ਵੇਲਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਜੇ ਤੁਸ ਹਾਲ ਿਵੱਚ ਹੀ ਵੇਲਜ਼ ਿਵੱਚ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਵੇਲਜ਼ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤਸੰ ਭਾਲ ਿਕਵ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NHS ਕੀ ਹੈ?
NHS (National Health Service) ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਕਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?
ਜਨਰਲ ਪਰ੍ਕ
ੈ ਿਟਸ਼ਨਰ (ਜੀਪੀ) / ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਸਟਰ
ਜੀਪੀ ਸਥਾਨਕ ਪਿਰਵਾਰਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਪਟਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ
ਤੌਰ ਤੇ Ôਜੀਪੀ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸਾਂÕ (ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ) ਿਵੱਚ, ਦੂਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਅਤੇ
ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਿਵੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਨਵਾਸੀਆਂ
ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੀਪੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰ ਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਦਾ
ਪਿਹਲਾ ਿਬੰ ਦੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਪੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਪਟ ਨਹ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ
ੂ ਤੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ
ਕੋਲ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱਚ ਭੇਜੇਗਾ। ਜੀਪੀ ਦੀਆਂ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਿਦਨ ਦੇ ਸਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰਆ
ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਆਂਸਿਰੰ ਗ ਮਸ਼ੀਨ ਸੁਨਹਾ ਹੋਵਗ
ੇ ਾ ਿਕ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ ਦੇ ਬੰ ਦ ਹੋਣ ਤੇ
ਤੁਸ ਡਾਕਟਰੀ ਮਦਦ ਿਕੱਥ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ
ਦੁਆਰਾ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਫੋਨ ਬੁੱਕ ਿਵੱਚ ਦੇਖ ਕੇ, NHS Direct Wales (0845 46
ਂ ੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ
47) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੇਰਵਾ ਖੋਜ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਆਢ
NHS ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਜੀਪੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਕ ਤੁਸ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂ
ਨਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਆ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਜਰੀ ਨਵ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਕੀ
ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਾਇੰ ਟਮਟ ਲੈ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵਗ
ੇ ੀ ਜਾਂ ਨਹ , ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਅਪਾਇੰ ਟਮਟ ਲਈ
ਸਮ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸ ਿਫਕਰਮੰ ਦ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰ ਗੀ ਤਰਾਂ ਨਹ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਿਰਵਾਰ ਦੇ ਮਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਜੋ ਚੰ ਗੀ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਪੀ
ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਿਕ ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਿਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

NHS Direct Wales
NHS Direct Wales ਿਸਹਤ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਿਦਨ ਦੇ 24 ਘੰ ਟੇ
ਉਪਲਬਧ ਰਿਹੰ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹ ਹੈ ਿਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ, ਇਲਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸ NHS
Direct Wales ਨੂੰ 0845 46 47 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਡਲਾਈਨਾਂ ਤ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਦਰ ਤੇ ਖਰਚਾ
ਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
NHS Direct Wales ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਮੇਤ, ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਗੁਪਤ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ NHS Direct Wales ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 0845 46 47 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਦ
ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, "Punjabi" ਬੋਲੋ। ਿਕਸੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਾਏ
ਜਾਣ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ੜ ਦੀ ਿਸਹਤ ਸਬੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਿਵੱਚ NHS Direct Wales
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ
ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ (ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੈਿਮਸਟ ਿਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੰ ਜ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਆਮ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ, ਿਜਵ ਿਕ ਖਾਂਸੀ, ਸਰਦੀ, ਦਰਦਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂਨਸ਼ੀ
ਛੱਡਣ ਵਰਗੇ ਿਸਹਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਿਦਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਿਲਖੀਆਂ
ਦਵਾਈਆਂ ਿਤਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟਾਂ ਤ ਸਲਾਹ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਫ਼ਤ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ
ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਸਭ ਤ ਨੜਲੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਸ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਿਵੱਚ ਖੋਜ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਹਸਪਤਾਲ
ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਪੀ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ
(ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਡਾਕਟਰ) ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਪਾਇੰ ਟਮਟ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਿਸਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ
ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਦਾਖਲ-ਮਰੀਜ਼ (ਿਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਿਵੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ਰਾਤ ਭਰ ਲਈ ਜਾਂ
ਵਧੇਰੇ ਸਮ ਲਈ

ਥੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ) ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ (ਿਜੱਥੇ ਤੁਸ ਅਪਾਇੰ ਟਮਟ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ) ਦੇ

ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸੇ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਿਮਲਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ, ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ NHS ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਕੰ ਮ ਨਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ੍ਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਐਕਸੀਡਟ ਅਤੇ ਇਮਰਜਸੀ (A&E) ਿਡਪਾਰਟਮਟ
ਕੁਝ (ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹ ) ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਿਵੱਚ ਐਕਸੀਡਟ ਅਤੇ ਇਮਰਜਸੀ ਿਡਪਾਰਟਮਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਿਡਪਾਰਟਮਟ
ਿਦਨ ਦੇ 24 ਘੰ ਟੇ ਖੁੱਲੇ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਿਨਪਟਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇਮਰਜਸੀ (ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ) ਸੇਵਾਵਾਂ: 999 ਡਾਇਲ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ),
ਤਾਂ 999 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਕਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਸ

ਂ ੂਲਸ) ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਐਬ
ਂ ੂਲਸ ਸਰਿਵਸ ਦੀ
ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ (ਅੱਗ, ਪੁਿਲਸ ਜਾਂ ਐਬ
ਮੰ ਗ ਕਰੋ। ਸੰ ਕਟਕਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਿਤਆਰ ਰਹੋ ਿਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਿਕੱਥੇ
ਹੋ। ਇਮਰਜਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਿਡਸਪੈਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰ੍ਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇਗਾ ਿਜਸ ਬਾਰੇ
ਤੁਸ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਿਕਸੇ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ

ਂ ੂਲਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਡਸਪੈਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਗ
ਂ ੂਲਸ ਦੇ
ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਐਬ
ੇ ਾ ਿਕ ਐਬ
ਪਹੁੰ ਚਣ ਤਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਡਿਟਸਟ (ਦੰ ਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ)

ਡਿਟਸਟ ਦੰ ਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂਿੜਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੁਟੀਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਿਕਸੇ ਡਿਟਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣ
ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰ ਦਾਂ ਿਵੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ। ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਿਕਸੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਿਸਆ ਨੂੰ
ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤ ਰੋਕਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਿਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਦੰ ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰ੍ੈਕਿਟਸਾਂ NHS ਅਤੇ ਿਨੱਜੀ, ਦੋਵਾਂ ਤਰਾਂ
ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਤੁਸ ਇੱਕ NHS ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਦੰ ਦਾਂ ਦੇ
ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਚੇ ਤ ਛੂਟ ਨਹ ਿਮਲੀ ਹੋਈ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਨਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸ ਗਰਭਵਤੀ ਨਹ ਹੋ ਜਾਂ ਿਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਨ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੁਸ ਬੱਚੇ
ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੈਿਨਿਫ਼ਟ ਕਲੇ ਮ ਨਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ)। ਆਪਣੇ ਸਭ ਤ ਨੜਲੇ
ਡਿਟਸਟ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਸ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਟਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਿਵੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਪਟੀਿਸ਼ਅਨ (ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ)
ਆਪਟੀਿਸ਼ਅਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਿਸਹਤ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਈ ਸਟਰ੍ੀਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਲੋ ੜ
ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਆਪਟੀਿਸ਼ਅਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਿਦੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤਕ ਿਕ ਤੁਸ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂਚ
ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਨਹ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤ ਘੱਟ ਨਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਿਬਟੀਜ਼ ਜਾਂ
ਗਲੂਕਮ
ੋ ਾ ਨਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬੈਿਨਿਫ਼ਟ ਕਲੇ ਮ ਨਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ
ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
NHS ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਿਕਵ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਰੇ NHS ਸੰ ਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆਵਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਿਕਸੇ NHS ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸ ਉਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਿਜਸ ਨ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਮੈਨਜਰ
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ ਆਪਣੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਲਖਤੀ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ
ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ;
•

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਸ ਿਵਅਕਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਹੈ

•

ਘਟਨਾ ਕਦ ਅਤੇ ਿਕੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ

•

ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਤੁਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ

•

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਤ ਤੁਸ ਕੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਿਜਵ ਿਕ ਿਵਆਿਖਆ, ਮਾਫ਼ੀ ਜਾਂ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ।

ਿਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਿਜੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤੁਸ ਘਟਨਾ ਤ ਬਾਅਦ 12
ਮਹੀਿਨਆਂ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਕਸੇ ਿਲਖਤੀ ਿਚੰ ਤਾ ਲਈ ਦੋ ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿਲਖਤੀ ਸਵੀਿਕਰ੍ਤੀ
ਿਮਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹ
ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਕੰ ਮਕਾਜੀ ਿਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਿਲਖਤੀ ਜਵਾਬ ਿਮਲ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ Community Health Council (CHC) ਤ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,
ਜੋ ਿਕ ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਕਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪਰ੍ਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਤੁਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 0845 644 7814 ਤੇ
ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.communityhealthcouncils.org.uk ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ www.puttingthingsright.wales.nhs.uk ਤੇ
ਜਾਓ।

