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ਸਾਰ 
 

1.1 ਭੂਵਮਕਾ 

1. ਜੁਲਾਈ 2016 ਵ ਿੱਚ,  NHS (ਐਨ ਐਚ ਐਸ) ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਵਿਲ ਿੀਆਂ ਪੈਿਾਇਸ਼ੀ 

ਵਬਮਾਰੀਆਂ (CHD - ਸੀ ਐਚ ਡੀ) ਿੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾ ਂਿੇ ਭਵ ਿੱਖ ਿੇ ਬਾਰੇ ਪਰਸਤਾ ਾਂ ਿੀ ਇਿੱਕ ਲੜੀ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ ਕੀਤੀ 

ਸੀ। ਉਿ ਉਿਨਾਂ ਕਾਰ ਾਈਆਂ ਿਾ  ਰਨਣ ਕਰਿੇ ਿਨ, ਵਜਿਨਾਂ ਨੂ ੰਅਸੀਂ ਿੇਸ਼ ਭਰ ਵ ਿੱਚ ਮੌਜੂਿਾ ਅਤੇ ਭਵ ਿੱਖ ਿੇ 

CHD ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੀ ਿਖੇਭਾਲ ਲਈ ਅਨੂਕੂਲ ਵਮਆਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਸਤਾਵ ਤ ਕਰਿੇ ਿਾਂ। 

 

2. ਅਸੀਂ CHD ਸੇ ਾ ਾਂ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਾਉਣ  ਾਲੇ ਿਰ ਿਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇ ਾ ਵਮਆਰਾ ਂਨੂੰ 

ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਵਜਿਾ ਕਰਨ ਿੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਿੇ ਿਾਂ। ਇਿ ਵਮਆਰਾਂ, ਵਨਿਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਘਰ ਵ ਿੱਚ 

ਿੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਜੀ ਨ ਿੇ ਅੰਤ ਤਿੱਕ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ, ਮਰੀਜ਼ ਿੇ ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵ ਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰਿੇ ਿਨ। ਲਾਗੂ 

ਿੋਣ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਸਤਾ ਾਂ ਿਾ ਅਸਰ ਇਿ ਿੋ ੇਗਾ ਵਕ ਕੁਝ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਵ ਿੱਚ  ਿੱਿ CHD ਸਰਜਰੀਆ ਂਅਤੇ ਕੈਥੇਟਰ 

ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵਕ ਿੋਰ ਿਸਪਤਾਲ ਜੋ ਵਕ ਢੁਿੱਕ ੇਂ ਵਮਆਰਾਂ ਨੂ ੰਪੂਰਾ ਨਿੀਂ ਕਰਿੇ ਿਨ, ਉਿ 

ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬੰਿ ਕਰ ਿਣੇਗੇ।  

 

3. ਇਸਿਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਵਕ ਉਿ ਮਰੀਜ਼ ਵਜਿਨਾਂ ਿੀ ਉਸ ਿਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਮੌਜੂਿਾ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ  

ਇੰਟਰ ੈਨਸ਼ਨਲ (ਵਿਲਅੰਿਾਜ਼ੀ) ਕੈਥੇਟਰ ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਿੁੰਿੀ ਿੈ ਵਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 

ਪਰਵਕਵਰਆ ਨੂੰ ਬੰਿ ਕਰ ਵਿਿੱਤਾ ਿੈ, ਉਸ ਲਈ ਭਵ ਿੱਖ ਵ ਿੱਚ, ਵਕਸੇ ਿਰੋ ਿਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਸਰਜਰੀ ਅਤ/ੇਜਾਂ 

ਵਿਲਅੰਿਾਜ਼ੀ ਿੀਆਂ ਕੈਥੇਟਰ ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਂ ਪਰਾਪਤ ਿੋਣ ਿੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਿੁੰਿੀ ਿੈ।  ਕੁਿੱਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਿਾ 

ਮਤਲਬ ਸਰਜਰੀ/ਕੈਥੇਟਰ ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਂ ਅਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾ ਂਅਤੇ ਬਾਅਿ, ਿੋਿਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਮਲੁਾਕਾਤ ਲਈ 

ਿੂਰ ਿੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿੋ ੇਗਾ। ਿਾਲਾਵਂਕ, ਵਜ਼ਆਿਾਤਰ ਫਾਲੋ-ਅਿੱਪ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਿਾ ਵਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ 

ਿੇਖਭਾਲ ਿੁਣੇ  ੀ ਘਰ ਿੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਿੈ।    

 

4. ਿੇਖਭਾਲ ਿ ੇਪਿੱਿਰ ਵ ਿੱਚ  ੀ ਤਬਿੀਲੀ ਿੋ ੇਗੀ ਵਜਸਿੀ ਭਵ ਿੱਖ ਵ ਿੱਚ ਸਾਰੇ CHD ਮਰੀਜ਼ ਉਮੀਿ ਕਰ ਸਕਿੇ ਿਨ। 

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵ ਿੱਚ CHD ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਿਰ ਿਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾ੍ਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ 

ਵਮਆਰਾ ਂਨੂੰ ਲਾਗ ੂਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋ ਾਂਗੇ ਵਕ CHD ਿੇ ਇਲਾਜ ਅਿੀਨ ਿਰ ਮਰੀਜ਼ 

ਇਿੱਕੋ ਵਜਿੀਆਂ ਉੱਚ ਵਮਆਰਾਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿਾ ਿੈ, ਇਿ ਪਰ ਾਿ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾ ਵਕ ਉਿ ਵਕਿੜੇ 

ਿਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਭਰਤੀ ਿੈ।  ਵਜਸਿਾ ਮਤਲਬ ਿ ੈਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਵਨਰਪਿੱਖ ਉੱਚ ਗਣੁ ਿੱਤਾ ਿਾ 

ਇਲਾਜ।  

 

1.2 ਵਪਛਕੋੜ 

5. ਰਾਸ਼ਟਰੀ CHD ਵਮਆਰਾਂ 2001 ਵ ਿੱਚ ਪਰਕਾਵਸ਼ਤ, ਵਬਰਸਟਲ ਰੌਇਲ ਇਨਫਰਮਰੀ ਵ ਿੱਚ ਵਿਲ ਿੀ ਜਵਟਲ ਸਰਜਰੀ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਿ ੇਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਿੀ ਵਚਤੰਾ ਿੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਿੋਈਆਂ ਸਮੀਵਖਆ ਾਂ ਅਤੇ 

ਪੜ੍ਤਾਲਾਂ ਿੀਆ ਂਇਿੱਕ ਲੜੀ ਿੇ ਚਿੱਲਿੇ ਵ ਕਵਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।  

 

6. ਇਿ ਵਮਆਰਾ,ਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ  ਾਲੇ – ਸਰਜਨ, ਵਿਲ ਿੀ ਵਬਮਾਰੀਆ ਂਿੇ ਮਾਿਰ, ਮਾਿਰ ਨਰਸਾਂ, ਅਤੇ ਿੋਰ 

ਿੋਰ ਲੋਕਾਂ ਿੇ ਸਵਿਯੋਗ ਨਾਲ – CHD ਸੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਪਰਤਿੱਖ ਵਿਲਚਸਪੀ ਰਿੱਖਣ  ਾਲੇ ਲੋਕਾਂ – ਮਰੀਜ਼ਾ,ਂ 

ਪਵਰ ਾਰਾਂ, ਿੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਾ ਂਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਿੇ ਨੁਮਾਇਵੰਿਆਂ ਿੁਆਰਾ ਵ ਕਵਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਵਰਆਂ 

ਸਮੂਿਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਵਿਮਤੀ ਿਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲੁਾਈ 2015 ਵ ਿੱਚ NHS ਇੰਗਲੈਂਡ ਿੇ ਬੋਰਡ 

ਿੁਆਰਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।  ਇਿ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਵਕ CHD ਸੇ ਾ ਾਂ ਿੇ ਇਕਿੱਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਿੇ ਰੂਪ 

ਵ ਿੱਚ, NHS ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇ ਾ ਿਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਵਮਆਰਾ ਂਿੇ ਇਿੱਕ ਸੈੱਟ ਨੰੂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 
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ਸੇ ਾ ਵ ਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਨੰੂ ਤੀਬਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ  ਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਣ ਿੱਤਾ ਵ ਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਿਾ ਇਿੱਕ ਅਨੋਖਾ ਮੌਕਾ 

ਵਮਵਲਆ ਸੀ। 

 

7. ਇਿ ਵਮਆਰਾ ਂਬਿੁਤ ਉੱਚ ਗੁਣ ਿੱਤਾ ਿੀਆ ਂCHD ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਿੇ ਢੰਗ ਿੀ ਵ ਆਵਖਆ ਕਰਿੇ ਿਨ।  

ਉਿ ਸਿੀ- ਤਰ੍ਾਂ – ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਿਨ, ਅਤੇ ਇਿ NHS ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੋਰਡ ਿੁਆਰਾ ਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ ਵਕ 

ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿੋ ੇਗਾ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਿਨਾਂ ਿ ੇਕੰਮ ਕਰਨ ਿੇ ਢੰਗ ਵ ਿੱਚ 

ਤਬਿੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇ। ਕੁਿੱਝ ਵਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾ ਂਸੀਮਾ  ਿੱਖ ਿੈ, ਵਕਉਂਵਕ ਇਿ ਵਗਆਤ ਸੀ ਵਕ 

ਉਿਨਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਕੁਿੱਝ ਲਈ  ਿੱਿ ਸਮਾ ਂਲਿੱਗੇਗਾ ਵਜ ੇਂ ਵਕ  ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੀਆਂ ਿੋਰ ਵ ਸ਼ਸ਼ੇ ਸੇ ਾ ਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੀ 

CHD ਸੇ ਾ ਾਂ ਿਾ ਸਵਿ-ਸਥਾਨ, ਵਜਸਿੇ ਲਈ ਇਿੱਕ ਿਸਪਤਾਲ ਿੀ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵ ਿੱਚ ਬਿਲਾਅ ਿੀ ਲੋੜ 

ਿੋ ਸਕਿੀ ਿੈ। 

 

8. ਇਿੱਕ  ਾਰ ਜਿੋਂ ਸਾਰੇ ਿਸਪਤਾਲ ਇਿਨਾਂ ਵਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿੇ ਿਨ, ਤਾਂ CHD ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਸਾਵਰਆ ਂ

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਸੰਭ  ਿੋ ਸਕਣ  ਾਲੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ  ਉੱਚ ਗੁਣ ਿੱਤਾ ਿੀ ਿਖੇਭਾਲ ਮੁਿਿੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ੇਗੀ। ਇਸਿਾ 

ਮਤਲਬ ਿੈ ਵਕ ਉਿ, ਅਤੇ ਉਿਨਾ ਂਿੇ ਪਵਰ ਾਰ/ਿੇਖਭਾਲਕਰਤਾ, ਮਾਿਰ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋ- ਵ ਵਗਆਵਨਕਾਂ ਿਾ ਪੂਰਾ 

ਸਵਿਯੋਗ; ਉੱਨਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤ ੇਸੰਚਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵਥਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 

ਵਿਆਂ ਵ ਕਲਪਾ;ਂ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆ ਂਤੋਂ ਬਾਲਗਾਂ ਤਿੱਕ ਿੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਬਿਤਰ ਪਰਬੰਿਤ ਤਬਿੀਲੀ ਿੀ ਿੋ ੇਗੀ।  

ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਮਾਿਰ ਸਟਾਫ਼ ਇਿੱਕ ਅਵਜਿੇ  ਾਤਾ ਰਣ ਵ ਿੱਚ ਕਮੰ ਕਰਨਗੇ ਵਜਿੱਥੇ ਸਟਾਫ਼ ਿੇ ਉਵਚਤ ਪਿੱਿਰ ਅਤੇ 

ਿੁਨਰ ਿੁੰਿੇ ਿਨ, ਵਜਸਿਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਵਕ ਸੇ ਾ ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਿੈ ਅਤੇ ਵਬਮਾਰੀ ਅਤੇ 

ਛੁਿੱਟੀ/ਸੰਕਟ ਕ ਰ ਿੇ ਅਨੁਕੂਲ ਿੋਣ ਿੇ ਵਜਆਿਾ ਯੋਗ ਿੈ।  ਉਿਨਾਂ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਸਵਖਆ ਨੂ ੰਸਾਂਝਾ ਕਰਨ 

ਲਈ ਕਈ ਮੌਕੇ ਿੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਜਨਾਂ ਕੋਲ ਉਨ੍ਾਂ ਿ ੇਿੁਨਰ ਿਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾ ਂਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣ ਲਈ 

ਕਈ ਮੌਕੇ ਿੋਣਗੇ ਵਕਉਂਵਕ ਉਿ ਕਈ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਲਅੰਿਾਜ਼ੀ ਿੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਂ ਕਰਿੇ ਿਨ।  

 

9. ਸਾਨੰੂ ਲਿੱਗਿਾ ਿੈ ਵਕ ਇਿ ਤਿੱਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਿੇ ਪਵਰ ਾਰਾ ਂਅਤੇ ਿੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਵਸਿਤ ਿੇ 

ਨਤੀਜੇ ਵ ਿੱਚ  ਅਸਲ ਬਿਲਾਅ ਵਲਆਉਂਿੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਉਨ੍ਾਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ 

ਵਿੰਿੇ ਿਨ।  ਅਸੀਂ ਮੰਨਿੇ ਿਾਂ ਵਕ CHD ਿੇ ਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਵਜਿੀ ਉੱਚ ਵਮਆਰਾਂ ਿੀ ਿਖੇਭਾਲ ਵਮਲਣੀ 

ਚਾਿੀਿੀ ਿ,ੈ ਇਸਿੀ ਪਰ ਾਿ ਕੀਤੇ ਵਬਨ੍ਾਂ ਵਕ ਉਿ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਵਕਿੱਥੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰਿੇ ਿਨ।  

 

1.3 ਵਮਆਰਾ ਂਿੀ ਪਰੂਤੀ 

10. ਵਮਆਰਾ ਂ'ਤੇ ਇਿੱਕ  ਾਰ ਸਵਿਮਤ ਿੋਣ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ ਇਿ ਿੇਵਖਆ ਵਕ ਕੀ  ਰਤਮਾਨ ਵ ਿੱਚ CHD 

ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਿਸਪਤਾਲ ਲੋੜੀਂਿੀ ਵਮਆਰਾਂ ਿੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ  ਾਲੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 

ਨੈੱਟ ਰਕਾਂ ਵ ਿੱਚ ਰਵਿ ਕੇ ਇਕਿੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਿੇ ਿਨ ਜਾਂ ਨਿੀਂ।  ਇਸ ਪਿੁੰਚ ਨੇ ਵਮਆਰਾ ਂਿੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਿੱਕ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਿੱਲ ਪਰਿਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ।  ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਇਿੱਕ ਖਾਸ ਸੰਵਖਆ ਵ ਿੱਚ ਵਮਆਰਾਂ ਿੀ ਪਾਲਨਾ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱਕ ਸ ੈ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਿਾ।  ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿੱਲ ਤ ੇਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਿ 

ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵਕ ਸਾਨੰੂ ਿਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਵਕਿਨਾਂ ਵਮਆਰਾ ਂ ਿੱਲ ਵਿਆਨ ਿੇਣ ਲਈ ਕਵਿਣਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਕੁਿੱਲ 

14 ਲੋੜਾਂ ਿੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਕ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਵਜਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਅਤੇ ਗੁਣ ਿੱਤਾ ਵ ਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 

ਸਨ।   

 

11. ਸਾਡੇ ਪਰਸਤਾ ਾਂ ਲਈ ਵਤੰਨ ਖਾਸ ਵਮਆਰਾਂ ਢੁਿੱਕ ੇਂ ਿਨ: 

 

- ਸਰਜਨ ਿੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਿਤ ਲੋੜਾਂ - ਿਰ ਿਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਸਰਜਨਾਂ ਿੀ ਸਵੰਖਆ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਿਰ ਿੁਆਰਾ 

ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਿੀ ਸੰਵਖਆ।  

o ਵਮਆਰਾ ਂਲਈ ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਵਕ, 2016 ਤੋਂ, ਸਰਜਨ, ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਵਤੰਨ ਸਰਜਨਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਟੀਮਾ ਂਵ ਿੱਚ 

ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿ ਸੰਵਖਆ ਅਪਰੈਲ 2021 ਤਿੱਕ,  ਿੱਿ ਕੇ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਚਾਰ ਸਰਜਨਾਂ ਿ ੇਿਲਾਂ ਿੀ ਿੋ 
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ਜਾ ੇ।  ਵਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਿੀ ਵਮਆਿ ਵ ਿੱਚ, ਔਸਤਨ, ਿਰ CHD ਸਰਜਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਵ ਿੱਚ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 

125 ਪੈਿਾਇਸ਼ੀ ਵਿਲ ਿੀ ਵਬਮਾਰੀ ਿੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ (ਇਿੱਕ ਿਫਤੇ ਵ ਿੱਚ ਲਗਭਗ ਵਤੰਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਿੇ 

ਬਰਾਬਰ) ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿਨ;  

 

- ਸੇ ਾ ਿੀ ਪਰਸਪਰ ਵਨਰਭਰਤਾ, ਜਾਂ ਸਵਿ-ਸਥਾਨ- ਿੋਰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵਜਿਨਾਂ 'ਤੇ CHD ਮਰੀਜ਼ ਵਨਰਭਰ ਕਰਿ ੇਿਨ, 

ਅਤੇ ਵਜਿਨਾਂ ਨੰੂ ਉੱਸੇ ਿਸਪਤਾਲ ਸਾਈਟ ਵ ਿੱਚ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ।   

o ਵਮਆਰਾ ਂਲਈ ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਵਕ ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੀ ਵਿਲ ਸਬੰਿੀ ਵ ਵਸ਼ਸ਼ਟ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵਸਰਫ ਉਿਨਾਂ ਸੈਵਟਗੰਾਂ 

ਵ ਿੱਚ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਜਿੱਥੇ ਉੱਸੇ ਿਸਪਤਾਲ ਸਾਈਟ ਵ ਿੱਚ ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੀ ਕਈ ਿੋਰ ਵ ਸ਼ੇਸ਼ ਸੇ ਾ ਾਂ 

 ੀ ਮੌਜੂਿ ਿੁੰਿੀਆਂ ਿਨ।  ਵਮਆਰਾਂ ਲਈ ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਵਕ ਅਪਰੈਲ 2016 ਤਿੱਕ ਕੁਿੱਝ ਬਾਲ-ਵਚਵਕਤਸਾ 

ਮਾਿਰ ਸੇ ਾ ਾਂ ਕਾਲ ਤੋਂ 30 ਵਮੰਟ ਿੇ ਅੰਿਰ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣ, ਅਤੇ 2019 ਤਿੱਕ ਉਿ ਬਿੱਵਚਆ ਂਿੀ 

CHD ਸੇ ਾ ਾਂ  ਾਲੀ ਸਾਈਟ 'ਤ ੇਿੀ ਸਵਥਤ ਿੋਣ।  

 

ਵਿਲਅੰਿਾਜ਼ੀ ਵਿਰਿਾ-ਵ ਵਗਆਨ  

o ਵਮਆਰਾ ਂਲਈ ਇਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ ਵਕ 2016 ਤੋਂ, ਵਿਲਅੰਿਾਜ਼ੀ ਵਿਰਿਾ-ਵ ਵਗਆਨ ਮਾਿਰ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 

ਵਤੰਨ ਸਰਜਨਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਿਲਾਂ ਵ ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਿ ਸੰਵਖਆ ਅਪਰੈਲ 2017 ਤਿੱਕ,  ਿੱਿ ਕੇ ਘਿੱਟ ਤੋਂ 

ਘਿੱਟ ਚਾਰ ਸਰਜਨਾਂ ਿੇ ਿਲਾਂ ਿੀ ਿੋ ਜਾ ੇ, ਵਜਿੱਥੇ ਮੁਿੱਖ ਵਿਲਅੰਿਾਜ਼ੀ ਵਿਰਿਾ-ਵ ਵਗਆਨ ਮਾਿਰ ਇਿੱਕ ਸਾਲ 

ਵ ਿੱਚ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 100 ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਂ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਵਿਲਅੰਿਾਜ਼ੀ ਵਿਰਿਾ-ਵ ਵਗਆਨ ਿੇ ਸਾਰੇ ਮਾਿਰ ਇਿੱਕ 

ਸਾਲ ਵ ਿੱਚ ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ 50 ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਂ ਕਰਨ।  

 

1.4 ਮਸ਼ ਰ ੇਲਈ ਪਰਸਤਾ  

12. ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਿੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਇਿੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਲ ਿੁਆਰਾ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ, ਵਜਸ ਵ ਿੱਚ 

ਮਰੀਜ਼ ਿੇ ਨੁਮਾਇੰਿੇ, ਵਚਵਕਤਸਕ ਅਤੇ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਿਰ ਿਸਪਤਾਲ ਿੀਆ ਂਵਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 

ਕਰਨ ਿੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਿ ਪਾਇਆ ਵਗਆ ਵਕ ਉਿਨਾਂ ਵ ਿੱਚੋਂ ਕੋਈ  ੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰ ੇ

ਵਮਆਰਾ ਂਿੀ ਪੂਰਤੀ ਨਿੀਂ ਕਰਿਾ।  ਇਿ ਗੈਰ-ਉਮੀਿਨ ਨਿੀਂ ਸੀ, ਵਕਉਂਵਕ ਵਮਆਰਾਂ ਿੁਆਰਾ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਿੇ 

‘ਵ ਕਾਸ’, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚ ਪਿੱਿਰ ਿੇ ਅਵਭਆਸ 'ਤੇ ਵਲਆਉਣ ਿੀ 

ਉਮੀਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

 

13. ਵਜ਼ਆਿਾਤਰ ਿਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿੇ ਬਿੁਤ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਿੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਾਂ ਿੇ  ਾਿੂ 

ਵ ਕਾਸ ਿੇ ਨਾਲ ਉਿਨਾ ਂਿੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਿੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵ ਿੱਚ ਇਨ੍ਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਸੀ।  ਉਿਨਾਂ 

ਨੰੂ ਿਰੇ/ਐਂਬਰ, ਜਾਂ ਐਂਬਰ ਿਾ ਿਰਜਾ ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।   

 

 ਵਤੰਨ ਿਸਪਤਾਲ - ਵਲਸੇਸਟਰ NHS ਟਰ ਿੱਸਟ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ ਿਸਪਤਾਲ, ਵਨਊਕਾਸਲ ਅਪਾਨ ਟਾਈਨ 

ਿਸਪਤਾਲ NHS ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰ ਿੱਸਟ ਅਤੇ ਬਰਾਂਪਟਨ ਅਤੇ ਿੇਅਰਫੀਲਡ NHS ਫ਼ਾਊਂਡਸ਼ੇਨ ਟਰ ਿੱਸਟ - 

ਅਪਰੈਲ 2016 ਿੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਅਸਮਰਿੱਥ ਸਨ, ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਿੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵ ਿੱਚ 

ਅਵਜਿਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਉਿਨਾਂ ਿੇ ਯਗੋ ਿੋਣ ਿੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਨਿੀਂ ਸੀ।  ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬਰ/ਲਾਲ ਿਾ ਿਰਜਾ 

ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।   

 

ਇਿੱਕ ਿਸਪਤਾਲ - Central Manchester University Hospitals NHS Foundation 

Trust (ਕੇਂਿਰੀ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਯਨੂੀ ਰਵਸਟੀ ਿਸਪਤਾਲ NHS ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰ ਿੱਸਟ – ਿੁਣ ਿੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 

ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿੇ ਯਗੋ ਨਿੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਿੇ ਿੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਿੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵ ਿੱਚ ਅਵਜਿਾ 

ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋਣ ਿੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਨਿੀਂ ਸੀ ।   ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਿੇ ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਾਨ 

ਵਿਲਅੰਿਾਜ਼ੀ ਵਿਰਿਾ-ਵ ਵਗਆਨ ਿੇ ਇਿੱਕ ਸਰਜਨ ਿੁਆਰਾ ਇਿੱਕ ਸਾਲ ਵ ਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਘਿੱਟ ਆਪਰਸ਼ੇਨ 
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ਕੀਤੇ ਜਾਂਿੇ ਿਨ।   ਉਵਚਤ 24/7 ਸਰਜੀਕਲ ਵਚਵਕਤਸਾ ਨਾਲ ਸਬਿੰਤ ਜਾਂ ਵਿਲਅੰਿਾਜ਼ੀ ਕ ਰ ਪਰਿਾਨ 

ਪਰਿਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਿੈ।   ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਿਨਾਂ ਵ  ਸਥਾ ਾਂ ਨੰੂ ਇਿੱਕ ਖਤਰੇ ਿੇ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ 

ਵ ਚਾਵਰਆ ਅਤੇ ਕੇਂਿਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਿਾ ਿਰਜਾ ਵਿਿੱਤਾ।  
  

14. ਸਾਡੇ ਪਰਸਤਾ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁਿੱਖ ਉਿੇਸ਼ ਿੈ ਵਕ ਿਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੰੂ ਇਿ ਵ ਸ਼ ਾਸ ਿੋ ੇ ਵਕ ਉਸਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਇਿੱਕ 

ਅਵਜਿਾ ਿਸਪਤਾਲ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿੈ ਜੋ ਲੋੜੀਂਿੀ ਵਮਆਰਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਯੋਗ ਿੈ।  ਇਸ ਉਿੇਸ਼ ਨੰੂ ਿਾਵਸਲ ਕਰਨ 

ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਸਤਾ  ਰਿੱਖਿੇ ਿਾਂ ਵਕ ਭਵ ਿੱਖ ਵ ਿੱਚ, NHS ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਸਰਫ ਉਿਨਾ ਂਿਸਪਤਾਲਾਂ ਿੀ CHD ਸੇ ਾ ਾਂ 

ਲਈ ਅਵਿਕਾਰਤ ਿੋ ੇਗਾ ਜੋ ਲੋੜੀਂਿੀ ਸਮਾ ਂਸੀਮਾ ਵ ਿੱਚ ਵਮਆਰਾਂ ਨੂ ੰਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਯੋਗ ਿਨ।  ਲਾਗੂ ਿੋਣ ‘ਤੇ 

ਸਾਡੇ ਪਰਸਤਾ ਾਂ ਿਾ ਅਸਰ ਇਿ ਿ ੋੇਗਾ ਵਕ ਕੁਝ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਵ ਿੱਚ  ਿੱਿ CHD ਸਰਜਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਥੇਟਰ 

ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਵਕ ਿੋਰ ਿਸਪਤਾਲ ਜੋ ਵਕ ਢੁਿੱਕ ੇਂ ਵਮਆਰਾਂ ਨੂ ੰਪੂਰਾ ਨਿੀਂ ਕਰਿੇ ਿਨ, ਉਿ 

ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬੰਿ ਕਰ ਿਣੇਗੇ। 

 

15. ਅਵਭਆਸ ਵ ਿੱਚ, ਇਸਿਾ ਮਤਲਬ ਇਿ ਿੈ ਵਕ ਭਵ ਿੱਖ ਵ ਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪਰਸਤਾ ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਵਿਮਤੀ ਿੋ  ੇਤਾਂ: 

 

 ਕੇਂਿਰੀ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ ਿਸਪਤਾਲ NHS ਫ਼ਾਊਂਡਸ਼ੇਨ ਟਰ ਿੱਸਟ ਵ ਿੱਚ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ 

ਵਿਲਅੰਿਾਜ਼ੀ ਕਾਰਡੀਆਲਾਜੀ ਬਿੰ ਿੋ ਜਾ ੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਵਜਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਂ ਿੀ ਲੋੜ ਰਿੱਖਣ  ਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੇ 

ਲੀ ਰਪੂਲ ਿਾਰਟ ਐਂਡ ਚੈਸਟ ਿਸਪਤਾਲ NHS ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰ ਿੱਸਟ ਵ ਿੱਚ ਜਾਣ ਿੀ ਸਭੰਾ ਨਾ ਿੋ ਗੇੀ।  ਸਰਜਰੀ 

ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਿਲਅੰਿਾਜ਼ੀ ਕਾਰਡੀਆਲਾਜੀ ਿੇ ਇਲਾ ਾ ਿੋਰ ਿਰ ਤਰ੍ਾਂ ਿੇ ਇਲਾਜ ਿੀ ਲੋੜ ਰਿੱਖਣ  ਾਲੇ ਮਰੀਜ਼, 

ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਵ ਿੱਚ ਿੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਿੋ ਸਕਿੇ ਿਨ।  ਅਸੀਂ ਿਸਪਤਾਲ ਟਰ ਿੱਸਟ ਿੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵ ਕਲਪ 

ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਿੇ ਿਾਂ।  

 Royal Brompton and Harefield NHS Foundation Trust (ਬਰਾਂਪਟਨ ਅਤੇ ਿੇਅਰਫੀਲਡ 

NHS ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰ ਿੱਸਟ) ਵ ਿੱਚ ਬਿੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਵਿਲਅੰਿਾਜ਼ੀ ਕਾਰਡੀਆਲਾਜੀ ਬੰਿ ਿੋ 

ਜਾ ੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਵਜਿੀਆਂ ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਂ ਿੀ ਲੋੜ ਰਿੱਖਣ  ਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਲੰਿਨ ਵ ਿੱਚ Great 

Ormond Street for Children NHS Foundation Trust (NHS ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰ ਿੱਸਟ ਲਈ ਗਰੇਟ 

ਆਰਮੰਡ ਸਟਰੀਟ(, Bart’s Health NHS Trust (ਬਾਰਟ ਿੇ ਵਸਿਤ NHS ਟਰ ਿੱਸਟ), ਜਾਂ ਗਾਇਜ਼ ਅਤੇ 

Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust (ਸੇਂਟ ਥੌਮਸ 'NHS ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰ ਿੱਸਟ) ਵ ਿੱਚ 

ਜਾਰੀ ਰਵਿਣ ਿੀ ਸੰਭਾ ਨਾ ਿੋ ੇਗੀ।  ਇਿੱਕ ਸੰਭਾ ਨਾ ਇਿ ਿੈ ਵਕ ਿਸਪਤਾਲ ਟਰ ਿੱਸਟ ਵਸਰਫ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ 

ਅਤੇ ਵਿਲਅੰਿਾਜ਼ੀ ਕਾਰਡੀਆਲਾਜੀ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ ਸਕਿਾ ਿੈ।  ਇਿ ਵ ਕਲਪ ਚਰਚਾ ਲਈ ਖੁਿੱਲ੍ਾ 

ਰਵਿੰਿਾ ਿੈ।  

 University Hospitals of Leicester NHS Trust (ਲੀਸੈਸਟਰ NHS ਟਰ ਿੱਸਟ ਿੇ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ 

ਿਸਪਤਾਲ) ਵ ਿੱਚ ਬਿੱਵਚਆ ਂਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਵਿਲਅੰਿਾਜ਼ੀ ਕਾਰਡੀਆਲਾਜੀ ਬੰਿ ਿੋ ਜਾ ੇਗੀ, ਅਤੇ 

ਅਵਜਿੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਾਂ ਿੀ ਲੋੜ ਰਿੱਖਣ  ਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਬਰਵਮੰਘਮ ਿੀ ਤੁਲਨਾ ਵ ਿੱਚ ਿੋਰ ਨੇੜੇ ਸਵਥਤ 

ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ Birmingham Children’s Hospital NHS Foundation Trust (ਬਰਵਮੰਘਮ ਿੇ 

ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੇ ਿਸਪਤਾਲ NHS ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰ ਿੱਸਟ), University Hospitals Birmingham NHS 

Foundation Trust (ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ ਿਸਪਤਾਲ ਬਰਵਮੰਘਮ NHS ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰ ਿੱਸਟ), ਜਾਂ Leeds 

Teaching Hospitals NHS Trust (ਲੀਡਸ ਟੀਵਚੰਗ ਿਸਪਤਾਲ NHS ਟਰ ਿੱਸਟ) ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੀ 

ਸੰਭਾ ਨਾ ਿੋ ੇਗੀ।   ਇਿੱਕ ਸੰਭਾ ਨਾ ਇਿ ਿੈ ਵਕ ਿਸਪਤਾਲ ਟਰ ਿੱਸਟ ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਵਿਲਅੰਿਾਜ਼ੀ ਕਾਰਡੀਆਲਾਜੀ ਿ ੇ

ਇਲਾ ਾ ਬਿੱਵਚਆਂ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੰੂ CHD ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖ ਸਕਿਾ ਿੈ।  ਇਿ ਵ ਕਲਪ ਚਰਚਾ 

ਲਈ ਖੁਿੱਲ੍ਾ ਰਵਿੰਿਾ ਿੈ। 

 

16. Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust (ਵਨਊਕਾਸਲ ਅਪਾਨ ਟਾਈਨ 

ਿਸਪਤਾਲ NHS ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰ ਿੱਸਟ) ਨੰੂ  ੀ University Hospitals of Leicester NHS Trust 

(ਲੀਸੈਸਟਰ NHS ਟਰ ਿੱਸਟ ਅਤੇ ਿੇਅਰਫੀਲਡ ਿੋਿਾਂ ਿੇ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ ਿਸਪਤਾਲਾਂ) ਅਤੇ (Harefield NHS 

Foundation Trust) ਿੇਅਰਫੀਲਡ NHS ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰ ਿੱਸਟ ਵਜਿੀ ਿੀ ਸ਼ਰੇਣੀ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਐਂਬਰ/ਲਾਲ ਿਰਜਾ 



 

ਅਵਿਕਾਰਤ 

 ਪੰਨਾ 8 
 

ਿਰਜਾ ਵਿਿੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ।  ਿਾਲਾਵਂਕ, ਵਿਲ ਿੇ ਟਰਾਸਂਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਟਰਾਸਂਪਲਾਂਟ ਲਈ ਵਬਰਜ ਸਮੇਤ ਵਿਲ ਿੀ ਉੱਚੇ ਪਿੱਿਰ 

ਪਿੱਿਰ ਿੀ ਅਸਫਲਤਾ  ਾਲੇ CHD ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੀ ਿੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਵਨਊਕਾਸਲ ਿੀ ਇਿੱਕ ਅਨੋਖੀ ਭੂਵਮਕਾ ਿੈ 

ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਿੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਏ ਵਬਨ੍ਾਂ ਛਟੋੀ ਵਮਆਿ ਵ ਿੱਚ ਬਿਵਲਆ ਨਿੀਂ ਜਾ ਸਕਿਾ ਿੈ।  

ਿੈ।  ਇਸ ਲਈ ਸੰਤੁਵਲਤ ਤੌਰ ‘ਤ ੇਸਾਡਾ ਮੌਜੂਿਾ ਵ ਚਾਰ ਇਿ ਿ ੈਵਕ ਵਨਊਕਾਸਲ  ਿੱਲੋਂ  1 ਪਿੱਿਰ ਿੀਆਂ CHD 

ਸੇ ਾ ਾਂ ਿੀ ਮੌਜੂਿਗੀ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣਾ ਚੰਗਾ ਿੈ।  CHD ਸਰਜਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਯੋਜਨਾ ਵ ਿੱਚ ਉਿ੍ ਿੀ ਸਰਜਨ 

ਸਰਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰਿੇ ਿਨ ਇਸ ਲਈ ਿੋ ੇਂ ਆਪਸ ਵ ਚ ਜੁੜੇ ਿੁੰਿੇ ਿਨ।  

 

17. ਇਸਿਾ ਇਿ ਮਤਲਬ ਨਿੀਂ ਿੈ ਵਕ ਵਨਊਕਾਸਲ ਅਪਾਨ ਟਾਈਨ ਿਸਪਤਾਲ NHS ਫ਼ਾਊਂਡਸ਼ੇਨ ਟਰ ਿੱਸਟ ਵ ਿੱਚ ਲੰਬੀ 

ਵਮਆਿ ਵ ਿੱਚ ਤਬਿੀਲੀ ਨਿੀਂ ਿ ੋੇਗੀ।  ਪਿੱਿਰ 1 ਿੇ ਿੋਰ ਸਾਰ ੇਸਰਜੀਕਲ ਕੇਂਿਰਾਂ  ਾਂਗ ਿਸਪਤਾਲ ਟਰ ਿੱਸਟ ਲਈ 

ਵਮਆਰਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ।  ਇਸਨੰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ  ਿੱਖ ਿੋ ਸਕਿੀ ਿੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ 

ਕਰਨ ਲਈ ਿਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਿੀ ਕੰਮ ਕਰਣਗੇ ਵਕ ਵਨਊਕਾਸਲ ਅਪਾਨ ਟਾਈਨ ਿਸਪਤਾਲ NHS ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 

ਟਰ ਿੱਸਟ ਵ ਿੱਚ CHD ਿੇਖਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਵਕਸੇ  ੀ ਤਰ੍ਾਂ ਿਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪ ੇ। 

 

1.5 ਇਿਨਾ ਂਪਰਸਤਾ ਾ ਂਨੂ ੰਲਾਗ ੂਕਰਨ ਿਾ ਕੀ ਫਾਇਿਾ ਿ ੋਗੇਾ? 

18. ਅਸੀਂ ਮੰਨਿੇ ਿਾਂ ਵਕ CHD ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਮਆਰਾ ਂਨੂੰ ਲਾਗ ੂਕਰਨਾ ਇਿ ਸੁਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਿਾ ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ ਿੈ 

ਵਕ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਗਿੱਲ ਿੀ ਪਰ ਾਿ ਕੀਤੇ ਵਬਨ੍ਾ ਂਵਕ ਉਿਨਾਂ ਿਾ ਇਲਾਜ ਵਕਿੱਥੇ ਚਿੱਲ ਵਰਿਾ ਿੈ, ਉਿ ਸਭੰਾ ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 

ਉੱਚ ਗੁਣ ਿੱਤਾ ਿੀ ਿਖੇਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਿਨ।  ਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਿੁਆਰਾ ਵਮਆਰਾਂ ਨੂੰ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵ ਿੱਚ ਕੁਿੱਝ ਅੰਤਰ ਿੁੰਿਾ ਿੈ ਇਸਲਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵ ਿੱਚ ਤੁਿਾਡੇ ਿੁਆਰਾ ਸੇ ਾ ਾਂ ਿੀ  ਰਤੋਂ ਿੇ ਸਥਾਨ ਿੇ 

ਆਿਾਰ ‘ਤੇ ਿੇਖਭਾਲ  ਿੱਖਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਿੀ ਿੋ ਸਕਿੀ ਿੈ। 

 

19. NHS ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ CHD ਿੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਿਖੇਭਾਲ ਵ ਿੱਚ ਸੁਿਾਰ ਕਰਨ ਿੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਵਰਿਾ ਿ ੈਅਤੇ 

ਜਿਵਕ ਅਸੀਂ ਪਵਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸਮੀਵਖਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਬਿੁਤ ਕੁਿੱਝ ਜਾਣ ਵਲਆ ਿੈ, ਇਸਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿੇ ਿਾਂ ਵਕ 

ਉਿਨਾਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਿੇ ਉੱਪਰ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀਪਨ ਿੇ ਬਿੱਿਲ ਵਘਰ ੇਰਵਿੰਿੇ ਿਨ ਵਜਿਨਾਂ ਨੇ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਿੇ ਵ ਿੱਚ ਸਬੰਿਾਂ ਨੰੂ 

ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੁੰਚਾਇਆ ਿੈ; ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਿੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਿੁੰਚਾਇਆ ਿੈ; ਅਤੇ ਇਿਨਾ ਂਸੇ ਾ ਾਂ ਿਾ 

ਲਚੀਲਾਪਨ ਘਟਾਇਆ ਿੈ। ਸਾਨੰੂ ਿੇਸ਼ ਭਰ ਵ ਿੱਚ ਪਿੁੰਚ ਿੀ ਵਨਸ਼ਵਚਤਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰ ੂਕਰਕੇ ਭਵ ਿੱਖ 

ਲਈ ਇਿੱਕ ਸਵਥਰ, ਤੁਿਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਵਟਕਾਊ ਰਾਸ਼ਟਰੀ CHD ਸੇ ਾ ਬਣਾਉਣ ਿੀ ਲੋੜ ਿੈ। 

 

1.6 ਸਾਡ ੇਪਰਸਤਾ ਾ ਂਨੂ ੰਲਾਗ ੂਕਰਨ ਿ ੇਸਭੰਾ ੀ ਅਸਰ 

20. ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਿੇ ਪਵਰ ਾਰਾਂ/ਿੇਖਭਾਲ ਕਰਨ  ਾਵਲਆ,ਂ ਵਚਵਕਤਸਕਾਂ ਅਤੇ ਿਸਪਤਾਲ ਿ ੇਿੋਰ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਿ ਜਾਣਿੇ ਿਾਂ ਵਕ ਪਰਭਾਵ ਤ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਵ ਿੱਚ ਸਾਡ ੇਪਰਸਤਾ ਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ 

ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਿੇ ਵ ਅਕਤੀਗਤ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਸਬੰਿੀ ਜਾ ਂਿੋਰ ਸੇ ਾ ਾਂ 'ਤ ੇਪੈਣ  ਾਲੇ ਅਸਰ ਬਾਰ ੇਵਚੰਤਾ ਾ ਂਿਨ।  ਅਸੀਂ 

ਇਿਨਾਂ ਵਚੰਤਾ ਾਂ ਨੰੂ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਿੇ ਿਾਂ, ਇਿੱਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਨਤਕ ਮਸ਼ ਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਤਾ ਂਜੋ 

ਅਸੀਂ ਤੁਿਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਤਾ ਾ ਂਬਾਰੇ  ਾਿੂ ਖੁਿੱਲ੍ ਕੇ ਗਿੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਤੋਂ ਇਿ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਵਕ 

ਤੁਿਾਨੰੂ ਕੀ ਲਿੱਗਿਾ ਿੈ ਵਕ ਵਮਆਰਾਂ ਿੇ ਲਾਗੂ ਿੋਣ ਨਾਲ ਤੁਿਾਡੇ, ਤੁਿਾਡੇ ਪਵਰ ਾਰ, ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਕੰਮ ਿ ੇਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀ 

ਅਸਰ ਿੋ ਸਕਿੇ ਿਨ।  ਇਿ ਵਿਆਨ ਵ ਿੱਚ ਰਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿ ੈਵਕ ਭਾ ੇਂ ਸਾਡੇ ਪਰਸਤਾ  ਲਾਗੂ ਿੋ ਜਾਣ, ਵਫਰ  ੀ 

2018 ਿੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਿੱਕ ਕੋਈ ਬਿਲਾਅ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣ  ਾਲੇ ਸਾਰ ੇਿਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ 

ਵਮਲਕੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕ ਮਰੀਜ਼ ਿੀ ਿਖੇਭਾਲ ਵ ਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾ ਟ ਨਿੀਂ ਆਈ ਿੈ ਜਾਂ 

ਬੇਲੋੜੀਂਿੇ ਅਸਰ ਨਿੀਂ ਿੋਏ ਿਨ।  

 

21. ਅਸੀਂ ਮਸ਼ ਰੇ ਿੀ ਪੂਰ  ਵਮਆਿ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਿ ਜਾਣਿੇ ਿਾ ਂਵਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੰੂ  ਿੱਡੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 

ਇਿ ਵਚੰਤਾ ਿੁੰਿੀ ਿੈ ਵਕ ਭਵ ਿੱਖ ਵ ਿੱਚ ਉਿਨਾਂ ਿੀ ਿਖੇਭਾਲ ਵਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ੇਗੀ।  ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪਰਸਤਾ  ਲਾਗੂ ਿੁੰਿੇ 

ਿਨ, ਤਾਂ ਕੁਿੱਝ ਲੋਕਾ ਂਲਈ, ਜਿੋਂ ਉਿ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਇਿੱਕ ਕੈਥੇਟਰ ਪਰਵਕਵਰਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨ ੇਂ ਿਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ 
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ਆਉਣਗੇ ਇਸ  ਾਸਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਿੀ ਯਾਤਰਾ ਿਾ ਸਮਾਂ  ਿੱਿ ਜਾ ੇਗਾ ।  ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਿੇ ਸਮੇਂ ਵ ਿੱਚ ਬਿਤੁ ਘਿੱਟ ਔਸਤ 

 ਾਿਾ ਿੋਣ ਿੀ ਉਮੀਿ ਕਰਿੇ ਿਾਂ, ਿਾਲਾਵਂਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿ ੇਿਾਂ ਵਕ ਕੁਿੱਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਿ ਵਜ਼ਆਿਾ ਿ ੋੇਗਾ। ਜਿੋਂ 

ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਿ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰਿੇ ਿਾਂ ਵਕ ਕੁਿੱਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਿ ਯਾਤਰਾ  ਾਿੂ ਲੰਬੀ ਿੋ ੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੰੂ ਇਿ ਲਿੱਗਿਾ ਿੈ 

ਵਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਅੰਤ ਵ ਿੱਚ ਇਿੱਕ ਅਵਜਿੇ ਿਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਫਾਇਿੇਮੰਿ ਿੋ ੇਗਾ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਮਆਰਾਂ ਿੀ ਪੂਰੀ 

ਤਰ੍ਾਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰਿਾ ਿੈ।  

 

22. ਖੁਸ਼ਵਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, CHD ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਿਸਪਤਾਲ ਵ ਿੱਚ ਵਜ਼ਆਿਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬਿੱਿ 

ਿੁੰਿੀਆਂ ਿਨ, ਅਤੇ CHD ਿੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਿੀ ਅਸਲ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਭਰਤੀ ਬਿੁਤ ਘਿੱਟ ਿੁੰਿੀ ਿੈ। ਇਿੱਥੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਉਿਨਾਂ 

ਮਾਮਵਲਆਂ ਵ ਿੱਚ  ੀ ਵਜਿਨਾਂ ਵ ਿੱਚ ਗਰਭ ਵ ਿੱਚ CHD ਿਾ ਵਨਿਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਜਨਮ ਿੇ ਬਾਅਿ 

ਤੁਰੰਤ ਸਰਜਰੀ ਿੀ ਲੋੜ ਿੁੰਿੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਕੁਿੱਝ ਵਿਨਾਂ ਵ ਿੱਚ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਿੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ੇਗੀ, ਅਤੇ ਨ ੇਂ 

ਜਨਮੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਨੰੂ ਸਵਥਰ ਰਿੱਵਖਆ ਜਾਂਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਿੇ ਮਾਿਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਆ ਾਜਾਈ ਿਲਾਂ ਿੁਆਰਾ ਇਿੱਕ 

ਸਰਜੀਕਲ ਕੇਂਿਰ ਵ ਿੱਚ ਭਵੇਜਆ ਜਾਂਿਾ ਿੈ  ਅਵਜਿਾ ਿੀ ਬਾਲਗ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਿੈ।  

 

23. ਅਸੀਂ ਇਿ  ੀ ਜਾਣਿੇ ਿਾਂ ਵਕ ਇਸ ਵ ਿੱਚ ਬਾਲ-ਵਚਵਕਤਸਾ ਸਬੰਿੀ ਡੂੰਘੀ ਿਖੇਭਾਲ ਵਜਿੀਆਂ ਿਸਪਤਾਲ ਿੀਆ ਂਿੋਰ 

ਸੇ ਾ ਾਂ, ਅਤੇ ਵ ਸ਼ਾਲ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਿ ੇਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਸਤਾ ਾਂ ਿੇ ਅਸਰ ਿੀ ਵਚੰਤਾ ਿੈ।  ਜਨਤਕ 

ਮਸ਼ ਰੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਿੇ ਵਿਿੱਸੇ ਿੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਸਮੀ ਅਸਰ ਮਲੁਾਂਕਣ, ਜੋ ਇਿ ਿਿੱਸਿੇ ਿਨ ਵਕ ਸਾਡੇ ਪਰਸਤਾ ਾਂ ਿੇ 

ਲਾਗੂ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਿਰ ਪਰਭਾਵ ਤ ਿਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਿੋ ਸਕਿਾ ਿੈ, ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ।   

 

1.7 ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵ ਚਾਰਾ ਂਨੂ ੰਵਗਆਤ ਵਕਝੰ ਬਣਾ ਸਕਿਾ/ਿੀ ਿਾ?ਂ 

24. ਸਲਾਿ-ਮਸ਼ ਰੇ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਤੁਿਾਡ ੇਲਈ CHD ਸੇ ਾ ਾਂ ਿੇ ਭਵ ਿੱਖ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵ ਚਾਰ ਰਿੱਖਣ ਿੇ ਕਈ ਮੌਕੇ 

ਿੋਣਗੇ।  ਅਸੀਂ ਇਿਨਾਂ ਮਿਿੱਤ ਪੂਰਨ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵ ਿੱਚ ਵਿਲਚਸਪੀ ਰਿੱਖਣ  ਾਲੇ ਿਰ ਵ ਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਿੁੰਿੇ ਿਾਂ, 

ਅਸੀਂ ਕਈ ਸ ਾਲ ਬਣਾਏ ਿਨ ਜ ੋਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਤਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁਿੱਛਣਾ ਚਾਿੁੰਿ ੇਿਾਂ।  ਇਿਨਾਂ ਸ ਾਲਾਂ ਿੇ 

ਜ ਾਬ ਿਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵ ਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਿਲਾਂ NHS ਇੰਗਲੈਂਡ 

ਬੋਰਡ ਿੁਆਰਾ ਵ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ੇਗਾ। 

 

25. ਅਸੀਂ ਕਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਵਜਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਜਨਤਕ ਬੈਠਕਾਂ,  ੈਬੀਨਾਰ ਅਤੇ ਟਵ ਟਰ ਚੈਟ, ਇਸਲਈ ਤੁਿਾਡੇ 

ਕੋਲ ਸਾਨੰੂ ਸ ਾਲ ਪੁਿੱਛਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਸਤਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਿਰੋ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਈ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਤਰੀਕੇ ਿੋਣਗੇ। 

 

26. ਇਸ ਜਨਤਕ ਮਸ਼ ਰੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ ਰੇ ਿੇ ਸ ਾਲ, ਅਤੇ ਿੋਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਾਡੇ.ਮਸ਼ ਰਾ ਕੇਂਿਰ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ 

ਸਕਿੀ ਿੈ।   ਿ ਾਲੇ ਵ ਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਲਈ ਮਸ਼ ਰਾ ਸ ਾਲ ਉਪਅੰਗ Aਨਾਲ ਨਿੱਥੀ ਿੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ ਰੇ ਤੇ 

ਆਪਣੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਸਾਨੰੂ ਡਾਕ ਰਾਿੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਿੁੰਿੇ ਿੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿੱਥੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸ ਾਲਾ ਂਿੇ ਜ ਾਬ 

ਵਿਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਪੋਸਟ ਕਰੋ: 

 

           CHD Consultation (CHD ਮਸ਼ ਰਾ)  

           Beverley Smyth (Specialised Commissioning) (ਮਾਰਫਤ ਬੇ ਰਲੀ ਸਵਮਥ, ਸਪੈਸ਼ਲਾਇਸਡ 

ਕਵਮਸ਼ਵਨੰਗ) 

           NHS England (NHS ਇੰਗਲੈਂਡ) 

           4N08| Quarry House| Quarry Hill | Leeds | LS2 7UE 
 

27. ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ  ਉਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਵਮਲ ਸਕੀ ਿੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਰਿੇ ਿੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਮਸ਼ ਰੇ ਨਾਲ ਸਬਿੰਤ ਕੋਈ ਿੋਰ 

ਸ ਾਲ ਿਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੰੂ ਇਸ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ england.congenitalheart@nhs.net 

 

 

http://www.engage.england.nhs.uk/
mailto:england.congenitalheart@nhs.net
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ਉਪਅੰਗ A – ਮਸ਼ ਰ ੇਿੇ ਸ ਾਲ 
 
 

ਵਮਆਰਾ ਂਿੀ ਪਰੂਤੀ 

1. ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ ਰੇ ਉੱਪਰ ਵਕਸ ਿੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਿੇ ਰਿੇ ਿੋ? 

□ ਮੌਜੂਿਾ CHD ਮਰੀਜ਼ 

□ ਮੌਜੂਿਾ CHD ਮਰੀਜ਼ ਿੇ ਮਾਤਾ-ਵਪਤਾ, ਪਵਰ ਾਰ ਿੇ ਸਿਿੱਸ ਜਾਂ ਿਖੇਭਾਲਕਰਤਾ 

□ ਜਨਤਕ ਮੈਂਬਰ 

□ CHD ਮਰੀਜ਼ ਨੁਮਾਇੰਿਾ ਸੰਗਠਨ 

□ ਸ ੈਇਿੱਛਤ ਸੰਗਠਨ/ਿਾਨੀ ਸੰਸਥਾ 

□ ਵਚਵਕਤਸਕ 

□ NHS ਪਰਿਾਤਾ ਸੰਗਠਨ 

□ NHS ਅਵਿਕਾਰੀ 

□ ਉਿਯੋਗ 

□ ਿੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾ 
□ ਿੋਰ 

               ਜੇਕਰ ਿੋਰ ਿਨ, ਤਾ ਂਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ: 

______________________________________________________________ 

 



 

ਅਵਿਕਾਰਤ 

 ਪੰਨਾ 11 
 

2. ਤੁਸੀਂ ਵਕਿੜੇ ਖੇਤਰ ਿੇ  ਾਸੀ ਿੋ? 

□ ਲਾਗੂ ਨਿੀਂ/ਖੇਤਰੀ/ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ 

□ ਇੰਗਲੈਂਡ – ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ 

□ ਇੰਗਲੈਂਡ - ਉੱਤਰ ਪਿੱਛਮ 

□ ਇੰਗਲੈਂਡ – ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਿੰਬਰ 

□ ਇੰਗਲੈਂਡ - ਪੂਰਬ ਵਮਡਲੈਂਡਸ 

□ ਇੰਗਲੈਂਡ - ਪਿੱਛਮ ਵਮਡਲੈਂਡਸ 

□ ਇੰਗਲੈਂਡ – ਪੂਰਬੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 

□ ਇੰਗਲੈਂਡ – ਲੰਿਨ 

□ ਇੰਗਲੈਂਡ - ਿਿੱਖਣ ਪੂਰਬ 

□ ਇੰਗਲੈਂਡ - ਿਿੱਖਣ ਪਿੱਛਮ 

□ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 

□  ੇਲਸ 

□ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ 

 

 

 

 

 

 

 

3. NHS ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਰਸਤਾ  ਰਿੱਖਿਾ ਿੈ ਵਕ ਭਵ ਿੱਖ ਵ ਿੱਚ ਵਿਲ ਿੀਆਂ ਪੈਿਾਇਸ਼ੀ ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਿੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ ਵਸਰਫ 

ਉਿਨਾਂ ਿਸਪਤਾਲਾਂ ਵ ਿੱਚ ਿੀ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵ ਿੱਚ ਵਮਆਰਾਂ ਿ ੇਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਿੀ 

ਪੂਰਤੀ  ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਿਨ।  ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਿਿੱਿ ਤਿੱਕ ਇਸ ਪਰਸਤਾ  ਿਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਿੇ ਿੋ ਜਾਂ ਵ ਰੋਿ ਕਰਿੇ ਿੋ?  

□ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ  
□ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ  ਿੱਲ ਝੁਕਾਅ 

□ ਨਾ ਿੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਵ ਰੋਿ  
□ ਵ ਰੋਿ ਕਰਨ  ਿੱਲ ਝੁਕਾਅ 

□ ਪੂਰਾ ਵ ਰੋਿ 

 
 

4. ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਸ਼ਨ 3 ਤੇ ਵਿਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਸਮਝਾਓ।  
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ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਵ ਿੱਚ ਵਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿੇ ਯੋਗ ਨਾ ਿਣੋ ਿੇ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ ਵਤੰਨ ਿਸਪਤਾਲ ਟਰ ਿੱਸਟਾਂ ਿਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ ਿੈ।  ਇਸਲਈ NHS ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਿ ਪਰਸਤਾ  ਰਿੱਖਿਾ ਿੈ ਵਕ ਸਰਜੀਕਲ ਸੇ ਾ ਾਂ (ਪਿੱਿਰ 1)  ਇਿਨਾਂ ਿੁਆਰਾ 

ਅਵਿਕਾਰਤ ਨਿੀਂ ਿਨ: 

 

 

 

 

 ਕੇਂਿਰੀ ਮਾਨਚਸੈਟਰ ਯਨੂੀ ਰਵਸਟੀ ਿਸਪਤਾਲ NHS ਫ਼ਾਊਂਡਸ਼ੇਨ ਟਰ ਿੱਸਟ (ਬਾਲਗ ਸੇ ਾ)  

 Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust (ਰਇੋਲ ਬਰਾਪਂਟਨ ਅਤ ੇ

ਿਅੇਰਫੀਲਡ NHS ਫ਼ਾਊਂਡਸ਼ੇਨ ਟਰ ਿੱਸਟ) (ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ  ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਸੇ ਾ ਾਂ); ਅਤੇ  

 ਲੀਸਸੈਟਰ NHS ਟਰ ਿੱਸਟ ਿ ੇਯਨੂੀ ਰਵਸਟੀ ਿਸਪਤਾਲ (ਬਾਲਗਾ ਂਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਸੇ ਾ ਾਂ)।  

 

 

 

 

5. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਿੱਝ ਕਰਨਯੋਗ ਵਕਵਰਆ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਿੇ ਿੋ ਵਜਿਨਾਂ ਿੀ  ਰਤੋਂ ਤਵਿ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਿੇ ਅੰਿਰ ਵਮਆਰਾਂ ਨੂੰ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ ਜਾਂ  ਿੱਿ ਟਰ ਿੱਸਟਾਂ ਿਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਿੀ ਿੈ?  
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ਲੀਸਸੈਟਰ NHS ਟਰ ਿੱਸਟ ਿ ੇਕੇਂਿਰੀ ਮਾਨਚਸੈਟਰ ਯਨੂੀ ਰਵਸਟੀ ਿਸਪਤਾਲ NHS ਫ਼ਾਊਂਡਸ਼ੇਨ ਟਰ ਿੱਸਟ ਅਤ ੇਯਨੂੀ ਰਵਸਟੀ 

ਿਸਪਤਾਲ 

 

ਜੇਕਰ ਕੇਂਿਰੀ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਅਤੇ ਲੀਸੈਸਟਰ ਕੋਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸੇ ਾ ਾਂ (ਪਿੱਿਰ 1) ਪਰਿਾਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ NHS ਇੰਗਲੈਂਡ 

ਉਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਿਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇ ਾ ਾਂ (ਪਿੱਿਰ 2) ਿੇ ਅਵਿਕਾਰ ਿੀ ਉਮੀਿ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੋਂ ਤਿੱਕ ਿਸਪਤਾਲ ਪਿੱਿਰ 2 ਿੀ ਸੇ ਾ 

ਲਈ ਵਮਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਿੇ ਿਨ।  ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਿਿੱਿ ਤਿੱਕ ਇਸ ਪਰਸਤਾ  ਿਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਿੇ ਿੋ ਜਾਂ ਵ ਰੋਿ ਕਰਿੇ ਿੋ? 

□ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ 

□ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ  ਿੱਲ ਝੁਕਾਅ 

□ ਨਾ ਿੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਵ ਰੋਿ 

□ ਵ ਰੋਿ ਕਰਨ  ਿੱਲ ਝੁਕਾਅ 

□ ਪੂਰਾ ਵ ਰੋਿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਬਰਾਪਂਟਨ ਅਤ ੇਿਅੇਰਫੀਲਡ NHS ਫ਼ਾਊਂਡਸ਼ੇਨ ਟਰ ਿੱਸਟ 

6. ਿੇਅਰਫੀਲਡ ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ  ਸੇ ਾ ਾਂ (ਪਿੱਿਰ 1) ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਿੋਰ ਿਸਪਤਾਲ ਿੇ ਨਾਲ ਵਮਲਕੇ 

ਸਾਂਝੇਿਾਰੀ ਵ ਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸੇ ਾ ਾਂ (ਪਿੱਿਰ 1) ਸੇ ਾ ਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਮਆਰਾ ਂਨੂੰ 

ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਿਾ ਿੈ।   ਬਾਲਗ ਸ ੇਾ ਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਿੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ ਵ ਕਲਪ ਿੇ ਰੂਪ ਵ ਿੱਚ, NHS ਇੰਗਲੈਂਡ 

ਇਸ ਤਰ੍ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਿੇਗਾ।   

 

ਿੇਅਰਫੀਲਡ ਿੁਆਰਾ ਵਸਰਫ ਬਾਲਗ (ਪਿੱਿਰ 1) ਸੇ ਾ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਿੇ ਪਰਸਤਾ  ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਿਿੱਿ ਤਿੱਕ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰਿੇ ਿੋ ਜਾਂ ਵ ਰੋਿ ਕਰਿੇ ਿੋ? 

□ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ 

□ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ  ਿੱਲ ਝੁਕਾਅ 

□ ਨਾ ਿੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਵ ਰੋਿ 

□ ਵ ਰੋਿ ਕਰਨ  ਿੱਲ ਝੁਕਾਅ 

□ ਪੂਰਾ ਵ ਰੋਿ 

 

ਵਨਊਕਾਸਲ ਅਪਾਨ ਟਾਈਨ ਿਸਪਤਾਲ NHS ਫ਼ਾਊਂਡਸ਼ੇਨ ਟਰ ਿੱਸਟ  
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7. NHS ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਿੱਕ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵ ਿੱਚ ਵਮਆਰਾਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨਊਕਾਸਲ ਅਪਾਨ ਟਾਈਨ 

ਿਸਪਤਾਲ NHS ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰ ਿੱਸਟ ਿੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿੇ ਿੌਰਾਨ ਉਸਿੇ  ਿੱਲੋਂ  ਸਰਜੀਕਲ ਸੇ ਾ ਾਂ (ਪਿੱਿਰ 1) ਿਾ 

ਅਵਿਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਿਾ ਪਰਸਤਾ  ਰਿੱਖਿਾ ਿੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ਿਿੱਿ ਤਿੱਕ ਇਸ ਪਰਸਤਾ  ਿਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਿੇ ਿੋ ਜਾਂ 

ਵ ਰੋਿ ਕਰਿੇ ਿੋ?  

□ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ 

□ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ  ਿੱਲ ਝੁਕਾਅ 

□ ਨਾ ਿੀ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਵ ਰੋਿ 

□ ਵ ਰੋਿ ਕਰਨ  ਿੱਲ ਝੁਕਾਅ 

□ ਪੂਰਾ ਵ ਰੋਿ 

 

ਯਾਤਰਾ 

ਅਸੀਂ ਜਾਣਿੇ ਿਾਂ ਵਕ ਕੁਿੱਝ ਮਰੀਜ਼ਾ ਂਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਿੇ ਨਾਲ ਡੂਘੰੀ ਿਖੇਭਾਲ ਲਈ  ਿੱਿ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਿ ੋੇਗੀ ਜੇਕਰ ਕੇਂਿਰੀ 

ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ ਿਸਪਤਾਲ NHS ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰ ਿੱਸਟ (ਬਾਲਗ ਸੇ ਾ); ਬਰਾਂਪਟਨ ਅਤੇ ਿੇਅਰਫੀਲਡ NHS 

ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਰ ਿੱਸਟ (ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਸੇ ਾ ਾਂ); ਅਤੇ ਲੀਸੈਸਟਰ NHS ਟਰ ਿੱਸਟ ਿੇ ਯੂਨੀ ਰਵਸਟੀ ਿਸਪਤਾਲ 

(ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਸੇ ਾ ਾਂ)  ਿੱਲੋਂ  ਪਰਿਾਨ ਸਰਜੀਕਲ ਸੇ ਾ ਾਂ  (ਪਿੱਿਰ 1) ਿਾ ਅਵਿਕਾਰ ਰਿੱਿ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸਤਾ  

ਲਾਗੂ ਿੁੰਿੇ ਿਨ।  

8. ਕੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਲਿੱਗਿਾ ਿੈ ਵਕ ਮਰੀਜ਼ ਿੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸਾਡ ੇਪਰਸਤਾ ਾਂ ਿ ੇਅਸਰ ਿਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਵਚਤ ਿੈ? 

□ ਿਾ ਂ

□ ਨਿੀਂ 

 

 

 

9. ਵਜਿੱਥੇ ਇਿ ਿੋ ੇ ਉੱਥੇ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਉਿਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਿਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 

ਿੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਿੈ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਸਮਾਨਤਾ ਾ ਂਅਤ ੇਵਸਿਤ ਿੀਆ ਂਅਸਮਾਨਤਾ ਾ ਂ
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ਅਸੀਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁਿੰੇ ਿਾਂ ਵਕ ਅਸੀਂ ਇਿ ਸਮਝਿੇ ਿਾਂ ਵਕ ਵਕੰਝ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਲੋਕ ਸਾਡ ੇਪਰਸਤਾ ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਭਾਵ ਤ ਿੋਣਗ ੇ

ਤਾਂ ਜੋ ਇਿ CHD ਸੇ ਾ ਾਂ ਉਵਚਤ ਿੋਣ ਅਤੇ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਸਲੁਿੱਭ ਿੋਣ ਅਤੇ  ਿੱਖ- ਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਿੀਆਂ 

ਿੋਣ।   

ਸਾਡੀ ਵਰਪੋਰਟ ਵ ਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਿਨਾਂ ਪਰਸਤਾ ਾਂ ਿੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾ ਾਂ ਜਾਂ ਵਸਿਤ ਿੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਾ ਂਿੇ ਅਸਰ ਿਾ ਮਲੁਾਂਕਣ 

ਕੀਤਾ ਿੈ। ਕੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਲਿੱਗਿਾ ਿੈ ਵਕ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿੀ ਿੈ? 

□ ਿਾ ਂ

□ ਨਿੀਂ 

 

10. ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਸਮਾਨਤਾ ਜਾਂ ਵਸਿਤ ਿੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਿੇ ਅਸਰ ਿੀ ਵ ਆਵਖਆ ਕਰੋ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨੰੂ 

ਲਿੱਗਿਾ ਿੈ ਵਕ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਿੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਜਾਂ ਵਕਸ ੇਿਰੋ ਅਸਰ ਨੰੂ 

ਘਿੱਟ ਕਰਨ, ਬਚਣ ਜਾਂ ਉਿਨਾ ਂਿੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਿਰੋ ਅਸਰ  

ਅਸੀਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁਿੰੇ ਿਾਂ ਵਕ ਪਰਸਤਾਵ ਤ ਬਿਲਾਅ, ਜੇਕਰ ਉਿ ਲਾਗੂ ਿੋਣ, ਤਾਂ ਉਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਿੇ 

ਪਵਰ ਾਰਾਂ/ਿੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਾਂ ਲਈ  ਿੱਿ ਤੋਂ  ਿੱਿ ਸੰਭ  ਵਨਰਵ ਘਨ ਿੋਣ, ਇਸਲਈ ਇਿ ਮਿਿੱਤ ਪੂਰਨ ਿੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 

ਪਰਸਤਾ ਾਂ ਿੇ ਿੋਰ ਪਰਭਾ ਾ ਂਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।   

11. ਕੀ ਤੁਿਾਨੰੂ ਲਿੱਗਿਾ ਿੈ ਵਕ ਿੋਰ ਵਗਆਤ ਪਰਭਾ ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ  ੇਰ ਾ ਸਿੀ ਿੈ? 

□ ਿਾ ਂ

□ ਨਿੀਂ 

 

12. ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਰਭਾ ਾਂ ਿੀ ਵ ਆਵਖਆ ਕਰੋ ਵਜਸ ਬਾਰੇ ਤੁਿਾਨੰੂ ਲਿੱਗਿਾ ਿੈ ਵਕ ਸਾਨੰੂ ਉਸ ਤੇ ਵ ਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਿਾ 

ਚਾਿੀਿਾ ਿ,ੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਿੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਿੋਰ ਅਸਰ ਨੰੂ ਘਿੱਟ ਕਰਨ, ਬਚਣ ਜਾਂ ਉਿਨਾ ਂਿੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਿੀਿਾ ਿੈ? 
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ਕੋਈ ਿਰੋ ਵਟਿੱਪਣੀਆ ਂ

13. ਕੀ ਪਰਸਤਾ ਾਂ ਬਾਰ ੇਤੁਿਾਡੀ ਕੋਈ ਿੋਰ ਵਟਿੱਪਣੀ ਿੈ? 
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ਤੁਿਾਡੀ ਭੂਵਮਕਾ  

14. ਤੁਸੀਂ ਵਕਿੜੇ ਉਮਰ  ਰਗ ਵ ਿੱਚੋਂ ਿੋ? 

 

□ 18 ਤੋਂ ਘਿੱਟ 

□ 19 – 29 

□ 30 – 39 

□ 40-49 

□ 50 – 59 

□ 60-69 

□ 70-79 

□ 80+ 

□ ਿਿੱਸਣਾ ਪਸੰਿ ਨਿੀਂ 

 

 

 

 

 

 

 

15. ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਵਲੰਗ ਿਿੱਸ ੋ 

 

□ ਪੁਰਸ਼ 

□ ਔਰਤ 

□ ਇੰਟਰਸੈਕਸ 

□ ਟਰਾਂਸ 

□ ਨਾਨ-ਬਾਇਨਰੀ 

□ ਿਿੱਸਣਾ ਪਸੰਿ ਨਿੀਂ 
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16. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਾਿਜ ਮੰਨਿੇ ਿੋ? 

 

□ ਿਾ ਂ

□ ਨਿੀਂ 

□ ਿਿੱਸਣਾ ਪਸੰਿ ਨਿੀਂ 

 
 

17. ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਸਲੀ ਮਲੂ ਿੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।  ਜਾਤੀਅਤਾ, ਕਮੌੀਅਤ ਤੋਂ  ਿੱਖ ਿੁੰਿੀ ਿੈ।  

 

ਗਰੋਾ 

 

ਏਸ਼ੀਆਈ ਜਾ ਂਏਸ਼ੀਆਈ ਵਬਰਵਟਸ਼ 

 

ਿਰੋ ਨਸਲੀ ਸਮਿੂ 

 

☐ ੇਲਸ਼/ਅੰਗਰੇਜ਼/ਸਕਾਵਟਸ਼/ 

ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ/ ਵਬਰਵਟਸ਼ 

☐ਆਇਵਰਸ਼ 

☐ਵਜਪਸੀ ਜਾਂ ਆਇਵਰਸ਼ ਯਾਤਰੀ 

☐ਗੋਵਰਆਂ ਿਾ ਕੋਈ ਿੋਰ ਵਪਛੋਕੜ 

 

☐ਭਾਰਤੀ 

☐ਪਾਵਕਸਤਾਨੀ 

☐ਬੰਗਲਾਿੇਸ਼ੀ 

☐ਕੋਈ ਿੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਪਛੋਕੜ 

 
 

☐ਚੀਨੀ 

☐ਕੋਈ ਿੋਰ ਨਸਲੀ ਸਮਿੂ  

 

ਵਮਵਸ਼ਰਤ 

 

 

ਕਾਲੇ ਜਾ ਂਕਾਲੇ ਵਬਰਵਟਸ਼ 

 

☐ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ 

☐ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਅਫਰੀਕੀ 

☐ਗੋਰੇ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ 

☐ਕੋਈ ਿੋਰ ਵਮਵਸ਼ਰਤ ਵਪਛੋਕੜ  
 

☐ਕਾਲੇ– ਕੈਰੇਬੀਅਨ 

☐ਕਾਲੇ– ਅਫਰੀਕੀ 

☐ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਿੀ ਕੋਈ ਿੋਰ ਵਪਛੋਕੜ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

18. ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਿਰਮ ਜਾਂ ਵ ਸ਼ ਾਸ ਿਿੱਸ ੋ 

 

☐ਕੋਈ ਿਰਮ ਨਿੀਂ ☐ਮੁਸਵਲਮ 

☐ਬੋਿੀ ☐ਵਸਿੱਖ 

☐ਮਸੀਿੀ ☐ਨਾਸਵਤਕ 

☐ਵਿੰਿੂ ☐ਕੋਈ ਿੋਰ ਿਰਮ  

☐ਯਿੂਿੀ ☐ਿਿੱਸਣਾ ਨਿੀਂ  
  
 



 

ਅਵਿਕਾਰਤ 

 ਪੰਨਾ 19 
 

19. ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵ ਕਲਪ  ਿੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਿਾਡੇ ਵਜਨਸੀ ਝੁਕਾਅ ਿੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ  ਚੰਗੀ ਵ ਆਵਖਆ ਕਰਿਾ ਿੈ 

 

□ ਿੈਟਰੋਸੈਕਸੁਅਲ 

□ ਸਮਵਲੰਗੀ (ਨਰ) 

□ ਸਮਵਲੰਗੀ (ਮਾਿਾ) 

□ ਿੋ-ਵਲੰਗੀ 

□ ਿਿੱਸਣਾ ਪਸੰਿ ਨਿੀਂ 

 

 


