
சுகாதாரப் பராமரிப்பு 
அனுபவம் குறித்து 
நீஙகள் ஏததனும் 
புகார் ததரிவிகக 

விரும்புகிறீர்களா? 

நாம் கூறியதை யாரும் 
கேடேவிலதலை அலலைது 
புரிந்துகோள்ளவிலதலை என்று 
உணரவது நம்தமை எவவ்ளவு 
விரகைதியதையச் கெய்யும் 
என்்பதை நாஙேள அறிகவாம். 
ஒரு சுோைாரத் துதற அதமைப்பிைம் 
நீஙேள ஏறகேனகவ புோர 
கைரிவித்ைதிருந்து, அைன் மீது 
எடுகேப்படை நைவடிகதே அலலைது 
அது தேயா்ளப்படை விைம் குறித்து 
நீஙேள ைதிருபைதியதையவிலதலை 
என்றால, எஙே்ளால உஙேளுககு 
உைவ இயலும் 

எங்ளிடம் இருந்து 
நீங்ள் எனன 
எதகிரபொரக்ைொம் 
நடுநதிதலை ைவறாை நாஙேள, 
கநாயா்ளிப ்பராமைரிபபு 
மைறறும் சுோைாரப ்பராமைரிபபு 
அனு்பவஙேள குறித்ை புோரேத்ள 
விொரித்துத் தீரத்து தவப்பைறகு 
வழிவதேேத்ளச் கெய்ேதிகறாம். 
கமைலும், எலலைா ஒன்ராறிகயா 
வாெிேளுகோன அனு்பவஙேத்ள 
கமைம்்படுத்துவைறகும் 
்பரிந்துதரேத்ளச் கெய்ேதிகறாம். 

நொங்ள் யொலர 
மமறபொரலவயிடு்கிம�ொம் 

 
 

  
  

 
  

 
 

 
 

 
   

   
 
 

  
   

 

  
    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  
  

  
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

   

  

   

   

  
   

 
 

   
 

   
  

   

   
 

  
  

  

 
 

  
 

                 
  

   
  

அரசாங்க நீண்ட ்காலப இல்ல மறறும் 

மருத்துவமனை்கள் ்பராமரிபபு சமூ்கப 

இல்லங்கள் ்பராமரிபபு 

எங்ளொல் தலையிட முடியொத சிை 
பு்ொர்ள் உள்ளன, உதொரணமொ்: 

ஓய்வுக்கால ஒழுஙகுமுனைப்படுத்்தப்பட்ட நீ்திமனை வழககு 

இல்லம் குைித்்த சு்கா்தாரப ்பராமரிபபுத் ந்டவடிகன்க்கள் 

பு்கார்கள் த்தாழில் நிபுணர்கள் சம்மந்தப்பட்ட 

(எ.்கா., மருத்துவர்கள், பு்கார்கள் 

்ப்திவுத்பறை ்தா்தி்கள்) 

குைித்்த பு்கார்கள் 

உங்ள் பு்ொரில் என்னனன 
விவரங்ள் மசரக்பபட மவண்டும்: 
• என்ன நைந்ைது? 
• எபக்பாது மைறறும் எஙகே நைந்ைது? 
• யாகரலலைாம் ெம்மைந்ைப்படடுள்ளனர? 

எவவொறு பு்ொரளிபபது 
1 முதலில், நீங்ள் சரியொன இடததகிறகுத தொன 

வந்துள்ளீர்ள் எனபலத நொங்ள் உறுதகி்சயமவொம் 
ஒரு சுோைாரத் துதற அதமைப்பிைம் நீஙேள ஏறகேனகவ 
கைரிவித்துள்ள புோதர நாஙேள ஆராயலைாம். 

2 உங்ள் பு்ொலர நீங்ள் எழுததுபபூரவமொ் 
வழஙகுவீர்ள் 
கமைலும், நாஙேள கமைறகோணடு கைாைரவைறகு உஙேள 
ஒபபுைலும் கைதவப்படும். 

3 உங்ள் பு்ொலர நொங்ள் மீளொயவு ்சயமவொம் 
எஙே்ளால உஙேளுககு உைவ முடியாது எனில, 
ொத்ைதியமைிருந்ைால, உஙேளுககு உைவககூடிய கவறு 
ஒருவரிைம் உஙேத்ளப ்பரிந்துதரபக்பாம். 

4 நொங்ள் எல்ைொ தரபபு நகியொயங்லளயும் விவரமொ்க 
ம்டட�ிந்து உங்ள் பு்ொலரத தீரக் முயறசி ்சயமவொம் 
கைதவப்படும் ைேவலேத்ளப க்பறறு, புோருகோன 
தீரதவக ோண முயறெி கெய்கவாம். 

5 நொங்ள் ஒரு அதகி்ொரபபூரவ விசொரலணலய நடதத 
மவண்டியிருக்ைொம் 
விொரதண கைதவகயனில, அது குறித்து ெம்மைந்ைப்படை 
எலலைா ைரப்பினருககும் கைரிவிபக்பாம். 

6 எங்ள் முடிலவப ப்கிரந்து்்ொள்மவொம் 
ஒரு தீரவு ்பலை வடிவஙேத்ள எடுகேலைாம். அைதில, மைன்னிபபு 
கோருைல, கோளதே மைாறறம், மைாறறத்ைதிறோன ்பரிந்துதர 
ஆேதியதவ உள்ளைஙேலைாம். 

எங்லளத ்தொடரபு்்ொள்் 

்தொலைமபசி (தகிங்ள் முதல் ்வள்ளி வலர, 
்ொலை 9 மணி முதல் மொலை 4 மணி வலர) 
TF (்னடொ மறறும் யுஎஸ்ஏ) 1.888.321.0339 
்தொலைமபசி 416.597.0339 TTY 416.597.5371 

• எது நதியாயமைின்றி இருந்ைைாே உணரந்தீரேள? இலணயததளம் ்தொலைந்ல் 
PatientOmbudsman.ca 416.597.5372 • எத்ைதேய நைவடிகதே அந்ை விஷயத்தைச் 

ெரிகெய்யும்? உலர்பயரபபுச் மசலவ்ள் ்மொழியின 
• நீஙேள ஒபபுைல அ்ளிகேதிறீரே்ளா? ்பயர ்மொழியில் ்கிலடக்கி�து 

ஒவ்வொரு அனுபவமும் முக்கியம் 
உஙேள புோதரத் ையகேமைின்றி கைரிவிப்பது முகேதியமைாகும். ஏகனன்றால, அவவாறு புோர்ளிப்பது ஆேப 
க்பரிய ்பிரச்ெதனேத்ள அதையா்ளம் ேணைறியவும், அகை க்பான்ற அனு்பவஙேத்ள மைறறவரேள க்பறாமைல 
ைடுகேவும் உைவுேதிறது. இது அதனவருககும் ெிறந்ை ்பராமைரிபபு ேதிதைகே வழிவகுகேலைாம். 

https://PatientOmbudsman.ca



