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TThhee  BBoossmmeerree  MMeeddiiccaall  PPrraaccttiiccee  
PPAATTIIEENNTT  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN  GGRROOUUPP  ––  TTEERRMMSS  OOFF  RREEFFEERREENNCCEE  

  
11..  TTiittllee  ooff  tthhee  GGrroouupp    

TThhee  GGrroouupp  sshhaallll  bbee  ccaalllleedd    

TThhee  BBoossmmeerree  MMeeddiiccaall  PPrraaccttiiccee  PPaattiieenntt  PPaarrttiicciippaattiioonn  GGrroouupp  

  

22..  AAiimmss  ooff  tthhee  GGrroouupp    

TThhee  BBoossmmeerree  MMeeddiiccaall  PPrraaccttiiccee  PPaattiieenntt  PPaarrttiicciippaattiioonn  GGrroouupp  ((PPPPGG))  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  

pprroommoottee  aanndd  ffoosstteerr  ggoooodd  rreellaattiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  PPrraaccttiiccee  aanndd  ppaattiieennttss,,  ttoo  aacctt  aass  aaddvviissoorrss  

oonn  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  PPrraaccttiiccee  aanndd  ppaattiieennttss  aanndd  ttoo  wwoorrkk  ttoo  iimmpprroovvee  sseerrvviicceess  

ffrroomm  aa  ppaattiieenntt  ppooiinntt  ooff  vviieeww..      

  

EExxtteerrnnaallllyy  tthhee  ggrroouupp  wwiillll  pprroovviiddee  rreepprreesseennttaattiivveess  oonn  tthhee  LLooccaalliittyy  ggrroouupp  iinn  oorrddeerr  ttoo  wwoorrkk  

eeffffeeccttiivveellyy  wwiitthh  ootthheerr  pprraaccttiicceess  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  sseerrvviicceess  ttoo  aallll  ppaattiieennttss..      

    

33..  MMeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  GGrroouupp  

MMeemmbbeerrsshhiipp  ooff  tthhee  PPPPGG  sshhaallll  bbee  ooffffeerreedd  ttoo  aallll  rreeggiisstteerreedd  ppaattiieennttss  ooff  tthhee  PPrraaccttiiccee..    TToo  

mmaaiinnttaaiinn  eeffffeeccttiivvee  ffuunnccttiioonniinngg,,  tthhee  ccoommmmiitttteeee  wwiillll  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  ttwweellvvee  mmeemmbbeerrss..      

  

44..    AAccttiivviittiieess  ooff  tthhee  GGrroouupp  

44..11      RReevviieeww  eexxtteerrnnaall  aanndd  iinntteerrnnaall  ppeerrffoorrmmaannccee  iinnffoorrmmaattiioonn,,  ((ii..ee..  GGPP  SSuurrvveeyy,,  

              FFrriieennddss  &&  FFaammiillyy  TTeesstt,,  CCaarree  QQuuaalliittyy  CCoommmmiissssiioonn  rreeppoorrttss,,  eettcc..))  

44..22      OObbttaaiinn  rreepprreesseennttaattiivvee  ffeeeeddbbaacckk  oonn  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  sseerrvviicceess  pprroovviiddeedd..  

44..33      IInnvvoollvvee  ppaattiieennttss  iinn  mmaakkiinngg  ssuuggggeessttiioonnss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  sseerrvviicceess  pprroovviiddeedd..  

44..44      DDiissccuussss  iissssuueess  aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss  ffrroomm  tthhee  ppaattiieennttss’’  ppooiinntt  ooff  vviieeww..  

44..55      VVooiiccee  tthhee  nneeeeddss,,  vviieewwss  aanndd  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  pprraaccttiiccee  ppooppuullaattiioonn..    

44..66      IInnfflluueennccee  sseerrvviiccee  aanndd  sseerrvviiccee  ddeevveellooppmmeenntt  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  pprraaccttiiccee..    

44..77      DDeevveelloopp  aaccttiioonn  ppllaannss  ttoo  iimmpprroovvee  sseerrvviicceess  aanndd  mmoonniittoorr  pprrooggrreessss..  

44..88      EEnnssuurree  tthhaatt  ppaattiieenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  ,,  aaddvviiccee  oonn  aacccceessss,,  aanndd  pprraaccttiiccee  sseerrvviicceess    

                aarree  rreeaaddiillyy  aavvaaiillaabbllee  aanndd  cclleeaarrllyy  pprreesseenntteedd  ffoorr  aallll  ppaattiieennttss  

44..99      UUssee  ppaattiieenntt  ffeeeeddbbaacckk  ttoo  rreepprreesseenntt  pprraaccttiiccee  ppaattiieenntt’’ss  vviieewwss  ttoo  iinnfflluueennccee  llooccaall    

                            pprroovviissiioonn  ooff  hheeaalltthh  aanndd  ssoocciiaall  ccaarree..  

        44..1100    LLiiaaiissee  wwtthh  SSoouutthh  EEaasstt  HHaammppsshhiirree  CClliinniiccaall  CCoommmmiissssiioonniinngg  GGrroouupp  aanndd  ootthheerr            

                        aapppprroopprriiaattee  ppaattiieenntt  nneettwwoorrkkss  aass  rreeqquuiirreedd..        

  

55..    MMeeeettiinnggss  ooff  tthhee  GGrroouupp  

55..11  TThhee  PPPPGG  wwiillll  eennddeeaavvoouurr  ttoo  mmeeeett  nnoo  ffeewweerr  tthhaann  ffoouurr  ttiimmeess  aa  yyeeaarr..  

  

66..    OOrrggaanniissaattiioonn  ooff  tthhee  GGrroouupp  

66..11    TThhee  PPPPGG’’ss  aaccttiivviittiieess  wwiillll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  nneeeeddss  ooff  tthhee  pprraaccttiiccee  aanndd  iittss    

              ppaattiieennttss  aanndd  tthhee  wwiiddeerr  ccoommmmuunniittyy..          

  

 


