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દરદીઓ, મુલાકાતીઓ, સગા-સંબધ
ં ીઓ અને કેરસસના સમાવેશ

સાથે,– અમારી સેવાના બધાજ ઉપયોગ કરનારાઓ પાસેથી ધ
ટ્રસ્ટ – ટીકા-ટટપ્પણીઓ, પ્રશંસા અને ફટરયાદોના ફીડબેક –
પુર્નિવેશનને આવકારે છે .

અમે ધ્યાનપ ૂર્વક શ્રર્ણ
કરનારી સંસ્થા છીએ અને
અમે જે કં ઈ બધ ુ કરીએ
તેમાં દરદીઓની કે રને
સંભાળ) કે ન્દ્રીય સ્થાને
રાખીએ છીએ.

અમે તમારા અનુભવો, પછી ભલે તે સારા અથવા ખરાબ હોય, તે
સાંભળવાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ, કારણકે આવુ કરવાથી જે કંઈ અયોગ્ય થયુ હોય
તેને યોગ્ય કરવામાં અમને તે મદદરૂપ બની, અને તેમાંથી જ્ઞાન મેળવી અને અમે
શુ ં સારુ કરી રહયા છે તેમાં વ ૃધ્ધધ કરવાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ.

પેશન્દ્ટ અડર્ાઈસ એન્દ્ડ
લિએઝન સર્ર્િસ

(PALS)

હોસ્સ્પટલમાં રહી, સારવાર લઈ
અથવા જે કોઈ સારવાર મેળવી રહયુ
હોય તેની દે ખભાળ કે સંભાળ લેવાનુ ં
શ્રેષ્ઠ સમયે તણાવભયુસ હોય છે .
સ્થાર્નક રહેવાસીઓને જે અમે
સવસશ્રેષ્ઠ સંભાળ કે કે ર પ ૂરી પાડી
રહયા હોય તેની જવાબદારીઓથી
અમે વાકે ફ હોઈએ છીએ, અને
કમ્ય ૂર્નટટને સેવા આપવામાં અમે
ઘણોજ ગવસ લઈએ છીએ.
તમને અથવા તમારા પટરવારના
સભ્યોને જે કેર કે સાર- સંભાળ
મળતી હોય તે ર્વષે કદાચ કોઈ
સમયે સમસ્યાઓ અથવા ટફકરચચિંતા હોઈ શકે અને અમે હંમેશા
આવી વસ્તુ- સ્સ્થર્તને યોગ્ય સ્થાને
મ ૂકવાની તકને આવકારીએ છીએ.

સૌ પ્રથમ, જો તમને કોઈ ટફકર- ચચિંતા
અથવા પ્રશ્નો કે શંકાઓ હોય તો, કૃપા કરી
સ્ટાફના સીર્નઅર કે અગ્રવતી સભ્ય
જેવાકે વોડસ ર્સસ્ટર, ધ્લલર્નક ટીમ અથવા
મેટ્રન સાથે વાતચીત કરશો. જો તમારી
ટફકર- ચચિંતાને મેટડકલ સારવાર સાથે
સંબધ
ં હોય, તો તમે આવી મેટડકલ
ટીમના સભ્ય સાથે વાતચીત કરવાની
ર્વનંતી કરી શકો કે જેઓ તમારી અથવા
તમારા પટરવારના સભ્યની દે ખભાળ
લેતા હોય.
જો આવુ કરવાથી તમારા વાદર્વવાદ કે ઈશ્ય ૂનો ઉકે લ આવી ન શકે
તો અમારી પેશન્ટ ચલએઝન સર્વિસનો
(PALS) અચભગમ સાધશો.

Patient Advice and Liaison Service (PALS)

PALS એ શ ંુ છે ?

ગોપનીયતા (કોન્ન્દ્િડેનશ્યાલિટટ)

અહીંયા PALS ટ્રસ્ટના દરદીઓ, સગા –
સંબધ
ં ીઓ અને મુલાકાતીઓને મદદરૂપ
રહેવા માટે છે , કે જેઓને કદાચ માટહતી,
સલાહ- સ ૂચનની જરૂર હોય, અથવા
જેઓ કોઈ ટીકા- ટટપ્પણી કરવાની
ઈચ્છા રાખતા હોય, પછી ભલે તે
હકારાત્મક અથવા નકારાત્મક હોય, અને
જે અમારા તરફથી પ ૂરી પાડવામાં
આવતી સે વાઓના કોઈ પણ પાંસાઓ
ર્વષે હોય. તે ઓ તમને આવા વાદર્વવાદો કે ઈશ્ય ૂને સ્ટાફના
લાગતાવળગતા સભ્યને ઉલ્લેખ કરી
અથવા તમારા માટે તે ઓનો સંપકસ કરી,
તેનો ઉકે લ શોધવામાં મદદરૂપ બની
શકે . PALS આવા ટ્રસ્ટની બહાર કોઈ
ર્નષ્પક્ષ એડવોકર્સ સર્વિસ ર્વષે પણ
તમને માટહતી પ ૂરી પાડી શકે .

PALS એ ખાનગી કે ગોપનીય સર્વિસ

છે . આમ છતાં પણ, કોઈ પણ ઈશ્ય ૂ
અથવા ટફકર- ચચિંતાનો સંપ ૂણસ પણે ઉકે લ
કાઢવામાં મદદરૂપ બનવા, PALS
ટીમને કદાચ સંસ્થાની અંદરના રહેલ
બીજા સ્ટાફને માટહતી જાહેર અથવા શે ર
કરવાની જરૂર રહે. જો આવી રીતે તમને
તમારી માટહતી શે ર કરવાની ઈચ્છા ન
હોય તો કૃ પા કરી PALS ટીમને જણાવશો.

PALS નો

સંપકવ કરર્ા ર્ર્ષે

અમારી પાસે અમારી બન્ને Ealing
Hospital અને Northwick Park
Hospital અને St Mark’s Hospital
ના સ્થળે સમર્પિત થયે લ PALS ની
ટીમ હોય છે .

PALS નું કાયાવ િય (ઓટિસ)
સર્ારના 9:30 અને બપોરના 4:30
વચ્ચે ખુલ્લુ હોવાથી, ડ્રોપ ઈન કે
મળવા માટે ની સેવા પ ૂરી પાડે છે .

PALS ટીમનો સંપકસ ઈમેઈલ દ્વારા પણ
કરી શકાય

LNWH-tr.PALS@nhs.net
અમારી PALS ટીમ કદાચ બીજા
ૃ
દરદીઓને મદદ કરવામાં કાયસ પ્રવત
હોવાથી, ત્યારબાદ તમને કદાચ
આન્સર ફોનથી જોડાણ કરવામાં
આવશે. કૃ પા કરી તમારી સંપકસ
કરવાની ર્વગતો સાથે સંદેશો છોડશો,
અને ટીમના કોઈ એક સભ્ય શકય હશે
તે ટલી જલદીથી તમારો વળતો સંપકસ
કરશે.
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ર્ર્ર્િપ ૂર્વકની િટરયાદ કરર્ા
ર્ર્ષે
PALS ટીમ કદાચ 1 થી 2 ટદવસની અંદર

તમારા મુદ્દાઓનો ઉકે લ લાવવા મદદરૂપ
બની અને ઉપયોગી રહેવા અહીંયા હોય
છે . જો એવું લાગે કે તમારી ટફકરચચિંતાનું વધારે ઉંડાણપ ૂવસ ક ઝીણવટભરી
તપાસ કરી ખાતરી કરવાની હોય અથવા
જો તમે તમારા મુદ્દાઓને કોઈ
ર્વર્ધપ ૂવસ કની ફટરયાદ તરીકે ઉપસ્સ્થત
કરવાનો ર્નણસય કરો, તો આ ર્વષે
PALSના ટીમના સભ્ય તમને સલાહસ ૂચન આપી શકે . જમણી બાજુ ‘મે કીંગ
અ ફોમસ લ કમ્પલેઈન્ટ-ર્વર્ધસરની
ફટરયાદ કરવાની’ પર્િકાનું ચચિ, તમને
ર્વર્ધપ ૂવસ કની ફટરયાદ કે વી રીતે કરી
શકાય તે ર્વષે માટહતી પણ આપે છે .

િટરયાદો અને પ્રશંસાઓ
જયારે તમારી પાસે સંતોષકારક અનુભવ હોય
ત્યારે કૃપા કરી અમારી પેશન્ટ ટરલેશન્સ ટીમને

LNWH-tr.PatientRelations@nhs.net
ઉપર અથવા 020 8869 2026 ઉપર
જણાવશો અને અમે ખાતરી કરીશું કે આ
યોગ્ય સ્ટાફ અને ટીમ સાથે તે શે ર કરવામાં
આવે છે જેથી કરીને અમે તમારા
અનુભવમાંથી માટહતી- જ્ઞાન મે ળવી
શકીએ.

ુ ર્નિર્ેશન છોડી જર્ા માટે ર્ૈકલ્પપક માગો
િીડબે ક કે પન
જો તમને પસંદ પડે તો, તમે બીજી રીતે ઓનલાઈન ઉપર તમે કે ર અને સારવાર ર્વષે
પુનર્નિવેશન- ફીડબેક પ ૂરું પાડી શકો.

તમારો અચભપ્રાય આપો:

www.careopinion.org.uk
તમારા અનુભવ ર્વષે અમને જણાવો
NHS ચોઈસીસ મારફતે : www.nhs.uk
અમને ટવીટ કરો: @LNWH_NHS

iWantGreatCare:
www.iwantgreatcare.org

જો તમને કોઈ જુ દી રચનામાં આ માટહતી અથવા પિવ્યવહાર જોઈતો
હોય તો, કૃ પા કરી અમને જણાવો જેમકે ેઃ
સહેલાઈથીવાંચી શકાય,
મોટા ફોન્ટમાં

@LNWH_NHS

અથવા અંધચલર્પમાં

ુ ર્નિર્ેશન આપર્ા માટે ન ંુ િોમવ
િીડબેક- પન
અમારી સર્વિસ - સે વા ર્વષે જો તમારી પાસે કોઈ ટીકા- ટટપ્પણીઓ, ફીડબેક
અથવા સ ૂચનો હોય તો, તે સાંભળવા અમે ખુશી થઈશુ.ં કૃ પા કરી આ ફોમસ પ ૂણસ
કરી અને વોડસ ઉપરના સ્ટાફના સભ્યને અથવા આઉટપે શન્ટસ ટડપાટસ મે ન્ટમાં તે
આપશો કે જેનો આધાર કયાં તમને કે રનું ર્વતરણ કરવામાં આવ્યુ હોય.
ર્વકલ્પમાં, તમે તે ને ઈચલિંગ (Ealing) અને નોથસ વીક પાકસ હોસ્સ્પટલમાં
(Northwick Park Hospital) આવેલ PALS ની ઓટફસીસની બહાર ફીડબેક
બોકસમાં તે પોસ્ટ કરી શકો. જો તમને કોઈ નામ આપ્યા વગર- નનામીરીતે તમારી
ટીકા- ટટપ્પણીઓ આપવાની ઈચ્છા હોય તો, કૃ પા કરી તેમ કરશો.
તારીખ
દરદીની ર્ર્ગતો
નામ
સરનામુ
જન્મતારીખ
હોસ્સ્પટલ નંબર (જો માટહતી હોય)
ટે ચલફોન
ઈમેઈલ

ટીકા- ટટપ્પણીઓ/ સ ૂચનો/પુર્નિર્ેશન (િીડબેક)

પાછળના પાને ચાલુ...

ટીકા- ટટપ્પણીઓ/ સ ૂચનો/પુર્નિર્ેશન (િીડબેક)

