
Putting Things Right
वेल्समा NHS को बारेमा ्सरोकार उठाउने 



मैले को्सँग कुरा गनुनुपरनु?
्सुरु गनने उतककृ ष्ट ठाउँ भनेको ्समभव भए्समम छरटो आफनो स्ाहार वा उपचारमा ्संलगन 
कमनुचारी्सँग कुराकानी गनुनु हो। तिनीहरूल ेिपाईंका ्सरोकारहरूलाई ितकालै ्समाधान 
गनने प्र्ा्स गननेरन्।

््सले मद्दि गर्दैन वा िपाईं कमनुचारी्सँग कुरा गननु चाहनुहुन्न भन ेिपाईंले सवास्थ् बोरनु 
वा ट्रसटको ्सरोकार टोलीलाई ्समपकनु  गननु ्सकनुहुनर।

िपाईं्सँग आफनो प्रमुख छचतकत्सक (GP), र्नि छचतकत्सक, फामनेस्ससट वा आँखा 
तवशेषज्ञबाट प्रापि गनुनुभएको ्सेवाहरूबारे कुनै ्सरोकार र भन ेिपाईंले ्सामान्  रूपमा 
आफनो लातग ््सबारे कुनै ्समाधान खोज्र्न छचतकत्सकलाई अनुरोध गननु ्सकनुहुनर 
िर िपाईंले चाहनुहुनर भन ेत््सो गननुका लातग आफनो सवास्थ् बोरनुमा अनुरोध गननु 
्सकनुहुनर।

प्रत्ेक सवास्थ् बोरनु वा ट्रसट्सँग उनीहरूको आफन ै्सरोकार टोली हुनर। तिनीहरूको 
तववरण फेला पाननु, हेल्थ इन वेल्सको वेब्साइट
www.wales.nhs.uk/ourservices/contactus/nhscomplaints  
वा NHS राइरेकट वेल्स 0845 4647 मा फोन गनुनुहो्स्

वेल्सको NHS ले एकर्मै उतककृ ष्ट स्ाहार र उपचार उपलबध 
गराउन लक्् राखर। िर कतहलेकाहीँ कामहरू अपेक्ा गररए 
अनु्सार नहुन ्सकरन्।

त्सिो भएमा, िपाईंले आफना ्सरोकारहरू आफनो स्ाहार 
वा उपचारमा ्संलगन कमनुचारी ्समक् उठाउनुपरनु, ज्सकारण 
तिनीहरूल ेके-के कुराहरू गलि भएका रन ्भनी हेननु र त््सलाई 
अझ राम्ो बनाउन ेप्र्ा्स गननु ्सकरन्। 

NHS वेल्समा ्ो का्नुलाइ ‘पुटटङ स्थङ््स राइट’ नामल ेपररछचि 
प्रतरि्ा माफनु ि पूरा गररनर।



्सरोकार टोली वा छचतकत्सकले के गननेरन?्
तिनीहरूल ेतनमन कुराहरू गननेरन:्
»» िपाईंका ्सरोकारलाई ्समभव भए्समम छरटो ्समाधान गनने प्र्ा्स गननुका लातग 
्सरोकारहरू ्सुन्ने।
»» िपाईंका ्सरोकारका तवष्हरू खो्ने र त््सबारे िपाईंको स्ाहार वा उपचारमा 
्संलगन कमनुचारीलाई बिाउने। 
»» िपाईंलाई मद्दि गननुका लातग ्सही व्यसतिको ्सममकनु मा राखने।
»» आफूले फेला पारेका कुराहरू र िी कुराहरूलाई आफूहरूले गननु लागेको का्नुवाही बारे 
िपाईंलाई ्थाहा टर्ने।

िपाईंलाई ठूलो आकारको रपाई, ब्ेल सलतप वा अछर्ो जसिा भभन्न 
ढाँचामा जानकारी वा ्सञचार आवश्क परनु भन ेककृ प्ा ्सरोकार टोली वा 
छचतकत्सकलाई भन्नुहो्स्।

मैले आफना ्सरोकार बारे क्सैलाई कसतिको छरटो बिाउनुपरनु?
््सबारे िपाईंले क्सैलाई ्समभव भए्समम छरटो बिाउन ुराम्ो हुनर िर िपाईंले त््सो 
गननुका लातग 12 मतहना लगाउन ्सकनुहु्नर। ्टर् धेरै ्सम् तबिेको र र टढलाइका उछचि 
कारणहरू रन ्भन,े ्सरोकार टोली र छचतकत्सक िपाईंका ्सरोकार ्समबोधन गननु अझै 
पतन ्सक्म हुन ्सकरन्।

्सरोकार क्सले उठाउन ्सकर?
िपाईं आफैं ले ्सरोकार उठाउन ्सकनुहुनर।िपाईं चाहनुहुनर भन ेस्ाहारकिानु, ्सा्थी वा 
नािेर्ारल ेिपाईंको प्रतितनछधतव गननु ्सकरन् िर िपाईंले तिनीहरूलाई त््सो गननुका लातग 
सलखखि अनुमति टर्न आवश्क पननेर।

मैले मेरो ्सरोकार उठाउनका लातग ्सहा्िा सलन ्सकरु?
्सकनुहुनर। ्सामुर्ात्क सवास्थ् पररषर्क्ो सविनत्र वकालि ्सेवाले तन:शुलक र गोपननी् 
्सहा्िा उपलबध गराउँर।
्हाँ ्समपकनु  गरी आफनो स्थानी् ्सामुर्ात्क सवास्थ् पररषर् ्फेला पानुनुहो्स्: 
वेल्स ्सामुदायिक सवास्थि परिषद ्बोर्ड  
02920 235558  
www.communityhealthcouncils.org.uk  
enquiries@waleschc.org.uk



िपाईंले ्सरोकार उठाएपछर के हुनर?
्सरोकार टोली वा छचतकत्सकले तनमन का्नु गननेरन:्
»» िपाईंलाई ्समपकनु  गरी ्सरोकारहरूका तवष्मा रलफल गननुका लातग बैठकको 
प्रसिाव गनने
»» िपाईंका ्सरोकारका तवष्हरू खो्ने र त््सबारे िपाईंको स्ाहार वा उपचारमा 
्संलगन कमनुचारीलाई भन्ने।
»» िपाईंका ्सरोकार प्रापि गरेको 30 का्नु टर्न भभत्र प्रतितरि्ा जनाउन ेलक्् राखने 
तिनीहरूल ेउति ्सम्मा िपाईंलाई जवाफ टर्न ्सकरै्नन ्भन ेकारण बिाउन ेरन ्र 
िपाईंलाई जवाफको अपेभक्ि ्सम् बारे ्थाहा टर्नेरन्।

केही ्सरोकारहरूको ्समाधान खो्न धेरै ्सम् लागन ्सकर।

िपाईं अझैपतन खुशी हुनुहुन्न भन ेके हुनर?
िपाईं सवास्थ् बोरनुको जवाफबाट खुशी हुनुहुन्न भन ेिपाईंले वेल्स ्सावनुजतनक ्सेवा 
अछधकारीलाई ्समपकनु  गननु ्सकनुहुनर।

वेल्स ्सावनुजतनक ्सेवा अछधकारी 
टेसलफोन: 0300 790 0203 
www.ombudsman-wales.org.uk 
ठेगाना: 1 Ffordd yr Hen Gae 
Pencoed 
CF35 5LJ
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