ਕਿਸੀ ਕ ਤ
ਿੰ ਾ ਨਿੰ ਉਜਾਗਰ ਿਰਨਾ ਜਾਾਂ ਿੋਈ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰਨੀ
ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਿੁ ਝ ਿਰਾਾਂਗੇ ਕਿ ਕਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕਨਿਕ ਤ ਿੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀਆਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿਆਰਾਾਂ
ਕਿਲਣ। ਿਦੇ-ਿਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਿਰਾਾਂਗੇ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀਆਾਂ ਉਿੀਦਾਾਂ ਨਿੰ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਿਰ ਸਿਾਾਂਗੇ। ਜੇਿਰ ਇਸ ਤਰਾਾਂ
ਹੋਵੇ, ਤਾਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਿੁ ਝ ਿਰਨ ਦੀ ਿੋਿਿ ਿਰਾਾਂਗੇ ਕਿ ਕਜਸ ਨਾਲ ੀਜਾਾਂ ਨਿੰ ਸਹੀ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿੇ, ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ
ਤੋਂ ਕਸਕਖਆ ਜਾ ਸਿੇ ਕਜਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ੀਜ਼ ਿੁੜ ਿੇ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਜੋ ਇਲਾਜ ਜਾਾਂ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਿੈਨਿੰ ਕਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਿਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਿੇਰੇ ਿੋਲ ਿੋਈ ਕ ਤ
ਿੰ ਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਿੀ ਿਰਾਾਂ?
ਜੇਿਰ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਪਕਰਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਦਸ ਨਿੰ ਜੋ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਕਿਲ ਕਰਹਾ ਹੈ ਜੇਿਰ ਤੁ ਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ
ਖੁਿ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰ ਿੇ ਸਿੰਬਿੰਕਧਤ ਵਾਰਡ ਜਾਾਂ ਕਵਭਾਗ ਦੇ ਇਿੰ ਾਰਜ ਕਵਅਿਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਿਹੋ। ਹੋ
ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਵਿੇ ਨਿੰ ਕਸੱਧੇ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਦੇਣ ਜਾਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਿਲੀਕਨਿਲ ਜਾਾਂ ਿੈਨੇਜੇਕਰਅਲ ਕਵਅਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ
ਸਿਨ। ਜੇਿਰ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਰ ਵੀ ਖੁਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀਂ ਿੇਟ੍ਰਨ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਾਰਡ ਜਾਾਂ ਕਵਭਾਗ ਦੀ ਕਜਿੰਿੇਵਾਰੀ
ਰਖਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਪਾ ਿਰ ਿੇ ਸਾਡੇ ਸਕਵ ਬੋਰਡ ਤੇ ਿੋਨ ਿਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਿੇਟ੍ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਿਰਨ ਲਈ ਿਹੋ।
ਤੁ ਸੀਂ ਹੋ ਸਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਿਿੰਟ੍ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਿੰਪਰਿ ਦੀ ਸੇਵਾ (Patient Advice and Liaison Service (PALS) ਦੇ
ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਦਦ ਿਰਨ ਲਈ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰੋਂ।

ਪੇਿਿੰਟ੍ ਐਡਵਾਈਸ ਐਂਡ ਕਲਏਜੌਂ ਸਰਕਵਸ (PALS) ਿੀ ਹੈ?
PALS ਹੱਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟ੍ਾਫ਼ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਈ ਗੱਲ ਿਰ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਸਲਾਹਿਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ
ਦੇ ਸਿਦਾ ਹੈ ਜੇਿਰ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੇਿਰ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰਨ ਵਾਲੀ ਟ੍ੀਿ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ
ਸਿਦਾ ਹੈ।
ਹੋ ਕਹਕਲਿੰਗਨ ਹੱਸਪਤਾਲ ਕਵਖੇ ਗਰਾਊਂਡ ਫ਼ਲੋ ਰ ਸਕਿਤ ਹਨ।
ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਨਿੰ ਸਵੇਰੇ 09:00 ਅਤੇ ਿਾਿ ਦੇ 17.00 ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਮਿਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਿਾਰ ਤਾਈ ਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
• ਉਿੇ ਹੀ ਿੁਿਿਲ ਕਵਿੇ ਨਿੰ ਸੁਲਝਾਣਾ
• ਟ੍ਰ ਸਟ੍ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਿਾਰੀ।

ਸਿੰਪਰਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਈਿੇਲ : thh-tr.pals@nhs.net
ਪਤਾ : PALS, The Hillingdon Hospitals NHS Foundation Trust, Pield Heath Road, Uxbridge,
Middlesex, UB8 3NN

ਟ੍ੈਕਲਿੋਨ: 01895 279973 (ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੇਂ ਜਵਾਬੀ ਿੋਨ)
ਜੋ ਸਨੇ ਹੇ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਿਿੰਿ ਿਰਣ ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਕਿਲੇ ਗਾ।
ਉਸ ਹਾਲਤ ਕਵ ਿੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਕਿ ਕਜਿੇ ਿੇਰੀਆਾਂ ਕ ਤ
ਿੰ ਾਵਾਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਧ
ਿੰ ਕਵ ਿੈਂ ਿੁਰਆਤੀ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਸਿੰਤੁਿਟ੍ ਨਾ ਹੋਵਾਾਂ?
ਜੋ ਜਵਾਬ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਕਿਕਲਆ ਹੈ ਜੇਿਰ ਤੁ ਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿੰਤੁਿਟ੍ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੋਲ ਔਪ ਾਕਰਿ ਕਿਿਾਇਤ
ਿਰਨਾ ਦਾ ਹੱਿ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹੱਸਪਤਾਲ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਕਵ ਿੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।

ਿੈਂ ਔਪ ਾਕਰਿ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰਾਾਂ?
ਕਿਰਪਾ ਿਰ ਿੇ ਕਜਨੀਂ ਵੀ ਵਧ ਸਿੰਬਿੰਕਧਤ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦੇ ਸਿਦੇ ਹੋ ਦਵੋ, ਕਜਸ
ਕਵ ਤੁ ਹਾਡਾ ਨਾਿ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਿਰ ਿੁਿਕਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਾਂ ਹੱਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਿੰਬਰ ਅਤੇ ਤੁ ਹਾਡੀ ਜਨਿ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਹੋਵੋ।
ਸਿੰਪਰਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਈਿੇਲ : thh-tr.complaints@nhs.net
ਪਤਾ : Complaints Management Unit, The Hillingdon Hospitals NHS Foundation Trust, Pield
Heath Road, Uxbridge, Middlesex, UB8 3NN

ਟ੍ੈਕਲਿੋਨ : 01895 279497/01895 279716
ਗੁਪਤਤਾ
ਜੇਿਰ ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਜਾਣਿਾਰੀ ਦਾ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਟ੍ਾਾਂਦਰਾ ਿਰਣ ਲਈ ਸਾਨ
ਉਸ ਕਵਅਿਤੀ ਦੀ ਕਲਖਤ ਸਕਹਿਤੀ ਾਹੀਦੀ ਹੈ (ਡੇਟ੍ਾ ਪਰੌਟ੍ੈਿਿਨ ਐਿਟ੍ 1998 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਰਦੇ ਹੋ)।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਨਿੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਾਂ ਸਾਨਿੰ ਤੁ ਹਾਡੇ ਕਸਹਤ ਦੇ ਕਰਿਾਰਡ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਿਰ ਤੁ ਸੀਂ ਨਹੀਂ ਾਹੁਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰਾਾਂ ਿਰੀਏ, ਤਾਾਂ ਕਿਰਪਾ ਿਰ ਿੇ ਸਾਨਿੰ ਸਲਾਹ ਦਵੋ, ਪਰ ਇਸ ਤਰਾਾਂ ਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਨਿੰ ਦੇਖਣ
ਦੀ ਸਾਡੀ ਿਾਬਕਲਅਤ ਸੀਕਿਤ ਹੋ ਸਿਦੀ ਹੈ।
ਜੇਿਰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਕਸਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰ ਸਟ੍ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਦਜੀਆਾਂ ਕਸਹਤ ਪੇਿ ਿਰਣ ਵਾਕਲਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਗੱਲਬਾਤ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਾਂ, ਕਜਵੇਂ ਕਿ ਐਿਿੰਬਲੈਂ ਸ ਸਰਕਵਸ, ਜਾਾਂ ਦਜੇ ਹੱਸਪਤਾਲ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨਿੰ ਪਕਹਲਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਿੋਈ ਵੀ ਇਿਾਇਤ ਿਰਨ ਲਈ ਿੈਂ ਸਿਰਿਨ ਕਿਿੋਂ ਲਵਾਾਂ?
ਦ ਐਨ.ਐ .ਐਸ. ਿਿਿੰਪਲੇਂ ਟ੍ਸ ਐਡਵੋਿੇਸੀ ਸਰਕਵਸ (The NHS Complaints Advocacy Service) ਇਿ ਿੁਫ਼ਤ
ਆਜਾਦ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨੈ ਿਨਲ ਹੈਲਿ ਸਰਕਵਸੇਜ਼ (National Health Services (NHS) ਬਾਰੇ ਕਿਿਾਇਤ ਿਰਨ ਲਈ
ਤੁ ਹਾਡੀ ਿਦਦ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਨ।
ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਿਾਨਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਿਰ ਿੇ ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 0300 330 5454 ਤੇ ਿੋਨ ਿਰੋ ਜਾਾਂ ਇਸ
ਵੈਬਸਾਈਟ੍ ਨਿੰ ਦੇਖੋ www.nhscomplaintadvocacy.org
ਉਸ ਹਾਲਤ ਕਵ ਿੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਜਦੋਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਕਿਲ ਜਾਵੇ?
ਕਿਿਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਟ੍ੀਿ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਨਿੰ ਪੱਿਾ ਿਰਣਗੇ।
ਵਧ ਜਾਣਿਾਰੀ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਸਕਹਿਤੀ ਨਿੰ ਹਾਸਲ ਿਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹਾਾਂ।
ਉਜਾਗਰ ਿੀਤੇ ਗਏ ਕਵਕਿਆਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਧ ਸਿੰਬਿੰਕਧਤ ਕਵਭਾਗ ਨਿੰ ਜਾਾਂ ਲਈ ਿਕਹ ਸਿਦੇ ਹਾਾਂ ਜੋ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ੀਫ਼ ਐਗਜੀਿਯਕਟ੍ਵ ਦੇ ਇਿ ਛੋਟ੍ੀ ਕਜਹੀ ਕ ੱਠੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਦੇ ਕਿਲਣ ਦੇ 30 ਕਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ
ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਲਿਿ ਰਖਾਾਂਗੇ।
ਜੇਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਵ ਵਧ ਸਿਾਾਂ ਲੱਗੇ, ਤਾਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁ ਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ। ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਿਾਇਤਾਾਂ ਦੇ
ਕਵਭਾਗ ਨਿੰ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰ ਸਿਦੇ ਹੋ ਜੇਿਰ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਦੀ ਪਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਿੋਈ ਕ ਿੰਤਾ ਹੋਵ।ੇ

ਉਸ ਹਾਲਤ ਕਵ ਿੀ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਜੇਿਰ ਿੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਤੁਿਟ੍ ਨਾ ਹੋਵਾਾਂ?
ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਨਿੰ ਹੇਠ ਕਲਖੇ ਪੁੱਛ ਸਿਦੇ ਹੋ:
• ਕਵਕਿਆਾਂ ਨਿੰ ਸਪਿਟ੍ ਿਰਨ ਲਈ ਜਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਵਧ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨਿੰ ਪੁੱਛ ਸਿਦੇ ਹੋ।
• ਤੁ ਹਾਡੇ ਲਦੀਆਾਂ ਕ ਿੰਤਾਵਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਿਰਨ ਲਈ ਇਿ ਿੁਲਾਿਾਤ ਦਾ ਇਿੰਤਜਾਿ ਿਰਨ ਲਈ। ਤੁ ਸੀਂ ਕਿਸੇ

ਕਰਿਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਾਂ ਨੁ ਿਾਇਿੰਦੇ ਨਿੰ ਨਾਲ ਕਲਆ ਸਿਦੇ ਹੋ।
• ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਨਿੰ ਿੁੜ ਦੇਖਨਾ।

ਦ ਪਾਰਕਲਿੈਂਨਟ੍ਰੀ ਐਂਡ ਹੈਲਿ ਸਰਕਵਸ ਓਿਿੰਬਡਸਿਨ
(The Parliamentary and Health Service Ombudsman)
ਜੇਿਰ ਤੁ ਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਿੰਤਿ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਿ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨਿੰ ਤੁ ਹਾਡੀ ਕਿਿਾਇਤ ਨਿੰ ਪਾਰਕਲਿੈਂਟ੍ਰੀ ਐਂਡ ਹੈਲਿ ਸਰਕਵਸ
ਓਿਿੰਬਡਸਿਨ (Parliamentary and Health Service Ombudsman) ਿੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਿ ਰਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੇਵਾ
ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਿੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡੇ ਿੇਸ ਬਾਰੇ ਉਸੇ ਹੀ ਹਾਲਤ ਕਵ ਕਵ ਾਰ ਿਰਣਗੇ ਜੇਿਰ ਇਹਦੀ ਪਰੀ ਤਰਾਾਂ ਸਾਡੇ
ਦੁ ਆਰਾ ਜਾਾਂ ਿੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਸਿੰਪਰਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ :
ਈਿੇਲ : phso.enquiries@ombudsman.org.uk
ਪਤਾ : Parliamentary and Health Service Ombudsman, Millbank Tower,
Millbank, London, SW1P 4QR

ਟ੍ੈਕਲਿੋਨ : 0345 015 4033
ਵੈਬਸਾਈਟ੍ : www.ombudsman.org.uk
ਦਜੇ ਲਾਭਦਾਇਿ ਸਿੰਪਰਿ:
NHS Choices

ਵੈਬਸਾਈਟ੍: www.nhs.uk/aboutNHSChoices
ਦੇ ਪੇਿਿੰਟ੍ਸ ਐਸੋਸੀਏਿ (The Patients Association)
ਈਿੇਲ : helpline@patients-association.com
ਟ੍ੈਕਲਿੋਨ : 020 8423 9111 or 0845 608 4455
ਇਸ ਕਿਤਾਬ ੇ ਨਿੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਿਾਰ, ਵੱਡੀ ਛਪਾਈ ਜਾਾਂ ਦਜੀਆਾਂ ਭਾਿਾਵਾਾਂ ਕਵ ਤਰਜਿਾ ਿਰ ਿੇ ਪੇਿ ਿੀਤਾ ਜਾ ਸਿਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ
ਿਰ ਿੇ ਕਿਿਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਟ੍ੀਿ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਿ ਿਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁ ਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਾਂਗੇ।

