معلومات
برای مشرتیان و
مراقبت کننده گان

صحبت آشکار – درصورت دیدن
صدمه هنگام دریافت خدمات مراقبت
صحی چه باید توقع کرد؟
صحبت آشکارا و بدون پرده چیست؟
روزانه هزاران فرد مراقبت صحی را دریافت می کنند.
بعضی اوقات تداوی طبق دلخواه پیش منیرود ،شام یا کسی
از عزیران تان در اثر تداوی صدمه میبینید .در بخش مراقبت
صحی این کار یک حادثه .نامیده میشود .اارائه کننده خدمات
مراقبت صحی شام (مانند :داکرت یا نرس) باید با شام هر چه
زود تر این موضوع را در میان بگذارند.
صحبت آشکارا و بدون پرده عبارت از صحبت هایی است
که فراهم کننده گان خدمات مراقبت صحی تان  با شام یا  
اشخاصکیه ممکن شام بحیث مراقبت کننده خود انتخاب
میکنید(مانند فامیل ،دوستان یا مراقبت کننده شام) در مورد
یک حادثه ای که هنگام دریافت مراقبت صحی شام را صدمه
زده است ،داشته باشد.
صحبت آشکارا و بدون پرده شامل است بر:
nمعذرت خواهی از شام به خاطر اتفاقی که افتاده است
nترشیح کردن حقایق واقع شده
nگوش دادن به تجارب شام
nوضاحت در مورد تاثیرات این خطا ها باالی شام و مراقبت
شام
nتوضیح اقدام های بعدی برای جلوگیری از تکرار این
واقعات

صحبت های آشکارا و
بدون پرده و حقوق
مراقبت صحی شام
قانون صالحیت حقوق صحی آسرتالیا
صالحیت های قانونی شام را در جریان
صحبت های آشکار را توضیح میدهد.
طبق این صالحیت ها شام حق دارید که:
nعلت  ،چگونگی ،و اثرات ناشی ازین
تداوی اشتباه چی میباشد .و قدم
های بعدی برای حفظ سالمتی تان در
جریان خدمات بعدی چیست
nتجارب تانرا جهت بهبود کیفیت
خدمات مراقبت صحی با ما در میان
بگذارید.
nسواالت تانرا بپرسید و در صحبت
های رصیح و صادقانه اشرتاک کنید
nنظریات تانرا ارائه دهید یا یک
شکایت را درج کنید بدون اینکه
شکایت شامتاثیری باالی طرز تداوی
تان وارد کند.
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این صحبت های آشکار می تواند یک  یا چندین جلسه
را در بر بگیرد.

صحبت آشکار – شامدرصورت دیدن صدمه  هنگام دریافت خدمات مراقبت صحی چه باید توقع کنید؟ |   1

شام میتوانید روند صحبت
های آشکار را آغاز کنید
اگر فکر میکنید که صدمه دیده اید ،میتوانید با ارائه  
مسول
دهنده خدمات مراقبت صحی تان یا شخص ٔ
خدمات صحی در این مورد صحبت منایید .بعضی
ازین خدمات صحی دارای یک مناینده و یا مدافع
مریضان میباشند که  شام میتوانید با آنها صحبت کنید.
بعضی مثال هاییکه شام توسط آن میتوانید این
روند را آغاز منایید:

nاحساس میکنم که در جریان تداوی ام کدام
اشتباهی صورت گرفته و در اثر آن به من صدمه
وارد شده است .آیا کسی است که درین مورد
همرایش صحبت کنم؟
nتوقع نداشتم این اتفاق برایم رخ بدهد .میخواهم
با کسی در مورد نگرانی هایم صحبت منایم.
nآیا میتوانم در مورد صحبت های آشکار شام
معلومات بیشرت بدست آورم و با کی به متاس شوم؟
چگونه شاممیتوانید شکایات خود را درج منایید؟

روند شکایات یک روند جداگانه از روند صحبت
های آشکار میباشد .اگر روند صحبت های آشکار
مشکالت شام را رفع منی مناید ،شام میتوانید از
طریق سیستم نظریات و شکایات خدمات صحی،
شکایات تان را درج منایید.

چطور شام میتوانید
در مورد صحبت های
آشکار بیاموزید؟
اگر میخواهید در رابطه به صحبت های آشکار
معلومات بیشرت حاصل منایید ،منابع ذیل
ممکن مشکل شام را حل مناید:
nورقه معلوماتی برای آمادگی و اشرتاک در
صحبت های آشکار:
www.safetyandquality.gov.au/
preparing-OD-factsheet
nصحبت های آشکار در مواردیکه طبق برنامه
ریزی انجام داده نشده ،یک کتابچه برای
آغاز روند صحبت های آشکار برای مریضان    :
www.safetyandquality.gov.au/
OD-booklet
nچوکات کاری صحبت های آشکار در
آسرتالیا:
www.safetyandquality.gov.au/AODF

سواالت؟
برای دسرتسی به سواالت
معمول مربوط به صحبت
های آشکار ،کُد  QRذیل را
اسکن منایید (.)FAQs  
برای ذیل مراجعه مناییدwww.safetyand :
quality.gov.au/open-disclosure
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