تـقديم شكوى ضد هيئة الرعاية الصحية الوطنية NH
الطبعة الرابعة
إصدار أكتوبر 2011
للمراجعة في ربيع 2012
ﻧﺤﻦ في ﻫيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوﻃﻨية  NHSفي اسكتلﻨدا ﻧسعى إلى توفير أفﻀﻞ رﻋﺎﻳة صﺤية ممكﻨة ،كمﺎ ﻧرحب بمالحﻈﺎتك سواء كﺎﻧﺖ
إﻳجﺎبية أﻭ سلبية مﻦ أجﻞ الرقي بمستوى ﺧدمﺎتـﻨﺎ .إﺫا لﻢ تكﻦ راﺿيﺎ ﻋﻦ أﻱ مﻦ اﻷمور ،ﻧرجوا مﻨك القيﺎم بإبالﻏـﻨﺎ ﻋﻦ ﺬلك
توﺿﺢ لك ﻫﺬﻩ الﻨﺸرﺓ كيﻔية التـقدﻢ بﺸكوى بﺎستخدام إجراءاﺕ الﺸكﺎﻭى الخﺎصة بهيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوﻃﻨية .NHS
ﻣا هﻲ اﻷﻣوﺭ الﺘﻲ يﻤكننﻲ ﺃﻥ ﺃشﺘكﻲ بشأنها؟
مﻦ بـيﻦ اﻷمور التي ﻳمكﻨك أن تﺸتكي بﺸﺄﻧهﺎ
الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية أﻭ العالج الﺬﻱ تلقيته أﻭ التي تـتلقﺎﻩ مﻦ ﻫيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوﻃﻨية NHS

أﻱ أمر ﻳتعلﻖ بﺎلمﻭقع الﺬﻱ تلقيﺖ فيه العالج أﻭ الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية ،مثﻞ ﻋيﺎﺩﺓ الطبـيب أﻭ المستـﺸﻔى أﻭ مركز رﻋﺎﻳة صﺤية في السجﻦ أﻭ

سيﺎرﺓ اﻹسعﺎﻑ
أﻱ موظف مﻦ  NHSشﺎرك في تقدﻳﻢ الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية لك

ﻃرﻳقة تـﻨﻈيﻢ ﺧدمﺎتـﻨﺎ في مﻨطقـتك ،إﺫا كﺎن ﺫلك قد أﺛــر ﻋلى رﻋﺎﻳتك أﻭ معﺎلجتك

إﺫا كﺎﻧﺖ شكواك تتعلﻖ أﻳﻀﺎ بجهة أﺧرى مﻦ  NHSأﻭ بمؤسسة أﺧرى ،مثﻞ الخدمﺎﺕ االجتمﺎﻋية ،فقد ﻳتﻢ إحﺎلتهﺎ إلى الجهة المعﻨية ﻭسﻨقوم
بإبالﻏك بمﻦ ﻳتعﺎمﻞ مع شكواك.
ﻣا هﻲ اﻷﻣوﺭ الﺘﻲ ال يﻤكننﻲ ﺃﻥ ﺃشﺘكﻲ بشأنها؟
بعض اﻷمور ال تستطيع أن تﺸتكي بﺸﺄﻧهﺎ مﻦ ﺧالل إجراءاﺕ الﺸكﺎﻭى في ﻫيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوﻃﻨية  ،NHSﻭمﻦ بـيﻨهﺎ مﺎ ﻳلي
الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية أﻭ العالج في مؤسسﺎﺕ ﺧﺎصة

الخدمﺎﺕ التي ال توفرﻫﺎ أﻭ ال تمولهﺎ ﻫيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوﻃﻨية  NHSﻭ

اﻷمور التي تـرﻳد إتخﺎﺫ إجراءاﺕ قﺎﻧوﻧية بﺸﺄﻧهﺎ.

مﻦ المعتﺎﺩ أن إجراءاﺕ الﺸكﺎﻭى ﺿد ﻫيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوﻃﻨية  NHSال تﺄتي بتعوﻳﻀﺎﺕ مﺎلية .فإﺫا كﻨﺖ توﺩ الﺤﺼول ﻋلى الﻨﺼﺢ
ﻭالمﺸورﺓ حول تعوﻳض مﺎلﻳة ،ﻋليك االتﺼﺎل بﺄحد المﺤﺎميﻦ أﻭ بمكتب المﺸورﺓ للمواﻃﻨيﻦ .citizens advice bureau
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ﻣﻦ بإﻣكانه الﺘـقدم بشكوى؟
بإمكﺎﻧك التـقدﻢ بﺸكوى إﺫا كﻨﺖ
قد تلقيﺖ أﻭ تـتلقى حﺎليﺎ رﻋﺎﻳة أﻭ ﻋالج مﻦ ﻫيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوﻃﻨية NHS؛ أﻭ

قمﺖ بزﻳﺎرﺓ أﻭ استخدام أحد مرافـقﻨﺎ أﻭ ﺧدمﺎتـﻨﺎ الﺼﺤية

ﻭبإمكﺎﻧك التـقدﻢ بﺸكوى بﺎلﻨيﺎبة ﻋﻦ شخﺺ ﺁﺧر في الﺤﺎالﺕ التﺎلية
إﺫا حﺼلﺖ ﻋلى تﻔوﻳض بﺎلتقدم بﺸكوى  −ﻭﻳﻨبغي ﻋلى المرﻳض أن ﻳوافﻖ أﻳﻀﺎ ﻋلى أن ﻳطلع الموظﻔون ﻋلى بيﺎﻧﺎته الﺼﺤية ﻋﻨد

الﻀرﻭرﺓ.
إﺫا كﻨﺖ أحد ﻭالﺩﻱ الطﻔﻞ أﻭ الوصي المعيﻦ أﻭ المسؤﻭل الرﺋيسي ﻋﻦ رﻋﺎﻳته إﺫا كﺎن المرﻳض ﻃﻔال ﻏير راشد لﻳتمكﻦ مﻦ إستيعﺎب

إجراءاﺕ التـقدﻢ بﺸكوى.
إﺫا كﻧﺖ مﻔوﺿﺎ قﺎﻧوﻧيﺎ بﺎلرﻋﺎﻳة أﻭ مﻔوﺿﺎ بﺎلوصﺎﻳة لﺼﺎلﺢ شخﺺ ﻏير قﺎﺩر ﻋلى اتخﺎﺫ قراراﺕ مﻨﺎسبة ﻋﻦ ﻨﻔسه ،بﺤيث ﻳتﻀمﻦ

التﻔوﻳض حقك في القيﺎم بتـقدﻳﻢ شكوى حول رﻋﺎﻳته الﺼﺤية
إﺫا كﻨﺖ أحد أقربﺎء المرﻳض المتوفى أﻭ تربطك به ﻋالقة ،ﻭشعرﺕ بﺎلقلﻖ مﻦ الطرﻳقة التي ﻋولج بهﺎ قبﻞ ﻭفﺎته ،أﻭ

إﺫا كﻨـﺖ مدافعﺎ تﻨوب ﻋﻦ المرﻳض )اﻧﻈر الﺼﻔﺤة  4لالﻃالﻉ ﻋلى معلومﺎﺕ إﺿﺎفية حول الدفﺎﻉ ﻋﻦ حقوق المرﻳض(.

ﻣا الﻔـﺘرﺓ الﺘﻲ يﺠﺐ ﺃﻥ ﺃﻗدﻡ الشكوى ﺧﻼلها؟
توجد فـترﺓ مﺤدﻭﺩﺓ للتقدم بﺎلﺸكوى .ﻭﻋﺎﺩﺓ ،ﻳﻨبغي ﻋليك أن تـقدم شكواك
ﺧالل ستـة أشهر مﻦ تﺎرﻳﺦ الواقعة التي بﺸﺄﻧهﺎ الﺸكوى؛ أﻭ

ﺧالل ستـة أشهر مﻦ إستﻨتﺎجك بﺄن لدﻳك سببﺎ للتـقدﻢ بﺎلﺸكوى  −ﻭلكﻦ ال تزﻳد ﻋﻦ  5شهرا مﻦ تﺎرﻳﺦ الواقعة.

في مطلﻖ اﻷحوال ،إﺫا شعرﺕ بﺄن الﻔـترﺓ المﺤدﻭﺩﺓ ﻳجب أال تـﻨطبﻖ ﻋلى شكواك ،ﻳرجى أن تـﻨﺎقﺶ اﻷمر مع الﺸخﺺ الﺬﻱ ﻳتعﺎمﻞ مع شكواك
.حيث أﻧه ﻔي بعض الﺤﺎالﺕ ،بإمكﺎﻧﻨﺎ قبول الﺸكوى بعد اﻧـقﻀﺎء الﻔـترﺓ المﺤدﻭﺩﺓ
ﻳمكﻨك التقدم بﺸكوى إلى مﺤقﻖ الﺸكﺎﻭى للخدمﺎﺕ العﺎمة في إسكتلﻨدا  Scottish Public Services Ombudsmanبسبب قرار ﻫيﺌة
الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوﻃﻨية  NHSبعدم قبول شكواك (أﻧﻈر الﺼﻔﺤة  5لمزﻳد مﻦ المعلومﺎﺕ).
ﻛيﻔية الﺘـقدم بشكوى
ﻣاﺫا يﺠﺐ علﻲ ﺃﻥ ﺃﻓﻌﻞ؟
في البداﻳة ﻧﺎقﺶ اﻷمر ،إﺫا استطعﺖ ،مع الموﻇﻔيﻦ الﺬﻳﻦ ﻳتولون رﻋﺎﻳتك ،ﻋﻨدﺋﺬ ﻳمكﻨﻨﺎ مﺤﺎﻭلة معﺎلجة شكواك في ﻧﻔﺲ اللﺤﻈة .

إﺫا لﻢ تستطع التﺤدﺙ مع موﻇﻔي ﻫيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوﻃﻨية  NHSالﺬﻳﻦ تولوا رﻋﺎﻳتك ،بإمكﺎﻧك أن تطلب التﺤدﺙ إلى موﻇف في

مﻨﺼب رفيع أﻭ إلى الموظف المسؤﻭل ﻋﻦ الﺸكﺎﻭى  Complaints Officerفي المؤسسة التﺎبعة لهيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوﻃﻨية
.NHS
بإمكﺎﻧك أن تـقدم الﺸكوى بﺎلﺤﻀور شخﺼيﺎ ،أﻭ ﻋبر الهﺎتف ،أﻭ برسﺎلة ﺧطية ﻭﻋﻨد تـقدﻳﻢ الﺸكوى ،ﻳجب أن تـﺬكر مﺎ ﻳلي

 اسمك الكﺎمﻞ ﻭﻋﻨواﻧك (ﻭاسﻢ المرﻳض ﻭﻋﻨواﻧه إﺫا كﻨﺖ تـقدم الﺸكوى ﻧيﺎبة ﻋﻨه) ،ﻭ
 أكبر قدر ممكﻦ مﻦ المعلومﺎﺕ التي تعرفهﺎ ﻋمﺎ حدﺙ ﻭالمكﺎن ﻭالتوقيﺖ
كمﺎ ﻳمكﻨك أن ترسﻞ شكواك بﺎلﻔﺎكﺲ ،أﻭ بﺎلبرﻳد اﻹلكترﻭﻧي ،أﻭ بﺎلهﺎتف الﻨﺼي (في حﺎلة توفرﻩ) ،ﻭلكﻦ إﺫا قمﺖ بﺬلك فقد ﻳتمكﻦ

أشخﺎص ﺁﺧرﻳﻦ بﺎالﻃالﻉ ﻋلى بـيﺎﻧﺎتك الﺸخﺼية
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ﻣا هﻲ الﺠهة الﺘﻲ ﺃﺭﻓﻊ الشكوى ﺇليها؟
ﻳجب أن تﺸتكي أﻭال ﻭمبﺎشرﺓ إلى الﺸخﺺ أﻭ المؤسسة التي قدمﺖ الخدمة.

إﺫا شعرﺕ أﻧك ال تستطيع القيﺎم بهﺬا ،اتﺼﻞ بﺎلمكتب المﺤلي لهيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوﻃﻨية  NHS boardلمعرفة مﻦ ﻳستطيع

مسﺎﻋدتك في شكواك  −أﻧﻈر الﺼﻔﺤة  5مﻦ ﻫﺬﻩ الﻨﺸرﺓ.
إﺫا كﺎﻧﺖ شكواك تـتعلﻖ بهﺎتف ﻫيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوطﻨية لالستعالمﺎﺕ ﻋلى مدار السﺎﻋة  NHS 24أﻭ مستـﺸﻔى اليوبـيﻞ الﺬﻫبي

الوﻃﻨي  ،Golden Jubilee National Hospitalﻳجب أن تـتﺤدﺙ أﻭال إلى الﺸخﺺ الﺬﻱ ﻳتعﺎمﻞ معك إﺫا شعرﺕ أﻧك ال تستطيع
القيﺎم بهﺬا ،تﺤدﺙ إلى الموظف المسؤﻭل ﻋﻦ الﺸكﺎﻭى  Complaints Officerفي المؤسسة .أﻧﻈر الﺼﻔﺤة  6للﺤﺼول ﻋلى تـﻔﺎصيﻞ
االتﺼﺎل به.
إﺫا كﺎﻧﺖ شكواك تـتعلﻖ بخدمة اﻹسعﺎﻑ في إسكوتلﻨدا  ، Scottish Ambulance Serviceﻳجب أن ترفع الﺸكوى إلى إﺩارتهﺎ

العﺎمة .أﻧﻈر الﺼﻔﺤة  5للﺤﺼول ﻋلى تـﻔﺎصيﻞ االتﺼﺎل بهﺎ
إﺫا كﺎﻧﺖ شكواك تـتعلﻖ بمستﺸﻔى حكومي  ،State Hospitalﻳجب أن تـقدم الﺸكوى إلى الموظف المسؤﻭل ﻋﻦ

الﺸكﺎﻭى  Complaints Officerفي المستـﺸﻔى .أﻧﻈر الﺼﻔﺤة  5للﺤﺼول ﻋلى تـﻔﺎصيﻞ االتﺼﺎل به.
ﻣاﺫا يحدث بﻌد ﺃﻥ ﺃتقدﻡ بالشكوى؟
سوﻑ ﻧبعث إليك برسﺎلة ﺧالل ﺛالﺛة أﻳﺎم ﻋمﻞ مﻦ إستالم شكواك.

ستتﻀمﻦ ﻫﺬﻩ الرسﺎلة مﺎ ﻳلي

 إبالﻏك بﺎﻹجراء الﺬﻱ سﻳتﻢ إتخاﺬﻩ للﻨﻈر في شكواك
 سﻨعرﺽ ﻋليك فرصة التﺤدﺙ إلى أحد الموﻇﻔيﻦ حول شكواك
 سﻨزﻭﺩك بمعلومﺎﺕ للﺤﺼول ﻋلى اﻹستﺸﺎرﺓ ﻭالدﻋﻢ مﻦ جهة مستقلة (لمزﻳد مﻦ المعلومﺎﺕ اﻧﻈر الﺼﻔﺤة  ،)4ﻭ
 سﻨزﻭﺩك بمعلومﺎﺕ تـتعلﻖ بالترﺿية أﻭ ﺧدمﺎﺕ الوسﺎطة إﺫا كﺎن ﻫﺬا مﻔيدا (اﻧﻈر الﺼﻔﺤة  4للﺤﺼول ﻋلى معلومﺎﺕ إﺿﺎفية).
سﻨﺤتﻔظ بسرﻳة المعلومﺎﺕ المتعلقة بك ،ﻭللتﺤقيﻖ في شكواك ،قد ﻧﺤتﺎج للتﺤدﺙ بﺸﺄﻧك إلى موﻇﻔيﻦ ﺁﺧرﻳﻦ في ﻫيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية

الوﻃﻨية  NHSﻭإﻃالﻋهﻢ ﻋلى بيﺎﻧﺎتك الﺼﺤية .إﺫا أرﺩﺕ أال ﻧطلع أحد ﻋلى بـيﺎﻧﺎتك الﺼﺤية ،ﻳجب إبالﻏﻨﺎ بﺬلك ﻋﻨد التـقدﻢ بﺸكواك .
ﻭلكﻦ ﻳجب أن تعلﻢ أن ﻫﺬا قد ﻳﺼعب ﻋليﻨﺎ التﺤقيﻖ في شكواك.
سﻧﺤﻔظ بـيﺎﻧﺎتك ﻭشكواك في سجﻞ ﺧﺎص ،ﻭﻧستعمﻞ ﺫلك لإلرتقﺎء بمستوى ﺧدمﺎتـﻨﺎ في المستـقبﻞ

ﻣﺘﻰ ﺃﺣصﻞ علﻰ ﺟواﺏ ﻛاﻣﻞ للشكوى؟
سوﻑ ﻧعطيك جوابﺎ ﺧالل  20ﻳوم ﻋمﻞ مﻦ إستالم شكواك

إﺫا كﺎﻧﺖ شكواك تـتعلﻖ بعيﺎﺩﺓ الطبـيب العمومي  ،GP surgeryأﻭ ﻋيﺎﺩﺓ أسﻨﺎن تﺎبعة لهيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوﻃﻨية  ،NHSأﻭ ﻋيﺎﺩﺓ

العيون تﺎبعة لهيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوﻃﻨية  ،NHSأﻭ صيدلية ،سﻨزﻭﺩك بﺎلجواب ﺧالل  10أﻳﺎم ﻋمﻞ
في بعض الﺤﺎالﺕ ،قد ﻧﺤتﺎج لمدﺓ أﻃول قبﻞ أن ﻧعطيك جوابﺎ كﺎمال ًﻭلﻦ ﻳكون بإستطﺎﻋتﻨﺎ االلتزام بهﺬﻩ اﻷﻭقﺎﺕ المـﺤدﺩﺓ .إﺫا حدﺙ

ﺫلك ،سوﻑ ﻧبلغك بﺎﻷمر ﻭبسبب التﺄﺧير
سوﻑ ﻧكتب إليك لﻨخبرك بﻨتيجة تﺤقيقﺎتـﻨﺎ سﻨقوم بـ:

 توﺿيﺢ قيﺎمﻨﺎ بﺎلﻨﻈر في شكواك ﻭسﻨجيب ﻋلى كﺎفة الﻨقﺎط المطرﻭحة فيهﺎ
 االﻋتﺬار إﺫا ﻭقع ﺧطﺄ مﺎ بﺤقك
 توﺿيﺢ اﻹجراءاﺕ التي سيتﻢ إتخﺎﺫﻫﺎ لمﻨع مﺎ اشتكيﺖ مﻨه ﻭﺿمﺎن ﻋدم تكرارﻩ
 ﻋﻨد الﻀرﻭرﺓ ،سﻨوﺿﺢ لمﺎﺫا ال ﻧستطيع القيﺎم بﺄﻱ شيء بخﺼوص بعض الﻨقﺎط الوارﺩﺓ في شكواك
 إقتراح فرصة للتﺤدﺙ مع أحد الموﻇﻔيﻦ ،إﺫا كﺎن ﻫﻨﺎك أﻱ شيء لﻢ تتمكﻦ مﻦ فهمه في الرسﺎلة ،ﻭ
 تزﻭﻳدك بمعلومﺎﺕ ﻋﻦ مﺤقﻖ الﺸكﺎﻭى للخدمﺎﺕ االستكتلﻨدﻳة العﺎمة  Scottish Public Services Ombudsmanفي
حﺎلة ﻋدم رﺿﺎك ﻋﻦ رﺩﻧﺎ ﻭرﻏبتك في إتخﺎﺫ إجراءاﺕ إﺿﺎفية (اﻧﻈر الﺼﻔﺤة  5لمزﻳد مﻦ المعلومﺎﺕ).
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ﻣﻦ يﺴﺘﻄيﻊ ﻣﺴاعدتﻲ بﺨصوﺹ شكواﻱ؟
النصﺢ ﻭالﻤشوﺭﺓ ﻭالدعم ﻣﻦ ﺟهة ﻣﺴﺘـقلة
إﺫا كﻨﺖ توﺩ التﺤدﺙ إلى شخﺺ مﺎ للﺤﺼول ﻋلى الﻨﺼﺢ ﻭالمﺸورﺓ أﻭ المسﺎﻋدﺓ في تـقدﻳﻢ شكوى،ﻳرجى اطلب مﻦ أحد فرﻳﻖ العمﻞ

تزﻭﻳدك بﺎلتﻔﺎصيﻞ المتعلقة بخدمة ) Independent Advice and Support Service (IASSﻭالتي تكون متﺎحة مﻦ ﺧالل
مكﺎتب مﺸورﺓ المواطﻨيﻦ المﺤلية .أﻧﻈر الﺼﻔﺤة  6لتﻔﺎصيﻞ االتﺼﺎل.
الدﻓاﻉ عﻦ ﺣقوﻗﻚ
إﺫا ﻭجدﺕ صعوبة في التقدم بﺸكوى بﻨﻔسك ،ﻭترﻳد أن ﻳتولى شخﺺ مﺎ التﺤدﺙ بﺎسمك ،بإمكﺎﻧك أن تطلب شخﺼﺎ مستـقال ﻳتولى الدفﺎﻉ

ﻋﻦ حقوقك إن المـدافع المستـقﻞ ﻫو شخﺺ مﻦ ﺧﺎرج ﻫيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوﻃﻨية  NHSبإمكﺎﻧه التﺤدﺙ بﺎسمك أﻭ مسﺎﻋدتك في
التعبـير ﻋﻦ ﺁراﺋك .ﻳمكﻦ للمكتب المﺤلي لهيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوﻃﻨية  NHS boardأﻭ للموظف المسؤﻭل ﻋﻦ الﺸكﺎﻭى
 Complaints Officerتزﻭﻳدك بمعلومﺎﺕ ﻋﻦ ﺧدمﺎﺕ الدفﺎﻉ ﻋﻦ حقوقك في مﻨطقـتك
الﺘرضية ﺃﻭ الوساطة
تعﻨي الترﺿية أﻭ الوسﺎطة تجميع أشخﺎص مع بعﻀهﻢ البعض لمﺤﺎﻭلة حﻞ مﺸكلة مﺎ.

ﻭسيﻂ أﻭ مسﺌول الترﺿية المستـقﻞ ﻫو شخﺺ ﻳمكﻨه مﺤﺎﻭلة مسﺎﻋدتك ﻭمسﺎﻋدﺓ الﺸخﺺ الﺬﻱ اشتكيﺖ ﺿدﻩ ﻋلى االتﻔﺎق ﻋلى مﺎ ﻳجب

ﻋمله كخطوﺓ ﺛﺎﻧية
ﻳمكﻦ استخدام الترﺿية أﻭ الوسﺎطة إﺫا ﻭافقﺖ ﻋليهﺎ أﻧﺖ ﻭالﺸخﺺ الﺬﻱ اشتكيﺖ ﺿدﻩ.

لمعرفة المزﻳد ﻋﻦ الترﺿية أﻭ الوسﺎطة ،ﻳرجى أن تطلب ﺫلك مﻦ الﺸخﺺ الﺬﻱ ﻳتعﺎمﻞ مع شكواك

ﻣاﺫا لو ﻏيرﺕ ﺭﺃيـﻲ بﻌد تـقديم شكواﻱ؟
ﻳمكﻨك أن تـغـير رأﻳك في أﻱ ﻭقﺖ مﻦ اﻷﻭقﺎﺕ حول تـقدﻳﻢ الﺸكوى .ﻳـرجى أن تبلغﻨﺎ بﺬلك في أقرب ﻭقﺖ ممكﻦ .سيكون مﻦ المﻔيد أن

تبعث إليﻨﺎ برسﺎلة تبلغﻨﺎ فيهﺎ بﺬلك ،بـيد أن مكﺎلمة ﻫﺎتﻔية تكﻔي للقيﺎم بهﺬﻩ المهمة
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ﻣاﺫا لو لم ﺃﻛﻦ ﺭاضيا عﻦ الﻄريقة الﺘﻲ اتﺒﻌﺘها هيئة الرعاية الصحية الوﻃنية NHS

ﻓﻲ ﻣﻌالﺠة شكواﻱ؟

ﻣحقق الشكاﻭى للﺨدﻣاﺕ االسﺘكﺘلندية الﻌاﻣة )Scottish Public Services Ombudsman (SPSO
إﺫا أجرﺕ ﻫيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوﻃﻨية  NHSتﺤقيقﺎ كﺎمال ًحول شكواك ،ﻭمع ﺫلك لﻢ تكﻦ راﺿيﺎ ﻋﻦ الﻨـتيجة ،بإمكﺎﻧك أن تطلب مﻦ

مﺤقﻖ الﺸكﺎﻭى للخدمﺎﺕ االستكتلﻨدﻳة العﺎمة ) (SPSOأن إﻋﺎﺩﺓ الﻨﻈر في شكواك.
 ال ﻳمكﻦ ﻋﺎﺩﺓ لمﺤقﻖ الﺸكﺎﻭى للخدمﺎﺕ االستكتلﻨدﻳة العﺎمة ) (SPSOأن ﻳﻨﻈر في الﺸكﺎﻭى بعد أكثر مﻦ  12شهرا مﻦ ﻋلمك
بﺎﻷمر لﺬﻱ توﺩ أن تﺸتكي بﺸـﺄﻧه .ﻭلكﻦ ﻫﺬﻩ المدﺓ القﺼوى ال ﻳتﻢ تطبيقهﺎ في بعض الﺤﺎالﺕ .الرجﺎء االتﺼﺎل بمﺤقﻖ الﺸكﺎﻭى
للخدمﺎﺕ االستكتلﻨدﻳة العﺎمة ) (SPSOلمزﻳد مﻦ المعلومﺎﺕ.
 ال ﻳمكﻦ لمﺤقﻖ الﺸكﺎﻭى للخدمﺎﺕ االستكتلﻨدﻳة العﺎمة ) (SPSOأن ﻳﻨﻈر في القﻀﺎﻳﺎ التي ﻧﻈرﺕ أﻭ تﻨﻈر فيهﺎ المﺤكمة.
إﺫا كﻨﺖ ﻏير راﺽ ﻋﻦ الطرﻳقة التي اتبعتهﺎ ﻫيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوطﻨية  NHSلمعﺎلجة شكواك ،مثال إﺫا كﻨﺖ تعتقد أن ﺫلك اﻹجراء

ﻳستغرق ﻭقتﺎ أطول مﻦ الالزم ،بإمكﺎﻧك االتﺼﺎل بمﺤقﻖ الﺸكﺎﻭى للخدمﺎﺕ االستكتلﻨدﻳة العﺎمة )(SPSO
ال ﻳـقبﻞ مﺤقﻖ الﺸكﺎﻭى  Ombudsmanكﻞ القﻀﺎﻳﺎ ،ﻭﻫو الﺬﻱ سيقرر فيمﺎ إﺫا كﺎن سيعيد الﻨﻈر في شكواك

اﻧﻈر الﺼﻔﺤة  6لمعرفة كيﻔية االتﺼﺎل بمﺤقﻖ الﺸكﺎﻭى .Ombudsman

ﻛيﻔية الحصول علﻰ ﻣزيد ﻣﻦ الﻤﻌلوﻣاﺕ


للﺤﺼول ﻋلى مزﻳد مﻦ المعلومﺎﺕ حول أﻱ أمر ﻳتعلﻖ بهﺬﻩ الﻨﺸرﺓ ﻳرجى االتﺼﺎل بـ
 المكتب المﺤلي لهيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوطﻨية  NHS boardﻭاطلب التﺤدﺙ إلى الﺸخﺺ المعﻨي بﺎلﺸكﺎﻭى
:NHS
للﺤﺼول ﻋلى تﻔﺎصيﻞ االتﺼﺎل بﺎلمكتب المﺤلي لهيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوطﻨية
 ابﺤث في ﺩليﻞ الهﺎتف في قسﻢ الخدمﺎﺕ الﺼﺤية ’he lth se vices اتﺼﻞ بهﺎتف المسﺎﻋدﺓ التﺎبع لهيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوطﻨية  NHS inform Helplineﻋلى الرقﻢ 0800 22 44 88أﻭ
 ابﺤث في اﻹﻧترﻧﺖ ﻋلى الموقع :www.hris.org.uk ﻳمكﻨك االتﺼﺎل بخﻂ المسﺎﻋدﺓ  NHS inform Helplineﻋلى الرقﻢ0800 22 44 88 :
(الهﺎتف الﻨﺼي(18001 0800 22 44 88 :
 مكتب المﺸورﺓ للمواطﻨيﻦ  citizens advice bureauفي مﻨطقـتك( ﻳمكﻨك معرفة أقرب مكتب إليك بزﻳﺎرﺓ الموقع
أﻭ بﺎلبﺤث في ﺩليﻞ الهﺎتف المﺤلي
اﻹلكترﻭﻧي

ﺧدﻣة اﻹسﻌاﻑ االسكﺘلندية
للتقدم بﺸكوى ﺿد ﺧدمة اﻹسعﺎﻑ ،ﻳرجى االتﺼﺎل بـ
National Complaints Administrator
c ttish
l ce e vice
ti
l e
te s
Tipperlinn Road
i
h
EH10 5UU
ﻫﺎتف رقﻢ 0131 446 7000
NHS 24
للتقدم بﺸكوى ﺿد ﻫيﺌة الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية الوطﻨية  -ﺧدمة  42سﺎﻋة ( ، )NHS 24ﻳرجى االتﺼﺎل بـ
Patient Customer Relations Department
NHS 24
Caledonia House
Fifty Pitches Road
Cardonald Park
l s
G51 4ED
ﻫﺎتف رقﻢ

5

Golden Jubilee National Hospital ﻣﺴﺘـشﻔﻰ اليوبـيﻞ الﺬهﺒﻲ الوﻃنﻲ
 ﻳرجى االتﺼﺎل بﺎلتﺎلي،Golden Jubilee National Hospital للتقدم بﺸكوى ﺿد مستﺸﻔى اليوبيﻞ الﺬﻫبي الوطﻨي
Risk Manager
NHS Waiting Times Centre Board
Golden Jubilee Nati
l
s it l
Agamemnon Street
l e
G81 4DY
0141 951 5154 ﻫﺎتف رقﻢ
 الرجﺎء االتﺼﺎل بـ، t te

State Hospital الﻤﺴﺘشﻔﻰ الحكوﻣﻲ
s it l للتقدم بﺸكوى ﺿد المستﺸﻔى الﺤكومي
l i ts
ice
he t te
s it l
st i s
ML11 8RP
01555 842 200 ﻫﺎتف رقﻢ

Scottish Public Services Ombudsman ﻣحقق الشكاﻭى للﺨدﻣاﺕ االسﺘكﺘلندية الﻌاﻣة
he c ttish
lic e vices
s
Freepost EH641
i
h
EH3 0BR
0800 377 7330 ﻫﺎتف رقﻢ
07900 494 372 رسﺎلة ﻧﺼية
البرﻳد إﻹكترﻭﻧي
الموقع إلكترﻭﻧي
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ﻣﻌلوﻣاﺕ ﺣول ﺣقوﻗﻚ الصحية






) Confidentiality – ’ yالحﻔاظ علﻰ الﺴرية – ﺇنه ﺣقﻚ( توﺿﺢ كيف تـقوم ﻫيﺌة الـ  NHSبﺤمﺎﻳة معلومﺎتك
الﺼﺤية الﺸخﺼية
) How to see your health recordsﻛيف تﻄلﻊ علﻰ سﺠﻼتﻚ الﻄﺒية( توﺿﺢ حقك في اﻹطالﻉ ﻋلى سجالتك الطبية أﻭ
الﺤﺼول ﻋلى ﻧسخة مﻨهﺎ
) The NHS and Youﺃنت ﻭهيئة الرعاية الصحية الوطنية  (NHSتوﺿﺢ مﺎﺫا تتوقع مﻦ الـ  NHSفي اسكتلﻨدا ،ﻭمﺎﺫا تتوقع الـ
 NHSمﻨك.
) Consent – ’ yالﻤواﻓقة – ﺇنه ﻗراﺭك الشﺨصﻲ( توﺿﺢ كيﻔية المﺸﺎركة في إتخﺎﺫ القراراﺕ بخﺼوص
d
رﻋﺎﻳتك الﺼﺤية ﻭﻋالجك
) Health care for overseas visitorsالرعاية الصحية للزﻭاﺭ اﻷﺟانﺐ) ﻋبﺎرﺓ ﻋﻦ مجموﻋة مﻦ الﻨﺼﺎﺋﺢ ﻭالﺤقﺎﺋﻖ توﺿﺢ
أﻧواﻉ الخدمﺎﺕ الﺼﺤية التي تقدمهﺎ الـ  NHSللزاﺋرﻳﻦ اﻷجﺎﻧب أﺛﻨﺎء إقﺎمتهﻢ في اسكتلﻨدا

ﻣﻌلوﻣاﺕ لصغاﺭ الﺴﻦ
) Consent – your rightsالﻤواﻓقة – ﺣقوﻗﻚ( توﺿﺢ كيﻔية المﺸﺎركة في إتخﺎﺫ القراراﺕ بخﺼوص رﻋﺎﻳتك الﺼﺤية ﻭﻋالجك

( Confidentiality – your rightsالﺴرية – ﺣقوﻗﻚ( توﺿﺢ كيﻔية إحتﻔﺎظ الخدمﺎﺕ الﺼﺤية بسرﻳة معلومﺎتك

( Have yﺃبدﻱ ﺭﺃيﻚ ! ﺣقﻚ ﻓﻲ ﺃﻥ يﺴﻤﻊ صوتﻚ( توﺿﺢ كيﻔية التعبير ﻋﻦ رأﻳك أﻭ
y Your right to be heard

تقدﻳﻢ شكوى ﺿد الـ .NHS
ﻣﻌلوﻣاﺕ لﻤقدﻣﻲ الرعاية
) Caring and consentالرعاية ﻭالﻤواﻓقة( توﺿﺢ حقك في المﺸﺎركة في إتخﺎﺫ القراراﺕ بخﺼوص الرﻋﺎﻳة الﺼﺤية التي ﻳتلقهﺎ

الﺸخﺺ البﺎلغ الﺬﻱ تقوم أﻧﺖ برﻋﺎﻳته
بإمكﺎﻧك الﺤﺼول ﻋلى ﻫﺬﻩ المعلومﺎﺕ مﻦ:
مﻦ ﻋيﺎﺩﺓ جراحﺎﺕ الممﺎرسة العﺎمة ( )GPﻭاﻷسﻨﺎن ﻭالمستﺸﻔيﺎﺕ ﻭاﻷمﺎكﻦ اﻷﺧرى حيث تﺤﺼﻞ ﻋلى رﻋﺎﻳة الـ NHS

ﻳمكﻨك االتﺼﺎل بخﻂ المسﺎﻋدﺓ  NHS inform Helplineﻋلى الرقﻢ 0800 22 44 88

)(textphone: 18001 0800 22 44 88

مكتب المﺸورﺓ للمواطﻨيﻦ  citizens advice bureauفي مﻨطقـتك (ﻳمكﻨك معرفة أقرب مكتب إليك بزﻳﺎرﺓ الموقع اﻹلكترﻭﻧي

 www.cas.org.ukأﻭ بﺎلبﺤث في ﺩليﻞ الهﺎتف المﺤلي).
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يرﺟﻰ ﺇبﻼﻏنا برﺃيﻚ
ﻧوﺩ أن ﻧعرﻑ رأﻳك حول ﻫﺬﻩ الﻨﺸرﺓ.
الرجﺎء تزﻭﻳدﻧﺎ بتعليقﺎتك:
بﺎلبرﻳد ﻋلى العﻨوان التﺎلي FREEPOST GW5277 Glasgow G1 3BR

بﺎلبرﻳد اﻹلكترﻭﻧي ﻋلى العﻨوان

بزﻳﺎرﺓ موقعﻨﺎ ﻋلى اﻹﻧترﻧﺖ  www.hris.org.ukﻭمﻦ ﺛﻢ الﻨقر ﻋلى ”t ct s

االتﺼﺎل بﻨﺎ ﻫﺎتﻔيﺎ ﻋلى الرقﻢ:


c s c tl

e

s

HRIS,

 “cأﻭ

لقد بﺬلﻨﺎ مﺎ في ﻭسعﻨﺎ للتﺄكد مﻦ صﺤة المعلومﺎﺕ الوارﺩﺓ في ﻫﺬﻩ الﻨﺸرﺓ ﻭلكﻦ ﻳجب اﻷﺧﺬ بعيﻦ اﻹﻋتبﺎر بﺄن المعلومﺎﺕ الوارﺩﺓ فيهﺎ ﻫي فقﻂ
لغرﺽ التوجيه ﻭاﻹرشﺎﺩ ،ﻭﻳجب أال ﻳعـتمد ﻋليهﺎ كبيﺎن قﺎﻧوﻧي كﺎمﻞ إﺫا كﻨﺖ تـﻔكر برفع ﺩﻋوى قﻀﺎﺋية ،ﻋليك االتﺼﺎل بمﺤﺎم ،أﻭ بمكتب
المﺸورﺓ للمواطﻨيﻦ  ،citizens advice bureauأﻭ بوكﺎلة أﺧرى ﻷﺧﺬ الﻨﺼﺢ ﻭالمﺸورﺓ
تم ﺇصداﺭها ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ،Health Rights Information Scotlandﻭهو ﻣشرﻭﻉ تابﻊ لـ ،Consumer Focus Scotland
لصالﺢ .Scottish Government Health Directorates

للحصول علﻰ هﺬه النشرﺓ بلغة ﺃﺧرى ﺃﻭ بنﺴق آﺧر ،اتصﻞ بهاتف الﻤكﺘﺐ الﻤحلﻲ لهيئة .NHS
ﻭﺇﺫا اﺣﺘﺠت للﻤﺴاعدﺓ للقياﻡ بﺬلﻚ ،اتصﻞ بﺨط الﻤﺴاعدﺓ  NHS inform Helplineعلﻰ الرﻗم  0800 22 44 88ﺃﻭ
.(textphone: 18001 0800 22 44
www.hris.org.uk
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