Punjabi – What is Healthwatch

ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੈ?

ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਇੰਗਲੈਂ ਡ ਵਵਿੱ ਚ ਵਿਹਤ ਅਤੇ ਿਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ
ਇਿੱਕ ਨਵੀਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁਵਹੰ ਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱ ਚਿਆਂ, ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ
ਜਬਰਦਸਤ ਅਵਾਜ਼ ਚਦੂੰ ਦੇ ਹਾਂ - ਇਹ ਸੁਚਨਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਕ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਚਵਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ
ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ
ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਨਯੂੰ ਚਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਚਨਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਕ ਉਨਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਂ ਜੋ ਚਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਚਵਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਕੇ, ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਚਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਿ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਤੇ ਚਕਚਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਚਵੱ ਖ ਚਵੱ ਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨ ਚਵੱ ਿ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲਥਵਾਿ
(Healthwatch) ਸਚਕਿਅ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੂੰ ਡਾਂ ਤੋਂ ਚਵਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ
ਤੇ ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਚਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ੍ਿੀ ਗੱ ਲ ਸੁਿਾਉਿ ਚਵੱ ਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਸਰਫ
ਉਨਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਿੀ ਅਵਾਜ਼ ਚਵੱ ਿ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ
ਪ੍ਿਦਾਤਾਵਾਂ, ਚਨਯਾਮਕਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ-ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਸੱ ਧਾ ਲੋ ਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਗੱ ਲ ਸੁਿਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ
ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਹੈਲਥਵਾਿ (Healthwatch) ਦੇ ਦੋ ਚਹੱ ਸੇ ਹਨ: ਰਾਸ਼ਟਰ-ਕੇਂਚਦਿਤ ਹੈਲਥਵਾਿ (Healthwatch)
ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਅਤੇ 152 ਸਮੁਦਾਏ-ਕੇਂਚਦਿਤ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥਵਾਿ (Healthwatch)। ਅਸੀਂ ਰੱ ਲ ਕੇ
ਹੈਲਥਵਾਿ (Healthwatch) ਨੈਟਵਰਕ ਬਿਾਉਿਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਕੱ ਠੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਚਨਸ਼ਚਿਤ
ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਕ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚਵਿਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ।
ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਇੰਗਲੈਂ ਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਹੈਲਥਵਾਿ (Healthwatch) ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਉਨਹਾਂ ਮੁੱ ਖ ਮਸਚਲਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ੱ ਧਰ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਉਨਹਾਂ ਬੱ ਚਿਆਂ, ਜਵਾਨ ਲੋ ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਿਭਾਚਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਿੇ ਚਦੱ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਸਬਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ
ਪ੍ੱ ਧਰ ਤੇ ਰਝਾਿ ਅਤੇ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਦੇ ਸਝ ਚਵਿਾਰ ਨੂੰ ਚਵਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ:
• ਉਨਹਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਚਵਿਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ
• ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥਵਾਿ (Healthwatch) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਕੀਤੇ ਚਵਿਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ
• ਿੈਚਰਟੀਆਂ, ਪ੍ੇਸ਼ੇਵਰ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਸਮੇਤ, ਜੋ ਕਮਜੋਰ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਚਹੱ ਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਬਤ
ਇਨਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਤਾਂ ਦੀ ਵੱ ਡੇ ਮਸਚਲਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਿ ਅਤੇ ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ
ਪ੍ਾਲਸੀ, ਚਨਯਮ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਚਵੱ ਿ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਜੱ ਥੇ ਬਹੁਤ
ਮਹੱ ਤਵਪ੍ਰਨ ਮਸਲੇ ਸਾਮਹਿੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਚਸਹਤ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੱ ਤਰ, ਕੇਅਰ ਕੁਆਚਲਟੀ
ਕਚਮਸ਼ਨ, ਐੱਨਐੱਿਐੱਸ ਕਚਮਸ਼ਚਨੂੰਗ ਬੋਰਡ, ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਚਵੱ ਿ ਚਨਰੀਖਕ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਚਧਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ
ਿੁੱ ਚਕਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਨੂੰ ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਿਤੀਚਕਚਰਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ
ਹੈਲਥਵਾਿ (Healthwatch) ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਕਚਹੂੰ ਦੀ ਹੈ।
ਹੈਲਥਵਾਿ (Healthwatch) ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥਵਾਿ (Healthwatch) ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ,
ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ ਮਜਬਤ
ਰਾਜਦਤ ਬਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਚਵੱ ਿ ਮਜਬਤ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਵਕਸਤ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿਥਾਨਕ ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥਵਾਿ (Healthwatch) ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਚਵੱ ਿੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਚਵੱ ਿ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੱ ਜ ਉਨਹਾਂ ਚਵੱ ਿ ਸੁਧਾਰ
ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਉਿ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਚਵੱ ਿ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ
ਹੈਲਥਵਾਿ (Healthwatch) ਦੀ ਪ੍ਚਰਭਾਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਚਡਜਾਈਨ ਨੂੰ
ਪ੍ਿਭਾਚਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਵਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਚਸਰਫ ਉਹ ਲੋ ਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚਕ
ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਚਕ ਅਚਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਜਸ ਨੂੰ ਭਚਵੱ ਖ ਚਵੱ ਿ ਇਸ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪ੍ੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥਵਾਿ (Healthwatch):
• ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਿਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ
ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ

• ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋ ਕਾਂ ਦੇ ਚਵਿਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਜਸ ਨਾਲ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਨਿ ਲਈ, ਚਕ ਉਹ ਚਕਵੇਂ
ਪ੍ਿਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਲਗ ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਵੱ ਿ ਦਾਖਲ ਹੋਿ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿ ਦਾ ਅਚਧਕਾਰ ਹੈ
• ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿ ਵਾਚਲਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਿਾਪ੍ਤ ਸਬਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਿਭਾਚਵਤ
ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਜਸ ਤਰਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਡਜਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ
• ਸਥਾਨਕ ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਕਚਲਆਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਦੱ ਸ ਹੋਿ ਨਾਲ, ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਪ੍ਿਭਾਚਵਤ ਕਰਦੀ
ਹੈ ਚਕ ਚਕਸ ਤਰਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਿਮਾਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
• ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥਵਾਿ (Healthwatch), ਹੈਲਥਵਾਿ (Healthwatch) ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਅਤੇ
ਕੇਅਰ ਕੁਆਚਲਟੀ ਕਚਮਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਚਸਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਿਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਐਨਾ ਬ੍ਰੈਡਲੀ, ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਇੰਗਲੈਂ ਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਵਹੰ ਦੇ ਹਨ ਵਕ:
"ਹੈਲਥਵਾਿ (Healthwatch) ਨੈਟਵਰਕ ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਚਵੱ ਿ ਇੱ ਕ ਨਵੇਂ ਤਰਹਾਂ ਦੀ
ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਮੁਚਹੂੰ ਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਚਨਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਚਕ ਉਪ੍ਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਸੁਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ
ਚਕਚਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਤੂੰਤਰ ਕਨੂੰ ਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੁੱ ਿੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕੋਲ
ਪ੍ਿਭਾਵ ਪ੍ਾਉਿ ਲਈ ਇੱ ਕ ਜਬਰਦਸਤ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਹੈਲਥਵਾਿ (Healthwatch) ਇੂੰ ਗਲੈਂ ਡ ਇਹ
ਸੁਚਨਸ਼ਚਿਤ ਕਰਿ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉੱਿੀ ਅਤੇ ਸਪ੍ਸ਼ਟ
ਸੁਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਚਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਚਨਯੂੰ ਚਤਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

