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ਜਨਵਰੀ, 2016
ਪਿਆਰੇ ਪਿਵਾਸੀ
ਹਾਉਂਸਲੋ ਕਲੀਪਿਕਲ ਕਮੀਸ਼ਪਿਿੰਗ ਗਰੁੱ ਿ (Clinical Commissioning Group ਜਾਂ CCG) ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਲਈ
ਪ ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਪਕ ਹਾਉਂਸਲੋ ਬੋਰਹੋ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਖਾਪਿਰ, ਪਸਹਿ ਦੇਖਭਾਲ ਉੱਿੇ ਬਜਟ ਪਕਵੇਂ ਖਰਪਿਆ ਜਾਵੇ। CCG
ਦੀ ਅਗਆਈ ਸਥਾਿਕ ਜਿਰਲ ਿਰੈਕਟੀਸ਼ਿਰਾਂ (GP) ਦਆਰਾ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਹੋ ਪਵੁੱ ਿ ਹਰ GP ਿਰੈਕਪਟਸ ਸਾਡੇ
ਸਿੰ ਗਠਿ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਸਦੁੱ ਸ ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਿੇ ਇਸ ਗੁੱ ਲ ਿਿੰ ਿਰਭਾਪਵਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਕ ਅਸੀਂ ਿਹਾਡੀ ਖਾਪਿਰ ਪਕਹੜੀਆਂ ਪਸਹਿ
ਅਿੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਿਿੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅਿੇ ਕਮੀਸ਼ਿ ਕਰਦੇ (ਖਰੀਦਦੇ) ਹਾਂ।
ਸਾਿਿੰ ਸਾਪਰਆਂ ਿਿੰ ਆਿਣੀ ਪ ਿੰ ਦਗੀ ਪਵੁੱ ਿ ਵੁੱ ਖਰੇ-ਵੁੱ ਖਰੇ ਿਰੀਪਕਆਂ ਪਵੁੱ ਿ ਅਿੇ ਵੁੱ ਖਰੇ-ਵੁੱ ਖਰੇ ਸਪਮਆਂ ਿੇ NHS ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹਿੰ ਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਸਾਿਿੰ ਪਸਹਿ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਈ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਿ ਰਬੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ - ਕਝ ਸ਼ਾਿਦਾਰ ਹਿੰ ਦੇ ਹਿ, ਅਿੇ ਕਝ
ਬਹਿੇ ਵਧੀਆ ਿਹੀਂ ਹਿੰ ਦੇ। ਮਹੁੱ ਿਵਿਰਣ ਗੁੱ ਲ ਇਹ ਹੈ ਪਕ ਿਹਾਡੇ ਪਵਿਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਿੇ ਅਿੇ ਸਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿ ਅਿੇ ਸਥਾਿਕ
ਪਸਹਿ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪ ਿੰ ਮੇਵਾਰ ਪਵਅਕਿੀ ਜਵਾਬੀ ਉੱਿਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰ ਦੇ ਹਿ ਅਿੇ

ਰਰੀ ਬਦਲਾਵ ਅਿੇ ਸਧਾਰ ਕਰਦੇ

ਹਿ।
ਮੈਂ ਿਹਾਿਿੰ ਇਹ ਉਿਸ਼ਾਪਹਿ ਕਰਿ ਲਈ ਪਲਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਕ ਿਸੀਂ ਹਾਉਂਸਲੋ CCG ਕਮੀਸ਼ਿ ਦੀਆਂ ਪਸਹਿ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਦੀ ਪਕਸਮ ਿਿੰ ਿਰਭਾਪਵਿ ਕਰਿ ਪਵੁੱ ਿ, ਪਕਸੇ ਿਾ ਪਕਸੇ ਿਰਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਆਿਣੀ ਗੁੱ ਲ ਸਣਵਾਉਣ ਲਈ ਅਿੇ ਹਾਉਂਸਲੋ
CCG ਦਆਰਾ ਪਲੁੱਿੇ ਜਾਂਦੇ ਫੈਸਪਲਆਂ ਪਵੁੱ ਿ ਯੋਗਦਾਿ ਿਾਉਣ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਅਸਲੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਿਹਾਿਿੰ ਸਾਡੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਿੇ
ਜਾਣ ਲਈ ਉਿਸ਼ਾਪਹਿ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਿਹਾਿਿੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਿੇ ਰਲਣ-ਪਮਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਿਰਦਾਿ ਕਰੇਗੀ
http://www.hounslowccg.nhs.uk/your-voice.aspx
ਹਾਉਂਸਲੋ ਦੇ ਪਿਵਾਸੀ ਬਹਿ ਸਾਰੇ ਿਰੀਪਕਆਂ ਪਵੁੱ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਿ। ਪਮਸਾਲ ਦੇ ਿੌਰ ਿੇ, ਪ ਆਦਾਿਰ ਸਥਾਿਕ GP
ਿਰੈਕਪਟਸਾਂ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਮਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਮਹ (PPG) ਹਿੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਰੀ ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮਲੀਅਿ ਦਾ ਸਵਾਗਿ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਿਣੀ ਸਥਾਿਕ GP ਿਰੈਕਪਟਸ ਿਾਲ ਸਿੰ ਿਰਕ ਕਰੋ।
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ਹਾਉਂਸਲੋ CCG ਦਾ ਟਪਵੁੱ ਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਿਾਲ ਜੜੋ, ਆਿਣੇ ਦੋਸਿਾਂ ਿਿੰ ਦੁੱ ਸੋ ਅਿੇ ਸਾਡੇ ਪਸਹਿ ਦੇਖਭਾਲ ਸਿੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਿਿੰ
ਮੜ-ਟਵੀਟ ਕਰੋ। ਪਿਵਾਸੀ Healthwatch Hounslow ਿਾਲ ਵੀ ਜੜ ਸਕਦੇ ਹਿ, ਜੋ ਮਰੀ ਾਂ ਦੀ ਿਮਾਇਿੰ ਦਗੀ ਕਰਿ
ਲਈ ਿਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਆਰਾ ਸਥਾਪਿਿ ਕੀਿੇ Healthwatch ਸਿੰ ਗਠਿਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਹ ਦਾ ਇੁੱ ਕ ਪਹੁੱ ਸਾ ਹੈ। ਪਕਰਿਾ
ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੇਰਪਵਆਂ ਲਈ ਉਹਿਾਂ ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ http://www.healthwatchhounslow.co.uk/
ਪਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਿ ਕੀਿਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਕ ਉਹ ਪਕਸੇ ਪਕਸੇ ਿਾ ਪਕਸੇ ਮਾਪਸਕ CCG ਗਵਰਪਿਿੰਗ ਬਾਡੀ ਮੀਪਟਿੰ ਗਾਂ
ਿੇ ਹਾ ਰ ਹੋਣ, ਜੋ ਜਿਿਾ ਲਈ ਖੁੱ ਲਹੀਆਂ ਹਿ। ਵੇਰਵੇ CCG ਦੀ ਵੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਿੇ ਉਿਲਬਧ ਹਿੰ ਦੇ ਹਿ।
ਜੇ ਿਸੀਂ ਇਹਿਾਂ ਪਵੁੱ ਿੋਂ ਪਕਸੇ ਿਰੀਕੇ ਪਵੁੱ ਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਿਾਹਿੰ ਦੇ ਹੋ ਿਾਂ ਪਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਿੁੱ ਿਰ ਿਾਲ ਿੁੱਥੀ ਜਵਾਬ ਸਪਲੁੱਿ
ਿਿੰ ਿਰਾ ਕਰੋ ਅਿੇ ਿਰਦਾਿ ਕੀਿੇ ਪਲਫ਼ਾਫੇ ਪਵੁੱ ਿ ਿਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਿਿੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਪਦਓ, ਜਾਂ
houccg.communications@nhs.net ਿੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ, (ਿਹਾਿਿੰ ਸਪਲੁੱਿ ਿਿੰ ਡਾਕ ਦਆਰਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਹਰ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਿਹੀਂ ਹਿੰ ਦੀ)

ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਿਹਾਡੇ ਿਾਲ ਿਹਾਡੀ ਿਣੀ ਗਈ ਸ਼ਮਲੀਅਿ ਦੀ ਪਕਸਮ ਅਿੇ ਅੁੱ ਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੀ ਿਰਿਾ ਕਰਿ ਲਈ ਸਿੰ ਿਰਕ
ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਿਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ,
ਿਹਾਡੀ ਪਵਸ਼ਵਾਸ-ਿਾਿਰ,

ਸ ਜੇੈੱਫਰਸ (Sue Jeffers)
ਮੈਨੇਜਜਿੰ ਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

