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ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਨ+ ਟਵਰਕ ਕੀ ਹੈ? 

 

ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਇੰਗਲ,ਡ ਿਵੱਚ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ 

ਨਵ< ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁਿਹੰਮ ਹੈ। ਅਸ# ਬੱਿਚਆਂ, ਜਵਾਨ ਲੋਕ3 ਅਤੇ ਬਾਲਗ3 ਨੰੂ ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤ ਅਵਾਜ਼ ਿਦੰਦੇ 

ਹ3 - ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਨC 3 ਦੇ ਿਵਚਾਰ3 ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ3 ਨੰੂ ਉਨC 3 ਲੋਕ3 ਦੁਆਰਾ ਸੁਿਣਆ ਜਾਵੇ ਜੋ 

ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ3 ਨੰੂ ਚਲਾHਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤKਤ 

ਕਰਦੇ ਹਨ।   

 

ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕ ਉਨC 3 ਸਾਰੇ ਲੋਕ3 ਜੋ ਿਕ ਸੇਵਾਵ3 ਦੀ ਵਰਤM ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨC 3 ਦੇ ਿਵਚਾਰ3 ਅਤੇ 

ਅਨੁਭਵ3 ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਉਨC 3 ਦਾ ਿਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਉਨC 3 ਤੇ ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਜ3ਦੀ ਹੈ, ਅਸ# ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ 

ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸੇਵਾਵ3 ਨੰੂ ਬੇਹਤਰ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ3। ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਸਿਕKਅ ਤੌਰ 

ਤੇ ਸਮੁਦਾਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡ3 ਤM ਿਵਚਾਰ3 ਨੰੂ ਪKਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨC 3 ਲੋਕ3 ਤM ਿਜਨC 3 ਨੰੂ ਕਈ ਵਾਰੀ 

ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਸਰਫ ਉਨC 3 ਲਈ ਨਹ# ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤM Vਚੀ ਅਵਾਜ਼ ਿਵੱਚ 

ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਅਸ# ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪKਦਾਤਾਵ3, ਿਨਯਾਮਕ3 ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ-ਕਰਤਾਵ3 ਨੰੂ ਿਸੱਧਾ ਲੋਕ3 

ਤM ਉਨC 3 ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹ3। 

ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਦੇ ਦੋ ਿਹੱਸ ੇਹਨ: ਰਾਸ਼ਟਰ-ਕZਿਦKਤ ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਇੰਗਲ[ਡ ਅਤੇ 

152 ਸਮੁਦਾਏ-ਕZਿਦKਤ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch)। ਅਸ# ਰੱਲ ਕੇ ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) 

ਨ_ ਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਦੇ ਹ3, ਤੇ ਇਕੱਠa  ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਦੇ ਹ3, ਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵ3 ਦੇ ਿਵਚਾਰ3 

ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  

 
ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਇੰਗਲ4ਡ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

 
ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਇੰਗਲ[ਡ ਉਨC 3 ਮੁੱ ਖ ਮਸਿਲਆਂ ਨੰੂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਪKਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨC 3 

ਬੱਿਚਆਂ, ਜਵਾਨ ਲੋਕ3 ਅਤੇ ਬਾਲਗ3 ਨੰੂ ਪKਭਾਿਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ3 ਦੀ 

ਵਰਤM ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਚੇ ਿਦੱਤੇ ਸਰੋਤ3 ਤM ਪKਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ3 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੂਝਾਣ 

ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਭਵ3 ਦੇ ਸੂਝ ਿਵਚਾਰ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ: 
 

• ਉਨC 3 ਲੋਕ3 ਦੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵ3 ਦੀ ਵਰਤM 

ਕਰਦੇ ਹਨ 

• ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਦੁਆਰਾ ਪKਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿਵਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ 
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• ਚੈਿਰਟੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਸਥਾਵ3 ਅਤੇ ਉਨC 3 ਸਮੇਤ, ਜੋ ਕਮਜੋਰ ਲੋਕ3 ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, 

ਿਹੱਤਧਾਰਕ3 ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ3 ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸ3ਝੇ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ  

 

ਇਨC 3 ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ3 ਦੀ ਵੱਡੇ ਮਸਿਲਆਂ ਨੰੂ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ3 ਦੀ ਪਾਲਸੀ, 

ਿਨਯਮ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤM ਕੀਤੀ ਜ3ਦੀ ਹੈ। ਿਜੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ 

ਸਾਮCਣੇ ਆHਦੇ ਹਨ, ਉਨC 3 ਨੰੂ ਿਸਹਤ ਲਈ ਪਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਕੇਅਰ ਕੁਆਿਲਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨ, ਐdਨਐdਚਐdਸ 

ਕਿਮਸ਼ਿਨੰਗ ਬੋਰਡ, ਇੰਗਲ[ਡ ਿਵੱਚ ਿਨਰੀਖਕ ਜ3 ਸਥਾਨਕ ਅਿਧਕਾਰੀਆਂ ਕਲੋ ਚੁੱ ਿਕਆ ਜ3ਦਾ ਹੈ। ਕਨੰੂਨ ਦੇ 

ਮਤੁਾਬਕ ਉਨC 3 ਨੰੂ ਉਸ ਤੇ ਪKਤੀਿਕਿਰਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਇੰਗਲ[ਡ 

ਕਿਹੰਦੀ ਹੈ।  

ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਇੰਗਲ[ਡ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਨੰੂ ਅਗਵਾਈ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ 

ਸਲਾਹ ਵੀ ਪKਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰC3 ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ3 ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 

ਉਨC 3 ਦੇ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਿਵੱਚ ਮਜਬੂਤ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਨੰੂ ਿਵਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।    

ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? 

ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਉਨC 3 ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ3 ਿਵੱਚM ਸਭ 

ਤM ਵਧੀਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਲੋਕ3 ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਭਾਵZ ਇਹ ਅੱਜ ਉਨC 3 ਿਵੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜ3 

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮZ ਲਈ ਉਨC 3 ਨੰੂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥਵਾਚ 

(Healthwatch) ਦੀ ਪਿਰਭਾਸ਼ਾ ਸਥਾਨਕ ਸੇਵਾਵ3 ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਿਡਜਾਈਨ ਨੰੂ ਪKਭਾਿਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ 

ਹੋਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਵਾਜ3 ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਿਸਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹ# ਜੋ ਿਕ ਉਨC 3 ਦੀ ਵਰਤM ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲਿਕ 

ਅਿਜਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਿਜਸ ਨੰੂ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

 
ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch): 
 

• ਲੋਕ3 ਨੰੂ ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ3 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ 

ਪKਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ 

• ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ3 ਦੇ ਿਵਚਾਰ3 ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ3 ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵ3 

ਪKਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜ3ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨC 3 ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ, ਿਕ ਉਹ ਿਕਵZ ਪKਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 

ਬਾਲਗ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵ3 ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨC 3 ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੈ 

• ਸੇਵਾਵ3 ਦੀ ਵਰਤM ਕਰਣ ਵਾਿਲਆਂ ਤM ਪKਾਪਤ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੰੂ ਪKਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਿਜਸ ਤਰC3 ਸੇਵਾਵ3 ਨੰੂ ਿਡਜਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨC 3 ਨੰੂ ਪKਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ 

• ਸਥਾਨਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਕਿਲਆਣ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਦੱਸ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇਸ ਗਲ ਨੰੂ ਪKਭਾਿਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਿਕ ਿਕਸ 

ਤਰC3 ਸੇਵਾਵ3 ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜ3ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨC 3 ਨੰੂ ਪKਮਾਣਤ ਕੀਤਾ ਜ3ਦਾ ਹੈ 
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• ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch), ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਇੰਗਲ[ਡ ਅਤੇ ਕੇਅਰ 

ਕੁਆਿਲਟੀ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਸਫਾਰਸ਼3 ਪKਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ 

 
ਐਨਾ ਬ:ੈਡਲੀ, ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਇੰਗਲ4ਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਿਹੰਦੇ ਹਨ ਿਕ:  
 
"ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਨ_ ਟਵਰਕ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਨਵZ ਤਰC3 ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ 

ਮੁਿਹੰਮ ਹੈ। ਅਸ# ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰ3ਗੇ ਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੰੂ ਸੁਿਣਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਿਕਿਰਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 

ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਕਨੰੂਨੀ ਤਾਕਤ3 ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੁੱ ਚੇ ਤੌਰ ਨਾਲ ਨ_ ਟਵਰਕ ਕੋਲ ਪKਭਾਵ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ 

ਜਬਰਦਸਤ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਹੈਲਥਵਾਚ (Healthwatch) ਇੰਗਲ[ਡ ਇਹ ਸੁਿਨਸ਼ਿਚਤ ਕਰਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ 

ਿਕ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੰੂ ਉਨC 3 ਦੁਆਰਾ Vਚੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੁਿਣਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਿਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਦੇਖਭਾਲ 

ਸੇਵਾਵ3 ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਲਾHਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨC 3 ਨੰੂ ਿਨਯੰਿਤKਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।" 
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