Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας
ζηε Νέα Ζειαλδία
θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ
Έτεηε δηθαηώκαηα
Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο έρεη ηελ
πξνζηαζία ησλ Δηθαησκάησλ ηνπ Κώδηθα. Ελαο αλεμάξηεηνο
Επίηξνπνο πξνσζεί θαη πξνζηαηεύεη ηα δηθαηώκαηα απηά ζύκθνλα
κε έλαλ λόκν ηεο Νέαο Ζειαλδίαο πνπ νλνκάδεηαη Ο Νόκνο ηνπ
Επίηξνπνπ Υγείαο θαη Αλαπεξίαο ηνπ λόκνπ ηνπ 1994.

Σα δηθαηώκαηά ζας θαηά ηελ παραιαβή ηωλ σπερεζηώλ
σγείας ή αλαπερίας [από επαγγεικαηίεο πνπ παξέρνπλ
ππεξεζίεο πγείαο ή αλαπεξίαο]
Ο Κώδηθαο
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δηθαηώκαηα.

Απηά

Να ζαο θέξνληαη κε ζεβαζκό.
Να ζαο θέξνληαη δίθαηα, ρσξίο πίεζε ή δηάθξηζε.
Τν δηθαίσκά ζαο γηα αμηνπξέπεηα θαη αλεμαξηεζία.
Να ζαο παξέρνπλ ππεξεζηέο πνηόηεηαο κε πξνζνρή θαη
ηθαλόηεηα.
Να ζαο δίλνπλ πιεξνθνξίεο πνπ κπνξείηε λα θαηαιάβεηε θαη
κε ηξόπν πνπ ζαο βνεζά λα επηθνηλσλείηε κε ην πξόζσπν
πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία πγείαο ή αλαπεξίαο.
Να ζαο δίλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεηε λα κάζεηε πεξί
ηελ πγεία ή αλαπεξία ζαο, ηελ ππεξεζία πνπ παξέρεηαη θαη
ηα νλόκαηα θαη ηνπο ξόινπο ηνπ πξνζσπηθνύ.
Καζώο θαη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δνθηκέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο
πνπ ρξεηάδεζηε θαη νπνηαδήπνηε απνηειέζκαηα ησλ δνθηκώλ.
Σηε Νέα Ζειαλδία, ν θόζκνο θαιείηαη λα ππνβάιεη
εξσηήζεηο θαη λα δεηήζεη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα λα
βνεζεζεί λα θαηαιαβαίλεη ηη ζπκβαίλεη.
Να πάξεηε ηε δηθή ζαο απόθαζε ζρεηηθά κε ηε θξνληίδα πνπ
ζαο αθνξά, θαη λα αιιάδεηε γλώκε.
Να ππάξρεη έλα άηνκν γηα λα ζαο ππνζηεξίδεη ζηηο
πεξηζζόηεξεο θνξέο.
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Οια απηά ηα δηθαηώκαηα λα ηζρύνπλ αλ ζαο δεηεζεί λα
ιάβεηε κέξνο ζε κηά εξεπλεηηθή κειέηε ή δηδαζθαιία γηα
ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνύ.
10. Τν δηθαίσκα λα ππνβάιεηε παξάπνλν θαη λα παξζεί απηό ην
παξάπνλν ζνβαξά.

Ση κπορώ λα θάλω εάλ αλεζστώ ή είκαη δσζαρεζηεκέλος
κε ηελ σπερεζία, ή εάλ θάηη πάεη ζηραβά, θαη πηζηεύω
όηη ηα δηθαηώκαηά κοσ έτοσλ παραβηαζηεί;
Μπνξείηε:
• Να κηιήζεηε κε ηνλ πξόζσπν πνπ ζαο πξόζθεξε ηελ ππεξεζία, ή
κε ηνλ ππεύζπλν, γηαηί απηνί κπνξνεί λα είλαη ζε ζέζε λα
ιύζνπλ ην πξόβιεκα.
• Να ιάβεηε βνήζεηα θαη ππνζηήξημε από ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο
θίινπο ζαο λα ππνβάιεηε ηα ζέκαηα πνπ ζαο αλεζπρνύλ ζηνλ
επαγγεικαηία πνπ ζαο παξέρεη ηελ ππεξεζία πγείαο ή αλαπεξίαο.
•Να
επηδηώμεηε
ηελ
ππνζηήξημε
ελόο
δσξεάλ
αλεμάξηεηνπ
ππέξκαρνπ γηα λα ζαο βνεζήζεη λα επηιύζεηε ηηο αλεζπρίεο ζαο.
Πεξηζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν επηθνηλσλίαο κε
έλαλ ππέξκαρν ζεκάησλ πγείαο θαη αλαπεξίαο ππάξρνπλ ζε άιιν
κέξνο ζ’απηό ην θπιιάδην.

Η Τποβόιε θαη Επίισζε Πάραπολωλ
Γηαηί πρέπεη λα σποβάιιω παράπολο;
Η ππνβάιιε πάξαπνλσλ είλαη έλα ζεκαληηθό κέζν γηα ηε βειηίσζε
ηεο πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ.
Οη πεξηζζόηεξνη θαηαλαισηέο
(ππεξεζηώλ πγείαο ή αλαπεξίαο) πνπ ππνβάινπλ παξάπνλα ιέλε όηη
δελ ζέινπλ απηό πνπ ζπλέβε ζε απηνύο λα ζπκβεί ζε θάπνηνλ
άιιν.
Οη θαηαλαισηέο ζπλήζσο ην ζεσξνύλ ρξήζηκν λα ππάξρεη
αλαγλώξηζε ησλ όζσλ ζπλέβεζαλ, θαζώο θαη κηα εμήγεζε θαη κηα
ζπγγλώκε.
Οη πεξηζζόηεξνη πάξνρνη ππεξεζίεο πγείαο ή
αλαπεξίαο ην ζεσξνύλ ρξήζηκν λα γλσξίδνπλ ηη αλεζπρεί ηνλ
θαηαλαισηή ώζηε λα κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ δξάζε γηα λα
δηεπζεηήζνπλ ην ζέκα.
Μεξηθέο θνξέο απηό κπνξεί λα νδεγήζεη
ζε αιιαγέο ζηελ πξάμε θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν παξέρνληαη νη
ππεξεζίεο πνπ ζα σθειήζνπλ ηνπο άιινπο θαηαλαισηέο.
Οη
θαηαλαισηέο ζεσξνύλ όηη είλαη πνιύ ρξήζηκν λα αθνύζνπλε ηη
κέηξα ζα ιάβεη ν πάξνρνο ππεξεζηώλ γηα ηε βειηίσζε ησλ
ππεξεζηώλ ηνπο.
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Η σποβοιή πάραπολωλ
Έρεηε
ην
δηθαίσκα λα
ππνβάιεηε
παξάπνλα
πεξί παξόρνπ
(ππεξεζηώλ πγείαο ή αλαπεξίαο) κε πνηνδήπνηε ηξόπν πνπ είλαη
επθνιόηεξν γηα ζαο. Μπνξείηε λα ππνβάιεηε παξάπνλα πξνθνξηθά,
απηνπξνζώπσο ή κέζσ ηειεθώλνπ ή γξαπηώο κε επηζηνιή, θαμ, ή
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν (e-mail).
Μπνξείηε λα δώζεηε ην
παξάπνλό ζαο:
Σην άηνκν ή ζηα άηνκα πνπ είλαη ν αηηία ηνπ παξάπνλό ζαο.
Σε έλα άηνκν πνπ εξγάζεηαη ζην ίδην κέξνο ή νξγαληζκό πνπ
είλαη ππεύζπλν γηα ηελ παξαιαβή ησλ παξαπόλσλ (π.ρ. ν
δηαρεηξηζηήο ζέκαηα πνηόηεηαο ή ν ππάιιεινο παξαπόλσλ ζε
λνζνθνκείν ή νξγαληζκό).
Σε έλαλ αλεμάξηεην ππέξκαρνπ πγείαο θαη αλαπεξίαο.
Σηνλ Επίηξνπνο Υγείαο θαη Αλαπεξίαο.
Ση κπορώ λα περηκέλω λε γίλεη έαλ σποβάιω παράπολο;
Ση κπορώ λα περηκέλω λε γίλεη έαλ σποβάιω παράπολο κε ηολ
πάροτο;
Κάζε πάξνρνο ππεξεζηώλ νθείιεη λα αθνύεη ηηο αλεζπρίεο
ζαο θαη λα ζαο ελεκεξώλεη ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πνπ
επεζεξγάδεηαη ηα παξάπνλα θαη ηη ζπκβαίλεη κε ηνλ
παξάπνλό ζαο.
Μπνξείηε λα αλακέλεηε λα εμεηαζηνύλ ηα
παξάπνλά ζαο ακέζσο, θαζώο θαη λα ιάβεηε εμεγήζεηο
ζρεηηθά κε όιεο ηηο απνθάζεηο θαη ηα κέηξα
πνπ
ιακβάλνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπόλσλ ζαο.
Ση κπορώ λα περηκέλω λε γίλεη έαλ σποβάιω παράπολο κε
σπέρκατο ζεκάηωλ σγείας θαη αλαπερίας;
Οη ππέξκαρνη ζεκάησλ πγείαο θαη αλαπεξίαο πνπ αλήθνπλ
ζηελ ππεξεζία Nationwide Advocacy Service ζα ζαο αθνύζνπλ
όηαλ έρεηε αλεζπρίεο θαη ζα ζαο εμεγήζνπλ ηηο επηινγέο
πνπ έρεηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηελ επίιπζε ησλ αλεζπρηώλ
ζαο. Ο ππέξκαρνο είλαη ζηελ πιεπξά ηνπ θαηαλαισηή θαη ζα
ζαο ππνζηεξίμεη θαη ζα ζαο βνεζήζεη κε ηνλ ηξόπν πνπ ζα
επηιέμεηε γηα λα επηιύζεηε ηηο αλεζπρίεο ζαο.
Απηή ε ππεξεζία είλαη δσξεάλ, εκπηζηεπηηθή θαη αλεμάξηεηε
από ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο πγείαο θαη
αλαπεξίαο,
όπσο
ηα
λνζνθνκεία,
νη
νξγαλώζεηο
πνπ
ρξεκαηνδνηνύλ απηέο ηηο ππεξεζίεο, νη θξαηηθέο ππεξεζίεο,
θαη ηνλ Επίηξνπν Υγείαο θαη Αλαπεξίαο.
Παξόιν πνπ ε
ππεξεζία Nationwide Advocacy Service θαιύπηαηηαη από ηελ
ίδηα λνκνζεζία όπσο ηνλ Επίηξνπν Υγείαο θαη Αλαπεξίαο,
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κία

αλεμάξηεηε

Η ππεξεζία Nationwide Advocacy Service είλαη έλαο πνιύ
επηηπρεκέλνο ηξόπνο γηα ηελ επίιπζε ησλ παξαπόλσλ, θαη
απηό επηηπγράλεηαη ζπλήζσο πην γξήγνξα από ηηο άιιεο
επηινγέο.
Ση κπορώ λα περηκέλω λε γίλεη έαλ σποβάιιω παράπολο κέζω
ηολ Επίηροπο Τγείας θαη Αλαπερίας;
Ο Επίηξνπνο εμεηάδεη θάζε παξάπνλν θαη απνθαζίδεη θαηά
πόζνλ είλαη αλαγθαίν ή ζθόπηκν λα αλαιάβεη πεξαηηέξσ
δξάζε. Ο Επίηξνπνο κπνξεί ζηε ζπλέρεηα:
• Να ζηείιεη ηελ ππόζεζε ζε ππέξκαρν πγείαο θαη αλαπεξίαο
γηα λα βνεζήζεη ην άηνκν λα επηιύζεη ηνλ παξάπνλό ηνπ.
• Να ζηείιεη ηνλ παξάπνλν ζηνλ πάξνρν λα ην επηιύζεη.
• Να παξαπέκςεη ηνλ παξάπνλν ζε άιιε ππεξεζία, όπσο ζην
Υπνπξγείν Υγείαο, ζηε αξρή θαηαρώξηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο
πγείαο, ζηνλ Επίηξνπν Πξνζσπηθώλ Δεδνκέλσλ ή ζηνλ
Επηζεσξεηή Ψπρηθήο Υγείαο.
• Να δηεξεύλεζεη ηελ ππόζεζε. Σε ελα κηθξό αξηζκό ησλ
παξαπόλσλ κπνεξεί ν Επίηξνπνο λα απνθαζίζεη λα μεθηλήζεη
κηα επίζεκε έξεπλα. Η έξεπλα κπνξεί λα πάξεη ρξόλν,
γηαηί ν Επίηξνπνο είλαη ακεξόιεπηνο θαη ζα πξέπεη λα
δνζεί ζε όινπο πνπ ηνπο αθνξά ην παξάπνλν ηελ επθαηξία λα
εθθξάδνπλ ηηο απόςεηο ηνπο. Δελ είλαη όια ηα παξάπνλα
πνπ δηεξεπλώληαη δηαπηζηώλεηαη όηη ζ’άπηα έρεη
παξαβηαζηεί ν Κώδηθαο.
Μπνξείηε λα αλακέλεηε ηαθηηθή επηθνηλσλία από ην γξαθείν ηνπ
Επηηξόπνπ, κέρξη λα ιεθζεί ηειηθή απόθαζε. Μπνξείηε επίζεο λα
αλακέλεηε κηα εμήγεζε γηα ην πώο ν Επίηξνπνο απνθάζηζε λα
αζρνιεζεί κε ηνλ παξάπνλό ζαο θαη πνηά είλαη ε ηειηθή απόθαζε.

Ο πάροτος ζα πεηζαρτεζεί έαλ βρεζεί οηη ηα δηθαηώκαηά κοσ
έτοσλ παραβηαζηεί;
Ο Επίηξνπνο κπνξεί λα παξαπέκςεη ηνλ παξάπνλν ζηνλ Δηεπζπληή
ησλ Ννκηθώλ Δηαδηθαζίσλ αθνύ δηαπηζηώζεθε θαηά ηελ έξεπλα ηνπ
Επηηξόπνπ παξάβαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ θαηαλαισηή. Τν βήκα
απηό είλαη ιακβάλεηαη κόλνλ ζε έλα πνιύ κηθξό αξηζκό ησλ
παξαπόλσλ. Ο δηεπζπληήο είλαη αλεμάξηεηνο εηζαγγειέαο, πνπ
κπνξεί λα αλαιάβεη κηα ππόζεζε ζην Πεηζαξρηθό Δηθαζηήξην
Επαγγεικαηίσλ Υγείαο (HPDT) ή κε ζηνλ Αλαζεώξεηηθό Δηθαζηεξίν
Δηθαησκάησλ ησλ Αλζξσπίλσλ (HRRT), ή θαη ηα δύν. Πιεξνθνξίεο
πεξί Δηεπζπληή ησλ Ννκηθώλ Δηαδηθαζίσλ θαη ηηο πεξηπηώζεηο πνπ
έρνπλ αθνπζηεί ζηα δηθαζηήξηα κπνξείηε λα ηα βξείηε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Επίηξνπνπ Υγείαο θαη Αλαπεξίαο.
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Μπορώ λα πάρω αποδεκίωζε αλ ηα δηθαηώκαηά κοσ έτοσλ
παραβηαζηεί;
Ο Επίηξνπνο δελ έρεη θακία εμνπζία λα δώζεη απνδεκίσζε. Οη
πάξνρνη κπνξνύλ λα ζπκθσλήζνπλ λε επηζηξέςνπλ θάπνην πνζό, σο
έλαλ ηξόπν γηα ηελ επίιπζε ηνπ παξάπνλν. Οξηζκέλα παξάπνλα
κπνξνύλ λα δηθαηνύληαη απνδεκίσζε κέζσ ACC εαλ νη θαηαλαισηέο
έρνπλ ππνζηεί ζσκαηηθέο βιάβεο από ηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή ηνπο.
Σε νξηζκέλεο πεξηνξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, επηδηθάδνληαη
απνδεκηώζεηο από ηελ HRRT.

ΛΟΘΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΚΑΘ ΣΟΘΥΕΘΑ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαη βνήζεηα, ή γηα ηελ νξγάλσζε
ζεκηλάξησλ θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηνλ Κώδηθα
ησλ Δηθαησκάησλ, ή αλ δεηάηε πιεξνθνξίεο γηα λε πξνζπαζείηε λα
απνιύζεηε ην δήηεκα πνπ ζαο αλαζπρεί ή γηα ηελ ππνβνιή
παξαπόλσλ, επηθνηλσλήζηε κε:
Τα γξαθεία ηεο Nationwide Advocacy Service
• 0800 555 050
• Δσξεάλ θαμ: 0800 2787 7678
• advocacy@hdc.org.nz
Ο Επίηξνπνο Υγείαο θαη Αλαπεξίαο
PO Box 1791, Auckland
Auckland ph / TTY (09) 373-1060
Wellington (04) 494 7900
Άιιεο πεξηνρέο ph / TTY 0800 11 22 33
Φαμ (09) 373 1061
Email: hdc@hdc.org.nz
Website: www.hdc.org.nz
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