أن المالمسة كانت ذات طابع جنسي 

 یحدث دون موافقة الشخصین (مثل، إعتداء جنسي)  آخر  أي تالمس جنسي  •
 

  وىافي الشك متخصص دعم من موظف
الشخص بشكوى تتعلق بسوء السلوك الجنسي. قد تشعر بالضعف أو اإلذالل أو اإلرتباك أو الخوف من  ندرك بأنھ صعب جداً أن یتقدم 

 اإلفصاح عن ما جرى لك. 
والذي حصل على تدریب في مجال اإلعتداء   الشكاوى عندما تتصل بنا للحصول على المساعدة، ستتحدث مع موظف متخصص في 

 عملیة الشكاوى. ات النفسیة. سیقوم الموظف المتخصص في الشكاوى بتقدیم اإلرشاد والدعم خالل الجنسي والصدم
 

 بھ؟  االتصالمن یمكنني 
وأطلب التحدث مع الموظف المتخصص بالشكاوى. تتوفر   604-733-7758یمكنك اإلتصال بمركز االتصاالت لدینا على الرقم 

تقدیم إسمك إذا كنت تفضل أن تبقى مجھول الھویة في المكالمة األولى. یمكنك إخبارنا ما  خدمات الترجمة لدى مركزنا. ال یتطلب منك 
 حدث، وسوف نوضح لك عملیة الشكاوى واإلنضباط في الكلیة. یمكنك بعد ذلك أن تقرر إذا كنت ترغب في اإلستمرار في تقدیم الشكوى. 

 
 ماذا عن الخصوصیة والسریة؟

عن أسئلة عامة،  عند االستفسار ریة ھو كل ما یشغل بالك. رغم أنھ بإمكانك اإلتصال بنا بشكل مجھول قد تكون المخاوف المتعلقة بالس
باإلفصاح عن ھویة الُمسّجل. یجب أن تعرف بأننا إذا بدأنا في التحقیق، یجب   تقوم فإننا نحتاج إلى التحقق في المعلومات بسرعة حالما

 ضع التحقیق لكي تسنح لھ فرصة للرد.  علینا الكشف عن إسمك للُمسجل الذي یكون مو 


	الشكاوى
	تقديم الشكوى بشأن الرعاية السريرية أو السلوك
	كيفية تقديم الشكوى

	تقديم الشكوى بشأن سوء السلوك الجنسي
	ماذا يمكن أن تفعله الكلية
	أمثلة
	دعم من موظف متخصص في الشكاوى


