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‘ਸੁਣਨ ਅਤੇ  
ਚਸੱਖਣ ਦੁਆਰਾ 
ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ'

ਸੁਧਰਨ ਚਿੱਿ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ
ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੰੂ 
ਰਿਹਤਰ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਿੱਧ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਨੰੂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਸੱਖ ਕੇ, 
ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਿੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ, ਸੁਰੱਰਖਅਤ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਤਰੀਰਕਆਂ ਨਾਲ ਿਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

• ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ
• ਮਰੀਜ਼ ਫੋਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਲਾਂ ਰਵਚ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣਾ
• ਿੁਣਵੱਤਾ ਸਮੀਰਖਆ ਰਵਚ ਰਹੱਸਾ ਲੈਣਾ

ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਾਨੰ ੂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲਈ, ਰਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਿਾਰੇ 
ਟੀਮ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ:
ਈਮੇਲ:  patientinvolvement@uhs.nhs.uk
ਟੈਲੀਫੋਨ: 023 8120 1676
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ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 
ਕਰਨਿੀਆਂ ਰਕ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਧਨ ਰਕਵੇਂ ਕਰਾਂਿੇ।  

ਉਹ:

• ਰਤੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਰਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਇਤ ਦੇ ਰਮਲਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਿੇ।

• ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਿੇ ਰਕ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਦਨਾਂ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਦੱਸਿੇਾ।

• NHS ਦੀ ਰਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਰਕਰਰਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਿਾਰੇ ਰਵਆਰਖਆ ਕਰਨਿੇ।

• ਰਜਸ ਘਟਨਾ ਿਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਰਵੱਚ ਿਾਮਲ ਰਕਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ
ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਿੇ।

• ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਹਮਤੀ ਿਣਾਉਣਿੇ ਰਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਰਕਵੇਂ ਜਵਾਿ ਦੇਵਾਂਿੇ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ
ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਰਕਸੇ ਮੀਰਟੰਿ ਰਵੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸਣਿੇ ਰਕ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਿਏ ਰਮਆਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਕਵੇਂ
ਸੁਧਾਰ ਕਰਾਂਿੇ।

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮੁੱ ਦਾ ਵਾਪਰਨ ਦੇ 12 ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਮੁੱ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਿਣ ਦੇ 12 ਮਹੀਰਨਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। 

ਰਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਿਾ ਜਾਂ 
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਰਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਰਹੱਸਾ ਨਹੀਂ ਿਣੇਿਾ। 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਸਰਰਵਸ ਓਮਿਡਜ਼ਮੈਨ (PHSO) ਨੰੂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੁਆਰਾ 
0345 015 4033 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈੱਿਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: 
www.ombudsman.org.uk

ਚਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਚਿੱਿ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਿਾਇਦ ਦੇਖੋ ਰਕ ਰਕਸੇ ਰਰਿਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਇਤ 
ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਹਣਾ ਮਦਦਿਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਵਕਲਪ ਚੁਣਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਹਮਤੀ ਮੰਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਰਕ ਤੁਸੀਂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਿਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਿੱਲਿਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਖਿੁ ਹੋ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਿਧ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਰੋਿੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਰਵੱਚ ਉਪਲਿਧ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਰਵੱਚ ਿਾਮਲ ਹੈ: 
• ਦੁਭਾਿੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ
• ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ
• ਵਕੀਲ
• ਮਾਨਰਸਕ ਰਸਹਤ ਸਿੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਸੁਤੰਤਰ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਰਵੱਚ ਿਾਮਲ ਹਨ:

ਮੈਂ ਚਕਸ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰਾਂ?
ਕੋਈ ਰਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਿ ਹੈ ਰਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਿਾਰੇ ਿੱਲ ਕਰਨਾ ਰਜਸ ਿਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿੁ ਨਹੀਂ 
ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਚੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ
ਿੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵਾਂਿੇ।

ਿੱਖ-ਿੱਖ ਢੰਗ ਹਨ ਚਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

1.  ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਮੱਰਸਆਵਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ
ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਵਭਾਿ ਲਈ
ਵਾਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਮੈਟਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਰਜਹਨਾਂ ਿਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਿਿ ਕਰਨਿੇ।

2.  ਜੇ ਰਵਭਾਿ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚੰਤਾਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼
ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ 
ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਰਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਰਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ: 

ਟੈਲੀਫੋਨ 
023 8120 6325

ਈਮੇਲ 
pals@uhs.nhs.uk

ਡਾਕ 
Patient support services, Mailpoint 81, Southampton General 
Hospital, Tremona Road, Southampton, SO16 6YD.

SMS ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇ ਹਾ
‘callback’ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨੰ ਿਰ ਰਲਖ ਕੇ 07879 667350 'ਤੇ ਟੈਕਸਟ 
ਸੁਨੇ ਹਾ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰੇਿਾ। 

ਤੁਸੀਂ ਸਾਉਥੈਂਪਟਨ ਜਨਰਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਵਖੇ C ਮੰਰਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਰਰਸੈਪਿਨ 
ਡੈਸਕ ‘ਤੇ ਜਾ ਕ ੇਮਰੀਜ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਿਾਿਾਂ ਨਾਲ ਰਵਅਕਤੀਿਤ ਰੂਪ ਰਵੱਚ ਵੀ ਿੱਲ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਤੁਸੀਂ ਰਸੱਧਾ ਸਾਡੇ ਚੀਫ਼ ਐਿਜ਼ੀਰਕਊਰਟਵ ਨੰੂ ਰਲਖ ਕੇ ਵੀ ਰਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਿੇਿੰਟਸ ਐਸਚੋਸਏਿਨ: 
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0845 608 4455
www.patients-association.com

ਹੈਲਥਿਾਿ ਸਾਉਥੈਂਿਟਨ: 
ਟੈਲੀਫੋਨ: 023 8021 6018
www.healthwatchsouthampton.co.uk

AvMA:
ਟੈਲੀਫੋਨ: 0845 123 2352
www.avma.org.uk

 0330 440 9000 
www.theadvocacypeople.org.uk

ਟੈਲੀਫੋਨ: ਟੈਲੀਫੋਨ: 




