PALS: ਰੋਗੀ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਸੇਵਾ
…ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਮਦਦ ਕਰਣ ਲਈ ਹਾਾਂ
PALS ਦੋਸਤਾਨਾਾਂ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ
ਆਸਾਨ ਪਹਚ
ੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ
ਰੋਗੀ, ਉਨ੍ ਾਾਂ ਦੇ ਰਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ
ਕਰਣ ਵਾਰਲਆਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੰ ਮਦਦ,
ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
PALS ਤਹਾਨੰ ਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ
ਜਾਾਂ ਤਹਾਡੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਰਵਚ ਕੋਈ
ਆਮ ਸਵਾਲ ਜਾਾਂ ਮਸ਼ਕਲਾਾਂ ਹੋਣ।
ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਰਕ ਰਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਸੰਰਥਨ ਦੇ ਸਮਹਾਾਂ
ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਾਂ।
ਤਹਾਡੀ ਪਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਨੰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਨਸ਼ਰਚਤ
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਕ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੰ ਸੰਬੰਰਧਤ ਟੀਮੰਸ ਨੰ ਦੇ ਰਦਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੀਆਾਂ ਰਚੰਤਾਵਾਾਂ ਨੰ ਸਣਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ ਾਾਂ ਨੰ ਸਲਝਾਣ ਲਈ
ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਾਂਗੇ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤਹਾਡੀਆਾਂ ਰਚੰਤਾਵਾਾਂ ਨੰ ਸਲਝਾਣ ਲਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਾਂਗੇ;
ਜਾਾਂ ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੀ ਪਰਾਥਰਮਕਤਾ ਹੈ ਰਕ ਤਹਾਡੀਆਾਂ ਰਚੰਤਾਵਾਾਂ ਨੰ ਇਕ ਔਪਚਾਰਰਕ
ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਰਖਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਾਂ ਔਪਚਾਰਰਕ ਰਸ਼ਕਾਇਤਾਾਂ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਤੱਕ
ਰਕਵੇਂ ਪਹੰਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਰਹਨਮਾਈ ਦੇਵਾਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੋ ਟ ਕਰਾਾਂਗੇ ਜੋ ਤਸੀਂ ਸਾਨੰ ਦਸੰਗੇ ਤਾਾਂਰਕ ਅਸੀਂ ਰਸਖ ਸਕੀਏ ਅਤੇ
ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਰਵਚ ਸਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ।
PALS ਨੰ ਰਕਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਆਪਣੇ ਆਪ :
ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ PALS ਦੇ ਰਕਸੇ ਸਦਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਰਮਲਣਾ ਚਾਹਦ
ੰ ੇ ਹੋਵੋਂ ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ ਹੇਠ ਰਲਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
• ਹੱਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਰਕਸੇ ਸਦਸ ਨੰ PALS
ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲਈ ਪੱਛੋ
• ਮੱਖ ਰਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਡੈਸਕ ਤੇ ਪਛ
ੱ ੋ ਅਤੇ ਤਹਾਨੰ ਰਮਲਣ
ਲਈ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

• ਵਾਰਡ ਟੀਮ ਦੇ ਰਕਸੇ ਸਦਸ ਨੰ PALS ਦੇ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਾਨੰ
ਤਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਰਵਚ ਰਮਲਾਾਂਗੇ।
ਟੈਰਲਫੋਨ ਰਾਹੀਂ:
PALS ਨੰ 01895 279973 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ – ਸ਼ਕਰਵਾਰ
ਤਾਈਂ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ – ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤਾਈਂ
ਉਪਲਬਧ ਹਾਾਂ, ਇਨ੍ ਾਾਂ ਸਰਮਆਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰਹਰ ਇਕ ਆਾਂਸਰਫੋਨ
ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨੰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ
ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਰਦਨ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਾਂਗੇ। ਤਸੀਂ ਡਯਟੀ ਮੈਨੇਜਰ
ਨੰ ਹੱਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਰਵੱਚਬੋਰਡ ਦੇ ਨੰਬਰ 01895 238282
ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਰਸਖਣਾ ਅਤੇ ਸਧਾਰ ਕਰਨਾ
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਾਂ ਤਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਨੰ ਸਣਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਵਚ ਰਦਲਚਸਪੀ
ਰਖਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਕਝ ਤਸੀਂ ਸਾਨੰ ਕਹੰਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰ ਨੋ ਟ ਕਰਾਾਂਗੇ
ਤਾਾਂਰਕ ਅਸੀਂ ਰਸਖ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਾਂ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਰਵਚ
ਸਧਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਾਂ ਦੇ ਤਜਰਰਬਆਾਂ ਦਾ ਵਟਾਾਂਦਰਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤਸੀਂ ਇਕ ਫੀਡਬੈਕ (ਜਵਾਬੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ) ਵੀ
ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਾਂ ਹੱਥ ਰਾਹੀਂ ਮੱਖ ਦਾਖਲੇ
ਤੇ ਰਰਸੈਪਸ਼ਨ ਡੈਸਕ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਤਹਾਡੇ ਵੇਰਵੇ : (ਰਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਰਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ)
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਹਨ :
 ਰਟੱਪਣੀ
 ਤਾਰੀਫ਼
 ਰਚੰਤਾ

ਮੈਂ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਰਵਚੋਂ ਹਾਾਂ:
 ਮੌਜਦਾ ਮਰੀਜ਼
 ਪਬਰਲਕ ਦਾ ਸਦਸ/ਪਰਹਲਾਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼

ਇਹ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਵਾਰਡ ਜਾਾਂ ਰਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬਰੰ ਧਤ ਹੈ
………………………………………………………………

ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ

ਰਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਖੋ …

ਮੈਂ ਚਾਹਾਾਂਗਾ/ਚਾਹਾਾਂਗੀ ਰਕ ਤਸੀਂ ਮੈਨੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (ਰਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਰਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ)
 ਹਾਾਂ
 ਨਹੀਂ

ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਗਏ ਹਨ:
ਨਾਮ
ਹੱਸਪਤਾਲ ਨੰਬਰ (ਵੈਕਲਰਪਕ)
ਪਤਾ

ਟੈਰਲਫੋਨ ਨੰਬਰ
ਈਮੇਲ

 ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ ਨੰ ਚਾਹੰਦੇ ਹੋ ਰਕ ਤਹਾਡੀਆਾਂ ਰਟੱਪਣੀਆਾਂ ਨੰ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੰ

ਦਰਸਆ ਜਾਵੇ ਤਾਾਂ ਇਸ ਖਾਨ ਤੇ ਰਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉ

ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ / ਵੈਕਲਰਪਕ ਆਕਾਰ
ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਹਾਨੰ ਦਜੀਆਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਾਂ, ਵੱਡੀ ਛਾਪ ਜਾਾਂ ਆਰਡਓ ਦੇ ਆਕਾਰ ਰਵਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ ਪਛ
ੱ ।ੋ
ਰਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: 01895 279973

