
ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 
[Information for Outpatients – Punjabi]  
 

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵ ਿੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਕਦੱਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਨ ੰ  ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਕਨਕ ਨ ੰ  ਪਕਹਲਾਂ ਦੱਸੇ ਕਬਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਕ ੱਚ ਅਸਫਲ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ, 
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ   ਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕ ੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ NHS ਗਰੇਟਰ ਗਲਾਸਗੋ ਐਡਂ ਕਲਾਈਡ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੱਦ 
ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ (Did Not Attend and Cancellation Policy) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। 
 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਫਲ  ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਸਤ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ੋ।  
 

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਯਾਦ ਵਦਲਾਉਣ  ਾਲੀ ਕਾਲ 

ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਯਾਦ ਕਦਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਟੋਮੇਕਟਡ  ੋਇਸ ਕਸਸਟਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਕਸਸਟਮ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪੱੁਛਦਾ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਓਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਕਸੇ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਨ ੰ  ਦੇ ਦੇ ਾਂਗੇ। 
 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਦਲਾਉਣ  ਾਲੀ ਕਾਲ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਚੱਠੀ ਕ ੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਪਤੇ 'ਤੇ 
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
 

ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਵ ਿੱ ਚ ਮਦਦ   

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਕਤਆਂ ਕ ੱਚੋਂ ਕਕਸੇ ਕ ੱਚ  ੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕਦੱਤੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ: 
 ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ 

 ਤੁਰਨਾ-ਕਫਰਨਾ, ਕ ਸ਼ੇਸ਼ੱਗ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜ। 
 

ਹਸਪਤਾਲ ਤਕ ਪਹ ੰ ਚਣਾ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਕਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤਕ ਕਕ ੇਂ ਪਹੰੁਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਰੈ ਲਾਈਨ ਨ ੰ  0871 200 2233 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 
www.travelinescotland.com ਦੇਖੋ।  
 

ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 

(ਐਬੂਂਲੈਂਸ ਜਾਂ ਐਬੂਂਲੈਂਸ ਕਾਰ) 
ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਕਲੀਕਨਕ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ। 
ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਨ ੰ  ਇਸ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
 

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਕੌਕਟਸ਼ ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਸਰਕ ਸ ਨ ੰ  0300 123 1236 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਰਸ਼ਨ ਪੱੁਛਣਗੇ। 
 

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਐਬਂ ਲੈਂਸ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਕਹੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮਤੀ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਕਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭ  ਹੋ ਸਕੇ 0800 
389 1333 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮਤੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਲੀਕਨਕ ਦੱਸੋ ਕਜਸ ਕ ੱਚ 
ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਕਟਕ ਆਂਸਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। (ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਹੈ।)  
 

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਖ ਾਲੇ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਨ ੰ  ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕ ੱਚ ਕਸਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲਆਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ 
ਕਬਲਕੁਲ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋ ੇ। 
 

ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਲਆਉਣਾ ਹੈ 
 ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ। 
 ਕ ਟਾਕਮਨਾਂ, ਹਰਬਲ ਦ ਾਈਆਂ, ਹੋਕਮਓਪੈਕਥਕ ਜਾਂ ਕ ਕਲਪਕ ਇਲਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦ ਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ  ਰਤਮਾਨ ਕ ੱਚ 

ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। 

http://www.travelinescotland.com/


 ਦੁਹਰਾਏ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਨੁਸਖੇ (ਕਪਰਸਕਕਰਪਸ਼ਨ) ਦੀ ਸ ਚੀ। 
 ਕੋਈ  ੀ ਪਰਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨ ੰ  ਪੱੁਛਣੇ ਚਾਹੋ। (ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਲਖ ਕੇ ਕਲਆਉਣਾ ਚਾਹੋ)। 
 

ਬਾਹਰੀ-ਮਰੀਜ਼ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਵਸਸਟਮ 

ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕ ੱਚ ਬਾਹਰੀ-ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮਰੀਜ਼ ਚੈੈੱਕ-ਇਨ ਕਸਸਟਮ ਹੈ। ਕਸਸਟਮ ਇੱਕ ਸਰਲ ਟਚ ਸਕਰੀਨ ਕੰਕਪਊਟਰ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: 
 ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਕਸਸਟਮ ਨ ੰ   ਰਤਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਚੰਤਾ ਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਸੱਧਾ ਕਲੀਕਨਕ ਕਰਸੈਪਸ਼ਨ 

ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 

 

ਕਲੀਵਨਕ 'ਤੇ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ 

 ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ  ੱਧ ਕਲੀਕਨਕ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ  ੱਖ- ੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾਨ ੰ   ਾਰੀ 
ਦੇ ਕਬਨਾਂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਕਲਆ ਜਾ ੇਗਾ। 

 ਜੇ ਕਲੀਕਨਕ ਕ ੱਚ ਕੰਮ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਾਂਗੇ। 
 ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮਆਦ  ੱਧ-ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਕ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕ ੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ੇ। ਤੁਹਾਡੀ 

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਜਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਹੱਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 
ਕ ੱਚ ਉਸੇ ਕਦਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਕਸਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 ਤੁਸੀਂ ਕਕਸੇ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਕਨਸਲਟੈਂਟ), ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨ ੰ  ਕਮਲੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨ ੰ  ਕਮਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 
ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਕਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨ ੰ  ਨਾਲ ਕਲਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

 ਜੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 
 ਕਜ ੇਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਤਾ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਪੀ ਦੀ ਪਰੈਕਕਟਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਕ 

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣ। 
 ਕੁਝ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸਕੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਪੀ ਨ ੰ  ਨਹੀਂ ਬਲਕਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨ ੰ  ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਸਕੈਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।  
 ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦ ਜੀ ਰਾਇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਹਸ ਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਕ ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨ ੰ  ਪੱੁਛੋ। 
 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕਰਕਾਰਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ ਕਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 
 

ਕਾਰ ਪਾਰਵਕੰਗ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ (ਗਲਾਸਗੋ ਰੋਇਲ ਇਨਫਰਮਰੀ ਦੇ ਇਲਾ ਾ) ਪਰ ਸੋਮ ਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੱੁਕਰ ਾਰ (ਸ ੇਰੇ 7.30 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4.00  ਜੇ ਤਕ)  ੱਧ ਤੋਂ 
 ੱਧ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤਕ ਰਕਹਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗ  ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਕੰਗ ਲਈ ਸਥਾਨ ਲੱਭਣ  ਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਰੱਖੋ। ਅਸਮਰਥ ਕ ਅਕਤੀਆਂ ਲਈ 
ਪਾਰਕਕੰਗ ਸਥਾਨ ਮੁੱ ਖ ਕਾਰ ਪਾਰਕਾਂ ਕ ੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
 

ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ  
ਹਸਪਤਾਲ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਮ ਕਤ ਨੀਤੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਕ ਕਕਸੇ  ੀ NHS ਕਬਲਕਡੰਗ, ਦਾਖਲੇ, ਦਰ ਾਜ਼ੇ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰ ਪਾਰਕ 
ਕ ੱਚ ਤਮਾਕ ਨੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕ ੱਚ ਇਲੈਕਟਰੋਕਨਕ ਕਸਗਰਟਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਜਾਂ  ੈਪੋਰਾਇਜ਼ਰਾਂ ਦੀ  ਰਤੋਂ  ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  
 

ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਸਤਕਾਰ 

ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕ ੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਕ ਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕ ਹਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ 
ਹਾਂ ਕਕ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ  ੀ ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕ ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇ। ਗਾਲਾਂ ਜਾਂ ਕਹੰਸਾ  ਾਲੇ ਕ ਹਾਰ ਨ ੰ  ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 
ਕਕਸੇ  ੀ ਕ ਅਕਤੀ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕ ਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਜਸਦਾ ਕ ਹਾਰ ਸ ੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਗਾ। 
 

ਵ ਵਦਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵਸਖਾਉਣਾ 
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕ ੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤ ਪ ਰਨ ਕਹੱਸਾ ਡਾਕਟਰੀ, ਨਰਕਸੰਗ ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਪੇਕਸ਼ਆਂ ਦੇ ਕ ਕਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਅਤੇ ਕਸਖਲਾਈ ਹੈ।  
 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕ ਕਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕਸਖਲਾਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਕ ੱਚ ਕਹੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ ਰੇ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱੁਛਾਂਗੇ। 
 

ਵਸਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗ ਪਤਤਾ 
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਸ਼ਨ ਕਕਤਾਬਚਾ ਦੇਖੋ। 
 
 
 



ਸ਼ਾਂਤ ਕਮਰਾ 
ਕਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਕ ੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਕਮਰਾ ਜਾਂ ਸੇਂਚੁਰੀ - ਸ਼ਾਂਤੀ, ਕਚੰਤਨ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਜਗਹਾ - ਉਪਲਬਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨ ੰ   ਰਤ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚ ੇ

ਜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਫੈਕਮਲੀ ਕਰੈਕਡਟ, ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਕਮਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਕਚਆਂ ਨ ੰ  ਕਲੇਮ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 
 

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: 
 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨ ੰ  ਹੱਕਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬ ਤ ਜ਼ਰ ਰ ਕਲਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਜ ੇਂ ਕਕ ਬੈਕਨਕਫ਼ਟ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ  ਾਲੀ ਕਚੱਠੀ, HC2 

ਸਰਟੀਕਫਕੇਟ, NHS ਟੈਕਸ ਕਰੈਕਡਟ ਛ ਟ ਕਾਰਡ, ਅਸਾਈਲਮ ਰਕਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ARC)। 
 ਸਬ ਤ ਦੇ ਰ ਪ ਕ ੱਚ ਬਸ ਜਾਂ ਰੇਲ ਕਟਕਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ੇਗੀ। 
 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ  ਰਤ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
 ਕੁਝ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕ ੱਚ ਰਖ ਾਲੇ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਕਚਆਂ ਨ ੰ   ੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਕਕਰਾਇਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 
 ਹਾਈਲੈਂਡਸ ਅਤੇ ਆਇਲੈਂਡਸ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਕਚਆਂ ਨ ੰ  ਕਲੇਮ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੋ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਆਕਫ਼ਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱੁਛੋ। 
 

ਉਪਲਬਧ ਸੇ ਾ ਾਂ 
ਕੈਫੇ ਸਹ ਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਪੱੁਛੋ। 
 

ਵਟਿੱ ਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸ ਝਾਅ 

ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕ ੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕਕਸੇ  ੀ ਪਕਹਲ  ਬਾਰੇ ਕਟੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾ ਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕਕਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
www.nhsggc.org.uk/patientfeedback  
ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਇ (Patient Opinion) www.patientopinion.org.uk 'ਤੇ  ੀ ਕਟੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
 

ਵਸ਼ਕਾਇਤਾਂ 
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕਕਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 
ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਕਤਾਬਚਾ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਲੀਕਨਕਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਲਈ ਆਕਫਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ  ੀ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: 0141 201 4500 ਜਾਂ ਈਮੇਲ: complaints@ggc.scot.nhs.uk 
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