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 روند طرح شکايات در مورد
 در بريتيش کلمبيا کيفيت مراقبت از بيمار

دولت  ۲۰۰۸در سال 
ات استانی شما قانون هي

کيفيت مراقبت از   بررسی
ايجاد  به منظوررا  بيمار

طور روش طرح شکايات ب
و شفاف ،  داومتصريح، م

  در ظرف مدت قانونی
برای بيماران،  معين

مراجعين، افراد مقيم و 
  .B.Cعزيزان آنها در

 .عرضه کرد

را در هر يک از  اين قانون دفتر کيفيت مراقبت از بيمار
به  ادارات مسئول بهداشت برای دريافت و جوابگويی 

 .کردبيماران ايجاد نگرانيهای   

کيفيت مراقبت از بيمار در هر   یهيات بررسهمچنين يک 
آنها شکايات . يک از ادارات مسئول بهداشت وجود دارد

هی دفتر کيفيت امربوط به کيفيت مراقبت را که به آگ
د، بررسی نمراقبت از بيمار رسيده اما برطرف نشده باش

  .کنند می

ما با . ما خواهان شنيدن تجارب و نظريات شما هستيم
نيم مراقبتهای بهداشتی را هر چه بهتر اميتوکمک يکديگر 

  .کنيم

کيفيت مراقبت از   ای از قانون هيات بررسی ميتوانيد نسخه
 :بيمار را در آدرس زير بيابيد
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نگران کيفيت مراقبت از 
 بيمار هستيد؟

.به ما اطالع بدهيد

Patient Care Quality Office 
 بررسی کيفيت مراقبت از بيمار دفتر



 
که ميتوانند شما هستند افرادی   .B.C در

رادر برطرف کردن نگرانی هايتان در 
 . ياری دهند ارمراقبت از بيممورد 

 
شما گوش کنيم، به شما برای  نگرانيهایميتوانيم به 

طرح يک شکايت رسمی کمک کرده و با شما در 
 .جهت حل آن همکاری کنيم

 
 

 
 

 مسائل و نگرانی هايم با  در مورد
 چه کسی صحبت کنم؟

 
 

 مدير يا يکی از کارمندان
 

راقبت پزشکی هايی در مورد م اگر سواالت يا نگرانی
خود داريد، لطفا با شخص مراقب خود و يا با مدير او در 

 .اين باره صحبت کنيد

بهترين راه اين است که در زمان و مکانی که 
 .دهند، آنها را مطرح کنيد هايتان روی می نگرانی

 
 

 دفتر کيفيت مراقبت از بيمار
 

کنيد و يا  اگر برای صحبت با مدير احساس ناراحتی می
هايتان  اينکه نسبت به نوع برخورد مسئولين با نگرانی

توانيد با دفتر کيفيت مراقبت از بيمار  راضی نيستيد، می
 .صحبت کنيد

ما اينجا هستيم تا در برطرف کردن شکايات مربوط به 
ی سوالها يراذپ. بت از بيمار شما را ياری دهيمکيفيت مراق
 .هستيم از بيمار های شما در مورد مراقبت و نگرانی

 

 چيست؟ شکايت از کيفيت مراقبت
 

راجع به خدمات مراقبت بهداشتی  کيفيت مراقبتاز  شکايت
شما ميتوانيد در موارد زير . است که ما عرضه ميکنيم

  :شکايت کنيد

 .مراقبت از خودتان ►
 .مراقبت از عزيزانتان ►
يا عزيزانتان انتظار داشته  و  مراقبتی که شما و ►

 .دريافت نکرده ايد

اگر شما بجای کس ديگری شکايت ميکنيد به جهت 
وقتی . رسيدگی ، ما به اجازۀ آن شخص نياز داريم

شکايتی از کيفيت مراقبت داريد ما در جهت رفع 
همچنين از شکايات . آن با شما همکاری ميکنيم

تقای ارمربوط به کيفيت مراقبت در جهت کمک به 
 .کيفيت خدمات مراقبتيمان استفاده ميکنيم

 شود؟ اگر شکايت کنيم چه می
 

ای به امکان دسترسی شما به خدمات   شکايت کردن لطمه
ما با فوريت و رعايت عدالت شکايت شما را . زند نمی

توانيد از ما انتظار داشته  شما میکه آنچه . کنيم بررسی می
 :باشيد از اين قرار است

 .گردد شما رسما ثبت میشکايت  ►
با شما در جهت برطرف کردن آن همکاری  ►

 .کنيم می
دهيم تا  روز کاری پاسخ می ۴۰ظرف مدت  ►

 .دهيم توضيح اقدامات و تصميماتمان را

کنيم، ممکن است شما را به  کمک شمابه گر نتوانيم ا
 . شخصی که توان انجام اين کار را دارد ارجاع کنيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

توانيد به بهبود خدمات  کنيد می که احساس می با بيان آنچه
 .مراقبت بهداشتی کمک کنيد

 

 اگر هنوز رفع نگرانی نشده باشد
 چه بايد کرد؟

 
 

 هيات بررسی کيفيت مراقبت از بيمار
 

توانيد از  اگر از پاسخ ما به شکايت خود راضی نيستيد می
آنها . هيات بررسی کيفيت مراقبت تقاضای رسيدگی کنيد

توانند شکايت شما و  می آنها. کنند ل از ما عمل میمستق
و راههايی برای بهبود مراقبت ه ردپاسخ ما را بررسی ک
 . بهداشتی پيشنهاد کنند

 :گاهی بيشتر به وبسايت زير مراجعه کنيدآبرای 
www.PatientCareQualityReviewBoard.ca 

 :توانيد از طرق زير تقاضای تجديد نظر کنيد می

 1 866 952 2448     ):یمجان(تلفن 
 250 952 2428        :فاکس
: ايميل
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