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ھدف از قانون ايمنی بيماران ايمن تر کردن درمان از
جمله از طريق تعيين شرايط و الزامات بيشتر برای واحد
ارائه کننده خدمات درمانی است .ما بايد ھم از بروز
خطرات پيشگيری کنيم و ھم از تجربيات بيماران اطالع
حاصل کنيم تا بتوانيم تشکيالت خدمات درمانی را بھبود
بخشيم .اگر مايل باشيد در زمينه بررسی حتی االمکان
کامل صدمه وارد بخود مشارکت نمائيد ،بسيار متشکر
خواھيم شد .تجربيات شما مھم ھستند .اگر نقطه نظر يا
سوالی داريد با کمال ميل مستقيما ً با ما تماس بگيريد.
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خطاب به افرادی که خدمات درمانی باعث بروز صدمه به آنان
شده است
ھنگاميکه آنچه که نبايد ُرخ دھد ،اتفاق می افتد ،ما حداکثر تالش خودرا در کمک
بشما انجام می دھيم.
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در اينجا ما مسئوليت خودرا برای صدمه ناشی از خدمات درمانی و حق و حقوق
شما را در قانون ايمنی بيماران شرح می دھيم.
از اينکه بشما صدمه وارد شده اظھار تأسف می کنيم.
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وظيفه ما ارائه خدمات درمانی مطمئن است ،ولی متأسفانه خطا و اشتباه ممکن است رُخ دھد .ما اکنون حداکثر تالش
خودرا می کنيم که از شما مراقبت کرده و نگذاريم اين خطا بار ديگر ُرخ دھد .در درجه نخست بايد صدمه وارده به شما
بطور صحيح تحت درمان قرار گيرد .ما ھمزمان در مورد اتفاقی که رُخ داده و اقداماتی که بايد انجام دھيم تحقيق کرده و
گزارش تھيه می کنيم .تجربيات شما برای ما حائز اھميت است ،و با کمال ميل می توانيد از متن تحقيقات اطالع حاصل
کنيد .وظيفه ما اين است که اطالعات کامل در مورد آنچه که رُخ داده را در اخيتار شما قرار دھيم و طبعا ً به ھمه پرسشھای
شما پاسخ می دھيم .ما ھمچنين در زمينه تماسھای احتمالی جديد در بخش خدمات درمانی نيز بشما کمک می کنيم .اين امر
برای ما ھم جنبه ھمدردی دارد و ھم مسئوليت شغلی و حرفه ای در بر دارد.

ا ط ال ع ا ت م ھ م د ر م و ر د ح ق و ح ق و ق ش م ا :
ش کايت خودرا بشرح زير گزارش کنيد .

اگر از تحقيقات و اقدامات ما نازاضی ھستيد می توانيد به شورايعالی اموراجتماعی ) (Socialstyrelsenشکايت کنيد .در
آنجا شکايت شما را دريافت کرده و در مورد آن بررسی و تحقيق می شود .شورايعالی اموراجتماعی می تواند کسی را که
خدمات درمانی ارائه کرده مورد انتقاد قرار دھد ،او را به انجام اقدامات يا ساير موارد ملزم نمايد .الزم نيست که شما
اطالع داشته باشيد چه خطائی در ارائه درمان صورت گرفته يا چه کسی اين خطا را مرتکب شده ،فقط کافی است شکايت
کنيد )در صفحه اينترنتی  socialstyrelsen.seمی توانيد مطالب بيشتری بخوانيد(.
م مکن است از استحقاق دريافت غرامت برخوردار ش ويد

 .١بيمه بيماران :اگر شما بعنوان بيمار در رابطه با خدمات بھداشتی ،درمانی يا دندانپزشکی دچار صدمه بشويد ،طبق
قانون می توانيد از بيمه بيماران غرامت دريافت کنيد .تصميم گزارش صدمه برعُھده خود شماست .اگر در اين زمينه به
کمک نياز داريد ما برای شما در مورد چگونگی گزارش صدمه کمک می کنيم.
 .٢بيمه داروئی :اگر يک دارو بشما صدمه وارد کرده باشد حق داريد به بيمه داروئی رجوع کنيد تا قضيه را مورد بررسی
قرار دھد .اين بيمه برمبنای توافق داوطلبانه ميان شرکتھای توليد دارو در سوئد استوار است.
شما می توانيد به کميته بيماران )  ( patientnämndenرجوع کنيد .

اگر نمی خواھيد با بخش خدمات درمانی تماس بگيريد يا شايد مايل باشيد نقطه نظرھای خودرا بيان کنيد می توانيد با چھار
کميته بيماران در ناحيه يوتالند غربی تماس بگيريد .کليه افراد کميته بيماران دارای وظيفه رازداری ھستند ،از اينرو می
توانيد با اطمينان بدانيد که آنچه شما تعريف می کنيد بدون موافقت شما به اطالع سايرين نخواھد رسيد.
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تجربيات شما می تواند به ديگران کمک کند.
کسی که براثر خدمات درمانی دچار صدمه شده باشد در وضعيت دشوار و ناگواری
قرار می گيرد .اما اگر شما عليرغم ھمه اينھا بتوانيد در بررسی اتفاقی که افتاده
شرکت کنيد ،بسيار باارزش خواھد بود .درک شما از واقعه ای که رُخ داده و
چگونگی برخورد ما با شما می تواند برای درک چگونگی بروز صدمه ،اطالعات
فوق العاده مھمی محسوب می شوند .اين امر می تواند به ما کمک کند که با اطمينان
کاری کنيم که آن حادثه تکرار نشود ،و در نتيجه در زمينه ايجاد خدمات درمانی
مطمئن برای ھمه به ما کمک کند.

با ما تماس بگيريد.
ما که مسئوليت خدمات درمانی شما را برعُھده داريم ھميشه برای پاسخ به سواالت
شما ،حمايت از شما و ايجاد امکان برخورداری شما از کمک مورد نيازتان ،در
دسترس ھستيم .شما ھمچنين می توانيد با کميته بيماران نيز تماس بگيريد :در
بوروس ،033-17 48 50 :يوته بوری ،031-63 70 10 :ماريستاد0501-621 :
 80و اوده واال 0522-67 08 60 :نيز تماس بگيريد.

م ا ي ل ب ه د ر ي ا ف ت ا ط ال ع ا ت ب ي ش ت ر ی ھ س ت ي د ؟
برای دريافت اطالعات بيشتر به صفحه اينترنتی 1177.se/vastra-gotaland
رجوع کنيد )روی مقررات و حق و حقوق کليک کنيد(.

ساير موارد

