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اعرف حقوقك
دليل الئحة حقوق خدمات الصحة والمجتمع الخاصة بمفوضية شكاوى

.  في جنوب استراليا( HCSCC)خدمات الصحة والمجتمع 

Arabic/ عربي: منشور اعرف حقوقك

HCSCCمعلومات عن الئحة 

اقي افراد على حقوق االفراد الذين يستخدمون معظم الخدمات الصحية والمجتمعية في جنوب استراليا، باإلضافة الى حقوق بHCSCCتنص الئحة 

.  العائلة ومقدمي الرعاية والمرشحين للتصرف بالنيابة عن الشخص الذي يستخدم خدمة أو يطلبها

.  تتضمن هذه الخدمات نطاقا واسعا من الخدمات الصحية والمجتمعية في القطاعات العامة والخاصة وغير الحكومية

:  HCSCCتستخدم الجهات التالية الئحة 

:مستخدمو الخدمات

.  تساعدهم في فهم حقوقهم عندما يستخدمون أو يطلبون خدمة صحية أو مجتمعية•

.  تساعدهم عند تقديم شكوى بشأن أحد مقدمي الخدمات، حيث تتيح لهم توصيل األمور المقلقة لهم•

:مقدمو الخدمات

.تعريف مستخدمي الخدمات بحقوقهم•

.عند االستجابة لشكوى، سيكون باإلمكان تحديد المجال أو المجاالت المقلقة واتخاذ الالزم•

.اشراك مستخدمي الخدمات في عملية تطوير تلك الخدمات•

.بخصوص الشكاوى واإلجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل معها، HCSCCرفع التقارير الى مفوضية •

 HCSCC.الئحة وذلك وفقا للحقوق المنصوص عليها في

:HCSCCمفوضية 

.تقديم معلومات وتثقيف ومشورة بخصوص حقوق مستخدمي الخدمات•

.، سيتم تحديد ما إذا كان مقدم الخدمة قد تصّرف بشكل معقولHCSCCحينما يتم التقدم بشكوى الى •

.  مراقبة المنحى الذي تأخذه الشكاوى والمشاكل الموجودة في النظام وإعداد التقارير عنها، وذلك ألجل تحسين الخدمات•

المبادئ الخمسة المرشدة

.  يتكون مجتمع جنوب استراليا من افراد متنوعي الثقافات واالحتياجات والقيم وطرق الحياة، وهذا ما يجب اإلقرار به واحترامه:التنوع

عف القدرة قد تضعف قدرة بعض األفراد على اتخاذ القرارات بسبب المرض أو اإلصابة أو اإلعاقة أو تقدم العمر، وقد يكون ض:القدرة على اتخاذ القرارات

.مؤقتا أو دائميا، جزئيا أو كليا

.  يتوجب على مقدم الخدمة ان يدعم عملية اتخاذ القرار إذا كان الشخص المعني يعاني من ضعف في قدرته على اتخاذ القرارات

ي قدرته ففكما يتوجب على مقدم الخدمة إشراك متخذ قرار بديل، كأن يكون مقدم الرعاية، أو الحصول على موافقته إذا كان الشخص المعني يعاني من ضع

.  على اتخاذ القرارات

.ان االفراد الذين تضعف قدرتهم على اتخاذ القرارات يجب أال يحرموا من الخدمات الصحية والمجتمعية

ائج ان الشراكة الحقيقية بين مستخدمي الخدمات ومقدمي الرعاية ومقدمي الخدمات تعزز خدمات آمنة وعالية الجودة مما يؤدي الى أفضل النت:الشراكة

.الممكنة، وهذا يتطلب المشاركة بالمعلومات ذات العالقة والتعامل باحترام ما بين الجميع

.يتم تقدير مقدمي الخدمات الصحية والمجتمعية لمساهمتهم في صحة وعافية ورفاهة االفراد:مساهمة مقدمي الخدمات

.ان بعض الحقوق قد تتأثر باألوامر أو اإلجراءات القانونية:السلطة
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حقوق الالئحة الثمانية

حق الحصول على الخدمات الصحية والمجتمعية: الحصول

.ان من حقي الحصول على الخدمات الصحية والمجتمعية التي تلبي احتياجاتي حسبما يتم تحديدها

حق األمان من اإلساءة: السالمة

تمييز ت بدوندماان من حقي أن أكون بمأمن من اإلساءة أو خطر اإلساءة، وان يتم احترام ودعم حقوقي القانونية واإلنسانية، كما ان من حقي الحصول على خ

.ومضايقات

الحق في تلقي خدمات عالية الجودة: الجودة

.  ان من حقي الحصول على خدمات آمنة وموثوقة ومنّسقة بحيث تكون مالئمة الحتياجاتي، وان يتم تقديمها بعناية ومهارة وكفاءة

.  ان الخدمات التي احصل عليها يجب ان تكون مطابقة للمعايير القانونية والمهنية واألخالقية وغيرها من المعايير ذات العالقة

.أي حوادث عارضة تحصل لي سيتم تدبيرها بكل صراحة، وذلك ألجل ضمان تحسين الخدمات

حق المعاملة باحترام: االحترام

.خصيةالشان من حقي ان تتم معاملتي بكياسة وكرامة واحترام، كما ان من حقي ان احصل على خدمات تحترم عاداتي وتقاليدي ومعتقداتي وقيمي وصفاتي

الحق في االطالع: المعلومات

حقي ن من ان من حقي التواصل بشأن الخدمات وخيارات العالج والتكاليف بشكل صريح وواضح وفي أوانه وبطريقة أستطيع ان افهمها، وعند الحاجة يكو

.الحصول على خدمة مترجم مهني ومؤهل

حق المشاركة الفاعلة: المشاركة

الدعم علىان من حقي ان أشارك بشكل تام في اتخاذ القرارات واختيار الخدمات التي يتم التخطيط لها ومن ثم الحصول عليها، كما ان من حقي الحصول 

ى ومن حقي أيضا ان اطلب المشورة أو المعلومات من مصادر أخرى، ومن حقي إعطاء موافقتي أو حجبها أو سحبها مت. والمناصرة حتى أتمكن من المشاركة

.ما شئت

حق التمتع بالخصوصية والسرية: الخصوصية

م يكن قتي، ما لان من حقي ان يتم احترام خصوصياتي وحفظ معلوماتي الشخصية بشكل سري وأمين، وان ال يتم اإلفصاح عن معلوماتي الشخصية بدون مواف

.اإلفصاح عنها ضروريا لتقليل أو تفادي خطر كبير يهدد الحياة أو العافية أو السالمة، أو ان يتطلب القانون اإلفصاح عنها

عطاؤهم وان يكون بإمكاني ترشيح شخص أو اشخاص يمكن ا. ان من حقي ان اطلب ملفي الشخصي لكي اطلع عليه، ما لم يكن هناك قيد قانوني يمنع ذلك

.معلوماتي

أو تقديم شكاوى/حق االدالء بتعليقات و: التعليقات

التعامل مع ميتان من حقي ان يتم االستماع لي وان أدلي بتعليقاتي أو أتقدم بشكواي بشأن الخدمات التي اطلبها أو التي احصل عليها، كما ان من حقي ان

.شكواي بشكل مناسب وفي أوانه، وبدون ان تتم معاقبتي ألني تقدمت بشكوى

جل ريح ألان من حقي ان يكون لي مندوب اختاره بنفسي لدعمي ومناصرتي عندما أتقدم بشكوى، وان يتم التعامل مع آرائي ومقترحاتي وشكاواي بشكل ص

.  ضمان اجراء تحسينات للخدمات المقدمة

HCSCCاالتصال بمفوضية 
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