
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ
ਵੇਲਜ਼ ਵਵੱਚ NHS ਬਾਰੇ ਵਚੰਤਾ 
ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ



ਮੈਨੰੂ ਵਕਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ
ਇਸਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਂ ਇਲਾਿ ਵਵਚ ਸਾਵਮਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਵਚੰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ ਕਰਨਗੇ। 

ਿੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੁੰ ਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਿਾਂ ਟ੍ਰਸਟ ਦੀ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੀਮ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰ ੇਕੋਈ ਵਚੰਤਾ ਹ,ੈ ਿ ੋਤੁਸੀਂ ਿਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਵਟਸਨਰ 
(ਿੀ.ਪੀ.), ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਿਾਂ ਐਨਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 
ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਪ੍ਰੈਕਵਟਸ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਇਸਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਹੋ, ਪਰ ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਨੰੂ ਵੀ ਅਵਿਹਾ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਵਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਰੇਕ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਿਾਂ ਟਰਸਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਟੀਮ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 
ਦੇ ਵੇਰਵ ੇਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੇਲਜ਼ ਵਵੱਖੇ ਵਸਹਤ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤ ੇਿਾਓ  
www.wales.nhs.uk/ourservices/contactus/nhscomplaints  
ਿਾਂ NHS Direct Wales ਨੰੂ 0845 4647 ‘ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ

ਵੇਲਜ਼ ਵਵੱਚ NHS ਦਾ ਉਦੇਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ 
ਇਲਾਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਕੰਮ ਉਮੀਦ 
ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰ ਦੇ। 
ਿਦੋਂ ਅਵਿਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਂ ਇਲਾਿ 
ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀਆਂ 
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਿੋ ਉਹ ਿਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ ਵਕ ਕੀ ਗਲਤ 
ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸਸ 
ਕਰ ਸਕਣ। 

NHS ਵੇਲਜ਼ ਵਵੱਚ ਅਵਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਕਵਰਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ 
ਹੈ ਵਿਸਨੰੂ ‘ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ’ ਵਕਹਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ।

www.wales.nhs.uk/ourservices/contactus/nhscomplaints


ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੀਮ ਿਾਂ ਪ੍ਰੈਕਵਟਸ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?
ਉਹ ਇਹ ਕਰਨਗ:ੇ
 » ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਵਚੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਲਦੀ ਤੋਂ ਿਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸਸ 
ਕਰਨਗੇ।

 » ਤੁਹਾਡੀਆ ਂਵਚੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਧਆਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ  ਿਾਂ ਇਲਾਿ ਨਾਲ ਿੁੜ ੇ
ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।

 » ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਹੀ ਵਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।

 » ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣਗੇ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ।

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਟੀਮ ਿਾਂ ਪ੍ਰੈਕਵਟਸ ਨੰੂ ਦੱਸ ੋਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਿਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਖਰ ੇਫਾੱਰਮੈਟ ਵਵੱਚ ਹੈ ਵਿਵੇਂ ਵੱਡਾ ਵਪ੍ਰੰ ਟ, ਬ੍ਰੇਲ ਿਾਂ 
ਔਡੀਓ।

ਮੈਨੰੂ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਵਚੰਤਾ ਬਾਰ ੇਵਕੰਨੀ ਿਲਦੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ
ਵਿੰਨੀ ਿਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਬਹਤਰ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ  ਅਵਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 
12 ਮਹੀਵਨਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੇਕਰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਹੀ 
ਕਾਰਨ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟੀਮ ਿਾਂ ਪ੍ਰੈਕਵਟਸ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਚੰਤਾ ਦਾ ਵਨਬੇੜਾ 
ਕਰਨ ਯੋਗ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੌਣ ਵਚੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵਚੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ, 
ਦੋਸਤ ਿਾਂ ਵਰਸਤੇਦਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਚੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹਨਾਂ 
ਨੰੂ ਅਵਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਲਖਤ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਕੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਚੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਸਵਹਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ 
ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾਂ?
ਹਾਂ। ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਹੈਲਥ ਕਾਉਂਵਸਲ (Community Health Council) ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ 
ਵਕਾਲਤ ਸੇਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਵਹਯੋਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕ ੇਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹੈਲਥ ਕਾਉਂਵਸਲ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰੋ: 
ਵੇਲਜ਼ ਵਵੱਚ ਬੋਰਡ ਆੱਫ ਕਵਮਉਵਨਟੀ ਹੈਲਥ ਕਾਉਂਵਸਲ (Board of Community 
Health Councils) 02920 235558  
www.communityhealthcouncils.org.uk  
enquiries@waleschc.org.uk

www.communityhealthcouncils.org.uk


 

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵਚੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ?ੈ
ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਟੀਮ ਿਾਂ ਪ੍ਰੈਕਵਟਸ ਇਹ ਕਰੇਗੀ:
 » ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇੱਕ ਮੀਵਟੰਗ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 » ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਂ ਇਲਾਿ ਨਾਲ ਿੁੜੇ 
ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।

 » ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ ਹੋਵੇਗਾ ਵਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਚੰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਕਾਰਿ ਵਦਨਾਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਵਾਬ ਦੇਣ। ਿੇਕਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿਵਾਬ ਨਹੀਂ 
ਵਦੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਵਕ ਉਹ ਅਵਿਹਾ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਦੋਂ 
ਿਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਕੁਝ ਵਚੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਵਵੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਵੀ ਸੰਤੁਸਟ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ
ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਬੋਰਡ ਦੇ ਿਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸਟ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਵਲਕ ਸਰਵਵਵਸਿ 
ਓਮਬਡਸਮੈਨ ਫਾੱਰ ਵੇਲਜ਼ (Public Services Ombudsman for Wales) ਨੰੂ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

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