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Trustul apreciază feedback-ul - comentariile,
complimentele sau reclamațiile - de la toți utilizatorii
serviciilor noastre, inclusiv pacienții, vizitatorii, rudele
și îngrijitorii.

Suntem o
organizație care știe
să asculte, iar
îngrijirea pacientului
este în centrul
tuturor acțiunilor
noastre.

Împărtășiți-ne experiența dumneavoastră,
bună sau rea, deoarece aceasta ne ajută să
îndreptăm ceea ce n-a mers bine, să învățăm și
să îmbunătățim ceea ce facem bine.
Serviciul de consiliere
și legătură cu pacienții
(PALS)
A fi în spital, sub tratamentul
sau îngrijind o persoană care
se află sub tratament este
stresant de cele mai multe ori.
Suntem
conștienți
de
responsabilitatea pe care o
avem în asigurarea unei
îngrijiri excelente pentru
populația locală și suntem
foarte mândri să putem sluji
comunitatea.
Vor exista momente în care
dumneavoastră sau membrul
familiei dvs. puteți avea
probleme sau
aveți îngrijorări cu privire la
îngrijirea primită și întotdeauna
apreciem șansa de a îndrepta
acest lucru.

În primul rând, dacă aveți
nelămuriri sau întrebări, vă
rugăm să cereți să vorbiți cu un
membru
superior
al
personalului, cum ar fi asistenta
șefă,
echipa
clinică
sau
infirmiera șefă. În cazul în care
preocupările dvs. se referă la
tratamentul medical, puteți
solicita, de asemenea, să
discutați cu un membru al
echipei medicale care se ocupă
de dvs. sau de membrul familiei
dvs.
Dacă acest lucru nu rezolvă
problema, vă rugăm să
contactați
Serviciul
de
consiliere și legătură cu
pacienții (PALS).
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Ce este PALS?

Confidenţialitatea

PALS au rolul de a ajuta pacienții,
rudele și vizitatorii Trustului, care
au nevoie de informații, consiliere
sau doresc să facă un comentariu,
pozitiv sau negativ, cu privire la
orice aspect al serviciilor pe care le
oferim.
Aceștia vă pot ajuta să rezolvați
aceste probleme îndrumându-vă
către membrii relevanți ai
personalului
sau
prin
contactarea acestora pentru dvs.
PALS vă oferă, de asemenea,
informații privind serviciile
independente de consiliere din
afara Trustului.

PALS
este
un
serviciu
confidențial. Cu toate acestea,
pentru a ajuta la rezolvarea
completă a unei probleme sau
preocupări, este posibil ca
echipa PALS să fie nevoită să
dezvăluie sau să împărtășească
informațiile dvs. altor persoane
din cadrul organizației. Vă rugăm
să comunicați echipei PALS dacă
preferați ca informațiile dvs. să nu
fie partajate în acest fel.

Contact PALS
Avem echipe speciale PALS atât
la Ealing Hospital, cât și la
Northwick Park Hospital
și St Mark's Hospital.
Birourile PALS sunt deschise
între 9:30 și 16:30 și asigură un
serviciu de urgențe.

Pentru probleme legate de

Echipa PALS poate fi, de asemenea,
contactată prin e-mail
la
LNWH-tr.PALS@nhs.net
Echipa noastră PALS poate fi
ocupată ajutând alți pacienți și
puteți fi apoi conectat la un
sistem de asistență telefonică.
Vă rugăm să lăsați un mesaj cu
datele dvs. de contact și un
membru al
echipei vă va returna apelul cât
mai curând posibil.
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Cum se face o
reclamație
oficială
Echipa PALS este aici pentru a vă
asista și pentru a vă ajuta cu
probleme care pot fi rezolvate
pentru dvs. în decurs de 1 până la
2 zile. Dacă se va considera că
preocupările dvs. justifică o
investigație mai aprofundată
sau decideți că doriți să vă
propuneți problemele sub formă
de reclamație, un membru al
echipei PALS vă poate oferi
consiliere în acest sens. Această
broșură "Faceți o reclamație
formală", ilustrată în dreapta,
oferă, de asemenea, informații
despre cum să faceți o
reclamație oficială.

Complimente și comentarii
Vă rugăm să informați Echipa de relații cu pacienții la
LNWH-tr.PatientRelations@nhs.net
sau la 020 8869 2026 atunci când ați avut
o experiență bună și ne vom asigura că
este împărtășită cu personalul și echipele
corespunzătoare, astfel încât să putem
învăța din experiența dvs.

Metode alternative de a transmite feedback
Dacă preferați, puteți oferi feedback despre îngrijirea și tratamentul pe
care l-ați primit în alte moduri online:

Oferiți opinia dvs. la:
www.careopinion.org.uk
Comunicați-ne experiența dvs. prin intermediul
NHS Choices la: www.nhs.uk
Trimiteți un mesaj pe Tweeter la: @LNWH_NHS
iWantGreatCare la:
www.iwantgreatcare.org

caractere mari,
ușor de citit

@LNWH_NHS

sau braille.

Formular pentru feedback
Dacă aveți comentarii, feedback sau sugestii cu privire la serviciul
nostru, am fi încântați să le auzim. Completați acest formular și
predați-l unui membru al personalului în secție sau în
departamentul ambulatoriu, în funcție de locul în care ați primit
îngrijirile medicale.
Alternativ, îl puteți posta în caseta de feedback din afara birourilor
PALS de la Ealing Hospital și Northwick Park Hospital. Dacă doriți să ne
transmiteți comentariile dvs. anonim, vă rugăm să faceți asta.
Data
Detalii pacient
Nume
Adresă
Data nașterii
Numărul pacient (dacă îl cunoașteți)
Telefon
E-mail
Comentarii/Sugestii/Feedback

continuare pe verso...

Comentarii/Sugestii/Feedback

