
 

 

 
 

ਕੌਮੀ ਕਲੀਨਿਕੀ ਆਨਿਟ 

ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਮਆਰ ਬਾਰੇ ਪਨਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਦੇ ਨਵਚਾਰ 

 
ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਕਲੀਨਨਕੀ ਆਨਿਟ (National Clinical Audit) ਦਾ ਨਹੱਸਾ ਹੈ ਨਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ ਦਆੁਰਾ ਉਹਨਾਂ 
ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਮਆਰ ਨਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਲਆਉਣਾ ਹੈ ਨਿਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਲਝਣ ਿਾਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸਬੂੰਧੀ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਹੁੂੰ ਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ (ਪ੍ਨਰਵਾਰ ਦੇ ਿੀਆਂ ਿਾਂ ਕੀ (ਪ੍ਰਮੁੱ ਖ) ਵਰਕਰਾਂ), ਿੋ ਸਤੰਬਰ 2022 ਅਤ ੇਜਿਵਰੀ 2023 ਦ ੇਦਰਨਮਆਨ 
ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਸਬੂੰਧੀ ਸਮੱਨਸਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਰਨਹਣ ਦਰੌਾਨ ਨਮਲਣ ਿਾਣਗੇ, ਨ ੂੰ  ਸੱਦਾ ਨਦੂੰਦੇ ਹਾਂ ਨਕ ਉਹ 
ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਿ ੇਸੂੰਪ੍ਰਕ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣ ੇਨਵਚਾਰ ਸਾਂਝ ੇਕਰਨ। ਇਸ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਚੂੰਗੀ 
ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੂੰ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਉਿਾਗਰ ਕਰਕ,ੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਨਮਆਰਾਂ ਨਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਲਆਉਣ ਨਵੱਚ ਹਸਪ੍ਤਾਲਾਂ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਕਸ ੇਵੀ ਪ੍ਰਨਤਨਕਨਰਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੂੰ ਖੇਪ੍ ਨਰਪੋ੍ਰਟਾਂ 2023 ਨਵੱਚ 
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆ ਂਿਾਣਗੀਆਂ। 
 
ਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਪ੍ ਰੀ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤਾਂ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਇਸਨ ੂੰ  ਨਸੱਧਾ ਰੌਇਲ ਕਾਲਿ ਆਫ਼ ਸਾਈਕਾਇਨਟਰਸਟਸ (Royal College of 

Psychiatrists) ਦੀ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਟੀਮ ਨ ੂੰ  ਵਾਪ੍ਸ ਭੇਿਣ ਲਈ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਿਾਕ-ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਨਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨ ੂੰ  3 ਜਿਵਰੀ 2023 ਤਕ ਪੋ੍ਸਟ ਕਰ ਨਦੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਿੇ ਸਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਪ੍ਰਨਤਨਕਨਰਆ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਿਵਾਬ ਨਮਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਅਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਨਰਪੋ੍ਰਟ ਨਵੱਚ ਤੁਹਾਿੇ ਿਵਾਬਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ 
ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ: www.nationalauditofdementia.org.uk 

 
ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਪੋ੍ਸਟਕਾਰਿ ਤੁਹਾਿੀ ਪ੍ਸੂੰਦ ਦੇ ਨਕਸੇ ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਸਟੋਰ ਲਈ £50 ਦੇ ਪ੍ੂੰ ਿ ਵਾਊਚਰਾਂ ਨਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨ ੂੰ  ਨਿੱਤਣ ਵਾਸਤ ੇ
ਇਨਾਮੀ ਿਰਾਅ ਨਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਪੋਸਟਕਾਰਿਾਂ ਿ ੰ  ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਭਜੇੋ ਅਤੇ ਇਹਿਾਂ ਿ ੰ  ਪਰੀਪੇਿ 
ਨਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਨਵੱਚ ਿਾ ਪਾਓ।  
 
ਗੋਪਿੀਅਤਾ: 

• ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਮਨਾਮ ਹੈ ਅਤ ੇਹਸਪ੍ਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਿੇ ਿਵਾਬ ਨਦਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਣੇਗੇ।  
• ਇਸ ਫ਼ਾਰਮ ਨ ੂੰ  ਭਰ ਕੇ ਅਤ ੇਵਾਪ੍ਸ ਭੇਿ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਿੀਆਂ ਨਰਪੋ੍ਰਟਾਂ ਨਵੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮੇਤ, ਕੌਮੀ ਆਨਿਟ ਨਵੱਚ ਆਪ੍ਣ ੇਿਵਾਬਾਂ ਦੇ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸਨਹਮਤੀ ਨਦੂੰਦ ੇਹੋ। ਅਸੀਂ ਿੇਟਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਕਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨਵਸ਼ੇ ਨਵੱਚ ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਾਿੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 
'Information Governance’ (ਿਾਣਕਾਰੀ ਸੂੰਚਾਲਨ) ਹੇਠ ਸਾਿੇ ਗੋਪ੍ਨੀਅਤਾ ਨੋਨਟਸ ਨਵੱਚ ਨਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨਾ ਭਰਨ ਨ ੂੰ  ਤਰਿੀਹ ਦਣੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
'ਤੇ ਕਈੋ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਵੇਗਾ ਨਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।  

• ਇਹ ਕੋਈ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਫ਼ਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਿਵਾਬਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਖੇਗੀ ਪ੍ਰ ਨਕਉਂਨਕ ਅਸੀਂ ਤਹੁਾਿਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪੱੁ੍ਛਦ ੇਹਾਂ, ਇਸ 
ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਿੀਆਂ ਨਵਅਕਤੀਗਤ ਨਚੂੰਤਾਵਾਂ ਿਾਂ ਨਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਲੋ-ਅੱਪ੍ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈੋ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੂੰ ਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਸਵੇਾ ਿਾਂ ਆਪ੍ਣੀ ਸਥਾਨਕ ਮਰੀਜ਼ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਸਵੇਾ (Patient Advice and Liaison 

Service - PALS) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿੋ ਨਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਬਾਰ ੇਗੁਪ੍ਤ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
• ਿੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਮਰੀਜ਼ ਨ ੂੰ  ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਹੁੂੰ ਚਣ ਦੇ ਖਤਰ ੇਬਾਰੇ ਦੱਸਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਕ ਸਾਨ ੂੰ  ਫ਼ਰੌਨ ਹਸਪ੍ਤਾਲ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰਨ 

ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਵ।ੇ 



 

 

 
 
 
 

ਿੇ ਕੌਮੀ ਕਲੀਨਨਕੀ ਆਨਿਟ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਿ ੇਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਿੈਕਟ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੂੰ ਪ੍ਰਕ ਕਰੋ: 
ਪਤਾ: 
NAD Project Team (CCQI) 
Royal College of 
Psychiatrists 
21 Prescot Street 
London  
E1 8BB 

ਟਲੈੀਫ਼ੋਿ: 

0208 618 4268    
(ਸਵੇਰੇ 9 ਵਿੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਿੇ ਤਕ) 

 
ਈਮੇਲ:   

nad@rcpsych.ac.uk 

ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ:   

www.nationalauditofdementia.org.uk 
 
 
 
 
 
 

NAD ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਪੰ੍ਜਾਬੀ ਵਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ 

 
https://online1.snapsurveys.com/9vpuor 
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