www.alloffset.se  2011

צוטרוי־בַאגעגענישן

צי ווילט איר הָאבן
ַאן אונטערשטיצער ?

איר קענט זיך שטעלן אין ֿפַארבינדונג מיט
wדער ֿפַארווַאלטונג ֿפון דער ּפַאציענטן־אינסטַאנץ
)08-690 67 00 (8.30 – 16.00
ָאסטַאדרעס:
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15, Stockholm
ֿפַאקס 08-690 67 18
בליצַאדרעסregistrator@pan.sll.se :
www.patientnamndenstockholm.se

איר הָאט דָאס רעכט צו קריגן ַא
ּפרָאֿפעסיָאנעלע אונטערשטיצונג

יעדער איינער ווָאס ווערט ֿפַארהַאלטן און בַאהַאנדלט לויטן געזעץ
( )1991:1128וועגן ָאנהסּכמהדיקער ּפסיכיַאטרישע בַאהַאנדלונג
(ָ )LPTאדער געזעץ ( )1991:1129וועגן געּפסקנטער ּפסיכיַאטרישער
בַאהַאנדלונג ,הָאט דָאס רעכט צו געניסן ֿפון ַא ּפרָאֿפעסיָאנעלער
אונטערשטיצונג במשך דער ֿפַארהַאלט־בַאהַאנדלונג ,און אויך ביז ֿפיר
ווָאכן נָאכן סוף ֿפון דער בַאהַאנדלונג ,אויב ער און דער אונטערשטיצער
הַאלטן דָאס ֿפַאר נייטיק.

דער אונטערשטיצער

–איז ַא מענטש ווָאס ֿפַאראינטערעסירט זיך אין זײַנע מיטמענטשן
בײ
–דַארף אויסֿפילן די רָאלע ֿפון ַא חֿבר און אײַך אונטערשטיצן ַ
ּפערזענלעכע ֿפרַאגעסr
–הָאט דָאס רעכט אײַך צו בַאזוכן אינעם מעדיצינשין ָאּפטייל ָאדער אין
יעדן ָארט ווּו איר געֿפינט זיך
–הָאט דָאס רעכט צו נעמען ַא ווָארט בעת די ֿפַארהערן אין געריכט,
אויב ַאזַא איז אײַער ווּונטש.
–איז זיך מתחייֿב ָאּפצוהיטן קָאנֿפידענציעלקייט.

דער אונטערשטיצער איז נישט

– קיין ֿפַארטרעטער ֿפונעם בַאהַאנדל־ּפערסָאנַאל
– ֿפַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר אײַערע ווערטזַאכן
– vאײַער יורידישער ֿפָארשטייער.

יעדערער ווָאס געֿפינט זיך אונטער ַא
ֿפַארהַאלט־בַאהַאנדלונג הָאט דָאס רעכט

–צו ַאּפעלירן קעגן דעם ֿפַארהַאלט־בַאשלוס בײַם ַאדמיניסטרַאטיוון
געריכט
בײ די ֿפַארהערן
–tמע זָאל אים צושטעלן ַאן ָאֿפיציעלן ֿפָארשטייער ַ
אין געריכט
–מע זָאל ֿפַאר אים בַאשטימען ַאן אונטערשטיצער דורך ַא בַאשלוס ֿפון
דער ֿפַארווַאלטונג ֿפון דער ּפַאציענטן־אינסטַאנץ.

ַאזוי זָאלט איר טָאן ּכדי צו בַאקומען ַאן
אונטערשטיצער

רעדט מיט אײַער ֿפַארבינד־ּפערזָאן ,ווַארטער ָאדער דָאקטערּ ,כדי זיי
זָאלן אײַך העלֿפן זיך שטעלן אין קָאנטַאקט מיט דער ֿפַארווַאלטונג ֿפון
דער ּפַאציענטן־אינסטַאנץ .איר הָאט אויך די ברירה אויסצוֿפילן דעם
בײַגעלייגטן ֿפָארמולַאר און אים ַארײַנשיקן דורך ַא ֿפַאקס ָאדער דורך
דער ּפָאסט.

ֿפַאקס
ֿפַאקס 08-6906718

בקשה צו קריגן ַאן אונטערשטיצער

דער אונטן געחתמעטער ווָאס איז איצט אינטערנירט ּכדי בַאהַאנדלט
צו ווערן לויטן געזעץ ֿפון ָאנהסּכמהדיקער ּפסיכיַאטרישער
בַאהַאנדלונג (ָ )LPTאדער לויטן געזעץ ֿפון געּפסקנטער
ּפסיכיַאטרישער בַאהַאנדלונג ( )LRVבעט דורך דער איצטיקער
ווענדונג ַאן אונטערשטיצער.

קליניק

ּפָאסטַאדרעס

בריוו
Patientnämndens förvaltning
Box 17535
118 91 Stockholm

טעלעֿפָאן

ָאּפטייל

ֿפַארבינד־ּפערזָאן \ ֿפַארַאנטווָארטלעכער ֿפַאר דער בַאהַאנדלונג

אויב איר ווילט זיך דערוויסן נָאך ּפרטים ,קענט איר זיך
ֿפַארבינדן מיט דער ֿפַארווַאלטונג ֿפון דער ּפַאציענטן־
אינסטַאנץ ,אויֿפן נומער .08-6906700
טעלעֿפָאן ֿפונעם ָאּפטייל

ווָאס איז ַאזוינס די ּפַאציענטן־אינסטַאנץ ?

די ּפַאציענטן־אינסטַאנץ איז ַאן אומָאּפהענגיקער און זעלבשטענדיקער
ַאמט .איר קענט זיך ווענדן צו דער ּפַאציענטן־אינסטַאנץ אויך אויב
איר הָאט טענות ָאדער ֿפרַאגעס אין שײַכות מיט אײַער בַאהַאנדלונג..
די אינסטַאנץ בַאמיט זיך צו ֿפַארמײַדן שוועריקייטן דורך גרייטע
לייזונגען ,דורך אינֿפָארמַאציע און דורך ֿפָארשן אײַער בַאזונדערן ֿפַאל.
די אינסטַאנץ הָאט נישט די מעגלעכקייט ָאנצונעמען דיסציּפלינַארע
סַאנקציעס און זי קען נישט לייזן קיין עקָאנָאמישע ֿפרַאגעס.
דער ָאנטרוי־ּפערסָאנַאל און די ָאנגעשטעלטע זענען מחויֿב ָאּפצוהיטן
קָאנֿפידענציעלקייט.

טעלעֿפָאן ֿפונעם ּפַאציענט

שטָאקהָאלם ,דַאטע

אונטערשריֿפט

אונטערשריֿפט מיט גרויסהַאנטיקע דרוק־אותיות

אידענטיטעט־נומער

