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பாராட்டுக்கள் , கவலைகள் மற்றும் 

புகார்கள் 
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எங்கள் மதிப்புகள் பற்றிய இந்த குறிப்பபடு நாங்கள் எவ்வாறு 

எங்கள்  பநாயாளிகபளாடு பணிபுரிகிபறாம், எவ்வாறு பேவவ 

தரநிர்ணயம் சேய்கிபறாம், குடும்பம், உறவினர் மற்றும் உடன் வாழ் 

உறுப்பினர் எங்கள் மருத்துவ மவனக்கு வருவக அளிக்கும்பபாது 

எவவசயல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் என்பவத விளக்குகிறது.  உங்கள் 

பராமரிப்பு பற்றி எதாவது பகள்விகள், கருத்துக்கள் அல்லது கவவலகள் 

இருந்தால் என்ன சேய்யபவண்டும் என்ற தகவல்கவள இந்த குறிப்பபடு 

உங்களுக்கு வழங்குகிறது 

 

யாலர நான் ததாடர்புதகாள்வது?  
ேிகிச்வே சேய்யும் மருத்துவ நிபுணர் அல்லது வார்டு அல்லது 

கிளினிக்கின் ஊழியர் அல்லது பமலாளருடன் பபசுங்கள். அவர்கள் 

மகிழ்ச்ேியுடன் உங்களுக்கு உதவுவார்கள். 

 

நீங்கள் நநாயாளி அறிவுலர & உறவுகள் நேலவ அவமப்வப சதாடர்பு 

சகாள்ளலாம்(PALS). இந்த அவமப்பு   நீங்கள், உங்கள் நண்பர்கள் 

அல்லது உறவினர்களின் பகள்விகள், அல்லது பிரச்ேிவனகவள தீர்க்க 

தகுந்த ஊழியரிடம் சதாடர்பு ஏற்படுத்தி சகாடுக்கும் PALS NHS 
பேவவகளுடன் சதாடர்பாக சபாது தகவல் மற்றும் ஆதரவு வழங்க 
முடியும். வாட்பபார்டு சபாது மருத்துவமவன, பிரின்ஸ் வமக்பகல் ஆப் 

சகன்ட் கட்டிடத்தின் தவரத்தளத்தில் உள்ள அவர்கள் அலுவலகத்திற்கு 

பநரில் விஜயம் சேய்யலாம் அல்லது எங்களின் எதாவது ஒரு  

மருத்துவமவனயில் நீங்கள் இருக்கும்பபாது உங்கவள PALS 
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ேந்திக்கபவண்டி  மருத்துவமவன ஊழியரிடம்  உதவி பகாரலாம். PALS 

குழு உங்களுக்கு சமாழிசபயர்ப்பாளர்கள் மற்றும் உவர 

சபயர்ப்பாளர்கவள அமர்த்தி தருவபதாடு உங்களின் பாராட்டுகவளயும் 

ஊழியர்களிடம் சதரிவிக்கும். 

 

கவலைகள் அல்ைது புகார்கள் 

உங்கள் பகள்விகளுக்கு பதில் அளிக்கப்படவில்வல என்று நீங்கள் 

உணர்ந்தால் அல்லது உங்கள் எதிர்பார்ப்பு பூர்த்திப்படவில்வல 

என்றால் உங்கள் கவவலகளுக்கு முடிந்தவவர நாங்கள் முயற்ேி 
சேய்பவாம். உங்கள் புகார்கவள நாங்கள் தீவிரமாக எடுத்து 

சகாள்பவாம். அவவகளின் மீது நடவடிக்வக எடுத்து எங்கள் 

பேவவவய பமம்படுத்துபவாம். உங்கள் புகார் உங்கள் பராமரிப்பில் 

எந்த பாதிப்வபயும் அளிக்காது என்பதற்கு உறுதி அளிக்கிபறாம். 

 

எப்படி புகார் அளிப்பது? 
 

உங்களுக்கு ேிகிச்வே அளிக்கும் மருத்துவ குழுவினருடன் 

உங்கள் கவவலகவள சதரிவியுங்கள். ஊழியர்கள் உங்கள் 

கவவலகவள பகட்டு நடவடிக்வக எடுப்பார்கள். 
 

உங்கள் புகார் தகவல்கவள PALs குழுவினவர குறித்துக்சகாள்ள 

சோல்லி அவற்வற தீர்வு அல்லது புகார்களுக்கான தவலவம  

நர்ஸ் பமலாளர் உங்களூக்கிடம் சகாடுக்க சோல்லுங்கள். 
 

சதாவலபபேியில் உங்கள் புகார்கவள சதரிவித்தால் அவவ 

பதிவு சேய்து சகாள்ளப்படும். 

 

 உங்கள் கவவலகவள கடிதமாகபவா அல்லது ஈசமயிலாகபவா 

அனுப்புங்கள். 

ேிலபநரம் உங்கள் பகள்விகளுக்கு ேிக்கலான மருத்துவ தகவல்கள் 

பதவவப்படலாம். நீங்கள் மருத்துவருடன் பநரடியாக 

சதாடர்புசகாண்டால் நீங்கள் பயனவடவரீ்கள் என்று நாங்கள் 

நிவனத்தால் தரீ்வுகளுக்கான தலைலம நர்லை உங்கபளாடு 

சதாடர்பு சகாண்டு உங்கள் பகள்விகள் பற்றி விவாதிக்க பணிப்பபாம். 
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இதன்மூலம் ேீக்கிரமாக தீர்வு கிவடக்கும். 

 

 கருத்து மற்றும் பாராட்டுக்கள்
 
நீங்கள் எதாவது பயாேவன சதரிவிப்பதாக இருந்தாபலா அல்லது 

நன்றி சதரிவிக்க விரும்பினாபலா அவத உங்களிடமிருந்து பகட்க 

விருப்பமாக உள்பளாம். இவத உங்களுக்கு ேிகிச்வே தரும் 

குழுவினரிடம் சதரிவிக்க சோல்லி எந்த ஊழியரிடமும் 

சதரிவியுங்கள். 
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எனது புகாருக்கு பிறகு என்ன நடக்கும்? 
 

உங்கள் புகாவர சபற்றவுடன் அவத ஏற்று சகாண்டு, அது 

எவ்வாறு அணுகப்படும்  மற்றும் உங்கபளாடு சதாடர்ந்து 

சதாடர்பில் இருப்பபாம் என்பவத சதரிவிப்பபாம். அடுத்து 

என்ன நடக்கும், பதிவல எப்பபாது நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் 

மற்றும் உங்கள் புகார் எப்படி வகயாளப்படுகிறது என்பவத 

உங்களுக்கு அறிய தருபவாம். 
 

நீங்கள் மற்சறாருவர் ோர்பாக புகார் அளித்திருந்தால், புகாவர 

விோரிப்பதற்கு அந்த நபரின் ேம்மதம் பதவவப்படும். 

அதன்பிறகு உங்களுக்கு பதில் அளிப்பபாம். 
 

உங்கள் பகள்விகவள ேீக்கிரமாக தீர்ப்பதற்கு, தீர்வு தவலவம 

நர்வை உங்கவள சதாடர்பு சகாள்ள சோல்பவாம். 
 

உங்கள் புகாவர விோரிக்க  ேரியான நபவர ஈடுபடுத்தி 
உங்களுக்கு பதிலளிக்க ஏற்பாடு சேய்பவாம்.   

 

உங்கள் கவவலகவள விவாதித்து வாய் வார்த்வத மூலம் 

பதிலளிக்க பல்பவறு ஊழியர்களுடன் உள்ளூர் தீர்வு ேந்திப்புகள் 

நடத்த உங்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்குபவாம்.   
 

உங்கள் புகாரின் விவளவாக, எங்கள் விோரவணக்கு பிறகு, 

எங்கள் பேவவகவள ேிறப்பாக சேய்வதற்கு என்ன 

நடவடிக்வககள் எடுக்கப்படும் என்பவத உங்களுக்கு 

சோல்பவாம். 
 

அவனத்து புகார்களும் பநர்வமயாகவும் ரகேியாகவும் 

எங்களால் அணுகப்படும். உங்களுவடய புகாரின் விவளவாக 

உங்களுவடய தற்பபாவதய அல்லது எதிர்கால பராமரிப்பு 

மற்றும் ேிகிச்வே எந்த வவகயிலும் பாதிக்கப்பட மாட்டாது. 
 

புகாரின் விோரவணயின் பபாது உங்களுக்கு கிவடக்கூடிய 

உதவி மற்றும் ஆபலாேவன பற்றி உங்களுக்கு அறிய 

தரப்படும். 
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விோரலை முடிவில்  எனக்கு திருப்தி இல்லை என்றால்? 

 
எங்களுக்கு சதரிய படுத்துங்கள்; மீண்டும் விோரித்து உங்களுக்கு 

பமலதிக பதிபலா அல்லது உங்கவள ேந்தித்து பநரில் பமலதிக 

தகவல்கவள உங்கபளாடு விவாதிப்பபாம்.  அதன்பிறகும் 

உங்களுக்கு திருப்தி இல்வல என்றால் நீங்கள் பாராளுமன்ற 

மற்றும் நல பேவவ தீர்வாளர் (ஆம்பத்ஸ்மன்) அவர்களிடம் புகார் 

சதரிவிக்கலாம். 
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எனக்கு உதவி நதலவப்பட்டால்?  
ஹார்ட்பபார்ட்ஷயரில் வேிக்கும் ேமூகங்களுக்கும் சுகாதாரம் மற்றும் 

ேமூக பராமரிப்பு பேவவவய சபரும் நுகர்வாளர்களின் குரவல 

பிரதிபலிப்பதற்கான சுதந்தர அவமப்புதான் தெல்த் வாட்ச் 

ொட்நபார்ட்ஷிர். உள்ளூர் சுகாதார மற்றும் ேமூக பராமரிப்பு 

பேவவவய மக்கள் சபறுவதற்கு சஹல்த் வாட்ச் உதவுகிறது. 

 

Healthwatch Hertfordshire 

Douglas Tilbe House, Welwyn Garden City, Hall Grove, 
Hertfordshire, AL7 4PH 

Telephone: 01707 275978 

Email: info@healthwatchhertfordshire.co.uk 

Website:  http://www.healthwatch.co.uk 

 
POhWER NHS பராமரிப்பு மற்றும் பேவவவயப்பற்றி புகார் அளிக்கும் 

மக்களுக்கு உதவும் நாடுதழுவிய அவமப்பு. இந்த ICAS  பேவவ 

இலவேமானது, சுதந்திரமானது மற்றும் ரகேியமானது. 

 

POhWER (ICAS)  
Hertlands House, Primett Road, Stevenage, SG1 3EE 
Telephone: 0300 456 2370  
Minicom: 0300 456 2364 

Email: pohwericas@pohwericas.net 
Website: www.pohwer.net 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

callto:01707%20275978
http://www.pohwer.net/
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பாராளுமன்ற மற்றும் நை நேலவ தரீ்வாளர் (PHSO)  
உங்கள் கவவலகவள தீர்க்க மிகவும் முயற்ேி சேய்பவாம்; ஆனால் 

உங்களுக்கு எங்கள் பதிலில் மகிழ்ச்ேி இல்வல என்றால் நீங்கள் கீபழ 

உள்ள அவமப்பிடம் சதாடர்பு சகாள்ளலாம்: 

Parliamentary and Health Service Ombudsman  
Millbank Towers, Millbank, London SW1P 4QP 
Telephone: 0345 015 4033  
Text Call-back service: 07624 813 00  
Website: www.ombudsman.org.uk
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நான் எப்படி ததாடர்புதகாள்வது? 
 
எங்கள் நநாயாளி ஆநைாேலன  மற்றும் ததாடர்பு நேலவ 

அலுவலகம் வாட்பபார்டு ஹாஸ்பிடல்,  பிரின்ேஸ் வமக்பகல் ஆப் 

சகன்ட் (PMOK ) கட்டிடத்தில் தவரத்தளத்தில் உள்ளது.  

Telephone: 01923 217 198 (24-hour answer phone)  
Email: pals@whht.nhs.uk 

Text relay service: 18001 01923 436 283  
எங்கள் புகார் குழுவவ பநரடியாக கீழ்கண்ட முவறயில் சதாடர்பு 

சகாள்ளலாம்:   

எங்களுக்கு எழுத:  

Complaints Department  
West Hertfordshire Hospitals NHS 
Trust Watford General Hospital  
Vicarage Road, Watford, Hertfordshire, WD18 0HB 

 

Telephone: 01923 217 866 (24-hour answer phone) 
Email: wherts-tr.complaintsteam@nhs.net  
Website: www.westhertshospitals.nhs.uk 
 
தவஸ்ட் ொட்நபார்ட்ஷயர்  ொஸ்பிடல்ஸ் NHS ட்ரஸ்ட் 

பதாராயமாக பமற்கு ஹாட்பபார்ஷயர் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் 

வேிக்கும் அவர மில்லியன்  மக்களுக்கு வாட்பபார்டு, சேயின்ட் 

ஆல்பன்ஸ் மற்றும் பஹமல் பஹம்ப்ஸ்டட் இடங்களில் பேவவ 

அளிக்க
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உங்களுக்கு இந்த ேிற்றிதழ் பவறு சமாழியிபலா, சபரிய 

எழுத்திபலா, பார்வவ அல்லது பகட்கும் குவறபாடு 

இருந்தாபலா தயவுசேய்து சதாடர்பு சகாள்ளவும் 

01923 217 187  

அல்லது email pals@whht.nhs.uk 
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