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Provinvial Health مراقبت بهداشتی ارزشمند برای همه ما در
بريتيش  در  جديد  روال  اين  دارد.  اهميت   Services Authority
ها  دغدغه  به  تا  کند  ارائه می  را  فرصتی  به شما  کلمبيا 
بيشتر  بهبود  موجب  شما  نظرات  و  شده  رسيدگی  بهتر 

کيفيت سيستم مراقبت بهداشتی خواهد شد.

ارائه کرده  را  اگر شکايتی داريد، لطفاً ابتدا با شخصی که خدمات 
و محلی که  زمان  در  به شکايات  ويا سرپرست حوزه صحبت کنيد. 
اتفاق می افتند بهتر می توان رسيدگی و آنها را حل و فصل کرد.  اگر 
انتظارات شما را برآورده نکرده باشيم، ما متعهد شده امي که با شما 

همکاری کرده تا يک راه حل معقول پيدا شود. 

اگر شکايتم حل و فصل نشود چطور؟
........................................................................................

با حوزه خدماتی  در ميان گذاشنت مشکل  از  اگر شکايت شما پس 
با دفتر  را تشويق می کنيم که  باقی مباند، شما  حل و فصل نشده 
متاس  ما  (Patient Care Quality Office) بيماران  از  مراقبت  کيفيت 

حاصل مناييد.

Patient Care Quality Office
 4th Floor, Room F404, 4500 Oak Street          : نشانی

Vancouver, B.CVancouver, B.CVancouver . V6H 3N1
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از دوشنبه تا جمعه (به  Patient Care Quality Office ساعات کار
بعدازظهر می باشد. صبح تا 4:30 از) از) از 8:30 غير از تعطيالت رسمی

 ،Patient Care Quality Office در صورت شکايت به
چه انتظاری می توامن داشته باشم؟

........................................................................................
می توانيد انتظار داشته باشيد که به شکايت شما به طور سريع و 

:Patient Care Quality Office عادالنه رسيدگی شود.
   به طور رسمی شکايت شما را ثبت خواهد کرد

  با شما همکاری کرده تا يک راه حل معقول برای دغدغه شما
شناسايی شود

  پاسخی در مورد شکايت شما و توضيحاتی در مورد هرگونه 
تصميم و اقدامی که در نتيجه شکايت شما اتخاذ شده را در

اختيار شما قرار خواهد داد. 

ما همه خواستار يک سيستم مراقبت بهداشتی ارزشمند هستيم 
- سيستمی که مراقبت مناسب، متداوم و مبوقع را در اختيار ما قرار 
می دهد؛ سيسمی که شفاف و پاسخگوست؛ و سيستمی که به 

هر بيمار با احترام و عزت رفتار می کند.

Patient Care Quality برای ايجاد يک سيستم مراقبت بهداشتی بهتر،
را در هر حوزه مسئوليت بهداشتی برقرار کرده امي تا اطمينان  Office
حاصل کنيم که به مشکالت بيماران به طور مناسب رسيدگی می 
شود.  به عنوان بخشی از اين روال، هيئتهای مرور کيفيت مراقبت از 
يک  عنوان  به  نيز  را  (Patient Care Quality Review Board) بيماران
تا  طريق مستقل برای هر حوزه مسئوليت بهداشتی برقرار کرده امي 
به حل و فصل شکاياتی بپردازد که در سطح مسئوليت بهداشتی 

محلی حل و فصل نشده باشند. 

می خواهيم از نظرات، جتربيات و دغدغه های شما به عنوان يک بيمار 
را بهبود  بيماران  از تک تک  تنها مايليم که مراقبت  نه  آگاه شومي.  
دهيم بلکه می خواهيم کيفيت سيستم بهداشتی در سطح جهانی 

مان را از اين هم بهتر کنيم. 
Kevin Falcon                                                     
                                   وزير خدمات بهداشتی

اگر هنوز راضی نشده ام چطور؟
....................................................................................

به  Patient Care Quality Office واکنش  که  کنيد  می  احساس  اگر 
دغدغه شما در مورد مراقبت بهداشتی که دريافت کرده ايد نپرداخته 
Patient Care Quality است، می توانيد برای رسيدگی به دغدغه تان با

از  Patient Care Quality Review Board متاس بگيريد.  Review Board
سازمان  از  و  کرده  زندگی  شما  منطقه  در  که  شده  تشکيل  افرادی 

مسئول بهداشتی مستقل هستند. 
از  Patient Care Quality ReviewPatient Care Quality ReviewPatient Care Quality Board برای کسب اطالعات بيشتر در موردBoard برای کسب اطالعات بيشتر در موردBoard

www.patientcarequalityreviewboard.ca وب سايت به آدرس 
پرسش کنيد. Patient Care Quality Office ديدن کرده و يا از

برای درخواست مرور شکايت شما توسط يک هيئت، لطفاً با اين نشانی متاس 
پرسش کنيد.

برای درخواست مرور شکايت شما توسط يک هيئت، لطفاً با اين نشانی متاس 
پرسش کنيد.
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