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ਅਸੀਂ ਕੌ ਣ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਐਨਐਚਐਸ ਕੈਲਡੇਰੇਲ (NHS Calderdale) ਅਤੇ ਐਨਐਚਐਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹਡਰਸਫੀਲਡ
ਕਲੀਨਨਕਲ ਕਨਿਸ਼ਨਨਿੰਗ੍ ਗ੍ਰੁੱ ਪ (ਸੀਸੀਜੀਐਸ) (NHS Greater Huddersfield Clinical
Commissioning Groups (CCGs)) ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨਵੁੱ ਚ
ਨਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਸਿੰ ਸਥਾ ਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਨਐਚਐਸ ਸਟਾਫ
ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗ੍ਈ ਹੈ। ਇਕੁੱ ਠੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਸਹਤ ਸਿੰ ਭਾਲ ਸੇਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਨਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ
ਇੁੱ ਕ ਲਈ ਕਿੰ ਿ ਕਰੇ, ਹਣ ਅਤੇ ਭਨਵੁੱ ਖ ਨਵੁੱ ਚ।
ਸਾਿੂੰ ਦਿੱ ਸੋ ਮਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ
ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗ੍ੇ ਨਕ ਤਸੀਂ ਕੈਲਡੇਰੇਲ ਅਤੇ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਨਵੁੱ ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਨਿਉਨਨਟੀ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵੁੱ ਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਸਤਾਨਵਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਨਕਤਾਬਚਾ ਤਹਾਨਿੰ ਉਨਹਾਂ ਪਰਸਤਾਨਵਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗ੍ੇ। ਅਸੀਂ
ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਨਿਉਨਨਟੀ ਨਸਹਤ ਸਿੰ ਭਾਲ ਨਿੰ ਨਿਆਦਾ ਸਰੁੱ ਨਖਅਤ ਅਤੇ ਨਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਨਵੁੱ ਚ
ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਸੇ ਵੀ ਪਰਸਤਾਨਵਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਿੰ ਚਾਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਪਰਸਤਾਨਵਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਤਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ
ਹੋ।

 ਕੀ ਕੋਈ ਚੀਿ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁੱ ਲ ਗ੍ਏ ਹਾਂ?

 ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵਚਾਰ ਜੋ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ?

ਅਸੀਂ ਚਾਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਤਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ੁੱ ਲ ਕਹੋ; ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਨਪਛਲੇ ਪਿੰ ਨੇ ਤੇ
ਨਦੁੱ ਤੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਨਿਉਨਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹਤ ਿਹੁੱ ਤਵਪਰਨ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿੰ ਠੀਕ
ਕਰਨਾ ਚਾਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਤਸੀਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ
ਤਰੀਨਕਆਂ ਨਿੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ।

ਨਪਛਲੇ ਕਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਂ, ਗ੍ਰੁੱ ਪਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰ ਸਥਾਵਾਂ ਨਿੰ ਸਨਣਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨਹਾਂ ਨਿੰ
ਪੁੱ ਨਛਆ ਨਕ ਸਾਨਿੰ ਨਕਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਨਿਉਨਨਟੀ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੰ ਨਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਸਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵੁੱ ਚ ਦੋ ਸਤਿੰ ਤਰ ਸਿੀਨਖਆਵਾਂ ਨਿੰ ਪਰਾ ਕੀਤਾ
ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਉਿੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਇਸ ਨਕਤਾਬਚੇ ਨਿੰ ਪੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸੀਂ ਸਿਝੋਗ੍ੇ ਨਕ ਨਕਉਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ
ਅਤੇ ਕਨਿਉਨਨਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਰੁੱ ਨਖਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਣ ਅਤੇ ਭਨਵੁੱ ਖ ਨਵੁੱ ਚ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋ
ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਮਕਸ ਬਾਰੇ ਸੋਮਚਆ ਸੀ?
ਅਸੀਂ ਦਸਰੇ ਨਵਕਲਪਾਂ ਤੇ ਨਵਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨਬਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਤਾਨਵਤ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸੋਨਚਆ ਨਕ ਿਰੀਿਾਂ ਲਈ ਨਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੰ ਠੀਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ

ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਉਹ ਭਨਵੁੱ ਖ ਲਈ ਨਤਆਰ ਸਨ।

ਅਸੀਂ 11 ਨਵਕਲਨਪਕ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਇਨਹਾਂ ਨਵਕਲਪਾਂ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਨਿੰ 5 ਨਿਲੇ
ਨਜਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਨਵਸਤਾਰ ਨਵੁੱ ਚ ਨਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰੇਸ਼ਠ ਨਵਕਲਪ ਲੁੱਭਣ ਲਈ ਹਰ
ਨਵਕਲਪ ਦੀ ਪਿੰ ਜ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ‘ਿਾਨਦਿੰ ਡ’ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਅਗ੍ਲੇ ਪਿੰ ਨੇ ਤੇ ਅਨਸਚੀ ਨਦਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਕ ਨਤਿੰ ਨ ਨਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਨਜਹੀ ਸਚੀ ਨੇ ਿਾਨਦਿੰ ਡ
ਸਾਿਹਣੇ ਨਕਵੇਂ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ।
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ਅਨਕਲ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਪਰਸਤਾਮਵਤ ਬਦਲਾਅ ਮਕਹੜ੍ੇ ਹਿ?
ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੁੱ ਚ ਪੈਸੇ ਨਨਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਉਹ
ਭਨਵੁੱ ਖ ਲਈ ਨਤਆਰ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਰੁੱ ਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਜਸ ਨਵੁੱ ਚ ਕੈਲਡੇਰੇਲ ਨਵੁੱ ਚ, ਬੁੱ ਨਚਆਂ ਲਈ
ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਿਲ ਹੋਵੇਗ੍ਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਲਿੰਡਲੇ (Lindley), ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਨਵੁੱ ਚ ਏਕਰ ਨਿਲਸ
ਸਾਇਟ (Acre Mills) ਤੇ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਰਾਯਲ ਇਨਫਰਿਰੀ ਨਿੰ ਬਿੰ ਦ
ਕਰਨਾ ਚਾਹਿੰ ਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਣ ਪਰਾਣਾ ਹੋ ਨਗ੍ਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਤੇ ਬਹਤ
ਨਿਆਦਾ ਕਿੰ ਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਨਨਿਨਨਲਖ ਤੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਰੁੱ ਖ ਰਹੇ ਹਾਂ:
ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਗੰ ਭੀਰ ਸੰ ਭਾਲ: ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਸਿੰ ਭਾਲ ਉਹ ਸਿੰ ਭਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਵਸਥਾਵਾਂ
ਜਾਂ ਨਬਿਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਿਰੀਿ ਅਕਸਰ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਐਿਬਲੈਂ ਸ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ
ਨਵੁੱ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਜੀਪੀ ਦਆਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੁੱ ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕੈਲਡੇਰੇਲ ਰਾਯਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਖੇ ਇਕਲੌ ਤਾ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ
ਨਦੁੱ ਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗ੍ਾ ਨਕ ਬਹਤ ਗ੍ਿੰ ਭੀਰ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਬਿਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁੱ ਟ ਵਾਲੇ ਿਰੀਿ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ
ਬਹਤ ਨਬਿਾਰ ਹੋ ਗ੍ਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਜਨਹਾਂ ਨਿੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੁੱ ਚ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਨਵੁੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ, ਉਨਹਾਂ
ਨਿੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੁੱ ਚ ਸਹੀ ਨਸਹਤ ਪੇਸ਼ਵ
ੇ ਰਾਂ ਦਆਰਾ ਦੇਨਖਆ ਜਾਵੇ।
ਨਦਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਗ੍ਿੰ ਭੀਰ ਦੌਨਰਆਂ ਵਰਗ੍ੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਲਈ ਿਰੀਿ ਅਜੇ ਵੀ ਲੀਡਸ (Leeds) ਵਰਗ੍ੇ

ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਵੁੱ ਚ ਜਾਣਗ੍ੇ।
ਅਤੀਆਵਿੱ ਸ਼ਕ ਸੰ ਭਾਲ (urgent care): ਅਤੀਆਵੁੱ ਸ਼ਕ ਸਿੰ ਭਾਲ ਉਹ ਸਿੰ ਭਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ
ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਬਿਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਤਸੀਂ ਨਨਿਨਨਲਖਤ ਚੀਿਾਂ ਲਈ ਅਤੀਆਵੁੱ ਸ਼ਕ ਸਿੰ ਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨਵੁੱ ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
 ਟੁੱ ਟੀਆਂ ਹੁੱ ਡੀਆਂ
 ਿੋਚ
 ਸੜ੍ਨਾ
 ਨਬਿਾਰੀ
 ਸਿੰ ਕਰਿਨ
ਅਸੀਂ ਕੈਲਡੇਰੇਲ ਰਾਯਲ ਇਨਫਰਿਰੀ ਅਤੇ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਨਵਖੇ ਏਕਰ ਨਿਲ ਸਾਇਟ ਨਵੁੱ ਚ
ਅਤੀਆਵੁੱ ਸ਼ਕ ਸਿੰ ਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨਵਕਨਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਰੁੱ ਨਖਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਨਦਨ, 24
ਘਿੰ ਟੇ, ਿਰੀਿਾਂ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਸਿੰ ਭਾਲ ਨਰਸਾਂ ਨਾਲ ਖਲਹਣਗ੍ੇ।
ਇਸ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਲੋ ਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨਹਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਵੁੱ ਚ
ਜਾਣਗ੍ੇ ਨਜਨਹਾਂ ਲਈ ਅਤੀਆਵੁੱ ਸ਼ਕ ਸਿੰ ਭਾਲ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਣੇਪਾ: ਜਣੇਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਰਨਹਣਗ੍ੀਆਂ, ਕੈਲਡੇਰੇਲ ਰਾਯਲ ਇਨਫਰਿਰੀ ਨਵਖੇ ਸਲਾਹਕਾਰ
ਨਾਲ ਜਣੇਪਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੈਲਡੇਰੇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਦੋਵਾਂ ਨਵੁੱ ਚ ਦਾਈ ਸਿੰ ਭਾਲ।
ਪੈਡੀਏਮਟਰਕਸ (ਬਿੱ ਮਚਆਂ ਅਤੇ ਿੌਜਵਾਿਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ): ਪਰਸਤਾਵਾਂ ਨਵੁੱ ਚ ਕੈਲਡੇਰੇਲ ਰਾਯਲ

ਇਨਫਰਿਰੀ ਨਵੁੱ ਚ ਪੈਡੀਏਨਟਰਕ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁੱ ਨਚਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਿੈਡੀਕਲ
ਅਤੇ ਸਰਿੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣ।
ਯੋਜਿਾਬਿੱ ਧ ਸੰ ਭਾਲ: ਯੋਜਨਾਬੁੱ ਧ ਸਿੰ ਭਾਲ ਨਵੁੱ ਚ ਰਟੀਨ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਚਲਾ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਗ੍ੈਰ-ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਪਰਨਕਨਰਆਵਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਰਾਯਲ ਇਨਫਰਿਰੀ ਨਵਖੇ ਏਕਰ ਨਿਲਸ ਸਾਇਟ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੁੱ ਧ ਸਿੰ ਭਾਲ ਲਈ
ਿਰੀਿਾਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰਾਂ ਅਤੇ 120 ਨਬਸਤਨਰਆਂ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ
ਪਰਸਤਾਵ ਰੁੱ ਨਖਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਵੁੱ ਚ ਡੇ ਸਰਿਰੀ, ਆਉਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਲੀਨਨਕਾਂ ਅਤੇ ਨਚਨਕਤਸਾ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਰਨਹਣਗ੍ੀਆਂ।
ਨਕਉਂਨਕ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਿਾਿਲੇ ਕੈਲਡੇਰੇਲ ਨਵੁੱ ਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣਗ੍ੇ, ਇਸ ਦੀ ਘੁੱ ਟ ਸਿੰ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਕ ਨਕਸੇ ਹੋਰ
ਿਰੀਿ ਦੇ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਤਹਾਡਾ ਯੋਜਨਾਬੁੱ ਧ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਅਖੀਰਲੇ ਨਿਿੰ ਟ ਨਵੁੱ ਚ ਰੁੱ ਦ ਜਾਂ
ਸਥਨਗ੍ਤ ਹੋਵੇ।
ਕਮਿਉਮਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ: ਅਸੀਂ ਪਨਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੈਲਡੇਰੇਲ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਦੋਵਾਂ ਨਵੁੱ ਚ ਘਰੇਲ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਦੀਕ ਸਿੰ ਭਾਲ ਨਿੰ ਨਵਕਨਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਨਿਉਨਨਟੀ ਨਵੁੱ ਚ ਹੋਰ ਨਿਆਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਉਹ ਸਿੰ ਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਵੁੱ ਚ ਿਦਦ ਕਰਨ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਨਿੰ
ਘਰ ਨਵੁੱ ਚ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਕਨਿਉਨਨਟੀ ਨਵੁੱ ਚ ਹੋਰ ਨਿਆਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਿੰ ਦੇ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਸਤਿੰ ਤਰ ਰੁੱ ਖ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨਿੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਬਚਾਈਏ
ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹਤ ਗ੍ਿੰ ਭੀਰ ਨਬਿਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁੱ ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੀਜ਼ਾਂ ਿੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਕਉਂ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਰੀਨਕਆਂ ਨਿੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਬਦਲਣਾ ਕੋਈ ਨਵਕਲਪ
ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਦਲ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ
ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਦਾ ਲੋ ਕ ਿਧਿੇਹ, ਨਦਲ ਦੀਆਂ ਨਬਿਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਚਰਕਾਲੀਨ
ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਨਬਿਾਰੀਆਂ ਵਰਗ੍ੀਆਂ ਲਿੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਦਾ ਸਿੇਂ ਤਕ ਨਜਊਂ
ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨਿੰ ਲੋ ਕਾਂ ਨਿੰ ਨਸਹਤਿਿੰ ਦ ਰਨਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਧਆਨ ਰੁੱ ਖਣ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ
ਉਦੋਂ ਤਕ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨਿੰ ਲੋ ੜ੍ੀਂਦੀ ਿਦਦ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਵੁੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨਹਾਂ ਨਿੰ ਅਸਲ ਨਵੁੱ ਚ ਲੋ ੜ੍ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਗੁਣਵਿੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਮਖਆ
ਸਾਡਾ ਿੁੱ ਖ ਨਧਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗ੍ਣਵੁੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸਰੁੱ ਨਖਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਿਰੀਿਾਂ ਨੇ ਨਕਹਾ ਨਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਹਿੇਸ਼ਾਂ ਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਿੰ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ
ਤਲਨਾ ਨਵੁੱ ਚ , ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਿਰੀਿ ਲੋ ੜ੍ ਤੋਂ ਨਿਆਦਾ ਸਿੇਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੁੱ ਚ ਰਨਹਿੰ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ
ਹਸਪਤਾਲ ਛੁੱ ਡਣ ਤੋਂ ਇੁੱ ਕ ਿਹੀਨੇ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ‘ਿੈਡੀਕਲ ਨਿਆਰ’ ਹਨ ਨਜਨਹਾਂ ਨਿੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨਨਯਿ ਹਨ ਨਜਨਹਾਂ

ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿੰ ਸਰੁੱ ਨਖਅਤ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ। ‘ਨਿਆਰ’
ਦੁੱ ਸਦੇ ਹਨ ਨਕ ਕਾਲ ਤੇ ਨਕਿੰ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੁੱ ਕ ਸਿੇਂ ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਨਰਸ ਨਕਿੰ ਨੇ ਿਰੀਿਾਂ
ਨਿੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਿਾਂ।
ਸਾਡੀਆਂ ਕਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵਚੋਂ ਕਝ ਇਨਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਰਾਂ ਨਿੰ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਵੁੱ ਚ ਿਰ ਰਹੇ ਿਰੀਿਾਂ ਦੀ ਨਗ੍ਣਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਨਿਆਦਾ ਹੈ।

ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਿੀ
ਸਾਨਿੰ ਸਟਾਫ ਨਿੰ ਲੁੱਭਣ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨਿੰ ਸਿੰ ਭਾਲਕੇ ਰੁੱ ਖਣ ਨਵੁੱ ਚ ਸਿੁੱ ਨਸਆਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਝ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟਾਨਫਿੰ ਗ੍ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਿੰ ਪਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਝ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੋ
ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰ ਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿੰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨਿੰ ਅਸਥਾਈ ਸਟਾਫ ਤੇ ਵੀ ਨਨਰਭਰ ਰਨਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ
ਨਜਸ ਕਾਰਨ ਬਹਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੈਸਾ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਨਸਰਫ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਵੁੱ ਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਹਤ ਿਾੜ੍ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ
ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗ੍ੇ।
ਇਸ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਲਗ੍ਾਤਾਰ ਸਰੁੱ ਨਖਅਤ, ਉੱਚ ਗ੍ਣਵੁੱ ਤਾ, ਅਤੇ ਨਨਰਿੰ ਤਰ ਸਿੰ ਭਾਲ ਦੇਣ ਲਈ
ਿਰਰੀ ਸਧਾਰਾਂ ਨਿੰ ਸਨਹ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗ੍ੇ।
ਸਾਡੇ ਪਰਸਤਾਨਵਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨਿੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨਿੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੋਵਗ੍
ੇ ੀ, ਇਸ

ਤੋਂ ਨਬਨਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਦਲਾਅ
ਚੀਿਾਂ ਨਸਰਫ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਇੁੱ ਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਨਰਦੇਸ਼ ਹੈ
ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਟਾਫ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨਹਾਂ ਕੋਲ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਤਾਨਵਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਿੇਂ
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਦਸ਼ਾ-ਨਨਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਰਸਤਾਮਵਤ ਭਮਵਿੱ ਖਕ ਸੇਵਾ ਪਰਬੰਧ

ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਮਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ:
 ਬੁੱ ਨਚਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਉਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਵਾਵਾਂ
 ਨਚਨਕਤਸਾਵਾਂ
 ਡੇ ਕੇਸ ਸਰਿਰੀ (Day case surgery)
 ਦਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਣੇਪਾ ਯਨਨਟ
 ਰੋਗ੍ ਨਨਦਾਨ

ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਰਾਯਲ ਇਿਫਰਿਰੀ (Huddersfield Royal Infirmary)

ਅਤੀਆਵਿੱ ਸ਼ਕ ਸੰ ਭਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਮਦਿ 24 ਘੰ ਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
 ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਅਪਾਇਿੰ ਟਿੈਂਟ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਓ ਜਾਂ ਐਨਐਚਐਸ 111 (NHS 111) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
ੇ ਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ
 ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਨਰਸ ਪੇਸ਼ਵ
 ਸਾਰੇ ਿਰੀਿਾਂ ਲਈ ਹਲਕੀਆਂ ਸੁੱ ਟਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੀਆਂ ਨਬਿਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (5s ਅਿੰ ਦਰ ਪੈਡੀਏਨਟਰਕ
ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਨਵਭਾਗ੍ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਤੀਆਵੁੱ ਸ਼ਕ
ਸਿੰ ਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਨਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ)
 ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ੍-ਨਨਦਾਨ (diagnostics) ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਖਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਿੇਤ
 ਨਵਸ਼ੇਸ਼ੁੱਗ੍ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਨਸੁੱ ਧਾ ਨਲਿੰਕ
 ਿੈਡੀਕਲ ਡੇ ਕੇਸ
ਂ ੋਸਕੋਪੀ – ਯੋਜਨਾਬੁੱ ਧ ਰੋਗ੍-ਨਨਦਾਨ ਟੈਸਟ ਲਈ
 ਐਡ
ਯੋਜਿਾਬਿੱ ਧ ਇਿਪੇਸ਼ੈਂਟ – ਉਹ ਸਰਜ਼ਰੀ ਮਜਸ ਿੂੰ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਮਵਿੱ ਚ ਕਰਿ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਿਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ – 120
ਮਬਸਤਰੇ ਅਤੇ ਦਿੱ ਸ ਓਪਰੇਸ਼ਿ ਥੀਏਟਰ।

ਕੈਲਡੇਰੇਲ ਰਾਯਲ ਹਸਪਤਾਲ (Calderdale Royal Hospital)
ਅਤੀਆਵੁੱ ਸ਼ਕ ਸਿੰ ਭਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਨਦਨ 24 ਘਿੰ ਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ
• ਸਲਾਹ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਅਪਾਇਿੰ ਟਿੈਂਟ ਲੈ ਣ ਲਈ ਆਓ ਜਾਂ ਐਨਐਚਐਸ 111 (NHS 111) ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ
ੇ ਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ
• ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਨਰਸ ਪੇਸ਼ਵ

• ਸਾਰੇ ਿਰੀਿਾਂ ਲਈ ਹਲਕੀਆਂ ਸੁੱ ਟਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੀਆਂ ਨਬਿਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (5s ਅਿੰ ਦਰ ਪੈਡੀਏਨਟਰਕ ਐਿਰਜੈਂਸੀ
ਨਵਭਾਗ੍ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸਾਨਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਤੀਆਵੁੱ ਸ਼ਕ ਸਿੰ ਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ
ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਨਦੁੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ)
• ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਰੋਗ੍-ਨਨਦਾਨ (diagnostics) ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਖਨ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸਿੇਤ
• ਨਵਸ਼ੇਸ਼ੁੱਗ੍ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਨਸੁੱ ਧਾ ਨਲਿੰਕ
ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਕੇਂਦਰ:
 ਨਵਸ਼ੇਸ਼ੁੱਗ੍ ਡਾਕਟਰ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਨਦਨ 24 ਘਿੰ ਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
 ਟਰੋਿਾ ਕੇਂਦਰ
 ਸੀਟੀ/ਐਿਆਰਆਈ ਸਕੈਨਨਿੰਗ੍ ਤੇ 24 ਘਿੰ ਟੇ ਪਹਿੰ ਚ
 ਰੋਗ੍-ਨਨਦਾਨਕ ਟੈਸਟ, ਐਕਸ-ਰੇ, ਖਨ ਦੇ ਟੈਸਟ
 ਬੁੱ ਨਚਆਂ ਲਈ ਪੈਡੀਏਨਟਰਕ ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਨਵਭਾਗ੍/ਕੇਂਦਰ
24 ਘਿੰ ਟੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਣੇਪਾ (ਪਰਸਤ ਨਵਨਦਆ (obstetrics))
ਇਨਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੈਡੀਏਮਟਰਕਸ
ਂ ੋਸਕੋਪੀ – ਗ੍ਿੰ ਭੀਰ ਅਿੰ ਦਰਨੀ ਬਲੀਨਡਿੰ ਗ੍ (ਅਿੰ ਦਰ ਖਨ ਵਗ੍ਣ) ਵਾਲੇ ਿਰੀਿਾਂ ਲਈ
ਗੰ ਭੀਰ ਐਡ
ਕੋਰੋਿਰੀ ਸੰ ਭਾਲ ਯੂਮਿਟ
ਗਮਹਣ ਸੰ ਭਾਲ ਯੂਮਿਟ (ਆਈਸੀਯੂ)
ਐਿਰਜੈਂਸੀ ਸਰਿਰੀ ਲਈ ਸਿਰਨਪਤ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਿ – ਬਹਤ ਨਿਆਦਾ

ਨਬਿਾਰ ਿਰੀਿਾਂ ਲਈ ਨਜਨਹਾਂ ਨਿੰ ਸਰਿਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਨਹਣ ਸਿੰ ਭਾਲ ਯਨਨਟ ਨਵੁੱ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਪੈ ਸਕਦੀ
ਹੈ

ਆਪਣੀ ਗਿੱ ਲ ਮਕਵੇਂ ਕਹੀਏ
 ਸਰਵੇਖਣ ਸਥਾਨਕ ਪਰੋਗ੍ਰਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨਵੁੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗ੍ੇ ਨਜਵੇਂ ਨਕ ਤਹਾਡੇ ਜੀਪੀ
ਪਰੈਕਨਟਸ ਅਤੇ ਕਨਿਉਨਨਟੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ
 ਸਰਵੇਖਣ ਨਨਿਨਨਲਖਤ ਤੇ ਔਨਲਾਇਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:
www.rightcaretimeplace.co.uk
 ਜੇ ਤਹਾਨਿੰ ਸਰਵੇਖਣ ਪਰਾ ਕਰਨ ਨਵੁੱ ਚ ਿਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ੍ ਹੈ ਤਾਂ ਤਸੀਂ ਸਾਨਿੰ 01484 464212 ਤੇ
ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 ਤਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਪਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਿੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਨਿਨਨਲਖਤ ਪਤੇ ਤੇ ਿੁਫਤ ਭੇਜ ਸਕਦੇ
ਹੋ:
Freepost Plus
RTAA-XTHA-LGGC
Heron House
120 Grove Road
Fenton
Stoke on Trent
ST4 4LX
(ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦਾ ਨਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱ ਕ ਸਤਿੰ ਤਰ ਸਿੰ ਸਥਾ ਹੈ)

ਨਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨਿੰ ਪਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਨਿਨਨਲਖਤ ਤਾਰੀਖ ਤਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਨਿੰ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ:
21 ਜੂਿ 2016 ਦੀ ਅਿੱ ਧੀ ਰਾਤ ਤਕ

ਜੇ ਤੁਹਾਿੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਕਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਮਵਿੱ ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਜਵੇਂ ਮਕ ਵਿੱ ਡੇ ਮਪਰੰ ਟ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਮਵਿੱ ਚ, ਤਾਂ ਮਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ 01484 464212 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ rcrtrp.myview@nhs.net ਤੇ ਈਿੇਲ ਕਰੋ

ਡੇਟਾ ਸੁਰਿੱਮਖਆ: ਇਸ ਪਰਨਕਨਰਆ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗ੍ਾ,
ਅਸੀਂ ਡੇਟਾ ਸਰੁੱ ਨਖਆ ਦੇ ਨਨਯਿਾਂ ਅਨਸਾਰ ਕਿੰ ਿ ਕਰਾਂਗ੍ੇ। ਨਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਪਤ ਰੁੱ ਖੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿੂੰ ਐਿਐਚਐਸ ਕੈਲਡੇਰੇਲ ਅਤੇ ਐਿਐਚਐਸ ਗਰੇਟਰ ਹਡਰਸਫੀਲਡ ਸੀਸੀਜੀ
ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਮਗਆ ਸੀ।
ਮਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਿੱਥੇ ਜਾਓ: www.rightcaretimeplace.co.uk

