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Caro/a Senhor ou Senhora:

Como uma das profissões da área da saúde reguladas no Ontário, os dietistas têm de participar nas actividades
estabelecidas pelo College of Dietitians of Ontario. O mandato do College é a protecção do público, e o seu
Programa de Garantia de Qualidade existe para assegurar que os dietistas exercem a sua prática de uma
maneira segura e eficaz.
Um dos componentes do Programa de Garantia de Qualidade é a Avaliação pelos Pares e da Prática. O/A
seu/sua dietista foi seleccionado/a ao acaso para participar numa Avaliação pelos Pares e da Prática. A
obtenção de comentários por parte de pacientes como o/a Senhor/Senhora, é uma parte importante desta
avaliação. Os resultados darão informação ao/à dietista sobre como um grupo de pacientes vê os seus
comportamentos profissionais. Se forem expressas algumas preocupações consistentes, o College irá averiguálas melhor com o/a dietista.
O/A seu/sua dietista pede-lhe que classifique a sua prática respondendo à sondagem anexa.
Esta sondagem deve levar cerca de 15 minutos a responder. A sua participação é voluntária e a informação
recolhida será mantida confidencial. O/A dietista não será informado/a sobre os resultados individuais da
sondagem, mas receberá um relatório geral de todas as sondagens respondidas. A única excepção possível
acontece na eventualidade de uma acção judicial. As sondagens respondidas ficarão em registo durante 5 anos.
A sua participação é muito apreciada.
Responda à Sondagem e devolva-a até 1 Junho.
Esta sondagem deve levar cerca de 15 minutos a responder. Pode responder à sondagem em-linha ou enviando
por correio a sondagem em papel anexa a esta carta.
1) Leia cuidadosamente cada pergunta da sondagem.
2) Classifique o/a dietista numa escala de 1= Discordo Totalmente a 7 =Concordo Totalmente.
3) Se não tiver observado uma capacidade específica perguntada na sondagem, indique "não posso
responder” (NPR).
Em-linha
Aceda e responda à sondagem em-linha, seguindo estas etapas:
1) Entre em www.collegeofdietitians.org e clique no elo de ligação Multi-Source Feedback Surveys (Sondagens
de Comentários de Fonte Múltipla).
2) Digite a senha localizada no canto superior direito da "Sondagem a Pacientes" anexa.
OU

Em Papel
Responda à sondagem em papel, como se segue:
1) Use uma caneta de tinta; marque claramente com um círculo o número apropriado de classificação na
sondagem com o título "Sondagem a Pacientes".
2) Coloque a sondagem preenchida no envelope com auto endereço e porte pago.
3) Como um nível adicional de segurança, ponha as suas iniciais no selo Confidencial.
The College of Dietitians of Ontario is dedicated to public protection. We regulate and support Registered Dietitians for the
enhancement of safe, ethical and competent nutrition services in diverse practice environments.

4) Envie o envelope selado por correio para Cido Research ou devolva o envelope selado ao/à dietista, que
devolverá os envelopes fechados à Cido Research.
Por favor responda à sondagem em-linha ou devolva a sondagem em papel até 1 Junho.
Sinceramente,

Programa de Garantia da Qualidade

