PALS and Complaints Department

ਂ ਲਿਏਜ਼ਨ ਸਰਲਵਸ
ਪੇਸ਼ੰਟ ਅਡਵਾਈਸ ਐਡ
(PALS) ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਲਡਪਾਰਟਮੈਂਟ
ਮਰੀਜ਼ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਕਤਾਬਚਾ

ਂ ਲਿਏਜ਼ਨ ਸਰਲਵਸ
ਪੇਸ਼ੰਟ ਅਡਵਾਈਸ ਐਡ
ਕੋਈ ਲਚੰ ਤਾ ਜਤਾਉਣੀ ਜਾਂ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ

ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਹਤਰੀਨ ਕਿਆਰ

ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਲੇ । ਪਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ

ਉਿੀਦਾਂ ਪਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਅਕਜਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ , ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱ ਲੋਂ ਪਰੀ ਵਾਹ
ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਜਾਂ ਕਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸਬਕ
ਕਸੱ ਖਾਂਗੇ।

ਮੈਂ ਲਕਸ ਨਾਿ ਗੱ ਿ ਕਰਾਂ?

ਕਜੱ ਥੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵੇ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡ ਜਾਂ ਕਡਪਾਰਟਿੈਂਟ ਦੇ ਇੂੰ ਚਾਰਜ

ਕਵਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ, ਕਕਉਂਕਕ ਉਹ ਿਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੂੰਤ ਕਨਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
ਂ ਕਲਏਜ਼ਨ ਸਰਕਵਸ (PALS) ਨਾਲ ਵੀ
ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਦਦ ਲਈ ਪੇਿੂੰਟ ਅਡਵਾਈਸ ਐਡ
ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

PALS ਟੀਿ ਸਾਡੇ ਿਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਵੱ ਚ ਕੂੰ ਿ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਰੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ

ਪਕਰਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਕਲਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਨਰਪੱ ਖ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਲਾਹ ਿੁਹੱਈਆ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੈ।

PALS ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੇ ਕੂੰ ਿ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:


ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਚੂੰ ਤਾਵਾਂ, ਪਰਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ



ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਿੱ ਕਸਆਵਾਂ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰਨੀ



NHS ਦੀ ਕਿਕਾਇਤ ਪਰਕਕਕਰਆ ਅਤੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਨੀ

PALS ਨਾਿ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:
ਫ੍ਰੀਫ੍ੋਨ:

0800 073 0510 (ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਿਾਿ 5 ਵਜੇ ਤੱ ਕ, ਸੋਿਵਾਰ ਤੋਂ ਿੁੱ ਕਰਵਾਰ)

ਈਮੇਿ:

dgft.pals@nhs.net

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਜਾਂ ਕਿਕਾਇਤ GP, ਪਕਰਵਾਰਕ ਡੈਂਕਟਸਟ, ਫਾਰਿਾਕਸਸਟ, ਜਾਂ ਆਪਟੀਿੀਅਨ
ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀਗਤ ਪਰੈਕਕਟਸ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਗੱ ਲ

ਕਰੋ। ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਕਲ ਕਕਿਿਨਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ NHS ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ
ਨੂੰ 0300 311 22 33 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਲਸ਼ਕਾਇਤਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਿੀ ਕਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕ ਜਾਂ ਈਿੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਲਖਤੀ ਰਪ ਕਵੱ ਚ; ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੂੰ ਪਲੇਂ ਟਸ ਕਡਪਾਰਟਿੈਂਟ ਜਾਂ ਚੀਫ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਕਊਕਟਵ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਸ਼ਕਾਇਤ
ਕਰਨ ਨਾਿ ਹਸਪਤਾਿ ਲਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਿਾਜ 'ਤੇ ਲਕਸੇ ਤਰਹਾਂ ਨਾਿ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।
ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਲਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ:
ਫ੍ੋਨ:

01384 321035

ਈਮੇਿ:

dgft.complaints@nhs.net

ਪਤਾ:

Complaints Department or Chief Executive
The Dudley Group NHS Foundation Trust
2nd Floor, South Block
Russells Hall Hospital
Dudley, West Midlands
DY1 2HQ

ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਕੂੰ ਪਲੇਂ ਟਸ ਕਡਪਾਰਟਿੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਕਾਇਤ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦੱ ਸੇਗਾ ਜਦੋਂ
ਕਿਕਾਇਤ ਪਰਕਕਕਰਆ ਪਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ
ਿੁਕੂੰਿਲ ਹੋਣ ਕਵੱ ਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ ਕਵਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕਿਲਣ ਦਾ ਿੌਕਾ
ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਕਾਇਤ ਪਰਕਕਕਰਆ ਪਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਕਉਕਟਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਾ ਕਲਖਤੀ
ਉੱਤਰ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ।

ਮੈਨੰ ਰਸਮੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਿਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਕੱ ਥੋਂ ਲਮਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?
NHS ਕੂੰ ਪਲੇਂ ਟਸ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸਰਕਵਸ ਇੱ ਕ ਿੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਤੂੰਤਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਕਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਫ੍ੋਨ:

0300 456 2370

ਟੈਕਸਟ:

81025

ਈਮੇਿ:

pohwer@pohwer.net

ਪਤਾ:

POhWER, PO Box 14043, Birmingham B6 9BL

ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ
ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੋਂ ਖੁਿ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੂੰ ਪਲੇਂ ਟਸ ਕਡਪਾਰਟਿੈਂਟ ਨਾਲ
ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸਿੀਕਖਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੂੰ ਤਜ਼ਾਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਂ ਹੈਲਥ ਸਰਕਵਸ ਓਿਬਡਸਿੈਨ (PHSO) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਾਿਲੇ ਦੀ
ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਿੈਂਟਰੀ ਐਡ
ਸਿੀਕਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਕ PHSO ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਕਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਕਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕਦੂੰ ਦੇ। (ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ
ਕਨਪਟਾਰੇ ਵੱ ਜੋਂ ਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)।

ਂ ਹੈਿਥ ਸਰਲਵਸ ਓਮਬਡਜ਼ਮੈਨ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ:
ਪਾਰਲਿਆਮੈਂਟਰੀ ਐਡ
ਫ੍ੋਨ:

0345 015 4033

ਵੈੈੱਬ:

www.ombudsman.org.uk

ਪਤਾ:

Millbank Tower, London SW1P 4QP

ਿੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਮਬਡਜ਼ਮੈਨ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ:
ਫ੍ੋਨ:

0300 061 0614

ਵੈੈੱਬ:

www.lgo.org.uk

ਪਤਾ:

PO Box 4771, Coventry CV4 0EH

ਗੁਪਤਤਾ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਦੂੰ ਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ , ਤਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਹਿਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਚੂੰ ਤਾ ਜਾਂ ਕਿਕਾਇਤ ਕਵੱ ਚ ਹੋਰ ਸੂੰ ਗਠਨ ਵੀ ਿਾਿਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਸਹਤ-ਸੂੰ ਭਾਲ
ਸੂੰ ਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਿੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪਕਹਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਕਸੇ ਲਵਕਿਪਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਰਪ ਲਵੱ ਚ ਿੈ ਣੀ ਚਾਹੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਿਈ ਵੱ ਡੇ ਅੱ ਖਰਾਂ
ਲਵੱ ਚ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਨਾਿ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਿੇ ਰਪ ਲਵੱ ਚ, ਤਾਂ ਲਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰ 0800 073 0510 'ਤੇ
ਂ ਲਿਏਜ਼ਨ
ਕਾਿ ਕਰੋ ਜਾਂ dgft.pals@nhs.net 'ਤੇ ਈਮੇਿ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੰਟ ਅਡਵਾਈਸ ਐਡ
ਸਰਲਵਸ ਨੰ ਲਚੱ ਠੀ ਲਿਖੋ।
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