
 ترجمة من اللغة السويدية
 

الرعاية؟عن ا راضيلست   
أفضل.  الصحية والطبية ةرعاييمكن أن تجعل الآرائك وشكاويك   

 
.ل بشكل جيدعام  ت  على رعاية جيدة وأن تحصل كمريض يجب أن   

قد تم بطريقة ةرعاياليمكنك تقديم شكوى إذا كنت تعتقد أن شيئًا ما في   
لم يتم بشكل جيد. أوخاطئة   

في األسرة كعضو وأكمريض  منككال   
شتكيت يمنك أنصديق مقرب للمريض كأو   
لم يتم على نحو جيد.هناك شيئًا في الرعاية كان إذا   

 
  الصحية والطبية مختلفة للشكوى من الرعايةالطرق ال
 

.لرعايةبالجهة التي تلقيت لديها اأو  عيادةاتصل بال  •  
تكمحافظل النيابيالتنظيم في  ىالمرض لجنة شؤوناتصل ب  • 

منطقتكأو   • 
إلى بعض األحداث الخطيرة التبليغ عنيمكنك   • 
   IVO .)مفتشية الرعاية الصحية واالجتماعية( 

  ، يجب عليك أوالً تقديم البالغقبل   
  الرعاية منحكن تحدث إلى م  ال  
جنة شؤون المرضى. أو مع ل    
 

الرعاية منحكن تحدث إلى م    
رعاية. يجب على الموظفين هناك االستماع إليك وشرح ما حدث. الالشخص المعني  منح أو منحكاتصل بمن 

.حدوثه مرة أخرىتكرار ، فعليهم التأكد من عدم بطريقة خاطئة إذا حدث شيء ما  
 

الرعاية منحكبالتحدث إلى الشخص الذي أوال ابدأ   
.الرعايةهذه حصلت فيه على يعمل بالمكان الذي المدير الذي  إلى أو  

عياداتفي الالمرضى  مستشاروهناك في بعض األحيان يوجد   
.أو في أقسام المستشفيات  

،مستشارو المرضى هم موظفون خاصون  
.شكاوى المرضىتلقي  هميمكن ذينال  
 

لمساعدتكموجودة المرضى  لجنة شؤون  
،على الرعايةفيه حصلت  بالمكان الذيإذا كنت ال ترغب في التحدث إلى شخٍص ما   

جنة شؤون المرضى.لبيمكنك االتصال   
.حول ما حدث الصحية والطبية ةرعايالك على التحدث إلى تساعدبم القياملهؤالء  يمكن  

.والمناطق النيابية للمحافظات مجالسالفي جميع  توجد لجان شؤون المرضى  
 

ل عند تقديمك لشكوىـهكذا تفع  
شكوى إذا كانت هناك مشكلة في العالج، ميتقد يمكنك  

تاحة،مالرعاية سيئة أو إذا لم تكن  بطريقة معاملتك تمإذا و  
د.ـموعمشكلة في الحصول على إذا واجهت على سبيل المثال،   

واجهت صعوبة في الدخول إلى العيادة. إذا أو  
 يمكنك أيًضا تقديم شكوى إذا كان هناك شيء لم تفهمه

.الرعاية التي تلقيتها بخصوص  
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 مجلس الخدمات الصحیة والطبیة واالجتماعیة        

:عند تقديمك لشكوى من المهم القيام بما يلي

ث.حدالذي أن تذكر بوضوح ما  •
.   بسبب ما حدث ،عنير بالمشاكل التي تعرضت لها، أنت أو الشخص المخب  أن ت    •
. المشاكل تأن تذكر أين ومتى حدث  •

تتلقى إجابة في أقرب وقت ممكن يجب أن
الرعاية سوف تقوم الجهة التي منحتكعندما تشتكي، 

. تلقوا شكواك قد أنهمب بإعالمك
،إجابة في غضون أربعة أسابيعبعد ذلك يجب أن تتلقى 

.ما حدث حيث يتم باإلجابة تفسير
.يمكنك فهمهاتحصل على إجابة يجب أن 

،عاًما 18إذا كانت الشكوى تتعلق بأشخاص تقل أعمارهم عن 
.يجب أن تأتي اإلجابة في أقرب وقت ممكن

 طريقة تتيح لهب للشخص المعني جابةيجب صياغة اإل
.فهم التفسير

المزيد من المعلومات على اإلنترنت
واالجتماعيةوالطبية يوجد المزيد من المعلومات على صفحة مجلس الخدمات الصحية 

socialstyrelsen.se/intenojdmedvarden 

األسنان على صفحة الويب الصحية ورعايةرأيك حول الرعاية  إبداءيمكنك قراءة المزيد حول كيفية تقديم شكوى أو كيفية 
1177.se/intenojd

كما توجد هناك معلومات أيضا عن لجنة شؤون المرضى.

،IVO ة(،واالجتماعيية الصحية )مفتشية الرعا لدى
.الصحية والطبية يمكنك التبليغ عن المشاكل الخطيرة في الرعاية

ivo.se  الصفحة على الويب هي:

Inte nöjd med vården?  – Dina synpunkter och klagomålkan göra vården bättre – Översättning till arabiska


