خصوصيّتك
لدى "مفوضية شكاوى الرعاية الصحية" خطة تدبير للخصوصية تتضمن تفاصيل عن الخطوات التي تُتّخذ لحماية
خصوصيتك؛ ويتم التعامل مع أية معلومات تُق ﱠدم إلى المفوضية بموجب التشريع ذات الصلة.
وبالرغم من أن إجراءات الشكاوى س ّرية ،فإن المفوضية ُملزمة بمقتضى القانون بإبالغ الجھة التي ق ﱠدمت الخدمة
الصحية والتي يُشتكى عليھا بطبيعة الشكوى وھوية الشخص الذي ق ّدم الشكوى .وإذا كانت الشكوى قد قُدﱢمت
بالنيابة عن شخص آخر ،فإن المفوضية ستأخذ باالعتبار خصوصية ھذا الشخص وتسعى على وجه العموم إلى
الحصول على تصريح قبول منه في التحقيق بالشكوى قبل النظر فيھا.
وعندما تكون الشكوى متعلّقة بعالج المرضى ،فإن المفوضية على وجه العموم ال تستطيع اتخاذ أي تدبير من دون
اإلفصاح عن ھوية المرضى وتفاصيل الشكوى لكي يتسنّى للجھة التي قَ ﱠدمت الخدمة الصحية إعطاء إفادة بما
حصل.
وفي بعض األحيان ،يرغب البعض في تقديم شكوى من دون اإلفصاح عن ھوياتھم أو عن أنھم تق ّدموا بشكوى .في
ھذه الحالة ،بإمكان المفوضية الحفاظ على س ّرية الشكوى إذا كان يوجد تخ ّوف معقول من أن يتعرّض المشتكي
للمضايقة أو التھديد .لكن إذا كان من الضروري اإلفصاح عن الشكوى للتحقيق بالمسألة بصورة صحيحة،
فسيتوجب على المفوضية القيام بذلك إنصافا ً للجھة التي ق ﱠدمت الخدمة الصحية.
ھذا ويمكن أن تقوم المفوضية بجمع المعلومات الصحية الخاصة بالمشتكي واستخدامھا واإلفصاح عنھا ،إذا كان
ذلك ضروريا ً لمعالجة الشكوى بصورة صحيحة .وإذا كانت الشكوى تثير مسائل خطيرة تتعلق بالصحة أو السالمة
العامة ،فيمكن للمفوضية أن تطلب أية سجالت أو معلومات صحية خاصة من دون تصريح قبول من المريض.
ويجوز للمفوضية أن تفصح عن المعلومات المتعلقة بأية شكوى إلى المحاكم أو الشرطة أو السلطات التي تُشرف
على تنظيم ممارسي المھن الصحية أو الطبية وإلى غيرھا من الھيئات إذا كانت المصلحة العامة في اإلفصاح عن
المعلومات تغلب المصلحة العامة في حماية خصوصية أي شخص تتعلق المعلومات به.
وإذا أ ّدت الشكوى إلى مالحقة أحد ممارسي المھن الصحية أو الطبية أمام ھيئة تأديبية ،كأحد المجالس القضائية أو
لجنة المعايير المھنية ،فإنه يُعلَن عادةً عن جلسة التحقيق التي تجرى أمام ھذه الھيئة والقرار الصادر عنھا .ويمكن
للھيئة التأديبية أن تُبقي بعض المعلومات في قرارھا ط ّي الكتمان ،وعادةً ما يُحتفظ بسرية المعلومات التي يُحتمل
أن تعرﱢ ف بھوية المريض.
إذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف بشأن خصوصيتك ،يرجى االتصال بالمفوضية.
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