www.oho.qld.gov.au | 133 OHO (133 646)
ஏப்ரல் 2015

சுகாதார சேவை முவைப்பாட ான்வைச் டேய்ைது எவ்ைாறு
குயீன்ஸ்சேண்டிலுள்ள ஒரு சுகாதார சேவை அல்ேது ஒரு சுகாதார சேவை ைழங்குநவரப் பற்ைி
முவைப்பாவ ச் டேய்ைதற்கு அவைைருக்கும் உாிவையுள்ளது. நீங்கள் டேய்யசைண்டியடதல்ோம்,
குயீன்ஸ்சேண்டின் சுதந்திர சுகாதார சேவை முவைப்பாடுகள் முகவையிலுள்ள புகார்கவள ைிோாிக்கும்
சுகாதார அதிகாாியின் அலுைேகத்வதத் டதா ர்புடகாள்ைதுதான்.

நான் முவைப்பாட்வ ச் டேய்ய
சைண்டுைா?

நான் எவதப் பற்ைி முவைப்பாடு
டேய்யோம்?

குயீன்ஸ்சேண்டில் உங்களுக்கு, குடும்ப உறுப்பிைருக்கு
அல்ேது உங்கள் கைைிப்பிலுள்ள யாசரனும் ஒருைருக்கு ஒரு
சுகாதார சேவை ைழங்குநர் ைழங்கும் சேவை அல்ேது
ைழங்கப்படும் சுகாதார சேவையின் எந்தடைாரு பண்புக்கூறும்
உங்களுக்குத் திருப்தியளிக்காைிட் ால், ஒரு முவைப்பாட்வ ச்
டேய்ைது உங்கள் உாிவையாகும்.

நீங்கள் குயீன்ஸ்சேண்டில் எந்த இ த்திோயினும் எந்தடைாரு
சுகாதார சேவை ைழங்குநராலும் ைழங்கப்பட் எந்தடைாரு
சுகாதார சேவைவயப் பற்ைியும் முவைப்பாடு டேய்யோம்.

முவைப்பாட்வ ச் டேய்யும் முன்ைர், உங்கள் சுகாதார சேவை
ைழங்குநரு ன் சபசுைதற்கு முயற்ேியுங்கள்—இது உங்கள்
குவைகவள எடுத்துக் கூை அல்ேது பிரச்ேவைவயச் ோிப்படுத்த
அசநகைாக ைிகத்துாிதைாை ைற்றும் இேகுைாை ைழியாகும்.
உங்கள் ைழங்குநரு ன் சபசுைது குைித்த ஆசோேவைக்கு
எங்கள் ைவேத்தளத்வதப் பாருங்கள் (www.oho.qld.gov.au).
பதிலில் நீங்கள் திருப்தியவ யைில்வே என்ைால் அல்ேது
ைழங்குநரு ன் சநரடியாகப் சபசுைது உங்களுக்கு அடேௌகாிய
உணர்வை ைழங்கிைால், எங்கவளத் டதா ர்புடகாள்ளுங்கள்.

முவைப்பாடுகள் முக்கியைாைவை
டபரும்பாோைைர்கவளப் சபாேசை நீங்களும் இருந்தால்,
முவைப்பாடு டேய்ய நீங்கள் அசநகைாக ைிரும்ப
ைாட் ர்கள். நீங்கள் எவதப் பற்ைி முவைப்பாடு
டேய்யோம், முவைப்பாட்வ ச் டேய்ைது எவ்ைாறு என்று
உங்களுக்குத் டதாியாைல் இருக்கோம் அல்ேது இது
ைாற்ைத்வத ஏற்படுத்தாது என்று நிவைக்கக் கூடும்.
நீங்கள் உ ல்நேைின்ைி, ைைக்குழப்பைவ ந்து அல்ேது
அலுைோக இருந்தால், இது சைலும் கடிைைாைதாக
இருக்கோம்.
சுகாதார சேவைகள் பற்ைிய முவைப்பாடுகள்,
சைம்பாட்டுக்காை பகுதிகவள அவ யாளங்காணோம்,
ஒசர பிரச்ேவைகள் ைீண்டும் நிகழ்ைவதத் தடுக்கோம்
ைற்றும் அவைத்து குயீன்ஸ்சேண்ட் ைாேிகளுக்கும்
சுகாதார சேவைகவளச் ேிைப்பாக உதைோம் என்பதால்,
அவை முக்கியைாைவை.
உறுதிப்படுத்துைதற்கு, நீங்கள் புகார்கவள ைிோாிக்கும்
சுகாதார அதிகாாியின் அலுைேகத்தி ம் ஒரு
முவைப்பாட்வ அளிக்கும் சபாது, நீங்கள் கூறுைது
காதுடகாடுத்துக் சகட்கப்படும். உங்கள் முவைப்பாடு
அக்கவையாக எடுத்துக்டகாள்ளப்பட்டு, மு வையாக
ஆய்வு டேய்யப்பட்டு, முடிந்தைவர துாிதைாகத் தீர்த்து
வைக்கப்படும்.

சுகாதார சேவை என்பது சுகாதாரத்வதயும் நேைாழ்வையும்
சபணுைதற்காை, சைம்படுத்துைதற்காை, ைீண்டும்
டபைச்டேய்ைதற்காை அல்ேது நிர்ைகிப்பதற்காை ஏசதனும்
சேவை அல்ேது இருக்க சைண்டிய உாிவை சகாரல்கள் ஆகும்.
சுகாதார சேவை ைழங்குநர் என்பைர்/என்பது ஒரு தைியாை
உ ல்நே ைருத்துைராக அல்ேது ஒரு சுகாதார சேவை
நிறுைைைாக இருக்கோம்.

தைியாை உ ல்நே ைருத்துைர்
 பதிவுடேய்த உ ல்நே ைருத்துைர்கள்: ைருத்துைர்கள்,
டேைிலியர்கள், பல்ைருத்துைர்கள், ைைநே ைருத்துைர்கள்,
முதுகுத் தண்ட லும்பு ைருத்துைர்கள் (வகசராபிைாக்ரர்கள்),
டதாழில்ோர் டதரபிஸ்ட்கள், கண் பாிசோதகர்கள், எலும்பு
சநாயியோளர்கள்.

 பதிவுடேய்யாத உ ல்நே ைருத்துைர்கள்: ஊட் ச்ேத்து
நிபுணர்கள், உ ல்பிடித்து ைிடும் டபண்கள், இயற்வக
ைருத்துைர்கள், ச ாைிசயாபதி ைருத்துைர்கள்,
உணவுமுவை நிபுணர்கள், ேமூகப் பணியாளர்கள், சபச்சு
குைி ஆய்வு ைருத்துைர்கள்.

சுகாதார சேவை நிறுைைங்கள்
 இைற்ைில் அரசு ைற்றும் தைியார் உ ல்நேக் கைைிப்பு
ைேதிகள், ஆம்புேன்ஸ் சேவைகள், சுகாதாரக் கல்ைிச்
சேவைகள், ைருந்தகங்கள், ைை நேச் சேவைகள், ேமூக நேச்
சேவைகள் சபான்ைவை அ ங்கோம்.
உங்கள் முவைப்பாடு பின்ைருபவை சபான்ை, நீங்கள்
திருப்தியவ யாத ஒரு சுகாதார சேவையின் எந்தடைாரு
பண்புக்கூவைப் பற்ைியும் இருக்கோம்:







உங்கள் சநாயைிதல் அல்ேது கைைிப்பு
அனுைதி இல்ோைல் உங்கள் தகைவேப் பகிர்ந்து டகாள்தல்
ைழங்குநாின் தகாத ந த்வத
ைழங்கப்படும் சுகாதார சேவையின் தரம்
ைழங்குநர் உங்கள் முவைப்பாட்வ எவ்ைாறு
வகயாண்டுள்ளார்.

சுகாதார சேவை முவைப்பாட ான்வைச் டேய்ைது எவ்ைாறு
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நான் ஒரு முவைப்பாட்வ ச்
டேய்ைது எப்படி?
நீங்கள் புகார்கவள ைிோாிக்கும் சுகாதார அதிகாாியின்
அலுைேகத்தி ம் ஆன்வேைில், எ த்தில், டதாவேசபேி
ைழியாக அல்ேது எங்கள் பிாிஸ்சபன் அலுைேகத்திற்கு சநாில்
ைந்து முவைப்பாட்வ ச் டேய்யோம்.
நாங்கள் உங்கள் குவைகவளக் சகட்டு, நாங்கள் எவ்ைாறு
உதைோம் என்றும் நீங்கள் டேய்ய சைண்டியது என்ை என்றும்
ைிளக்குசைாம். நீங்கள் ஒரு முவைப்பாட்வ ச் டேய்ைடதை
முடிடைடுத்தால், பின்ைருபவை உட்ப , ோத்தியைாை அளவு
அதிக தகைல்கவள எங்களுக்கு ைழங்க சைண்டும்:

 நீங்கள் முவைப்பாடு டேய்கின்ை சுகாதார சேவை ைழங்குநர்
ைற்றும் ேிக்கல் பற்ைிய ைிைரங்கள்

 ஆதாரைாக இருக்கின்ை ஏசதனும் ஆைணைாக்கம்
 உங்கள் முவைப்பாட்வ த் தீர்ப்பதற்கு நீங்கள் ஏற்கைசை
எடுத்துள்ள ந ைடிக்வககள் குைித்த தகைல்
ஒரு முவையாை முவைப்பாட்வ ச் டேய்யும் டேயல்
அச்சுறுத்துைதாகத் டதாியக் கூடும், ஆைால் அந்தச் டேயவே
முடிந்தைவர எளிதாக்குைதற்கு உங்களு ன் பணியாற்றுசைாம்,
அவ்ைழியின் ஒவ்டைாரு படியிலும் டதா ர்பில் இருப்சபாம்.

உங்கள் முவைப்பாட்வ
ைதிப்பிடுதல்
உங்கள் முவைப்பாட்வ ைதிப்பிடுதல் என்பது ைிக
முக்கியைாை ஒரு முதற்படியாகும், இதன்சபாது நீங்கள்
புகாரளிக்கும் சுகாதார சேவை ைழங்குநவரப் பற்ைியும், உங்கள்
முவைப்பாட்வ ைிகச்ேிைப்பாக நிர்ைகிப்பது எவ்ைாறு என்பது
குைித்து ோியாை முடிவை எடுக்க எங்களுக்கு உதை,
டதா ர்பாை நிபுணர்கள் எைவரப் பற்ைியும் எங்களுக்குத்
சதவையாை தகைல் அவைத்வதயும் உங்களி ைிருந்து
சேகாிப்சபாம்.
நீங்கள் ைழங்கியுள்ள தகைல்கவளப் பகுப்பாய்வு டேய்சைாம்
ைற்றும் நீங்கள் எந்த சுகாதார சேவை ைழங்குநவரப் பற்ைி
முவைப்பாடு டேய்தீர்கசளா அைருக்கும் கூ உங்கள்
முவைப்பாட்வ அனுப்பி, அைரது பதிவே 14 நாட்களுக்குள்
தருைாறும் சகட்சபாம்.
ஒரு முடிவை எடுக்கும் டபாருட்டு, எங்களுக்கு சைலும் தகைல்
சதவைப்பட் ால், நாங்கள் பக்கோர்பற்ை நிபுணாின்
ஆசோேவைவய நா ோம். நாங்கள் உங்களி ம்
ைற்றும்/அல்ேது சுகாதார சேவை ைழங்குநாி ம் ஒரு
முவையாை முவையீட்வ ச் டேய்யுைாறு அல்ேது
முவைப்பாட்வ ப் பற்ைி சைற்டகாண்டு தகைவேத் தருைாறும்
கூ க் சகட்கோம்.
முவையீடுகவளயும் கூடுதல் தகைல்கவளயும் 14 நாட்களுக்குள்
ைழங்க சைண்டும் (நியாயைாை ைன்ைிப்பின்ைி இந்தக்
காேமுடிவைப் பூர்த்திடேய்யாவைக்கு அபராதங்கள் உள்ளை).

இந்தச் டேயல் மு ைதும், உங்களுக்கும் ைழங்குநருக்கும்
இற்வை ைவரயாை தகைவேத் தந்து புதுப்பித்தபடி
வைத்திருப்சபாம்.
நாங்கள் டபறும் தகைல் அவைத்வதயும் கருத்திடேடுத்து,
பகுப்பாய்வு டேய்சைாம், பிைகு முவைப்பாட்வ ப் பற்ைிய
எங்கள் ைதிப்பீட்வ ச் டேய்து, சைற்டகாண்டு ந ைடிக்வக
எடுப்பதா இல்வேயா எை முடிவுடேய்சைாம். டபாதுைாக,
இதற்கு 30 நாட்கவள ைி அதிகைாக எடுக்கோம். அவைத்துத்
தகைலும் மு தாக, பாரபட்ேைின்ைி ைற்றும் சநர்வையாக
ைதிப்பாய்வு டேய்யப்படும்—நாங்கள் பக்கோர்புகவள
எடுப்பதில்வே.

ஒரு முடிவை எடுத்தல்
உங்கள் முவைப்பாட்வ ைிாிைாக ைதிப்பீடு டேய்த பிைகு,
இவத முன்டைடுப்பதா இல்வேயா, முன்டைடுப்பதாயின்
அவத எவ்ைாறு டேய்ைது எை முடிடைடுப்சபாம். சைலும்,
எங்கள் முடிவைப் பற்ைியும் அடுத்ததாக என்ை ந க்கும்
என்றும் உங்களுக்கும், ைழங்குநருக்கும் டதாிைிப்சபாம்
உங்கள் முவைப்பாட்வ முன்டைடுப்பது எை நாங்கள்
முடிடைடுத்தால், நாங்கள் பின்ைருபைற்ைில் எந்தடைான்வையும்
அல்ேது ஒரு கேவைவயச் டேய்யக் கூடும்:

 உள்ளூர்த் தீர்வுக்கு ைேதிடேய்ய முயற்ேிக்கோம்
 உங்கள் முவைப்பாட்வ ச் ேைாதாைம் டேய்ய
முயற்ேிக்கோம்

 உங்கள் முவைப்பாட்வ ைழங்குநாின் பதிவு ைாாியத்திற்கு
அல்ேது ைற்டைாரு நிறுைைத்திற்கு அனுப்பி வைக்கோம்

 உங்கள் முவைப்பாட்வ முவையாக ைிோரவண
டேய்யோம்

 ைழங்குநருக்கு எதிராக உ ைடி ந ைடிக்வக எடுக்கோம்.
உங்கள் முவைப்பாட்வ இதற்குசைல் முன்டைடுக்க முடியாது
எை நாங்கள் முடிடைடுத்தால், ஏன் என்பதற்காை
காரணங்கவளயும், உங்களுக்குக் கிவ க்கக் கூடிய டதாிவுகள்
எவதயும் ைிளக்குசைாம். ைழங்குநர் ந த்வத அல்ேது
நவ முவை அல்ேது உ ேவைப்பு மு ைவதயும் பாதிக்கும்
உ ல்நேக் கைைிப்புச் ேிக்கல்கள் குைித்த ஏசதனும்
ைடிைவைப்புகவள அவ யாளங்காண எங்களுக்கு
உதவுைதற்காக, உங்கள் முவைப்பாட்வ பதிைில் வைத்தும்
இருப்சபாம்.

சைலும் தகைல்
இவதப் பார்க்கவும்: www.oho.qld.gov.au
ைின்ை ேல்:

info@oho.qld.gov.au

டதாவேசபேி:

133 OHO (133 646)

இதற்கு எ தவும்:

PO Box 13281 George
Street Brisbane Qld 4003

