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طرح ﺷﮑﺎﯾت
ﻧﻘش ﮐﺎﻟﺞ
رﺳﺎﻟت ﮐﺎﻟﺞ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾد ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎران ﺗوﺳط ﭘزﺷﮑﺎن دارای ﮔواھﯽ ﻧظﺎم ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﻌﺎﻟﺟﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ،از
ﻣراﻗﺑت ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﺑرﺧوردار ﺷوﻧد ،ﺑﮫ آنھﺎ آﺳﯾﺑﯽ ﻧرﺳد و ﻣورد ﺣﻔﺎظت ﻗرار ﮔﯾرﻧد .اﯾن ﮐﺎﻟﺞ ﺑﺎ ﭘﯾروی از ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل
ﺑﮭداﺷﺗﯽ ) ،(Health Professions Actروﯾّﮫھﺎﯾﯽ را ﺑرای ﻣوارد زﯾر وﺿﻊ ﻧﻣوده اﺳت:

•
•
•

رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾتھﺎ و ﻧﮕراﻧﯽھﺎی ﻣردم
داوری در ﺑﺎرهی ﺷﮑﺎﯾتھﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ در ﺧﺻوص ﻣراﻗﺑت اراﺋﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﭘزﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺷﺎن در اﯾن ﮐﺎﻟﺞ ﺛﺑت ﺷده
اﺳت
داوری در ﺑﺎرهی ﺷﮑﺎﯾتھﺎی درﯾﺎﻓﺗﯽ در ﺧﺻوص رﻓﺗﺎر ﭘزﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺷﺎن در اﯾن ﮐﺎﻟﺞ ﺛﺑت ﺷده اﺳت

اﯾن ﮐﺎﻟﺞ ﺑرای ﺣل و ﻓﺻل ﺷﮑﺎﯾتھﺎ ﭼﻧدﯾن ﮔزﯾﻧﮫ در اﺧﺗﯾﺎر دارد:
• اراﺋﮫ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﯾوه ﮐﺗﺑﯽ
• اﻟزام ﮐﺳﯽ ﮐﮫ از او ﺷﮑﺎﯾت ﺷده ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﯾﮏ ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ اﺟﺑﺎری ﺑﺎ ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﺎﻟﺞ
• اﻋﻣﺎل ﻣﺣدودﯾت و ﺷراﯾط ﺑر ﮐﺎر طﺑﺎﺑت ﭘزﺷﮏ
• ﺧﻠﻊ ﭘزﺷﮏ از ﺣرﻓﮫی ﭘزﺷﮑﯽ
ھدف از رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾتھﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھر ﮔوﻧﮫ اﻗدام ﻻزم ﺻورت ﮔﯾرد ﺗﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺣﺎﺻل ﺷود ﮐﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ ھﯾﭻ طرﯾﻘﯽ
در ﻣﺧﺎطره ﻗرار ﻧﻣﯽﮔﯾرد.
اﯾن ﮐﺎﻟﺞ ﺑرای ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧدن رﺳﺎﻟت ﻧظﺎمﮔذاری ﺧود )وﺿﻊ ﻣﻘررات ﺣرﻓﮫای( ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻗﺎﻧون اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳواﺑق ﭘزﺷﮑﯽ
ﺑﯾﻣﺎر دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد در ﻣورد ﺷﮑﺎﯾتھﺎ داوری ﮐﻧد ﯾﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﻣراﻗﺑت اراﺋﮫ ﺷده از ﺳوی ﻋﺿو ﻣورد ﺷﮑﺎﯾت را
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﮔر دﺳﺗور ﮐﺎر ﺧﺎص دﯾﮕری ﻣوﺟود ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣوﺿﻊ ﮐﺎﻟﺞ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ را ﻣطرح ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد و از ﮐﺎﻟﺞ
درﺧواﺳت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ در ﻣورد آن ﻣوﺿوع داوری ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﮫ طور ﺿﻣﻧﯽ ﺑﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ ﺳواﺑق ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﻧﯾز ﻣواﻓﻘت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.

دﻟﯾﻠﮭﺎی طرح ﺷﮑﺎﯾت
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،ھر ﻓرد ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ ھر ﯾﮏ از اﻋﺿﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ را ﺑﮫ ھر ﯾﮏ از دﻻﯾل زﯾر طرح ﻧﻣﺎﯾد:
•
•
•

ﻣداوا ﯾﺎ ﻣراﻗﺑت ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮏ ﻋﺎرﺿﮫ ﭘزﺷﮑﯽ
رﻓﺗﺎر ﻧﺎدرﺳت ﯾﺎ ﻏﯾر ﺣرﻓﮫای
ﻧﮕراﻧﯽھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل رواﺑط ﺟﻧﺳﯽ

Serving the public through excellence and professionalism in medical practice

ﭼﮫ ﭼﯾزی را ﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر داﺷت
ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﭘزﺷﮑﺎن ﻣﺎﯾﻠﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﻧﮕراﻧﯽھﺎی ﺑﯾﻣﺎر رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣورد ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ و ارﺗﺑﺎط
ﺑرﻗرار ﮐردن ،رﻓﺗﺎر ،ﯾﺎ ﻣﻌﺎﻟﺟﮫی درﯾﺎﻓﺗﯽ از ﭘزﺷﮏ ﺧود ﻧﮕراﻧﯾﯽ دارﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﯽ رو در ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ و ﺑﺎ ﺻراﺣت ﻧﮕراﻧﯽ ﺧود را ﺑﺎ
ﭘزﺷﮑﺷﺎن در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﻧد .اﮔر ﮔﻔﺗﮕو ﻣوﻓﻘﯾتآﻣﯾز ﻧﺑﺎﺷد ،ﺑﯾﻣﺎران ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺷﮑﺎﯾت ﺧود را ﻧزد ﮐﺎﻟﺞ ﻣطرح
ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﮭﻠت ﯾﺎ ﻣﺣدودﯾت زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑرای طرح ﺷﮑﺎﯾت وﺟود ﻧدارد .اﻣﺎ اﮔر ﺷﮑﺎﯾت در ﻣدت ﮐوﺗﺎھﯽ ﭘس از روﯾداد اﺗﮭﺎﻣﯽ ﻣطرح
ﺷود ،ﺑﮫ اﻣر ﺗﺣﻘﯾق و ﺑررﺳﯽ ﮐﻣﮏ ﺧواھد ﮐرد.
ﺗوﺟﮫ :ﺑرای ﺣﻔﺎظت از اطﻼﻋﺎت ﺧﺻوﺻﯽ ﺑﯾﻣﺎرو اطﻣﯾﻧﺎن از ﻣﺣرﻣﺎﻧﮫ ﻣﺎﻧدن اطﻼﻋﺎت ،ﮐﺎﻟﺞ ﺷﮑﺎﯾتھﺎی طرح ﺷده از طرﯾق اﯾﻣﯾل
ﯾﺎ ﺗﻠﻔن را ﻧﻣﯽﭘذﯾرد .ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺞ ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود ﺑﺎﯾد ﮐﺗﺑﯽ و ﺑﺎ دﺳت اﻣﺿﺎء ﺷده ﺑﺎﺷد .ﺑرای آﺳﺎﻧﯽ ﮐﺎر ،ﻓرم ﺷﮑﺎﯾت را از
اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽﺗوان ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣود .در اﯾن ﻓرم اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺑرای طرح ﺑررﺳﯽ ﻧﮕراﻧﯽھﺎی ﺑﯾﻣﺎر ﺑﮫ اﺟﻣﺎل ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت.
روال ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾت ﯾﮏ ﻓراﯾﻧد ﺑﯽطرﻓﺎﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﭘزﺷﮏ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت و ﺑررﺳﯽ ھﻣﮫﺟﺎﻧﺑﮫی ﺳواﺑق ﭘزﺷﮑﯽ و ﺳﺎﯾر
ﻣدارک ﻣوﺟود اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود .ھر ﺷﮑﺎﯾﺗﯽ ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﮐﺎﻟﺞ و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧب آن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑر اﺳﺎس وﯾژﮔﯽھﺎ و
ﻣﺳﺗدﻻت ﺧود آن ﺷﮑﺎﯾت ﻣرور و ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﺷود .ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾق در ﺟﮭت ﻓﮭم ﺷراﯾط و وﺿﻌﯾت ﭘﯾراﻣون آن روﯾداد ،و ﻧﯾز اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ
ﻣﯽﺗوان از ﻣوﻗﻌﯾتھﺎی ﻣﺷﺎﺑﮫ در آﯾﻧده ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻧﻣود ،اﯾن ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺷﮑﺎﯾتھﺎ را ﺑﮫ ﺷﯾوهای اﺻﻼﺣﯽ و/ﯾﺎ آﻣوزﺷﯽ
ﺣل و ﻓﺻل ﻧﻣﺎﯾد .
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)Complaints Process (Persian

آﻧﭼﮫ اﯾن ﮐﺎﻟﺞ ﻣﯽﺗواﻧد اﻧﺟﺎم دھد
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﮐﺎﻟﺞ ،زﯾر ﻧظر ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﮐﺎﻟﺞ ﺑﯾﺷﺗر ﺷﮑﺎﯾتھﺎ را
از طرﯾق ﺑررﺳﯽ ﺳواﺑق ﻣرﺗﺑط ،و ﮔﻔﺗﮕو ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺗﺑﮫ ﺑﺎ ﺷﺎﮐﯽ
)ﯾﺎ ﺷﺎﮐﯾﺎن( و ﭘزﺷﮏ )ﯾﺎ ﭘزﺷﮑﺎن( ﺣل و ﻓﺻل ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﮔر ﮐﺎﻟﺞ دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای اﻧﺗﻘﺎد از ﭘزﺷﮏ ﺑﯾﺎﺑد ،ﻣﻣﮑن اﺳت از
ﭘزﺷﮏ ﺧواﺳﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ ﺟﻧﺑﮫھﺎﯾﯽ از ﺷﯾوهی طﺑﺎﺑﺗش را ﺗﻐﯾﯾر
دھد ،ﯾﺎ آﻣوزش ﺑﯾﺷﺗری ﺑﺑﯾﻧد.
ھﻣﭼﻧﯾن اﮔر در رﻋﺎﯾت اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣراﻗﺑﺗﯽ ﺟﺎری ﮐوﺗﺎھﯽ
ﺷده ﺑﺎﺷد ﯾﺎ اﮔر از آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫ اﺧﻼق ﺣرﻓﮫای ﭘزﺷﮑﯽ CMA
 Code of Ethicsﺗﺧطﯽ ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫای ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،ﮐﺎﻟﺞ ﻣﯽﺗواﻧد ﺗوﺻﯾﮫھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اراﺋﮫ ﮐﻧد ﯾﺎ ﭘزﺷﮏ
ﺧﺎطﯽ را ﺗوﺑﯾﺦ ﻧﻣﺎﯾد.
در ﺷراﯾط اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ،و ﺑﺎ اﺟرای روﯾّﮫ رﺳﻣﯽ رﺳﯾدﮔﯽ
اﻧﺿﺑﺎطﯽ ،ﮐﺎﻟﺞ ﻣﯽﺗواﻧد ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﭘزﺷﮏ در اﻣر طﺑﺎﺑت را
ﻣﺣدود ﯾﺎ او را از طﺑﺎﺑت ﻣﻧﻊ ﻧﻣﺎﯾد .ﺑرای اِﻋﻣﺎل ﻣﺣدودﯾت،
ﮐﺎﻟﺞ ﺑﮫ ﻣدارک ﻣﺳﺗﻧدی ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﻣﯾزان ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ از اﺷﺗﺑﺎه
در ﺗﺷﺧﯾص ﭘزﺷﮑﯽ ،رﻓﺗﺎر ﻏﯾر ﺣرﻓﮫای ،ﻓﻘدان ﻣﮭﺎرت ﯾﺎ
داﻧش روز ،ﯾﺎ ﻧﺎﺗواﻧﯽ ﺟﺳﻣﯽ ﺑرای اﻣر طﺑﺎﺑت ﻧﯾﺎز دارد .اﯾن
ﻣﺳﺗﻧدات ﺑﺎﯾد در ﺟﻠﺳﮫ دادرﺳﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫی اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﻣورد
ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔﯾرﻧد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﭘزﺷﮏ ﻣورد ﺷﮑﺎﯾت آن
ﻣﺳﺗﻧدات را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از راھﮑﺎر ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﺑﭘذﯾرد.
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آﻧﭼﮫ اﯾن ﮐﺎﻟﺞ ﻧﻣﯽﺗواﻧد اﻧﺟﺎم دھد
اﯾن ﮐﺎﻟﺞ اﺟﺎزهی اﻧﺟﺎم ﻣوارد زﯾر را ﻧدارد:
•
•
•
•

•

•

ﭘرداﺧت ھر ﮔوﻧﮫ ﻏراﻣت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎران
اراﺋﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﭘزﺷﮑﯽ ﯾﺎ ﺗوﺻﯾﮫھﺎی درﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﺎ
راھﻧﻣﺎﯾﯽ در ﺧﺻوص ﻣوارد ﺧﺎص ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎر
اﺟﺑﺎر ﭘزﺷﮏ ﺑرای درﻣﺎن ﮐردن ﯾﺎ ﺗﺟوﯾز ﻧﻣودن ﺑﮫ
ﺷﯾوهای ﺧﺎص
رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﻧﮕراﻧﯽھﺎ ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾتھﺎ در ﺧﺻوص
ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎنھﺎ ،ﯾﺎ ﺳﺎﯾر اراﺋﮫﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻣراﻗﺑتھﺎی ﺑﮭداﺷﺗﯽ
از ﻗﺑﯾل ﭘرﺳﺗﺎران ،داروﺳﺎزان ،دﻧداﻧﭘزﺷﮑﺎن،
ﺑﯾﻧﺎﯾﯽﺳﻧﺟﺎن ،رواﻧﺷﻧﺎﺳﺎن ،ﮐﺎﯾروﭘرﮐﺗورھﺎ ،درﻣﺎﻧﮕران
طﺑﯾﻌﯽ ،ﯾﺎ ھر ﻣﺗﺧﺻص ﺑﮭداﺷﺗﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ
ﺟراح ﺛﺑت ﺷده ﻧﺑﺎﺷد
ﺑدون رﺿﺎﯾت ﺧﺎص ﺑﯾﻣﺎر ،از طرف او در ﺧﺻوص
ﻣوارد ﻣظﻧون ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﻏﯾر ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﭘﻠﯾس ﺷﮑﺎﯾت
ﮐﻧد
داوری در ﺑﺎرهی ﺷﮑﺎﯾﺗﮭﺎ ﺑدون دادن ﻓرﺻت ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ
ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ )ﯾﺎ ﭘزﺷﮑﺎن(
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روﯾّﮫی ﮐﻠﯽ
طرح ﺷﮑﺎﯾت
ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ ﻓرد دﯾﮕری ﮐﮫ او ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد ﺑﺎﯾد ﺑرای ﺷﮑﺎﯾت ﮐردن از ﭘزﺷﮏ ﻓرم ﺷﮑﺎﯾت ) (Complaint Formرا ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ
ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮫی ﮐﺗﺑﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎت زﯾر ﺑﺎﺷد ﻧﯾز ﺑرای طرح ﺷﮑﺎﯾت ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود:
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻧﺎم ﮐﺎﻣل
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد
ﻧﺷﺎﻧﯽ
ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن )ﺑرای ﺗﻣﺎس در روز و ﺷب(
ﻧﺎم ﮐﺎﻣل و ﻧﺷﺎﻧﯽ ﭘزﺷﮏ )ﯾﺎ ﭘزﺷﮑﺎن( دﺧﯾل
ﺷرح روﯾداد ﺑﺎ ﺣد اﮐﺛر ﺟزﺋﯾﺎت ﻣﻣﮑن
ﺗﺎرﯾﺦ روﯾداد
اﻣﺿﺎء ﺷﻣﺎ

ﺗوﺟﮫ :اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﺑﯾﻣﺎر ﺷﮑﺎﯾت را طرح ﻣﯽﮐﻧد ،ﻧﺎﻣﮫی ﮐﺗﺑﯽ او ﺑﺎﯾد ﻋﻼوه ﺑر ﻣوارد ﺑﺎﻻ ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر ﻧﯾز ﺑﺎﺷد:
•
•
•
•

ﻧﺎم ﮐﺎﻣل )ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺑﯾﻣﺎر(
اطﻼﻋﺎت ﺗﻣﺎس
ﻧﺳﺑت ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎر
رﺿﺎﯾتﻧﺎﻣﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﻣﺑﻧﯽ ﺑر دﺳﺗرﺳﯽ/درﯾﺎﻓت اطﻼﻋﺎت اطﻼﻋﺎت ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﯾﻣﺎر

ﻧﺣوه رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﺑﯾﻣﺎر
ﻓراﯾﻧد ﻣرور و داورری در ﺑﺎره ﺷﮑﺎﯾت از ﭘزﺷﮑﺎن ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ) ،(Health Professions Actو
ﻣﻘررات و آﯾﯾنﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر آن ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺧص ﺷده اﺳت .رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﺑﯾﻣﺎر ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ اﺳت:
.1
.2
.3

.4
.5
.6

4

ﮐﺎﻟﺞ ﻧﺎﻣﮫ/ﻓرم ﺷﮑﺎﯾت ﺑﯾﻣﺎر را درﯾﺎﻓت ﻣﯽﮐﻧد
ﮐﺎﻟﺞ ﻧﺎﻣﮫای ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺗﺄﯾﯾد درﯾﺎﻓت ﺷﮑﺎﯾت ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻧد
ﮐﺎﻟﺞ ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ )ﭘزﺷﮑﺎن( ﻣوﺿوع ﺷﮑﺎﯾت ﺗﻣﺎس ﺧواھد ﮔرﻓت
 oﮐﺎﻟﺞ ﮐﭘﯽ ﺷﮑﺎﯾت ﺑﯾﻣﺎر را ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ )ﭘزﺷﮑﺎن( ﻣﯽﻓرﺳﺗد و از آنھﺎ ﻣﯽﺧواھد ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ دھﻧد
 oﮐﺎﻟﺞ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﭘزﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎر ﻣﺷﺎرﮐت داﺷﺗﮫاﻧد ﻧﯾز ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرد ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت ﻣرﺗﺑط
ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ دﺳت ﺑﯾﺎورد
ﮐﺎﻟﺞ ﭘس از درﯾﺎﻓت ﭘﺎﺳﺦ ﭘزﺷﮑﺎن دﺧﯾل در ﻣراﻗﺑت ﺑﯾﻣﺎر ،ﻧﺳﺧﮫای از آن را ﺑرای ﺑﯾﻣﺎر ﻣﯽﻓرﺳﺗد و ﺑﯾﻣﺎر ﻓرﺻت ﺧواھد
داﺷت ﮐﮫ ﺑﮫ آن ﭘﺎﺳﺦ دھد
ﮐﺎﻟﺞ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻧﺳﺧﮫھﺎﯾﯽ از ﺳواﺑق ﭘزﺷﮑﯽ ﺑﯾﻣﺎر را از ﭘزﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﻣرﮐز ﻣراﻗﺑت ﺑﮭداﺷﺗﯽ درﺧواﺳت
ﻧﻣﺎﯾد
ﮐﺎﻟﺞ ھﻣﮫ ﻣدارک و اطﻼﻋﺎت را در ﯾﮏ ﭘروﻧده ﮔرد ﻣﯽآورد
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ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾت ﺑﯾﻣﺎر
ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﺎﻟﺞ ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﻣرﺗﺑط را از ﺑﯾﻣﺎر ،ﭘزﺷﮏ )ﭘزﺷﮑﺎن( دﺧﯾل ،ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن)ھﺎ( ،و/ﯾﺎ ﺳﺎﯾر ﭘزﺷﮑﺎن درﯾﺎﻓت ﻧﻣود ،ﺗﻣﺎﻣﯽ
ﭘروﻧده ﺗوﺳط ﯾﮑﯽ از ﭘزﺷﮑﺎن ﮐﺎدر ﮐﺎﻟﺞ ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﺷود و او از ﺷﮑﺎﯾت ﺧﻼﺻﮫﺑرداری ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد و آن ﺧﻼﺻﮫ را ،ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﻣﺎم
ﻣدارک ﻣرﺗﺑط ،ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﮐﺎﻟﺞ اراﺋﮫ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺗﺷﮑل اﺳت از ﭘزﺷﮏ و ﺗﻌدادی از اﻓراد ﻋﺎدی ﻋﺿو ھﯾﺄت ﻣدﯾره ،و ﻧﯾز ﺳﺎﯾر ﭘزﺷﮑﺎن و ﻏﯾر ﭘزﺷﮑﺎن اﻧﺗﺻﺎﺑﯽ
دﯾﮕری ﮐﮫ دارای ﺗﺧﺻص در رﺷﺗﮫھﺎی ﺧﺎﺻﯽ ھﺳﺗﻧد .ﺑﮫ ﻣﻧظور ﮐﺎرآﻣدی ﺑﯾﺷﺗر در ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾتھﺎ ،اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺑﮫ دو ﮔروه
ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﺷوﻧد .اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﻣﺎم اطﻼﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت را ﻣرور و در ﺑﺎره آن ﺑﺣث ﻣﯽﮐﻧﻧد .در ﺑرﺧﯽ ﻣوارد ،آنھﺎ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘزﺷﮏ )ﯾﺎ ﭘزﺷﮑﺎن( دﺧﯾل در ﻣراﻗﺑت از ﺑﯾﻣﺎر ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﻧﻧد ،و ﻧﯾز از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺳﺗﻘل
ﻧظرﺧواھﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻓراﯾﻧد ﺑررﺳﯽ ﺷﮑﺎﯾت ﻣﺳﺗﻠزم زﻣﺎن اﺳت؛ اﻣﺎ ﮐﺎﻟﺞ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺷﮑﺎﯾتھﺎ را ظرف ﺷش ﺗﺎ ھﺷت ﻣﺎه ﺣل و ﻓﺻل ﻧﻣﺎﯾد .ھﻣﺎﻧﮕوﻧﮫ
ﮐﮫ در ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ) (Health Professions Actﺷرح داده ﺷده اﺳت ،ﺷﮑﺎﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل ﻧﻣﯽرود ﺑﮫ ﻣﺣدودﯾت
ﯾﺎ اﻋﻣﺎل ﺷراﯾط ﺑر ﮐﺎر طﺑﺎﺑت ﭘزﺷﮏ ﻣﻧﺟر ﺷوﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ طور ﻣﺳﺗﻘﯾم از ﺳوی ﯾﮑﯽ از ﭘزﺷﮑﺎن ﮐﺎدر ﮐﺎﻟﺞ ﺑﮫ آنھﺎ ﭘﺎﺳﺦ
داده ﺷود .ﺧﻼﺻﮫای از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺿﻣﯾﻣﮫ ھﻣﮫ ﻣدارک ﻣرﺑوطﮫ ﺑرای ﺑررﺳﯽ و ﺗﺄﯾﯾد ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﺗﺣﻘﯾق ارﺳﺎل ﻣﯽﺷود.

ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﺑﯾﻣﺎر
ﭘس از ﺗﮑﻣﯾل ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ،ﮐﺎﻟﺞ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﺷﮑﺎﯾت ﺗوﺿﯾﺣﯽ ﮐﺗﺑﯽ ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﺑررﺳﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده و ﻧظر ﺧود ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎر )و ﭘزﺷﮏ ﯾﺎ
ﭘزﺷﮑﺎن دﺧﯾل( ارﺳﺎل ﺧواھد ﮐرد .اﯾن ﺗوﺿﯾﺢ ﺧﻼﺻﮫای از ﭘﺎﺳﺦ ﭘزﺷﮏ ،ﺷرح ﺳﺎﯾر اطﻼﻋﺎت ﺑررﺳﯽ ﺷده ،و ﻧظر ﮐﺎﻟﺞ ھﻣراه ﺑﺎ
دﻟﯾل اﺗﺧﺎذ آن ﻧظر را در ﺑر ﻣﯽﮔﯾرد.
اﮔر ﮐﺎﻟﺞ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ اﻧﺗﻘﺎدی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﺎﻟﺞ:
•
•
•
•
•
•
•

ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ اطﻼع دھد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯾل آن ﭘزﺷﮏ ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد اﺳت و/ﯾﺎ اﺷﺗﺑﺎه او ﭼﮫ ﺑوده اﺳت
ﭘزﺷﮏ را راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﯾﺎ ﻧﺣوه ﮐﺎرش را ﺑﮭﺑود ﺑﺧﺷد؛ از ﺟﻣﻠﮫ اﻟزام ﺑﮫ ﮔذراﻧدن دورهھﺎی آﻣوزﺷﯽ
از ﭘزﺷﮏ ﺑﺧواھد ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﺑﮫ ﮐﺎﻟﺞ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧد
از طرﯾق ﻧﺷرﯾﮫھﺎی رﺳﻣﯽ ﺧود ،ھﻣﮫ ﭘزﺷﮑﺎن را راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧد و رﻋﺎﯾت اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﻣراﻗﺑﺗﯽ را ﺑﮫ ھﻣﮫ ﭘزﺷﮑﺎن ﮔوﺷزد
ﮐﻧد و آنھﺎ را راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧﻣﺎﯾد
ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ اﺧطﺎر دھد ﮐﮫ اﮔر ﺑﺎر دﯾﮕر رﻓﺗﺎری ﻣﺷﺎﺑﮫ از او ﺳر ﺑزﻧد ،اﻣﮑﺎن دارد اﻗدام اﻧﺿﺑﺎطﯽ ﺟدیﺗری در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷود.
دﺳﺗور ﺑررﺳﯽ ﮐﺎﻣل ﻧﺣوه ﮐﺎر ﭘزﺷﮏ را ﺑدھد
اﮔر ﻣﯾﺎﻧﺟﯽﮔری ﺑرای رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﮫ آن ﺷﮑﺎﯾت ﻣﻧﺎﺳب ﯾﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺑﺎﺷد ،اﺣﺿﺎرﯾﮫای ﺑرای اﻧﺟﺎم دادرﺳﯽ ﺗوﺳط ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻧﺿﺑﺎطﯽ
ﺻﺎدر ﻧﻣﺎﯾد

ﺧواه ﮐﺎﻟﺞ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﭘزﺷﮏ اﻧﺗﻘﺎدی وارد ﺑداﻧد ﯾﺎ ﻧﮫ ،ﺗﻣﺎم ﺷﮑﺎﯾتھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﭘزﺷﮏ در ﭘروﻧدهی او در ﮐﺎﻟﺞ ﻧﮕﮭداری ﺧواھد
ﺷد.
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ھﯾﺄت ﺑررﺳﯽ ﻣﺷﺎﻏل ﺑﮭداﺷﺗﯽ
ﺑر اﺳﺎس ﻗﺎﻧون ﻣﺷﺎﻏل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ) ،(Health Professions Actدوﻟت اﺳﺗﺎﻧﯽ ھﯾﺄت ﺑررﺳﯽ ﻣﺷﺎﻏل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ) Health
 Professions Review Boardﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر  (HPRBرا ﺗﺄﺳﯾس ﻧﻣوده اﺳت .ھﯾﺄت ﺑررﺳﯽ ﻣﺷﺎﻏل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﯾﮏ دادﮔﺎه ﻣﺳﺗﻘل
اﺳت ﮐﮫ وظﯾﻔﮫ دارد ﺗﻣﺎﻣﯾت ﺗﺣﻘﯾق و ﻣﺳﺗدل ﺑودن ﺣﮑم را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھد.
ﺑﯾﻣﺎراﻧﯽ ﮐﮫ از روﻧد ﺑررﺳﯽ و داوری ﮐﺎﻟﺞ در ﻣورد ﺷﮑﺎﯾت ﺧود ﻧﺎراﺿﯽ ھﺳﺗﻧد ﺣق دارﻧد ﮐﮫ ظرف  30روز از درﯾﺎﻓت ﻧﺎﻣﮫی
داوری ﮐﺎﻟﺞ ،ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ھﯾﺄت ﺑررﺳﯽ ﻣﺷﺎﻏل ﺑﮭداﺷﺗﯽ ارﺟﺎع دھﻧد ﺗﺎ اﻗدام و ﺗﺻﻣﯾم ﮐﺎﻟﺞ ﻣورد ﺗﺣﻘﯾق و ﺑررﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗری ﻗرار
ﮔﯾرد.
ھﯾﺄت ﺑررﺳﯽ ﻣﺷﺎﻏل ﺑﮭداﺷﺗﯽ
Health Professions Review Board
Suite 900, 747 Fort Street
Victoria BC V8W 2E9
ﺗﻠﻔن250 -953-4956 :
ﻓﮑس250-953 -3195 :
ﺗﻠﻔن راﯾﮕﺎن )در اﺳﺗﺎن ﺑﯽﺳﯽ(1-888- 953-4986 :
www.hprb.gov.bc.ca
ﻧﺷﺎﻧﯽ ﭘﺳﺗﯽ:
PO Box 9429 Stn Prov Govt
Victoria BC V8W 9V1
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