Turkish
HACC Hizmetlerinden Faydalanan Bir Kißi Olarak Haklarınız ve
Sorumluluklarınız
Ev ve Toplum Bakım Programı (Home and Community Care HACC) günlük ißlerini idare etmekte zorlanan ancak kendi evinde
yaßamaya devam etmek isteyen düßkün durumdaki yaßlı kißilere ve
özürlü kißilere bir dizi temel destek hizmetleri sunmaktadır. Bu
Program bu kißilerin bakıcılarını ve ailelerini de desteklemektedir.
HACC Programı hizmetleri en çok ihtiyaç duyan kißileri ve/veya
hizmetlerden en çok faydalanma kapasitesine sahip kißileri
hedeflemektedir.
Hizmet
sunan
kurulußlar
ihtiyaçlarınızı
de©erlendirecek (tespit edecek) ve seçenekler konusunda size bilgi
verecektir. ¥htiyaç de©erlendirme ißleminden sonra, hizmet veren
kurulußlar size hangi hizmetlerin sunulaca©ına karar vermektedir.
Ço©u yerde hizmet isteyenlerin sayısının mevcut hizmetlerden fazla
oldu©unu anlamak önemlidir. Hizmetlerin adil bir ßekilde ve
ihtiyaçlar esas alınarak sunulmasını sa©lamak bu kurulußların
sorumlulu©udur.
HACC Programında iyi kaliteli bakım için, tüm hizmetlerin belirli
standartlara sahip olması önemlidir. Buna göre HACC hizmetlerini
kullanırsanız, bir takım hak ve sorumluluklarınız bulunmaktadır.
HACC hizmetlerini kullanan kißi olarak haklarınız:
HACC hizmetlerini kullanan bir kißi olarak, bir takım haklarınız
bulunmaktadır. HACC hizmetlerini sunan kurulußlar aßa©ıdaki
haklarınıza saygı göstermelidir:
•
•
•
•
•
•
•

saygı ve nezaket ile davranılması;
ihtiyaçlarınızın de©erlendirilmesi;
bakımınız hakkında bilgi almak ve kararlarda söz sahibi
almak;
kaliteli hizmet almak;
ßikayette bulunmak hakkı;
bir kißinin sizi temsil etmesini isteme hakkı (bir sözcü);
özel hayatınıza saygı ve hakkınızdaki bilgilerin gizli
tutulmasını isteme ve hizmet veren kurulußun hakkınızda
tuttu©u tüm ßahsi bilgilere ulaßabilme hakkı.

Saygı ve nezaket ile davranılması hakkı:
Bu hizmetleri sunan kurulußlar fikirlerinize ve hayatınız hakkında
verdi©iniz kararlara saygı göstermelidir. Sizin söylediklerinizi
dinlemeli ve davranıßlarında nezaket göstermelidir. Bu kurulußların
görevlileri ile görüßürken, onlara aßa©ıdaki sorulardan bazılarını
sorabilirsiniz:
•

•
•
•
•

Görevliler ßahsi eßyalarıma ulaßmak istiyorlarsa önce benim
iznimi (rızamı) alacaklar mı?
Görevlileriniz bakımım ile ilgili benim söyleyeceklerimi
dinleyecekler mi?
Görevlileriniz benim kültürel ve dini inançlarıma anlayıß ve
saygı gösterecek mi?
Görevlileriniz benimle saygılı bir ßekilde konußacak mı?
E©er görevlilerinizin bana saygılı bir ßekilde davranmadı©ını
düßünüyorsam, ne yapabilirim?

¥htiyaçlarınızın de©erlendirilmesi hakkı:
HACC hizmetlerini istiyorsanız, ihtiyaçlarınızın tespiti için
de©erlendirme yaptırmaya hakkınız vardır. Bu ißlemde size
ihtiyaçlarınız ile ilgili sorular sorulmaktadır. ¥htiyaçlarınızın tespiti
hakkında sorabilece©iniz bazı sorular:
•

•
•
•
•

¥htiyaçlarımın de©erlendirilmesi ißlemi için ne kadar
bekleyece©im?
Bu de©erlendirme ißlemini kim yapacak ve de©erlendirme
ißlemi sırasında ne olmaktadır?
Hizmet almaya hakkım olup olmadı©ını nasıl bilece©im?
E©er hakkım varsa, bu kurulußun bu hizmetleri bana sa©layıp
sa©layamayaca©ını nasıl bilece©im?
Bu hizmetler bana sa©lanabiliyorsa, hizmet için ne kadar
beklemem gerekecek?

Bakımınız hakkında bilgi almak ve kararlarda söz sahibi olmak
hakkı:
Hizmet alan kißi olarak, faydalanabilece©iniz hizmet veya hizmetler
hakkında bilgi almaya ve bakımınızla ilgili kararlarda söz sahibi
olmaya hakkınız vardır. Aßa©ıdaki sorular hizmetlerden en iyi
ßekilde faydalanmanıza yardımcı olmaktadır:

•

•
•
•
•
•
•
•

Bakım planımın düzenlenmesine ben nasıl katılaca©ım?
Bakımım ile ilgili görüßmeler sırasında yanımda birini
bulundurabilir miyim?
Ne kadar sık ve ne kadar süreyle bu hizmeti alaca©ım?
Ne kadar ücret ödemem gerekiyor? Ödemeye gücüm
yetmiyorsa, ne olacak?
Bu hizmeti çalıßma saatleri dıßında veya haftasonları alabilir
miyim?
Bu hizmeti diledi©im anda durdurabilir miyim? Bunu nasıl
yapmam gerekiyor?
¥ngilizce bilgim yeterli de©ilse, tercüman isteyebilir miyim?
Görevli kißinin erkek veya kadın olmasını tercih edebilir
miyim?
¥htiyaçlarım de©ißirse, bakım planımı benimle gözden
geçirecek misiniz? Bu ißlem nasıl yapılıyor?

Kaliteli hizmet alma hakkı:
Bir kurulußun size sunabilece©i ve sunamayaca©ı hizmetler hakkında
bilgi vermesi gerekmektedir. Planlı ve güvenilir bir hizmet almaya
hakkınız vardır.
Ayrıca hizmetler hakkında çekinmeden, hizmetlerin kesilmesinden
veya azaltılmasından korkmadan, görüßlerinizi açıkça bildirmeye de
hakkınız vardır. HACC hizmetleri sunan kurulußların ßikayetlerle
ilgilenme konusunda yönetmelikleri vardır ve ßikayette bulunmak
istedi©inizde ne yapmanız gerekti©ini size bildireceklerdir. Hizmet
veren kurulußa sorabilece©iniz bazı sorular aßa©ıda verilmektedir:
•
Aldı©ım hizmetten memnun olup olmadı©ımı ö©renmek için
hizmet veren kuruluß beni düzenli olarak ziyaret edecek veya
telefon edecek mi?
•
Benim bakım planımın bir kopyası bana verilecek mi?
•
Hizmet veren kuruluß hizmetleri benim ihtiyaçlarıma uyarlama
konusunda esnek mi?
•
Aldı©ım hizmet ile ilgili her hangi bir endißemi görüßebilir
miyim? Bunu nasıl yapabilirim?
Íikayette bulunma hakkı:

•

Aldı©ım hizmetlere yapılan de©ißiklikler ile ilgili kime ßikayette
bulunabilirim? Bunu nasıl yapmam gerekiyor?

•
•
•

Íikayetimin sonucundan memnun de©ilsem, kuruluß içinde
baßka kiminle konußabilirim? Kuruluß dıßında kiminle
konußabilirim?
Íikayette bulunursam aldı©ım hizmeti kaybetme riski var mı?
Íikayetim gizli tutulacak mı?

Bir kißinin sizi temsil etmesini isteme hakkı (sözcü):
Hizmetlerden faydalanırken sizin haklarınız ve sorumluluklarınız
konusunda tavsiyede bulunacak ve sizin adınıza hareket edecek bir
aile üyesi veya arkadaß veya kurulußların bulunması yararlı olabilir.
HACC hizmetlerini kullanan bir kißi olarak, sizi temsil etmesi için bir
sözcü (advocate) seçmeye hakkınız vardır. Bu kißi eßiniz, akrabanız,
komßunuz, arkadaßınız veya bir kurulußta görevli bir kißi olabilir.
Hizmet veren kurulußlara bir kißinin sizi temsil etmesini isteme
hakkınız ile ilgili olarak sorabilece©iniz bazı sorular vardır:

•

Bir arkadaßım, aileden bir kißi veya bir kurulußtan tanıdı©ım bir
kißi her hangi bir anda beni temsil edebilir mi?

Özel hayatınıza saygı ve hakkınızdaki bilgilerin gizli tutulmasını
isteme ve hizmet veren kurulußun hakkınızda tuttu©u tüm ßahsi
bilgilere ulaßabilme hakkı:
Özel hayatınıza saygı duyulmasını ve ßahsi bilgilerinizin gizli
tutulmasını istemeye ve hizmet veren kurulußun sizinle ilgili
dosyalarındaki bilgilere ulaßabilmeye hakkınız vardır. Bu hakkınız
ile ilgili sorabilece©iniz sorulara örnekler aßa©ıda verilmektedir:

•
•
•
•

Özel hayata saygı ve ßahsi bilgilerin gizli tutulması hakkındaki
haklarım konusunda yazılı bir bilgi var mı?
Hizmet alan kißiler hakkında ne tür ßahsi bilgileri muhafaza
ediyorsunuz? Bu bilgileri nerede muhafaza ediyorsunuz?
Dosyama ve içindeki bilgilere kimler ulaßabiliyor? Ben
dosyama ulaßabilir miyim?
Özel hayatıma saygı ve ßahsi bilgilerimin gizli tutulması
kuralının
ihlal
edildi©ini
düßünüyorsam,
kiminle
konußmalıyım?

HACC hizmetlerini kullanan bir kißi olarak sorumluluklarınız:
HACC hizmetlerini kullanan bir kißi olarak bir takım haklarınız ile
birlikte size bakım sa©layan kißilere karßı bazı sorumluluklarınız da
bulunmaktadır. HACC hizmeti sunan kurulußlar, hizmetlerinden
faydalanan kißilerden aßa©ıdaki hususları istemektedir:
•

•

•

görevlilere saygı ve nezaketle davranılması – örne©in,
randevuya gelemeyecekseniz, en kısa zamanda haber vermek
gibi;
görevliler için güvenli bir çalıßma ortamı sa©lamak ve onların
hizmetleri size güvenli bir ßekilde sunmasına yardımcı olmak –
örne©in görevliler yanınızdayken, sigara içmemek gibi;
verdi©iniz tüm kararların sonuçlarının sorumlulu©unu
üstlenmek.

