पेशेन्ट एडभाइस एन्ड
लायजन सर्भिस (PALS)
बिरामीहरू, नातेदार एवम्
स्याहारकताा हरूका लाबि मद्दत

रोयल बर्िशायर NHS फाउन्डे शन ट्र स्टमा एर् र्बरामी,
स्याहारर्र्ाि वा र्भर्जट्रर्ो रूपमा र्पाईल
ं ाई चार्हने
र्ुनैपर्न सहायर्ार्ा लार्ि PALS पर्हलो सम्पर्ि र्बन्दु हो।
PALS भनेर्ो र्े हो?
तपाईंका सोधनीहरूको उत्तर बदन वार्ा हरू र बवभािहरूबसत कुरा िदाा PALS ले सम्पका
सेवा प्रदान िदा छ। यसमा तपाईंबसत सोझै सम्पका िना क्लिबनबसयन वा क्लिबनकल
एर्बमबनस्ट्र े बिभ िीम्स (CATs) का सदस्यहरू मध्ये एकलाई भन्नु सामेल हुन सक्दछ। हामी
यसिारे तपाईंसँि बवचार-बवमर्ा िनेछ ।ँ
PALS ले बिरामी र उनीहरूका नातेदारहरूलाई मद्दत िने अनेक ँ तररका छन्। PALS ले
तपाईंलाई कसरी मद्दत िना सक्दछ भन्ने केही उदाहरण यसप्रकारले छन्:

• यबद तपाईंलाई आिामी र्ल्यबिया वा प्रबियाबसत सम्बक्लित कुनै प्रश्न सोध्नु छ भने;
• यबद तपाईंले वा तपाईंको बनकि कसैले प्राप्त िरररहेको उपचारिाि तपाईं असन्तुष्ट
हुनुहुन्छ भने;

• यबद अस्पतालमा भती बिरामीलाई छु ट्टी बदइँ दै छ र अि के हुनेछ भन्ने िारे मा तपाईं
अन्योलमा हुनुहुन्छ भने;

• हालै बदवङ्गत भएका तपाईंका नातेदारलाई बदइएको सेवाबसत सम्बक्लित तपाईंका प्रश्नहरू
छन भने।
तपाईंका प्रश्नहरूको उत्तर 5 काया बदवसबभत्रै उपलब्ध िराउने लक्ष्य PALS ले राख्ने छ।
कबहलेकाबहँ , यसभन्दा िढी समय लाग्न सक्दछ, बकनभने उत्तर खोज्नका लाबि हामीलाई िढी
समय चाबहन्छ वा प्रश्नहरू िढी जबिल हुन सक्दछन्। हामीले तपाईंसँि पबहलोपल्ट कुरा िदाा
सामान्यतया तपाईंका प्रश्नहरूको उत्तर बदनमा केही लामो समय लाग्न सक्ने बवषयमा हामी
तपाईंलाई िताउन सक्षम हुनेछ ।ँ जेहोस्, यबद अपेक्षा िररएभन्दा िढी समय लाबिरहे को हामी
पाउँ छ ँ भने तपाईंलाई सूबचत राख्न हामी तपाईंको सम्पकामा रहने छ ।ँ हामी तपाईंलाई मद्दत
िना सक्दो प्रयास िना चाहन्छ ँ।

PALS लाई र्सरी सम्पर्ि िने
तपाईंले हामीलाई िे बलफोन, ईमेल, पत्रमाफात, अथवा हाम्रो कायाा लयमा आएर सम्पका िना
सक्नुहुन्छ (तपाईंले कुनै अप्वाइन्टमेन्ट बलनु पदै न)।
हामी सोमिारदे क्लख र्ुििार बवहान 9 िजे - साँ झ 4 िजेसम्म खुल्ला छ ।ँ
हामीलाई यस नम्बरमा कल िनुाहोस्: 0118 322 8338
हामीलाई ईमेल िनुाहोस्: pals@royalberkshire.nhs.uk
हामीलाई पत्र पठाउनुहोस्: PALS, Main Entrance, Level 2,
Royal Berkshire Hospital, Craven Road, Reading RG1 5AN
यबद तपाईंका बचन्ताहरू िढी जबिल छन् भने हामी तपाईंलाई लेखेर बदन भन्न सक्दछ ँ।
पबहला तपाईंसँि बवचार-बवमर्ा िना हामीलाई खुर्ी लाग्नेछ र लेखेर बलन आवश्यक परे
तपाईंलाई सल्लाह बदइन सबकन्छ, अथवा केही यस्तो हुन सक्दछ जसको िारे मा हामी
िे बलफोनमा नै तपाईंलाई मद्दत िना सकछ ँ।

यर्द र्पाईल
ं ाई थप सहायर्ार्ो खााँचो पदि छ भने
सिै बिरामी, उनीहरूका नातेदार एवम् स्याहारकताा हरूलाई िोपनीय सेवा प्रदान िना रोयल
िकार्ायर हक्लस्पिलद्वारा PALS मा काया िने स्ट्ाफ राक्लखएको छ। हामी यहाँ तपाईंको कुरा
सुन्न र मद्दत िनाका लाबि छ ँ; तर, हामी पैरवी सेवा बदँ दैन ँ। यबद तपाईंलाई पैरवी सेवा
चाबहन्छ भने, कृपया सम्पका िनुाहोस्:
हे ल्थवाच रीबर्ङ्ग (Healthwatch
Reading)
3rd Floor Reading Central Library,
Abbey Square
Reading RG1 3BQ
0118 937 2295
info@healthwatchreading.co.uk

हे ल्थवाच वोबकङ्घम (Healthwatch
Wokingham)
Town Hall, Market Place
Wokingham RG40 1AS
0118 418 1418
enquiries@healthwatchwokingham.co.uk

हे ल्थवाच वेस्ट् िकार्ायर
(Healthwatch West Berkshire)
Broadway House, 4-8 The
Broadway, Northbrook Street
Newbury RG14 1BA
01635 886 210
contact@healthwatchwestberks.org.uk

यबद तपाईं यी काउक्लिलहरूको बनवासी
हुनुहुन्न भने कृपया सम्पका िनुाहोस्:
द एर्भोकेसी बपपल (The Advocacy
People)
PO Box 375, Hastings TN34 9HU
0330 440 9000
info@theadvocacypeople.org.uk

औपचाररर् र्सर्ायर् िने र्ररर्ा
PALS ले यसपिक तपाईंलाई मद्दत िना असक्षम रहे को तपाईंले बनणाय िना सक्नुहुन्छ र
तपाईं औपचाररक बसकायत िना चाहन सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईंको प्रश्नको सम्बोधन
औपचाररक बसकायतद्वारा राम्रोबसत हुन सक्नेछ भनी हामीले सुझाव बदन सक्दछ ।ँ PALS
यसिारे बवचार-बवमर्ा िना र सल्लाह बदनमा खुसी छ।
औपचाररक बसकायत िनाका लाबि, तपाईंले आफ्ना बचन्ताहरूलाई बलक्लखत रूपमा बदनु पनेछ
(यबद तपाईंले PALS माफात पबहलेनै त्यसो िररसक्नुभएको छै न भने)। त्यसो िने तररकाका
बववरणहरू बनम्न प्रकारले छन्:
हामीलाई ईमेल िनुाहोस्: complaints@royalberkshire.nhs.uk
हामीलाई पत्र पठाउनुहोस्: Complaints, Main Entrance, Level 2, Royal
Berkshire Hospital, Craven Road, Reading, RG1 5AN
तपाईंले कम्प्लेन्ट्स िीमलाई 0118 322 8338 मा कल िना सक्नुहुन्छ।
तपाईंको बसकायत प्राक्लप्तको सूचना बदन र अि के हुनेछ भन्ने जानकारी तपाईंलाई बदन
कम्प्लेन्ट्स िीमले तपाईंलाई सोझै सम्पका िनेछ।
औपचाररक बसकायतहरूको अन्वेषण 25 काया बदवसबभत्र िने हाम्रो लक्ष्य रहन्छ र तपाईंको
बसकायतको जवाफ तपाईंलाई पत्रद्वारा वा िैठकमा बदइने छ।

अनुरोध िररएको क्लथथबतमा यो दस्तावेज अन्य भाषाहरू वा फमेिमा
उपलब्ध िराउन सबकन्छ।
Royal Berkshire NHS Foundation Trust
London Road
Reading RG1 5AN
िे बलफोन 0118 322 5111
www.royalberkshire.nhs.uk
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