ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ
ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱ ਚ NHS ਬਾਰੇ ਚਿੰ ਤਾ
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ

ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱ ਚ NHS ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ
ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂ ਕੰ ਮ ਉਮੀਦ
ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ।
ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ
ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕੀ ਗਲਤ
ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕਰ ਸਕਣ।
NHS ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱ ਚ ਅਜਿਹਾ ਇੱ ਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੈਨੰ ੂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੁੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਟ੍ਰਸਟ ਦੀ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰ ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ਼ਨਰ
(ਜੀ.ਪੀ.), ਦੰ ਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਜਾਂ ਐਨਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹਰੇਕ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਟਰਸਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਟੀਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ
ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱ ਖੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ
www.wales.nhs.uk/ourservices/contactus/nhscomplaints
ਜਾਂ NHS Direct Wales ਨੂੰ 0845 4647 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ

ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?

ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਗੇ:

»» ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਕਰਨਗੇ।

»» ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਗੇ।

»» ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ ਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

»» ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱ ਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਟੀਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਵੱ ਖਰੇ ਫਾੱਰਮੈਟ ਵਿੱ ਚ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੱ ਡਾ ਪ੍ਰਿੰ ਟ, ਬ੍ਰੇਲ ਜਾਂ
ਔਡੀਓ।

ਮੈਨੰ ੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰ ਤਾ ਬਾਰੇ ਕਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਦੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ
12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਵੱ ਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਹੀ
ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਸਬੰ ਧੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰ ਤਾ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ
ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੌ ਣ ਚਿੰ ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਚਿੰ ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ,
ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਚਿੰ ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰ ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?

ਹਾਂ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਕਾਉਂਸਿਲ (Community Health Council) ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ
ਵਕਾਲਤ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਕਾਉਂਸਿਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ:
ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱ ਚ ਬੋਰਡ ਆੱਫ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਕਾਉਂਸਿਲ (Board of Community
Health Councils) 02920 235558
www.communityhealthcouncils.org.uk
enquiries@waleschc.org.uk

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਿੰ ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਟੀਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹ ਕਰੇਗੀ:

»» ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਇੱ ਕ ਮੀਟਿੰ ਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

»» ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ
ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨਗੇ।

»» ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰ ਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਕਾਰਜ ਦਿਨਾਂ
ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ
ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱ ਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ
ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਕੁਝ ਚਿੰ ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਵੱ ਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਵੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ
ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਫਾੱਰ ਵੇਲਜ਼ (Public Services Ombudsman for Wales) ਨੂੰ ਸੰ ਪਰਕ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਫਾੱਰ ਵੇਲਜ਼
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0300 790 0203
www.ombudsman-wales.org.uk
ਪਤਾ: 1 Ffordd yr Hen Gae
Pencoed
CF35 5LJ

Mae’r ddogfen yma hefyd ar gael yn Gymraeg. ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱ ਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
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