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צוטרוי־בַאגעגענישן

ַאר ויס ז ָאג ן ֿפ ון ּפ ַאציענטן

“עס טָאר נישט געשען ַא צווייטן דָאס ווָאס איז
מיט מיר געשען .די געזונט־סיסטעם הָאט געביטן
איר ַארבעטס־שטייגער נָאך דעם ווי איך הָאב זיך
געווָאנדן צו דער ּפַאציענטן־אינסטַאנץ”.
“בײ דער ּפַאציענטן־אינסטַאנץ איז דָא ַא
ַ
צײט דיך אויסצוהערן”.
ּפערסָאנַאל ווָאס נעמט זיך ַ
“איך הָאב דָא געקרָאגן די ריכטיקע הילף ,בשעת
ַאנדערע וועגן זענען ֿפַאר מיר ,ווי ַא ּפַאציענט,
געווען ֿפַארשלָאסן”.
“מע הָאט זיך צו מיר בַאצויגן שיין און איך הָאב
געקרָאגן ניצלעכע אינֿפָארמַאציע”.

איר קענט זיך ֿפַארבינדן מיט דער ֿפַארווַאלטונג
ֿפון דער ּפַאציענטן־אינסטַאנץ
)08-690 67 00 (8.30-16.00
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שוועריקייטן ?
צי הָאט איר ֿפרַאגעס ָאדער
טענות לגבי אײַער בַאהַאנדלונג ?

ווענדט זיך צו דער ֿפַארווַאלטונג
ֿפון דער ּפַאציענטן־אינסטַאנץ.

איר הָאט בַאמערקונגען ,טענות צי ֿפרַאגעס לגבי
דער בַאהַאנדלונג ?

ווענדט זיך צו אונדז !
די ּפַאציענטן־אינסטַאנץ איז ַא זעלבשטענדיקער און אומָאּפהענגיקער
בײ יעדער לָאקַאלער ַאדמיניסטרַאציע .אין
ַאמט ווָאס עקזיסטירט ַ
ֿפַאל ווען איר זענט אומצוֿפרידן מיט דער בַאהַאנדלונג ,דער בַאציִונג
ָאדער דער הילף ,ווָאס איר ַאליין ָאדער אײַערער ַא נָאענטער קריגט,
קענט איר ֿפָארשטעלן אײַערע מיינונגעןָ ,אן געצָאלטסֿ ,פַאר דער
ֿפַארווַאלטונג ֿפון דער ּפַאציענטן־אינסטַאנץ.

ווָאס טוט די ֿפַארווַאלטונג ֿפון דער
ּפַאציענטן־אינסטַאנץ ?
–מיר הערן אויס אײַערע מיינונגעןֿ ,פָארשן אויס דָאס געשעענע,
לייגן ֿפָאר לייזונגען און בַאמיִען זיך אײַנצושטעלן ַאן ָארדענונג.
–מיר זעען אײַנצוֿפירן גוטע בַאציִונגען צווישן אײַך און דעם
בַאהַאנדל־ּפערסָאנַאל.
–מיר שטעלן צו אינֿפָארמַאציע וועגן דעם אוֿפן ווי ַאזוי די
בַאהַאנדלונג ווערט געֿפירט ,ווי אויך וועגן אײַערע רעכט און די
מעגלעכקייטן ווָאס איר הָאט משּפיע צו זײַן אויֿפן גַאנג ֿפון אײַער
בַאהַאנדלונג.
–מיר ָאריענטירן אײַך ,אויב נייטיק ,ווּוהין ווײַטער צו גיין.
–מיר קענען נישט אויסּפועלן ֿפַאר אײַך קיין ֿפַארגיטיקונגען ,און
אויך נישט בַאשטרָאֿפןָ ,אבער מיר וועלן זיך ֿפרייען אײַך צו
העלֿפן אין אײַערע ווענדונגען צו ַאנדערע אינסטַאנצן.
–מיר ַארבעטן צו ֿפַארבעסערן די בַאהַאנדלונג .דורך דעם ווָאס איר
ווענדט זיך צו אונדז ,העלֿפט איר אויֿפדעקן ֿפעלערן און בלויזן.
–מיר זענען ֿפַארַאנטווָארטלעך ֿפַאר ַאן ַארומנעמיקער סטַאטיסטיק,
ווָאס ווירקט צוריק אויף דער גַאנצער הילֿפסיסטעם .צווישן די
וויכטיקסטע ֿפרַאגעס קומען אויף ֿפרַאגעס בנוגע דער זיכערקייט
ֿפון די ּפַאציענטן ,ווָאס אין איר בַאשטייט ַא וויכטיקער טייל ֿפון
דער קווַאליטעט ֿפון דער הילף.

זיך צו ֿפַארבינדן מיט אונדז:
טעלעֿפָאן
טעלעֿפָאן )08-690 67 00 (8.30 –16.00
טעלעֿפַאקס 08-690 67 18
אויב איר ווילט נָאר וויסן ווָאס זענען די מעגלעכקייטן אין אײַער
סיטוַאציע ,קענט איר ָאנקלינגען אויף ַאן ַאנָאנימען אוֿפן.

בליצּפָאסט
registrator@pan.sll.se
שרײַבט אונדז וועגן וועלכן ענין איר ווילט קריגן
אינֿפָארמַאציעָ ,אדער בעט ֿפון דער
קונדן־בַאדינונג ,מע זָאל אײַך ָאנקלינגען.

בריוו
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
מיר זענען זיך מתחייֿב ָאּפצוהיטן קָאנֿפידענציעלקייט

ווער זענען מיר ?

די ּפַאציענטן־אינסטַאנץ הָאט ַא ֿפַארווַאלטונג .איר ּפערסָאנַאל
בַאשטייט ֿפון מענטשן מיט ַא לַאנגער דערֿפַארונג אין די
געזונט־ ,הילף־ און דענטיסטערײַ־סיסטעמען ,ווי אויך
מיט ַא יורידישער צוגרייטונג .די ֿפַארווַאלטונג ֿפון דער
אינסטַאנץ גיט זיך ָאּפ מיט ֿפרַאגעס ווָאס בַארירן די געזונט־
בײ די לָאקַאלע רָאטן און די געזונט־סיסטעם ֿפון די
סיסטעם ַ
בײ סּפעציעלע וווינשַאֿפטןּ ,פריווַאטע
לָאקַאלע אינסטַאנצן ַ
עצה־געבערס אונטער ַאן ָאּפמַאך מיטן רעגיָאנַאלן רָאט ,די
נַאציָאנַאלע דענטיסטן־נעץ ,די ציין־בַאהַאנדלונגען ֿפינַאנסירט
דורך דעם רעגיָאנַאלן רָאט ,ווי אויך די דענטיסטן־בַאדינונג אין
די שולן און די ּפריווַאטע ציין־היגיעניקער.

