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This leaflet is available in your language. 
Please ask our receptionist. 

 

ਇਹ ਪਰਚਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸਾ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਵਰਸੈਪਸਵਿਸਟ ਿ ੂੰ  ਪ ੁੱ ਛ ੋਕਰੋ ਜੀ. 
 

یہ کتابچہ آپ کی زبان میں دستیاب ہے. ہمارے استقبالیہ براہ کرم دریافت 
 کریں.

 

এই প্রচারপত্র আপনার ভাষায় পাওয়া যায়. আমাদের ররদেপশরনস্ট রিজ্ঞাো 
করুন.  

 
Ev belavok li zimanê xwe de derbasdar e; Ji kerema xwe ve lêkirin me bipirsin. 

 
Buuggan yar waxaa loogu heli karo luqaddaada. Fadlan weydii naga soo-

dhaweeyaha.  
 

 هذہ النشرة متوفرة في لغتك. رجاء سألت موظف االستقبال لدينا.
 

Acest prospect este disponibil în limba dumneavoastră. Vă rugăm să cereți re-
cepționer noastre. 

 
Bu broşür kendi dilinizde mevcuttur. Lütfen resepsiyonistimize sorun.  

 

此宣传册以您的语言提供。请问我们的接待员。 



BrisDoc Ebeveynleri için Gözetmenlik Kılavuzu 

Bizim bakımımız altında olduğunuz sürece kendinizi desteklenmiş, güvende 

ve bilgilendirilmiş hissetmenizi istiyoruz. 

Hastalarımızın gizliliği ve haysiyetinin korunması, sunduğumuz bakımın 

kalitesi açısından kritik önem taşımaktadır. 

Muayeneniz sırasında bir gözetmen bulundurmak isterseniz lütfen klinik 

görevlisine veya danışma görevlisine danışın.   Mahrem nitelikteki tüm 

muayenelerde gözetmen bulundurulması öneriliyor olsa da HER muayenede 

bir gözetmen bulundurulmasını isteme hakkına sahipsiniz.  Lütfen unutmayın; 

gerekli görmeleri halinde klinik görevlilerimiz de muayene sırasında bir 

Gözetmenin mevcut bulunmasını talep etme hakkına sahiptir. 

Muayeneyi gerçekleştiren klinik görevlisi bir gözetmenin mevcut olmasının 

gerektiğini düşünürse ve siz bu gözetmen teklifini geri çevirirseniz; klinik 

görevlisi muayeneye devam etmek istemeyebilir. Sizden gözetmen 

bulundurulmasını reddettiğinizi belirten bir form imzalamanız istenebilir. 

Çocuk muayenelerinde gözetmen her zaman mevcut bulundurulmalıdır; bu 

gözetmen bir ebeveyn veya bakıcı olabilir ancak bazı durumlarda bu seçenek 

uygun bulunmayabilir. 

Gözetmen Politikamızın tamamını incelemek isterseniz lütfen danışma 

görevlisine başvurun. 

Gözetmen nedir? 

Gözetmen, bir tıbbi muayene 

veya danışma sırasında hem 

siz hem de klinik görevlisine 

eşlik edebilecek ve destek 

sunabilecek kişidir.    

Gözetmenler aynı zamanda, 

herhangi bir yanlış anlama 

durumu ya da hasta tarafından 

yönlendirilebilecek suçlamalar 

söz konusu olduğunda klinik görevlisi için yasal koruma sağlar. 



Kimler gözetmen olabilir? 

Gözetmenlik görevi, bir personelimiz veya eşiniz, bakıcınız, ebeveyn veya 

arkadaşınız gibi size eşlik eden kişiler tarafından yerine getirilebilir. 

Çocuklar gözetmen olamaz ve mahrem bölge muayenelerinde mevcut 

bulunamaz. Bu husus, bebekleri içermemektedir. 

Gözetmenin eş, akraba veya arkadaş olduğu durumlarda, sizden gözetmen 

olarak bu kişinin muayenede bulunmasına izin verdiğinize dair bir olur formu 

imzalamanız istenecektir. 

Mahrem bölge muayeneleri gerçekleştirilirken kültürel veya dini farklılıklara özel 

önem gösterilecektir. Bazı mahrem bölge muayenelerinde karşı cinsten bir aile 

bireyinin (veya eşin) bulunması zor ya da uygunsuz bir durum yaratabilir. 

Gerekmesi halinde, herhangi bir klinik muayene öncesi veya sonrasında hasta 

ve muayeneyi gerçekleştiren klinik görevlisi arasında gözetmenin mevcut 

bulunmadığı, gizli veya özel bir görüşme ayarlanabilir. 

Bir BrisDoc gözetmeninden ne bekleyebilirsiniz? 

Gözetmen adını söyleyerek kendisini tanıtmalıdır (veya klinik görevlisi tarafından 

tanıtılmalıdır).  Klinik görevlisi, gözetmenin adını notlarına yazmalıdır. 

Bu kişi, muayene alanında durmalı ve klinik görevlisinin ne yaptığını 

görebilmelidir.  Bir mahrem bölge muayenesi sırasında gözetmen koltuğun 

başında durabilir ve muayenenin can sıkıcı ya da rahatsız edici olduğu 

durumlarda size destek ve güvence sunmak üzere elini tutmak isteyip 

istemediğinizi sorabilir.  Gözetmenler, izniniz olmadan size dokunmamalıdır. 

Gözetmenin uygunsuz olduğunu düşündüğü bir davranışa şahitlik etmesi 

durumunda, bu durumu ilgili yöneticiye bildirme sorumluluğu bulunmaktadır. 

Gözetmenlik görevlerini yerine getiren BrisDoc personeli uygun eğitimlerden 

geçirilmiştir. 

Nadiren, uygun cinsiyette bir gözetmen mevcut olmayabilir.  Bu durumlarda, 

klinik görevlisi bu durumu sizinle tartışarak randevunuzun yeniden düzenlenmesi 

ya da başka bir personelin görevlendirilmesinin uygun olup olmadığını sizinle 

tartışacaktır. 


