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ਟਰੱ ਸਟ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ, ਦੇ ਪਰਤੀਕਰਮ
- ਟਟੱ ਪਣੀਆਂ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਟਸ਼ਕਾਇਤਾਂ - ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਟਿਸ ਟਵੱ ਚ ਮਰੀਜ਼, ਮੁਲਾਕਾਤੀ, ਟਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸੰ ਗਠਨ
ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਕੇਂਦਰ
ਵਵਿੱ ਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਰਬੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੁੁੰ ਦਾ
ਹੈ ਿਾਂ ਮਾੜਾ, ਟਕਉਂਟਕ ਇਸ ਨਾਲ ਿੋ ਗੱ ਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੁੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਅਤੇ
ਉਸ ਤੋਂ ਟਸੱ ਖਣ ਟਵੱ ਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਿੋ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੁੰ ਅਗਲੇ ਰੀ
ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਟਵੱ ਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ

ਪਟਹਲੀ ਵਾਰੀ, ਿੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਕੋਈ ਟਚੁੰ ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਿਾਂ

ਤਾਲਮੇਲ ਸੇਵਾ (PALS)

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਸ਼ਨ ਹਨ ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ

ਹਸਪਤਾਲ ਟਵੱ ਚ ਹੋਣਾ, ਇਲਾਿ ਕਰਵਾਉਣਾ

ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰੋ।

ਿਾਂ ਇਲਾਿ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟਕਸੇ
ਟਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਚੁੰ ਗੇ
ਸਮੇਂ ਟਵੱ ਚ ਵੀ ਤਣਾਅਪਰਨ ਹੁੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਵੱ ਸੋਂ ਨੁੰ ਅਟਤ-ਉੱਤਮ ਦੇਖਭਾਲ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਿੋ
ਟਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਿਾਣ ਹਾਂ ਅਤੇ
ਸਾਨੁੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਨਭਾਉਣ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ।
ਅਟਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੇ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਟਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੁੰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਿਾ
ਰਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਸਮੱ ਟਸਆਵਾਂ ਿਾਂ
ਟਚੁੰ ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਿਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੁੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਵਾਰਡ ਟਸਸਟਰ, ਕਟਲਟਨਕ ਟੀਮ ਿਾਂ ਮੈਟਰਨ
ਿੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਚੁੰ ਤਾਵਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ
ਹੁੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਪਟਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ
ਡਾਕਟਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਿੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਦਾ ਤਾਂ
ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਲਾਹ ਅਤੇ
ਤਾਲਮੇਲ ਸੇਵਾ (PALS) ਤੱ ਕ ਪਹੁੁੰ ਚ ਕਰੋ।

PALS ਕੀ ਹੈ?

ਗੁਪਤਤਾ

PALS ਟਰੱ ਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ,

PALS ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਐਪਰ, ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਦੇ ਿਾਂ

ਟਰਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਟਿਹਨਾਂ ਨੁੰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ
ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਿੋ ਸਾਡੇ ਵੱ ਲੋਂ
ਮੁਹੱਈਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਟਕਸੇ ਵੀ ਪਟਹਲ ਬਾਰੇ
ਟਟੱ ਪਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੁੰ ਗੀ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਾਂ ਮਾੜੀ,
ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਬੁੰ ਧਤ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੁੰ
ਭੇਿ ਕੇ ਿਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱ ਟਦਆਂ ਦਾ
ਟਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਟਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। PALS ਟਰੱ ਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਸੁਤੁੰਤਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।

ਟਚੁੰ ਤਾ ਦਾ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਟਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਟਵੱ ਚ
ਮਦਦ ਲਈ, PALS ਨੁੰ ਸੁੰ ਗਠਨ ਅੁੰ ਦਰਲੇ ਦਿੇ
ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਕਰਨ ਿਾਂ ਇਸ ਨੁੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ
ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ PALS ਟੀਮ ਨੁੰ ਦੱ ਸ ਟਦਓ।

PALS ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ
ਸਾਡੇ ਈਟਲੁੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਨੌਰਥਟਵੱ ਕ
ਪਾਰਕ

ਹਸਪਤਾਲ

ਅਤੇ

ਸੇਂਟ

ਮਾਰਕਸ

ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਮਰਟਪਤ
PALS ਟੀਮਾਂ ਹਨ।
PALS ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ
ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਵਹਰ 4:30 ਵਜੇ ਤਿੱ ਕ ਖੁਿੱ ਲਹੇ
ਰਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰੌਪ ਇਨ ਸੇਵਾ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਧਤ ਮੁੱ ਟਦਆਂ ਲਈ, ਟਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨੌਰਥਟਵੱ ਕ ਪਾਰਕ ਟੀਮ ਨਾਲ
ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ:

PALS ਟੀਮ ਨਾਲ ਅੱ ਗੇ ਟਦੱ ਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਮੇਲ
ਰਾਹੀਂ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

LNWH-tr.PALS@nhs.net
ਸਾਡੀ PALS ਟੀਮ ਹੋਰਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ
ਕਰਨ ਟਵੱ ਚ ਟਵਅਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੰ ਪਰਕ ਫੇਰ ਆਨਸਰਫ਼ੋਨ ਨਾਲ
ਕਰਵਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਵੇਰਟਵਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ
ਸੁਨੇਹਾ ਟਦਓ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਛੇਤੀ
ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੁੰ ਮੁੜ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ।

ਰਸਮੀ ਵਿਕਾਇਤ
ਕਰਨੀ
PALS ਟੀਮ ਇੱ ਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱ ਟਦਆਂ ਲਈ
ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿੋ
ਸੁੰ ਭਾਵੀ ਰਪ ਟਵੱ ਚ 1 ਤੋਂ 2 ਟਦਨਾਂ ਅੁੰ ਦਰ
ਸੁਲਝਾਏ ਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਿੇ ਇਹ ਮਟਹਸਸ
ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਟਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਚੁੰ ਤਾਵਾਂ ਲਈ
ਟਜ਼ਆਦਾ ਗਟਹਰਾਈ ਟਵੱ ਚ ਿਾ ਕੇ ਿਾਂਚ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਿਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟਕ
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱ ਦੇ ਨੁੰ ਰਸਮੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਵੱ ਿੋਂ
ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ PALS ਟੀਮ ਦਾ ਇੱ ਕ
ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ
ਹੈ। ਸੱ ਿੇ ਪਾਸੇ ਟਦੱ ਤੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਇਹ
‘ਰਸਮੀ ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ’ ਟਕਤਾਬਚਾ ਰਸਮੀ
ਟਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਟਦੁੰ ਦਾ
ਹੈ।

ਿਲਾਘਾ ਅਤੇ ਵ ਿੱ ਪਣੀਆਂ
ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਨੁੰ ਵਧੀਆ ਤਿਰਬਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ
ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੁੰ ਧਾਂ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੁੰ
LNWH-tr.PatientRelations@nhs.net’ਤੇ ਿਾਂ
020 8869 2026’ਤੇ ਦੱ ਸੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਟਕ ਇਸ ਨੁੰ ਸਬੁੰ ਧਤ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ
ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਿੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਰਬੇ
ਤੋਂ ਟਸੱ ਖ ਸਕੀਏ।

ਪਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਤਰੀਕੇ
ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਿੀਹ ਟਦੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਿ ਬਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤਰੀਟਕਆਂ
ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪਰਤੀਕਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਇੱ ਥੇ ਟਦਓ:
www.careopinion.org.uk

NHS ਚੁਆਇਸਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੱ ਥੇ ਆਪਣੇ
ਤਿਰਬੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੁੰ ਦੱ ਸੋ: www.nhs.uk
ਸਾਨੁੰ ਟਵੀਟ ਕਰੋ: @LNWH_NHS
iWantGreatCare ਨਾਲ ਇੱ ਥੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਕਰੋ :

www.iwantgreatcare.org

ਅਸਾਨ ਪੜਹਨਯੋਗ,
ਵੱ ਡਾ ਛਾਹੇ

@LNWH_NHS

ਿਾਂ ਬਰੇਲ।

ਪਰਤੀਕਰਮ ਫਾਰਮ
ਿੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਟੱ ਪਣੀਆਂ, ਪਰਤੀਕਰਮ ਿਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੁੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ
’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁੰ ਵਾਰਡ ਟਵੱ ਚ ਿਾਂ ਆਊਟਪੇਸ਼ੇਂਟ
ਟਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਟਵੱ ਚ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੱ ਕ ਮੈਂਬਰ ਨੁੰ ਦੇ ਟਦਓ, ਿੋ ਇਸ ਗੱ ਲ ’ਤੇ ਟਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਕ ਤੁਹਾਡੀ
ਟਕੱ ਥੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਟਲੁੰਗ ਅਤੇ ਨੌਰਥਟਵੱ ਕ ਪਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ
PALS ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰਤੀਕਰਮ ਬਕਸੇ ਟਵੱ ਚ ਇਸ ਨੁੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰਪ ਟਵੱ ਚ
ਸਾਨੁੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਟੱ ਪਣੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਟਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਟਿਹਾ ਹੀ ਕਰੋ:

ਵਮਤੀ
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ
ਨਾਮ
ਪਤਾ
ਿਨਮ ਟਮਤੀ
ਹਸਪਤਾਲ ਨੁੰਬਰ (ਿੇ ਪਤਾ ਹੈ)
ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ
ਈਮੇਲ

ਵ ਿੱ ਪਣੀ/ਸੁਝਾਅ/ਪਰਤੀਕਰਮ

ਅਗਲੇ ਸਫੇ ’ਤੇ ਿਾਰੀ...

ਵ ਿੱ ਪਣੀ/ਸੁਝਾਅ/ਪਰਤੀਕਰਮ

