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ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم اپنے تمام مریضوں کے ساتھ کس طرح کام کریں اور وہ  ہماری اقدار

میعار قائم کرتی ہیں جس کی توقع ہمارے اسپتالوں میں آنے والے مریض، ان کے خاندان، دوست 

دیکھ بھال کے متعلق سوال کرنا ہو، یا رائے دینا ہو یا جب آپ کو اپنی ۔ اور ساتھی کو کرنا چاہئیے

 پریشانی کا اظہار کرنا ہو تو یہ پرچہ آپ کو معلومات، مشورہ اور رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ 

 میں کس سے رابطہ کروں؟
برائے مہربانی عملے کے ممبر، وارڈ یا کلینک کے  انچارج منیجر  یا اپنا عالج کرنے والے ڈاکٹر 

 ریں جو کہ آپ کی بخوشی مدد کریں گے۔سے بات ک

 

  Patient Advice & Liaison Service  (PALS)  آپ پیشنٹ ایڈوائز اینڈ  لئیزون سروس

یعنی مریضوں کے مشورہ ار بات چیت کی خدمات  سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ ، آپ کے 

سوالوں کا جواب دینے، دوستوں، رشتہ داروں ااوردیکھ بھال کرنے والوں سے بات چیت کرنے، 

مشکلوں کا حل ڈھونڈنے اور مزید مدد فراہم کرنے والے عملے سے آپ کو مالنے کے لئے موجود 

این ایچ ایس کی خدمات کے بارے میں عام معلومات اور مدد  فراہم کر سکتے ہیں    (PALS)ہیں۔   

زمینی فلور   کے (PMOK)۔ آپ چاہیں تو واٹفورڈ جنرل اسپتال کی پرنس مائیکل آف کینٹ بلڈنگ 

پر ان کے آفس میں جا سکتے ہیں یا اگر آپ کسی دوسرے اسپتال میں ہیں اور ان سے ملنا چاہتے 

سے رابطہ کر کے اس  (PALS)ہیں ، تو برائے مہربانی کسی عملے کے ممبر سے کہیں کہ وہ 

ریں گے اور اپ کی ٹیم مترجم اور ترجمہ کی خدمات کا بندو بست ک  (PALS)کا بندو بست کریں۔ 

 کے ستائیشی الفاظ عملے تک پہنچائے گی۔
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 خدشات اور شکایات
کہ آپ کے سوالوں کا جواب نہیں مال ہے یا آپ کا  اگر آپ محسوس کرتے ہیں

تجربہ آپ کی توقعات پر پورانہیں اترا تو ہم آپ کے خدشات دور کرنے میں آپ 

ہیں اور جہاں بھی کی مدد کریں گے۔ ہم تمام شکایات کو سنجیدگی سے لیتے 

ممکن ہو ان کی بنا پر اپنی خدمات کو بہتر بناتے ہیں۔ہمارا وعدہ ہے کہ آپ کی 

 شکایت کا آپ کی دیکھ بھال پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا۔

 میں کس طرح شکایت کروں؟
  اپنا عالج کرنے والی کلینیکل ٹیم کے عملے کے ممبر سے اپنے خدشات

خدشات کو سن کر جواب ہ آپ کے کے بارے میں بات کریں۔ عمل

 گا۔ شی محسوس کرےدینے میں خو

 --  ٹیم سے کہیں کہ وہ آپ کی شکایت کی تفصیالت کو لکھ لیں اور  حل

 ڈھونڈنے والی رہنما نرس یا شکایات کے مینیجر کو  دے دیں۔

شکایات کی ٹیم کو فون کریں جو کہ آپ کی شکایات کے بارے میں تفصیالت ک
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ے تمام مریضوں کے ساتھ کس طرح کام کریں اور وہ اری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم اپنہم ہماری اقدار

میعار قائم کرتی ہیں جس کی توقع ہمارے اسپتالوں میں آنے والے مریض، ان کے خاندان، دوست 

جب آپ کو اپنی دیکھ بھال کے متعلق سوال کرنا ہو، یا رائے دینا ہو یا ۔ اور ساتھی کو کرنا چاہئیے

  کرتا ہے۔یہ پرچہ آپ کو معلومات، مشورہ اور رہنمائی فراہم تو نی کا اظہار کرنا ہو پریشا

 میں کس سے رابطہ کروں؟
برائے مہربانی عملے کے ممبر، وارڈ یا کلینک کے  انچارج منیجر  یا اپنا عالج کرنے والے ڈاکٹر 

 سے بات کریں جو کہ آپ کی بخوشی مدد کریں گے۔

 

  Patient Advice & Liaison Service  (PALS)  لئیزون سروس  آپ پیشنٹ ایڈوائز اینڈ

، آپ کے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ   یعنی مریضوں کے مشورہ ار بات چیت کی خدمات

دوستوں، رشتہ داروں ااوردیکھ بھال کرنے والوں سے بات چیت کرنے، سوالوں کا جواب دینے، 

اہم کرنے والے عملے سے آپ کو مالنے کے لئے موجود مشکلوں کا حل ڈھونڈنے اور مزید مدد فر

این ایچ ایس کی خدمات کے بارے میں عام معلومات اور مدد  فراہم کر سکتے ہیں    (PALS)ہیں۔   

زمینی فلور   کے (PMOK)۔ آپ چاہیں تو واٹفورڈ جنرل اسپتال کی پرنس مائیکل آف کینٹ بلڈنگ 

آپ کسی دوسرے اسپتال میں ہیں اور ان سے ملنا چاہتے پر ان کے آفس میں جا سکتے ہیں یا اگر 

سے رابطہ کر کے اس  (PALS)ہیں ، تو برائے مہربانی کسی عملے کے ممبر سے کہیں کہ وہ 

گے اور اپ  ت کریںکی ٹیم مترجم اور ترجمہ کی خدمات کا بندو بس  (PALS)کا بندو بست کریں۔ 

 کے ستائیشی الفاظ عملے تک پہنچائے گی۔

 اور شکایات خدشات
کہ آپ کے سوالوں کا جواب نہیں مال ہے یا آپ کا تجربہ آپ کی  اگر آپ محسوس کرتے ہیں

توقعات پر پورانہیں اترا تو ہم آپ کے خدشات دور کرنے میں آپ کی مدد کریں گے۔ ہم تمام شکایات 

بناتے کو سنجیدگی سے لیتے ہیں اور جہاں بھی ممکن ہو ان کی بنا پر اپنی خدمات کو بہتر 

 ہمارا وعدہ ہے کہ آپ کی شکایت کا آپ کی دیکھ بھال پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑے گا۔ہیں۔

 میں کس طرح شکایت کروں؟
  اپنا عالج کرنے والی کلینیکل ٹیم کے عملے کے ممبر سے اپنے خدشات کے بارے میں

 گا۔ شی محسوس کرےخدشات کو سن کر جواب دینے میں خوبات کریں۔ عملہ آپ کے 

 --  حل ڈھونڈنے والی  ٹیم سے کہیں کہ وہ آپ کی شکایت کی تفصیالت کو لکھ لیں اور

 رہنما نرس یا شکایات کے مینیجر کو  دے دیں۔

  شکایات کی ٹیم کو فون کریں جو کہ آپ کی شکایات کے بارے میں تفصیالت کو نوٹ

 کریں گی۔

 ۔ہمیں خط یا ای میل کے ذریعے اپنے خدشات لکھ کر بھیجیں 

ت کی وضاحت کی ضرورت پڑے۔ ہے کہ کبھی کبھی آپ کے سواالت کو پیچیدہ طبی معلوماممکن 

اگر ہمارے خیال سے آپ کو کسی طبیب سے براِہ راست بات چیت کرنے سے فائدہ ہو گا تو ہو سکتا 

کے آپ کے  سے آپ سے رابطہ قائم کرحل ڈھونڈنے والی رہنما نرس  ہے ہم  اپنی 
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  کوشش کرکے معاملہ کو جلدی حل کر لیں۔ کو کہیں تاکہنے خدشات کے بارے میں بات چیت کر

 آراء اور ستائش
اگر آپ کے پاس کچھ تجاویز ہیں یا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ سے سن کر بہت خوشی 

جو ٹیم آپ کا محسوس کریں گے۔ کسی بھی عملے کے ممبر سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ 

 عالج کر رہی ہے اس تک آپ کی رائے پہنچا دے۔
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 جب میں شکایت کروں گا/گی تو کیا ہو گا؟
 تو ہم اس کی وصولی کی تصدیق کریں گے، آپ کے ساتھ   جب ہمیں آپ کی شکایت موصول ہو گی

پر روشنی ڈالی جائے گی اور ہم آپ کو کس طر ح معاملےاس بات پر اتفاق کریں گے کہ کس 

گے کہ آگے کیا ہوگا،  آپ جواب کی توقع کب کریں اور آپ کی ع رکھیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں مطل

 شکایت کو کس طرح حل کیا جا رہا ہے۔

  اگر آپ کسی اور  فرد کی طرف سے شکایت کر رہے ہیں تو  ہمیں تفتیش کرنے اور آپ کو جواب

 دینے سے پہلے اس فرد کی اجازت کی ضرورت ہو گی۔

 م حل ڈھونڈنے والی رہنما نرس سے آپ کو رابطہ کرنے کے لئے کہیں تا کہ ہم ممکن ہے کہ ہ

 یہ دیکھیں کہ آپ کے سوال جلدحل ہو سکتے ہیں۔

  ہم آپ کی شکایت کی تفتیش کریں گے اور یہ یقین دہانی کریں گے کہ آپ کی شکایت کا جواب

 عملے کے صحیح ممبر اس میں شامل ہیں۔دینے کے لئے 

 ات چیت کرنے کے لئے ممکن ہے ہم عملے کے مختلف ممبران کے ساتھ آپ آپ کے خدشات پر ب

 کے لئےمقامی حل تالش کرنے کی  میٹنگ بالئیں اور آپ کو زبانی جواب دیں۔

  ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا آپ کی شکا یت کے نتیجے سے ہونے والی تفتیش  کے بعد ہماری

 دم اٹھایا جائے گا یا نہیں۔ خدمات کو براہ ِ راست بہتر بنانے کے لئے کوئی ق

  ہم تمام شکایات کا جواب بال تعصب اور رازدارانہ طریقے سے دیں گے۔ آپ کی شکایت کا آپ

 ج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔کے حالیہ اور مستقبل کے عال

  ہم آپ کو مدد اور مشورہ کے بارے میں مطلع کریں گے جو شکایتی عمل کے دوران آپ کو

 مسلسل دستیاب ہے۔

     
 اگر میں نتیجے سے خوش نہ ہوں؟

گے اور مزید جواب دیں گے یا  برائے مہربانی ہمیں بتائیں اور ہم آپ کی شکایت کو پھر کھول دیں

ممکن ہے ہم آپ سے مالقات کی پیشکش کریں تاکہ آپ کو دیئے گئے جواب پر بات چیت کریں۔ آگر 

اور ہیلتھ سروس آمبڈزمین کے پاس بھیج آپ پھر بھی ناخوش ہیں تو آپ اپنی شکایت پارلیمنٹری 

 سکتے ہیں۔



7 

 

 اگر مجھے مدد کی ضرورت پڑے؟
کی ایک غیر جانبدارانہ  کے صارفین ہرٹفارڈشائر میں صحت اور سماجی دیکھ بھال ہیلتھ واچ ہرٹفارڈشائر

از سنی آواز ہے جس کا مقصد یقین دہانی کرنا ہے کہ خدمات کا استعمال کرنے والوں اور کمیونٹیوں کی آو

سماجی دیکھ بھال  ہیلتھ واچ لوگوں کی مدد کرتا ہے تا کہ وہ مقامی صحت اور  جائے اور ان کی نمائندگی ہو۔

 کے بارے میں معلومات حاصل کر  سکیں۔کی خدمات 

 ہیلتھ واچ ہرٹفارڈشائر

 AL7 4PH  ڈگلس ٹلبی ہاوس، ویلن گارڈن سٹی، ہال گروو، ہرٹس،   

 275978 01707 :ٹیلی فون

   info@healthwatchhertfordshire.co.ukی میل:ا

  http://www.healthwatch.co.ukویب سائٹ:

  POhWER  افراد کی مدد کرتی ہے جو اپنی این ایچ ایس کی  جو کہ انجو ایک قومی وکالت کی خدمت ہے

کی خدمت مفت، غیر جانبدارانہ اور   ICASکرنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھ بھال اور عالج کے بارے میں شکایت 

 ۔رازدارانہ ہے

POhWER (ICAS) 

 SG1 3EE  ہرٹلینڈ ہاوس، پریمٹ روڈ، اسٹیوینیج، ہرٹس،

 2370 456 0300  ٹیلی فون:

 2364 456 0300 منی کام:

 pohwericas@pohwericas.net ای میل:

 www.pohwer.net:    ویب سائٹ

 (PHSO) پارلیمینٹری اینڈ ہیلتھ سروس آمبڈزمین

ہم اپنی مکمل کوشش کریں گے کہ آپ کے خدشات کو دور کریں لیکن ہمارے جواب ملنے کے بعد بھی آپ 

 ناخوش ہوں تو رابطہ کریں:

 پارلیمینٹری اینڈ ہیلتھ سروس آمبڈزمین

 SW1P 4QP مل بینک ٹاورز، مل بینک، لندن،

 4033 015 0345: ٹیلی فون

 005 813 07624 ٹیکسٹ کال بیک سروس:

 www.ombudsman.org.uk: ویب سائٹ

http://www.healthwatch.co.uk/
http://www.pohwer.net/
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 میں کس طرح رابطہ کروں؟
ائیکل آف کینٹ  پرنس مواٹفورڈ جنرل اسپتال کی    کا دفترہماری پیشنٹ ایڈوائز اور لیئزن سروس 

(PMOK)   عمارت کے زمینی فلور پر واقع ہے۔ 

 (hour answer phone-24) 198 217 01923 :: ٹیلی فون

 pals@whht.nhs.uk ای میل:

 283 436 01923 18001ٹیکسٹ ریلے سروس: 

 سے آپ مندرجہ ذیل طریقے سے رابطہ کر سکتے ہیں: شکایات کی ٹیمہماری 

 : شکایا ت کا ڈیپارٹمنٹہمیں لکھیں

 ویسٹ ہارٹفورڈشائر اسپتال این ایچ ایس

 اسپتالٹرسٹ واٹفورڈ جنرل 

 WD18 0HBوکرج روڈ، ہرٹفارڈ شائر  

 (hour answer phone-24) 866 217 01923: ٹیلی فون

 wherts-tr.complaintsteam@nhs.net: ای میل

 www.westhertshospitals.nhs.uk :ویب سائٹ

  
 

 

 

 

 

 

نواح ارٹفارڈ شائر اور اس کے گرد و  ہ مغربی ویسٹ ہارٹفارڈ شائر اسپتال این ایچ ایس ٹرسٹ

میں تقریبا آدھا ملین لوگوں کو اسپتال کی خدمات فراہم کرتا ہے اور واٹفورڈ، سینٹ آلبنز کے عالقوں 

ہیمسٹڈ میں اس کی سائٹ موجود ہاور ہیمل 
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اگر آپ کو یہ لیف لیٹ کسی دوسری زبان، بڑی چھپائی، بریل یا صوتی شکل میں دستیاب ہے، تو 

 pals@whht.nhs.uk یا ای میل کریں   187 217 01923 برائے مہربانی فون کریں
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