این سرویس به طور رایگان ،و محرمانه بوده و مستقل از سرویس دهندگانی
مانند :بیمارستانها ،یا سازمانهایی که تامین کننده بودجه این خدمات،
نهادهای دولتی ،و عالی مقام ناظربر خدمات بهداشت – درمان و توابخشی
می باشد .هرچند که این ،حتت پوشش همان قانون عالی مقام ناظربر
خدمات بهداشت – درمان و ناتوانی قرار گرفته است؛ ولی خدمات مددکاری
به مدیریت مددکاری مستقل گزارش داده می شود.
استفاده ازمددکار ،راه حل بسیارموفقی برای حل وفصل شکایات است
ومعموأل این راه سریعتراز دیگرراه ها منجربه حل و فصل مشکل می گردد.

...شکایت به مقام عالی ناظربراجرای خدمات بهداشت –
درمان و توانبخشی گزارش شده است؟

این مقام عالی هر کدام از شکایات را مالحظه می کند و سپس تصمیم
می گیرد که آیا ضرورتی برای اجنام اقدامی هست یا خیر .سپس وی ممکن
است یکی ازموارد زیر را اجنام دهد:
• موضوع را به یک مددکارامور بهداشت – درمان و ناتوانی ارجاع منوده تا
آن مددکاربه فرد شاکی درحل و فصل شکایتش کمک کند.
• شکایت را به سرویس دهنده بفرستد تا به شکایت رسیدگی ،و آن را
حل و فصل منایند.
• شکایت را به نهاد دیگری همچون وزارت بهداشت و درمان ،نظام ثبت
شاغلین درامور بهداشت – درمان ،مقام عالی قانون رعایت محرمانه
بودن احوال واموراشخاص و یا بازرس منطقه ای امورسالمت روانی
ارجاع دهد و یا:
• موضوع را حتقیق کند .وی ممکن است تعداد اندکی از شکایات را مورد
حتقیق رسمی قرار دهد .از آجنایی که این مقام عالی بی طرف است
بایستی به متامی آنچه که طرفین می گویند گوش دهد واین ممکن
است مدتی بطول اجنامد .متامی شکایات رسیدگی شده حتما به این
نتیجه ختم منی شود که اصول نظامنامه ای رعایت نشده است.
• تا زمان دریافت نتیجه وتصمیم نهائی شکایت ،دفترمقام عالی مرتبا با
شما درمتاس است .شما همچنین می توانید متوقع باشید که به شما
توضیح دهند که چگونه مقام عالی تصمیم به حل و فصل شکایت
شما گرفته و تصمیم نهائی چه می باشد.

در صورتیکه که حقوق قانونی شما مورد تعدی واقع
شده باشد ،آیا سرویس دهنده بازخواست می شود؟
در زمانی که حقوق سرویس گیرنده مورد تعدی قرار گرفته شده باشد ،مقام
عالی درطی حتقیقات خود ،ممکن است شکایت را به ریاست اجنمن دادخواهی
ارجاع کند .چنین ا قدامی فقط برای تعداد بسیار کمی از شکایات بررسی شده
اجنام می شود .رئیس اموردادخواهی ،دادیار مستقلی می باشد که می تواند
پرونده را به هیئت انضباطی شاغلین درامور خدمات بهداشت – درمان
( )Health Practitioners Disciplinary Tribunalیا هیئت بررسی حقوق بشر
( )Human Rights Review Tribunalو یا هر دو ارجاع دهد.

اطالعات درباره هیأت دادخواهی و پرونده هایی که توسط هیئت مورد بررسی قرار گرفته
شده است را می توانید در آدرس اینترنتی  HDCمالحظه کنید.

اگر حقوق شما مورد تعدی واقع شده باشد ،آیا
غرامتی دریافت می کنید؟
مقام عالی هیچگونه قدرتی دراعطای غرامت ندارد .این امکان وجوددارد که
سرویس دهندگان به عنوان بخشی از حل و فصل شکایت ،مقداری از هزینه
را مسترد منایند .بعضی ازاستفاده کننده گان ازخدمات که درنتیجه اجنام
معاجلات درمانی ،صدمه دیده اند ممکن است استحقاق دریافت خسارت
 ACCرا داشته باشند .حتت شرایط محدودی هیئت بررسی حقوق بشر
( )HRRTغرامت درنظر می گیرد.

اطالعات بیشترو جزئیات متاس
برای کسب راهنمائی واطالعات بیشتر یا ترتیب دادن شرکت درجلسات
تربیتی وآموزشی دررابطه به نظامنامه حقوقی ویا درخواست اطالعات
بیشتربرای خودبی نیازی از دریافت کمک و یا چگونگی طرح شکایت ،می
توانید با آدرسهای زیر متاس بگیرید:

Nationwide
Health & Disability Advocacy
Nga Kaitautoko

حقوق قانونی شما در زمانی که از
خدمات بهداشتی ،درمانی یا توان
بخشی در نیوزیلند استفاده می
کنید وچگونگی طرح شکایت از
مراکزارائه کننده اینگونه خدمات

خدمات مددکاری کشوری

شماره تلفن رایگان0800 555 050 :
شماره منابر رایگان0800 2787 7678 :
پست الکترونیکیadvocacy@hdc.org.nz :

مقام عالی ناظربرخدمات بهداشتی ،درمانی وتوانبخشی
PO Box 1791, Auckland
شماره تلفن دراوکلند)09( 373 1060 :
شماره تلفن درولینگتون)04( 494 7900 :
متاس از دیگرمناطق – شماره تلفن رایگان0800 11 22 33 :
شماره نمابر)09( 373 1061 :
پست الکترونیکی hdc@hdc.org.nz :تارمناwww.hdc.org.nz :

ازمابخواهید چنانچه مایلید بایک مددکار ،وارد به
امورمهاجرین و پناهندگان صحبت کنید.
Farsi

A service provided under the Health
& Disability Commissioner Act 1994.
www.hdc.org.nz

نظامنامه حقوقی

طرح و حل و فصل شکایات
طرح شکایات

حقوق قانونی شما:

حق شماست که ازیک سرویس دهنده ،وبه ساده ترین
شیوه ای که مناسب میدانید ،شکایت کنید .می توان به
طورشفاهی ،حضوری یا از طریق تلفن ،توسط نامه وارسال
منابر یا پست الکترونیکی شکایت کرد.

هر شخصی که ازخدمات بهداشت – درمان یا ناتوانی استفاده می
کند برطبق نظامنامه حقوقی ،مورد حمایت قرار دارد .مقام عالی
مستقل ناظربراجرای این گونه خدمات ،مشوق این حقوق قانونی بوده
واز آنها حمایت می کند و این ،براساس قانونی در نیوزیلند است که به
نام قانون  ١٩٩٤مقام عالی ناظربرخدمات بهداشت – درمان و ناتوانی
( )Health and Disability Commissioner Act 1994شهرت دارد.

حقوق قانونی شما به هنگام دریافت خدمات
بهداشتی – درمانی و ناتوانی

نظامنامه حقوقی برای شما  ١٠حق قانونی به شرح زیررا
قائل می باشد که برطبق آنها:

 –١با شما با احترام رفتار شود.
 –٢منصفانه با شما رفتارشده و حتت فشار یا تبعیض نژادی قرار نگیرید.
 –٣ازحقوق واالی انسانی و استقالل شخصی برخوردارباشید.
 –٤خدماتی با کیفیت باالو با رعایت اصول مراقبت ومهارت به شما ارائه شود.
 –٥اطالعاتی که به شما داده می شود برایتان قابل فهم بوده وبه
صورتی باشد که شما با فردی که این خدمات را ارائه می کند ،قادربه
گفتگوباشید.
 –٦اطالعات موردنیاز شما دررابطه با بهداشت – درمان یا ناتوانی دراختیارتان
قرارداده شود که شامل جزئیات سرویس ارائه شده ،نام کارکنان و نقش آنان
دراجرای سرویس مورد نظر ،وهمچنین دررابطه با هرگونه آزمایش ،روشهای
کاری و یا نتیجه آزمایشها ،اطالعاتی به شما داده شود .در نیوزیلند به افراد
توصیه می گردد تا سوواالتی رامطرح کنند وجویای اطالعات بیشترباشند.
این امربه آنها کمک می کند تا ازوضعیت مطلع باشند.
 –٧شخصا درباره امورمراقبتی خود تصمیم گرفته و قادربه جتدید نظردرآنها
باشید.
 –٨دراغلب اوقات ،مددکاری درکنارخودداشته باشید.
 –٩اگربنا به تقاضا ،درجلسه حتقیق درسی یا آموزشی برای تعلیم کارکنان
شرکت می کنید ،از متامی این حقوق برخوردارخواهید بود.
 –١٠شما حق دارید شکایت کنید وشکایت شما به صورت جدی بررسی می
گردد.

اگر دررابطه باارائه خدمات نگرانید ،یا
ازعرضه خدمات ناراضی هستید ،یا کاری به
خوبی پیش منی رود ویا احساس می کنید که
به حقوقتان تعدی شده است ،چه بایستی
بکنید؟ شما می توانید:
•

با فرد ارائه دهنده سرویس یا شخص مسئول آن قسمت صحبت کنید
چون آنها ممکن است بتوانند مشکل را حل و فصل کنند.

•

برای مطرح کردن مشکالت تان نزد سرویس دهنده ،از دوستان و یا افراد
فامیل خود کمک بگیرید.

•

برای حل مشکل از یک مددکارمستقل رایگان کمک بخواهید .جزئیات
چگونگی متاس با مددکاربهداشت – درمان و ناتوانی در بخش دیگری دراین
بروشور نوشته شده است.

چرا باید شکایت کرد؟
شکایت کردن عمل مهمی برای بهینه سازی کیفیت خدمات درمانی می باشد.
بیشتراستفاده کنندگان ازخدمات که شکایت می کنند می گویند که منی
خواهند آنچه که برایشان اتفاق افتاده است برای دیگران نیز اتفاق بیافتد .آنان
معموأل می خواهند که آنچه برایشان اتفاق افتاده است مورد توجه مسئولین
قرارگیرد ودرباره آن توضیح داده شود و از آنها عذر خواهی شود .بیشتر ارائه
کنندگان خدمات نیز مایلند از نگرانی های مراجعه کنندگانشان واقف شوند
تا بتوانند این نگرانی ها را بر طرف منایند .بعضی اوقات این اطالعات منجر به
تغییراتی در نحوه اجرا وارائه سرویس می شود که به نفع دیگر بهره گیران از
سرویسها خواهد بود .برای استفاده کنندگان از خدمات نیزمفید است که بدانند
که سرویس دهنده چه قدم هائی درجهت بهبود ارائه خدمات خود برداشته است.

شکایت خودرا میتوانید به افراد زیرارجاع کرده
یابرایشان ارسال کنید:
•
•
•
•

به شخص یا اشخاصی که از آنها شکایت دارید؛
شخصی که درهمان سازمان یا موسسه شاغل بوده و وظیفه
اش رسیدگی به شکایات است( .به عنوان مثال :مدیر کنترل
کیفیت در بیمارستان یا سازمان خدمات درمانی مربوطه)؛
مددکارمستقل بهداشت – درمان و ناتوانی؛
عالی مقام ناظربراجرای خدمات بهداشت – درمان و ناتوانی.

پس از شکایت چه اتفاقی می افتد
...از سرویس دهنده شکایت شده است؟

ارائه کننده خدمات بایستی به موارد مورد نظرشما گوش فرا دهد و باید شما
را در جریان امور مربوط به نحوه شکایت قرار دهد و همچنین به شما بگویند
که چه برسرشکایت شما خواهد آمد .مطمئن باشید که به شکایت شما
سریعا رسیدگی شده وتصمیمات واقداماتی که در رابطه با شکایت شما
اجنام می شود به اطالع شما خواهد رسید.

...شکایت ،به مددکارخدمات بهداشت – درمان و ناتوانی
ارجاع شده است؟

مددکارخدمات بهداشت – درمان و ناتوانی عضوخدمات مددکاری کشوری
می باشد وبه موارد شکایت شده شما گوش فرا داده و راه حل های مختلفی
را برای حل و فصل شکایت تان توضیح می دهد .مددکارحامی فرد سرویس
گیرنده است و در اقدامات و راه حل انتخابی شما برای حل شکایت تان به شما
کمک می کند.

