ਆਪਣੀ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਦੇ ਅਿਧਿਨਯਮ ਤ�
ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹੜੇ ਿਮਆਰ� ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ
ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ।

ਵੱ ਡੇ ਿਪ�ੰ ਟ ਵਾਲਾ ਸੰ ਸਕਰਨ
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ਇਸ ਪੁਸ ਿਤਕਾ ਬਾਰੇ
ਜੇ ਤੁਸ� ਇੰ ਗਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਤ� ਇਲਾਜ ਜ� ਦੇਖਭਾਲ
ਕਰਵਾ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ
ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ GP
ਪ�ੈਕਿਟਸ ਤ� ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਿਕਹੜੇ ਿਮਆਰ� ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ
ਦੇਖਭਾਲ ਿਮਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਈਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਅਸ� ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਿਕੰ ਝ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਜੋ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਮਆਰ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਅਤੇ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਕ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਿਮਆਰ� ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰਦੀ ਤ� ਅਸ� ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�।

ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ
ਅਸ� ਕੇਅਰ ਕੁਆਿਲਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨ (CQC) ਹ� ਜੋ ਇੰ ਗਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ
ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ
ਿਨਯੰ ਤ�ਕ ਹੈ।
ਅਸ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ�ਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਸੇਵਾਵ� ਲੋ ਕ� ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ, ਪ�ਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਹਮਦਰਦੀਪੂਰਣ, �ਚਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸ� ਦੇਖਭਾਲ
ਸੇਵਾਵ� ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹ�।
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ਅਸ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਿਨਰੀਖਣ, ਜ�ਚ ਅਤੇ
ਿਨਯੰ ਤ�ਣ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਬੁਿਨਆਦੀ
ਿਮਆਰ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸ� ਉਸ ਨੂੰ
ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹ�, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ
ਲੋ ਕ� ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਰਜਾਬੰ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸ�
ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਿਹੱ ਤ� ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹ�, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਉਹ
ਲੋ ਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਮਾਨਿਸਕ ਿਸਹਤ
ਐਕਟ (Mental Health Act) ਤਿਹਤ ਸੀਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
ਅਸ� ਸੇਵਾਵ� ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ� ਦੇ ਿਵਚਾਰ�,
ਤਜਰਿਬਆਂ, ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰ ਮ ਦੇ ਕ�ਦਰ ਿਵੱ ਚ
ਰੱ ਖਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਜੇ ਲੋ ਕ� ਦੀ ਮਾੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ�
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਤਰ�� ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਹਨ� ਦਾ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�।
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GP ਪ�ੈਕਿਟਸ� ਨੂੰ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਦੀ ਜ�ਚ
ਕਰਨੀ
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰ ਗਲ� ਡ ਿਵੱ ਚ ਸਾਰੀਆਂ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ� ਨੂੰ
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ
ਿਜਹੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹ� ਉਸ ਨੁੰ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਮਆਰ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸ� GP ਪ�ੈਕਿਟਸ� ਨੂੰ ਤ� ਹੀ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹ� ਜੇ ਉਹ
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਿਦਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਿਕ ਉਹ ਇਹਨ� ਿਮਆਰ� ਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਰਿਜਸਟਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ, ਤ� ਉਹ ਸੇਵਾਵ� ਮੁਹੱਈਆ ਨਹ�
ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਅਸ� ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਦੇ
ਹ� ਿਕ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਮਆਰ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਅਸ� ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ�
GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੇ ਇਸ ਵੱ ਲ� ਮੁਹੱਈਆ
ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਸਿਫਆਂ ਤੇ ਅਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰ-ਸੰ ਖੇਪ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਿਕ ਜੇ ਇੱ ਕ
GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਮਆਰ� ਨੂੰ
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ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹੜੀ ਗੱ ਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।
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ਜੇ ਇੱ ਕ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱ ਿਖਆ ਦੇ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਮਆਰ� ਨੂੰ ਪੂਰ ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤ� ਤੁਹ ਾਨੂੰ
ਿਕਹੜੀ ਗੱ ਲ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
1.

ਤੁਸ � ਸਿਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ
ਤੇ ਜੋ ਹੋ ਿਰਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

• ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ� ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ, ਨੂੰ
ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ ਦ� ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਿਵਚਾਰਵਟ�ਦਿਰਆਂ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ
ਸਹਾਇਤਾ ਿਮਲੇ ਗੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਦ ਅਤੇ ਮਾਣ ਦਾ
ਸਿਤਕਾਰ ਕਰੇਗਾ।
• ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤ� ਪਿਹਲ� ਤੁਹਾਡੇ ਤ�
ਪੁੱ ਿਛਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਕੀ ਤੁਸ� ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋ ਜ� ਨਹ�।
ਉਦਾਹਰਣ
ਅਨੀਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਰਵਾਰ ਸਥਾਨਕ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਿਵੱ ਚ
ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਅਨੀਸਾ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰ ਕੋਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁਢਲਾ
ਿਗਆਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਰਦੂ ਿਵੱ ਚ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
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ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਆਮ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ
ਉਰਦੂ ਿਵੱ ਚ ਿਲਖੇ ਸੂਚਨਾ ਪਰਚੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ� ਅਨੀਸਾ
ਦੀ ਅੱ ਠ ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ

ਂ ੀਬਾਇਓਿਟਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪਈ, ਤ� ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇਹ
ਐਟ
ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸਨ ਿਕ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਿਕ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ,
ਇਸ ਲਈ ਉਹ GP ਵੱ ਲ� ਿਲਖੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸਿਹਮਤ ਹੋਏ ਸਨ।
2. ਤੁਸ � ਉਸ ਦੇਖ ਭਾਲ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
•

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਨ�ਜੀ ਲੋ ੜ� ਦਾ
ਮੁਲ�ਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਢੁਕਵ�
ਦੇਖਭਾਲ ਿਮਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

•

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਿਮਲੇ ਗੀ ਿਜਸ ਲਈ ਤੁਸ� ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ
GP ਸਿਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਿਸਹਤ ਅਤੇ
ਤੰ ਦਰੁਸਤੀ ਿਵੱ ਚ ਫਰਕ ਿਲਆਏਗੀ।

•

ਜੇ ਤੁਸ� ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ� ਦਰਿਮਆਨ ਇੱ ਕ ਥ� ਤ� ਦੂਜੀ ਥ� ਤੇ
ਜ�ਦੇ ਹੋ ਤ� ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਿਸਹਤ-ਸੰ ਭਾਲ ਲੋ ੜ� ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ
ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

•

ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱ ਿਭਆਚਾਰਕ ਿਪਛੋਕੜ, ਸੈਕਸ (ਿਲੰਗ), ਉਮਰ,
ਿਲੰਗਕ ਝੁਕਾਅ (ਚਾਹੇ ਤੁਸ� ਸਮਿਲੰਗੀ ਔਰਤ, ਸਮਿਲੰਗੀ ਪੁਰਸ਼,
ਦੋ-ਿਲੰਗੀ ਜ� ਿਵਪਰੀਤ-ਿਲੰਗੀ ਿਵਅਕਤੀ ਹੋ), ਧਰਮ ਜ�
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ਆਸਥਾ, ਅਤੇ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਦਾ ਸਿਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ
ਂ ੀ 65 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱ ਚ ਆਪਣੇ GP ਕੋਲ ਿਗਆ
ਐਡ
ਜਦ� ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਿਵੱ ਚ ਤੀਬਰ ਜਲਨ ਅਤੇ ਿਨਗਲਣ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਕਤ
ਹੋਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲ�ਕਣ ਤ� ਬਾਅਦ, GP ਨ� ਸ਼ੱ ਕ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ
ਂ ੀ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਾ ਕ�ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨ� ਹਸਪਤਾਲ ਿਵੱ ਚ
ਿਕ ਐਡ
ਂ ੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੈਫਰਲ
ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲ� ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਐਡ

ਿਦੱ ਤਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਿਵੱ ਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਵੱ ਲ� ਉਸ
ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਪੁਆਇੰ ਟਮ�ਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱ ਲ�
ਂ ੀ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਜਦ� ਐਡ
ਂ ੀ ਅਪੁਆਇੰ ਟਮ�ਟ ਲਈ
ਐਡ

ਂ ੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਿਪਛੋਕੜ ਅਤੇ
ਿਗਆ, ਤ� ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਐਡ
ਉਸ ਦੇ ਲੱਛਣ� ਬਾਰੇ ਢੁਕਵ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ GP ਦੇ ਰੈਫਰਲ
ਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱ ਕ ਨਕਲ ਸੀ।
3.

ਤੁਸ � ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰਿਹਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

• ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਫ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜੱ ਥੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤ� ਬਚਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।
• ਿਜੱ ਥੇ ਢੁਕਵ� ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਸ� ਤੁਹਾਡੀ ਲੋ ੜ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ
ਪ�ਾਪਤ ਕਰ�ਗੇ, ਜਦ� ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨ� ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ�ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ
ਉਹ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ।
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• ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਥ� ਤੇ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੁਰੱਿਖਅਤ ਜ� ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸਾਜ਼-ਸਮਾਨ ਰਾਹ�
ਨੁਕਸਾਨ ਨਹ� ਪਹੁੰ ਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਤੁਹਾਡੀ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਉਸ ਸਮ� ਢੁਕਵ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜੇ
ਉਹਨ� ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱ ਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਣ ਦਾ
ਜੋਖ਼ਮ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ
ਇੱ ਕ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਉਹਨ� ਲੋ ਕ� ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ ਜੋ
ਵ�ੀਲਚੇਅਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜ� ਿਜਹਨ� ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਿਵੱ ਚ
ਬੇਹਦ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ�ਿਕ ਇਸ ਤੱ ਕ ਤੰ ਗ ਪੌੜੀਆਂ ਰਾਹ� ਹੀ
ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਿਵੱ ਚ ਿਲਫਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ
ਸੰ ਭਵ ਨਹ� ਹੈ। ਪ�ਕ
ੈ ਿਟਸ ਨ� ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਹ�ਡਰੇਲ
ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ
ਬਜ਼ਰ (ਅਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ ਯੰ ਤਰ) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਿਕ�ਿਕ ਪ�ਕ
ੈ ਿਟਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋ ਕ� ਲਈ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਇਹ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਰੀਜ਼� ਲਈ ਘਰੇਲ-ੂ
ਫੇਰੀ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਿਜਹੜੇ ਨਵ� ਮਰੀਜ਼ ਪ�ੈਕਿਟਸ
ਕੋਲ ਨ� ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨ� ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਬਾਰੇ
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ਦੱ ਿਸਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਸਥਾਨਕ GP
ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕੋਲ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹੁੰ ਚਯੋਗ ਹੈ।
4.

ਤੁਸ � ਉਸ ਸਟਾਫ ਵੱ ਲ� ਦੇਖ ਭਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਜਹਨ� ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੰ ਮ ਢੁਕਵ� ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਹੀ ਹੁਨ ਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ

• ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਮ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਲੋ ੜ� ਉਸ ਸਟਾਫ ਵੱ ਲ�
ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਢੁਕਵ� ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ
ਕਰਦੇ ਹਨ।
• ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਾਫੀ (ਲੋ ੜ�ਦੇ) ਮ�ਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਿਹਣਗੇ।
• ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਸ ਸਟਾਫ ਵੱ ਲ� ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਚੰ ਗੀ ਤਰ��
ਨਾਲ ਸੰ ਗਿਠਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਜਹਨ� ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ� ਨੂੰ
ਿਵਕਿਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ
ਇੱ ਕ ਵੱ ਡੀ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕਈ GPs ਅਤੇ ਨਰਸ� ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ
ਰੱ ਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ�ੈਕਿਟਸ ਉਡੀਕ ਸਿਮਆਂ
ਅਤੇ ਅਪੁਆਇੰ ਟਮ�ਟ ਸਿਮਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ
ਮਰੀਜ਼� ਦੀਆਂ ਲੋ ੜ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨ� ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਟਾਫ
ਹੋਵੇ। ਨਤੀਜੇ ਵੱ ਜ�, ਅਪੁਆਇੰ ਟਮੈਟ� ਕਦੇ ਹੀ ਰੱ ਦ ਜ� ਮੁੜ ਤ� ਤੈਅ
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ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ ਹਨ।

5.

ਤੁਸ � ਆਪਣੀ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਤ� ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵ ਾਵ� ਦੀ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜ�ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ।

• GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਿਨਰੀਖਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ
ਦੇਖਭਾਲ ਿਮਲੇ ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋ ੜ ਹੈ।
• ਤੁਹਾਡਾ ਿਨ�ਜੀ ਿਰਕਾਰਡਜ਼ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੂੰ
ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਤੁਸ�, ਜ� ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ� ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ,
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਢੁਕਵ� ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਿਠਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਾਹਰਣ
ਵੱ ਡੀ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਵੱ ਚ
ਿਨਰੰ ਤਰ ਸੁਧਾਰ ਿਲਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਮਰੀਜ਼�
ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼� ਨੂੰ ਿਟੱ ਪਣੀ ਕਾਰਡ� ਅਤੇ ਪ�ੈਕਿਟਸ
ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਪ�ਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸਾਿਹਤ ਕੀਤਾ
ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਪ�ੈਕਿਟਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਪਰਚੇ
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਕ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਿਕਵ� ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨ� ਦੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦੀ
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ਪ�ਿਕਿਰਆ ਉਹਨ� ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਿਹਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਹੀਨ� ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਅਤੇ ਹੋਰ
ਪ�ਤੀਕਰਮ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਿਟੰ ਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਕ ਉਹ
ਪ�ਤੀਕਰਮ ਤ� ਿਕਵ� ਿਸੱ ਖਣਗੇ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਿਜੱ ਥੇ ਵੀ ਿਕਤੇ
ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਪ�ੈਕਿਟਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਇਸ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਦੰ ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨ� ਨ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਰੀਜ਼�
ਦੇ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਸਰਵੇਖਣ� ਿਵੱ ਚ ਿਕਹੋ ਿਜਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿਦਖਾਈ ਹੈ,
ਅਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਿਵੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਹਨ� ਨ� ਿਕਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤੁਸ � ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹ ਾਡੀ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਮਆਰ� ਨੂੰ ਪੂਰ ਾ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜ� ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਜਸ ਦੀ ਤੁਸ� ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ,
ਮਾੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਤੁਸ�:
• GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਅਤੇ
• ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।
GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਵੱ ਲ� ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ
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ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਹਨ, ਤ� ਪਿਹਲੀ ਗੱ ਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਪ�ੈਕਿਟਸ ਦੇ ਮੈਨ�ਜਰ ਨੂੰ ਦੱ ਸੋ। ਜੇ
ਸਮੱ ਿਸਆ ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਨਹ� ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤ� ਤੁਸ� ਉਹਨ� ਦੀ
ਰਸਮੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਪ�ਿਕਿਰਆ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨ
ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰੇਕ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ�
ਨਾਲ ਨਿਜੱ ਠਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਰਜ-ਪ�ਿਕਿਰਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ NHS ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਉਸ ਤਰੀਕੇ
ਤ� ਖੁਸ਼ ਨਹ� ਹੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਨ� ਤੁਹਾਡੀ
ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਠਦੀ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� 0345 015 4033 ਤੇ ਸੰ ਸਦੀ
ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਸੇਵਾਵ� ਦੇ ਓਮਬਡਸਮੈਨ (Parliamentary and
Health Service Ombudsman) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
www.nhs.uk/NHSConstitution ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਿਧਕਾਰ� ਦੀ
ਿਵਆਿਖਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸ� ਇਲਾਜ ਲਈ ਿਨ�ਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸ�
ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤ� ਖੁਸ਼ ਨਹ� ਹੋ ਿਜਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਨ�
ਤੁਹਾਡੀ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨੂੰ ਨਿਜੱ ਿਠਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ�
www.independenthealthcare.org.uk ਤੇ ਇੰ ਡੀਪ�ਡ�ਟ
ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਸਰਿਵਸ (Independent
Healthcare Advisory Service) (IHAS) ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ
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ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸ� ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕ�ਸਲ (General Medical
Council) (GMC) ਨੂੰ ਵੀ 0161 923 6602 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਹੋ ਜ�, ਉਹਨ� ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.gmc-uk.org ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਹੋ।
ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸੋ
ਿਨਯੰ ਤ�ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੂਿਮਕਾ ਸਾਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ� ਦੀ ਜ�ਚ ਜ�
ਇਹਨ� ਦਾ ਿਨਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਨਹ� ਿਦੰ ਦੀ, ਪਰ ਅਸ�
ਫੇਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ� ਿਕ ਤੁਸ� ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਿਬਆਂ
ਬਾਰੇ ਦੱ ਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਿਵੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਕਦ�, ਿਕੱ ਥੇ ਅਤੇ ਕੀ
ਜ�ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ� ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱ ਕ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ
ਿਮਆਰ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤ� ਅਸ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ�ਗੇ।
ਤੁਸ� ਉਸ ਸਮ� ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਿਚੰ ਤਾਵ� ਬਾਰੇ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ� ਤੁਸ� GP
ਪ�ੈਕਿਟਸ ਨੂੰ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਨਹ� ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ। ਅਸ� ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਚੰ ਗੇ
ਤਜਰਿਬਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ�। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ
ਦਾ ਿਬਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਿਕ www.cqc.org.uk ਤੇ
ਆਨਲਾਈਨ ‘ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸ�ਝੇ ਕਰੋ’ (‘Share your
experience’) ਨ� ਦੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਤੁਸ� ਸਾਨੂੰ 03000
616161 ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ� ਇਸ ਗਾਈਡ ਦੇ ਿਪੱ ਛੇ
ਿਦਖਾਏ ਪਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਿਲਖੋ। ਤੁਸ� ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥਵਾਚ ਟੀਮ ਜ਼ਰੀਏ
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ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਿਬਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱ ਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸ� ਤਫਤੀਸ਼� (ਜ�ਚ) ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਿਕਵ� ਕਰਦੇ ਹ�
ਜਦ� ਅਸ� ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੇ ਹ� ਤ� ਅਸ� ਲੋ ਕ� ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਦੇ ਹ�
ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਸਬੰ ਧੀ ਉਹਨ� ਦੇ ਤਜਰਿਬਆਂ ਤੇ ਿਵਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹ�,
ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ ਿਵਵਸਥਾਵ� ਅਤੇ ਪ�ਿਕਿਰਆਵ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਦੇ ਹ�।
ਅਸ� ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼� ਿਵੱ ਚ ਹੋਰਨ� ਮਾਹਰ� ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰਦੇ ਹ�, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋ ਕ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੇਵਾਵ� ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਮਆਰ�
ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹ� ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤ� ਅਸ� ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹ�। ਅਸ�
GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱ ਸਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੇ ਹ� ਿਕ ਉਹ
ਚੀਜ਼� ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਸ�:
• ਜੁਰਮਾਨ� ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹ�; ਅਤੇ
• GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਦੀ ਰਿਜਸਟ�ੇਸ਼ਨ ਮੁਅੱਤਲ (ਰੋਕ) ਜ� ਰੱ ਦ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹ�।
ਅਸ� ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.cqc.org.uk ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਅਿਜਹੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ� ਜੋ ਅਸ� GP
ਪ�ੈਕਿਟਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਦ� GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਿਮਆਰ� ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਚੁੱ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ�
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ਅਸ� ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹ�।

ਅਸ� ਤੁਹ ਾਨੂੰ ਿਕਵ� ਸੂਿ ਚਤ ਰੱ ਖਦੇ ਹ�
ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.cqc.org.uk ਤੇ ਅਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ
ਵੇਰਵੇ ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ ਿਜਸ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ ਨੂੰ ਅਸ� ਰੈਗੂਲੇਟ
ਕਰਦੇ ਹ� ਉਹ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਧਾਰ� ਨੂੰ
ਿਕਵ� ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸ� ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਕਸੇ ਵੀ GP ਪ�ੈਕਿਟਸ
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਇਹ ਉਹਨ� ਿਮਆਰ� ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਿਕਵ�
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਿਜਹਨ� ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਿਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸ� ਸਾਈਨ ਅੱ ਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
• ਸਾਡੇ ਤ� ਈਮੇਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਦ� ਅਸ� ਉਹਨ� GP
ਪ�ੈਕਿਟਸ� ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰਦੇ ਹ�, ਅਤੇ ਿਰਪੋਰਟ� ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ ਕਰਦੇ
ਹ�, ਿਜਹਨ� ਿਵੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਲਚਸਪੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ
• ਸਾਡੇ ਤ� ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ� ਲੈ ਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹੀਨ�ਵਾਰ ਈਿਨਊਜ਼ਲੈ ਟਰ ਨੂੰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ।
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ਹੋਰ ਪੁਸ ਿਤਕਾਵ� ਸਾਡੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ
ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਕੇਅਰ ਹੋਮ) ਦੇ ਅਿਧਿਨਯਮ ਤ�

ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹੜੇ ਿਮਆਰ� ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅਿਧਿਨਯਮ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹੜੇ ਿਮਆਰ� ਦੀ
ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ

ਉਹਨ� ਏਜੰ ਸੀਆਂ ਦੇ ਅਿਧਿਨਯਮ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹੜੇ ਿਮਆਰ� ਦੀ

ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਦੇਖਭਾਲ
ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਦੰ ਦ� ਦੀ ਪ�ਕ
ੈ ਿਟਸ ਦੇ ਅਿਧਿਨਯਮ ਤ� ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਕਹੜੇ ਿਮਆਰ�
ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਿਕਵ� ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਸਾਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਫੋਨ ਕਰੋ:

03000 616161

ਸਾਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਿਲਖੋ:

Care Quality Commission,
Citygate, Newcastle,
upon Tyne NE1 4PA
ਸਾਨੂੰ ਇੱ ਥੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: enquiries@cqc.org.uk
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ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ:

www.cqc.org.uk

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵ� ਜ� ਫਾਰਮੇਟ� (ਿਮਸਾਲ
ਲਈ, ਵੱ ਡੇ ਿਪ�ੰ ਟ ਜ� ਮੌਿਖਕ) ਿਵੱ ਚ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਜ� ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।
CQC-178-50000-STE-012013
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