
ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਜ ੇਤੁਸੀੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਸੀਕ ਸਸੀਹਤ ਦ ੇਨਾਲ ਸੀੰਕਟ ਸਿੱਚ ਹੋ 
ਜਾ ਂਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੀਥਾਨਕ 
ਸੀੰਕਟ ਲਾਈਨ ਤ ੇਸੀੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 

elft.bedlutonocean@nhs.net

01234 263639

ਕਕਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ ੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਖੁਸ਼ 
ਹੋ (PALS/ਕਸ਼ਕਾਇਤਾ)ਂ
ਅਸੀੀਂ ਪਸਹਲਾ ਂਇਸੀ ਬਾਰ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਬਨਾ ਂਉਹ ਕੋਈ ਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਸੀਾਝਂੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਗਂ ੇਜ ੋਤੁਸੀੀਂ ਸੀਾਨੂੰ ਸਦੰਦ ੇਹੋ। ਇਸੀ ਲਈ ਇੱਕੋ-
ਇੱਕ ਅਪਿਾਦ ਇਹ ਹੈ ਸਕ ਜ ੇਅਸੀੀਂ ਸਿਚਾਰ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂਸਕ 
ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਿਨ ਜਾ ਂਸਕਸੀ ੇਹੋਰ ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸੀਤੀ ਜੋਖਮ 
ਤ ੇਹੋ ਸੀਕਦੀ ਹੈ। 

ਅਸੀੀਂ ਸੀਾਡੀਆ ਂਸੀੇਿਾਿਾ ਂਬਾਰ ੇਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸੀੁਆਗਤ ਕਰਦ ੇਹਾ ਂ
ਇਸੀ ਲਈ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀਫੋਨ 0800 0131 233 ਜਾ ਂ
ਈਮੇਲ ਤ ੇਮਰੀਜ਼ ਸੀਲਾਹ ਅਤੇ ਸੀੰਪਰਕ ਸੀੇਿਾ ਦ ੇਨਾਲ ਸੀੰਪਰਕ 
ਕਰੋ: </113 PALS@elft.nhs.uk.

ਜ ੇਤੁਸੀੀਂ ਸੀੇਿਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਜ ਦ ੇਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾ ਂ
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਸਿੱਚ ਸੀੇਿਾ 
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਾਲ ਗੱਲ੍ਹ ਕਰੋ, ਜਾ ਂPALS ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੀੰਪਰਕ 
ਕਰੋ। 

ਜ ੇਤੁਸੀੀਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹੋ, ਤਾ ਂਤੁਸੀੀਂ 0800 085 
8354 ਤ ੇਕਾਲ ਜਾ ਂਇਸੀ ਪਤ ੇਤ ੇਈਮੇਲ ਕਰ ਸੀਕਦ ੇਹੋ: 
PALSandComplaints@elft.nhs.uk, ਜਾ ਂਇਸੀ 
ਪਤ ੇਤ ੇਸਲਖ ਸੀਕਦ ੇਹੋ: ਕੰਪਲੇਂਟਸੀ ਐਂਡ PALS ਮੈਨਜਰ, 
ਫ੍ਰੀਪੋਸੀਟ RTKB-ESXB-HYYX,  
ਟ੍ਰਸੀਟ ਹੈਡਕਿਾਟਰਸੀ, 9 ਐਲੀ ਸੀਟ੍ਰੀਟ, ਸਲਊਟਨ, E1 8DE. ਜਨਮ ਦੇ ਸਦਮੇ ਜਾ ਂਜਨਮ ਹਾਨੀ ਦੇ 

ਨਾਲ ਕਜਊਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਹਮਦਰਦ 
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ

ਬੇਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ 
ਕਲਊਟਨ

ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਅਸੀਂ ਸਕਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾ ਂ
ਅਸੀਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਸਕਤਕਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹਾ।ਂ
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#ELFTPromise



ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾ?ਂ 
OCEAN ਬੇਡਫੋਰਡਸ਼ਾਇਰ ਅਤੇ ਸਲਊਟਨ ਸਿੱਚ ਇੱਕ 
ਖਾਸੀ ਏਕੀਸਰਿਤ ਮਾਨਸਸੀਕ ਸਸੀਹਤ ਅਤੇ ਜਣੇਪ ੇਦੀ ਸੀੇਿਾ ਹੈ ਜ ੋ
ਉਨ੍ਹਾ ਂਔਰਤਾ ਂਲਈ ਸੀਮਰਥਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜ ੋਜਨਮ ਦ ੇ
ਸੀਦਮ ੇਅਤੇ ਹਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਸਿਤ ਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ। ਟੀਮ 
ਮਨੋਸਿਸਗਆਨਕਾ ਂਅਤੇ ਮਾਸਹਰ ਦਾਈਆ ਂਦ ੇਨਾਲ ਬਣੀ 
ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਕਕਸ ਦੀ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਅਸੀੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਿਅਕਤੀਆ ਂਦਾ ਸੀਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦ ੇਹਾ ਂਜ ੋਉਨ੍ਹਾ ਂਦ ੇਜਣੇਪ ੇਦ ੇਸੀਫਰ 
ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀ, ਜਾ ਂਇਸੀ ਨਾਲ ਸੀਬੰਧਤ ਦਰਸਮਆਨੀ 
ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਭਾਿਨਾਤਮਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਿ ਕਰ ਰਹ ੇ
ਹਨ।  

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾ ਂਸਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸੀਕਦ ੇਹਨ (ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤਕ 
ਸੀੀਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ): 

■	 		ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਫਲ ਹੋਣ ਿਾਲਾ IVF ਇਲਾਜ। 
■	 		ਗਰਭ-ਅਿਸੀਥਾ ਦੀ ਹਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਦਮ ੇਦ ੇ

ਲੱਛਣ (ਸਜਸੀ ਸਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਰਭਪਾਤ, ਬਾਰ-
ਬਾਰ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋਣਾ, ਮਰ ੇਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ, 
ਨਿੇਂ ਜਨਮ ੇਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਗਰਭ-ਅਿਸੀਥਾ ਦੀ 
ਸੀਮਾਪਤੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ)। 

■	 ਜਨਮ ਦਾ ਸੀਦਮਾ।  
■	 		ਬੱਚੇ ਦ ੇਜਨਮ ਦਾ ਤੀਬਰ ਡਰ (ਟੋਕੋਫੋਬੀਆ)। 

ਅਸੀੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂਸਿਅਕਤੀਆ ਂਨੂੰ ਸੀਮਰਥਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 
ਕਰ ਰਹ ੇਹਾ ਂਜ ੋਮਨੋਸਿਸਗਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ-ਅਧਾਰਤ 
ਸੀਮਰਥਨ ਸਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦ ੇਹਨ ਅਤੇ 
ਸਤਆਰ ਹਨ।

OCEAN ਲਈ ਹਵਾਲਾ
ਪੇਰੀਨੈਟਲ ਮਾਨਸਸੀਕ ਸਸੀਹਤ ਸੀੇਿਾ ਹਿਾਲਾ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ 
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਤ ੇਸਦੱਤ ੇਗਏ ਪੇਰੀਨੈਟਲ ਮਾਨਸਸੀਕ 
ਸਸੀਹਤ ਈਮੇਲ ਪਤ ੇਤ ੇਇਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਿਾਸਲਆ ਂਨੂੰ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸੀਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਸੀ ਦਾ ਪੇਰੀਨੈਟਲ ਮਾਨਸਸੀਕ ਸਸੀਹਤ 
ਅਤੇ OCEAN ਦ ੇਕਲੀਸਨਸਸ਼ਅਨਾ ਂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਥਸਮਕਤਾ 
ਸਨਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

ਅਸੀੀਂ ਨੈਦਾਸਨਕ ਚਰਚਾ ਦ ੇਜਰੀਏ ਹਿਾਲੇ ਲੈ ਰਹ ੇਹਾ,ਂ ਸਜਨ੍ਹਾ ਂ
ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਦਾਸਨਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਸੀੱਧ ੇਤੌਰ ਤ ੇOCEAN 
ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੀੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੀਕਦਾ ਹੈ।  ਟੀਮ ਦ ੇ
ਨਾਲ ਸੀੰਪਰਕ ਸਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 01234 
263 639 ਤ ੇਕਾਲ ਕਰ ੋਜਾ ਂਈਮੇਲ ਪਤ ੇਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ:  
elft.bedlutonocean@nhs.net ਅਤੇ ਇੱਕ 
ਕਲੀਸਨਸਸ਼ਅਨ ਹਿਾਲੇ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ 
ਨਾਲ ਸੀੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ।

ਸੀਿੈ-ਹਿਾਸਲਆ ਂਨੂੰ ਸਸੀੱਧ ੇਤੌਰ ਤ ੇOCEAN ਟੀਮ ਨਾਲ 
ਸੀੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੀਕਦਾ ਹੈ। 

ਜ ੇਇਹ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਦਂਾ ਹੈ ਸਕ OCEAN ਹਿਾਲੇ 
ਲਈ ਸੀਮਰਥਨ ਅਤੇ/ਜਾ ਂਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸੀਭ ਤੋਂ ਉਸਚਤ ਸੀੇਿਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਕਲੀਸਨਸਸ਼ਅਨ ਦ ੇਨਾਲ ਇੱਕ 
ਮੁਲਾਕਂਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ, ਸਜਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਦ ੇਅਧਾਰ 
ਤੇ, ਹਰ ਸਿਅਕਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।

ਜ ੇOCEAN ਸੀਭ ਤੋਂ ਢੁਕਿੀਂ ਸੀੇਿਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾ ਂ
ਕਲੀਸਨਸਸ਼ਅਨ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦ ੇਅੱਗੇ ਦ ੇਸੀਫਰ ਸਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦਾ 
ਸੀਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਅਕਤੀ ਦ ੇਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। 
OCEAN ਅਤੇ ਸੀੇਿਾ ਉਪਭੋਗਤਾਿਾ ਂਦ ੇਸਿੱਚ, ਅਸੀੀਂ ਉਨ੍ਹਾ ਂ
ਦੀਆ ਂਲੋੜਾ ਂਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਭ ਤੋਂ ਢੁਕਿੀਂ ਸੀੇਿਾ ਦੀ 
ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਗਂੇ।

ਅਸੀਂ ਕਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
OCEAN ਸੀੇਿਾ ਉਨ੍ਹਾ ਂਦ ੇਜਣੇਪ ੇਦ ੇਅਨੁਭਿ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 
ਿਾਲੀਆ,ਂ ਜਾ ਂਇਸੀ ਨਾਲ ਸੀਬੰਧਤ ਮਾਨਸਸੀਕ ਸਸੀਹਤ ਦੀਆ ਂ
ਲੋੜਾ ਂਦ ੇਨਾਲ ਪਛਾਣ ੇਗਏ ਸਿਅਕਤੀਆ ਂਲਈ ਲੱਕਸ਼ 
ਰੱਸਖਆ ਮੁਲਾਕਂਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸੀਬੰਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰੇਗੀ।  ਇਲਾਜ ਸੀਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿੇਗੀ ਜ ੋਮਨੋਸਿਸਗਆਨਕ ਸੀਮਰਥਨ, ਮਾਸਹਰ ਦਾਈ 
ਸੀਮਰਥਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਸੀਹਤ ਬਾਰ ੇਸੀਮਰਥਨ ਨੂੰ ਏਕੀਸਰਿਤ 
ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਮਾਸਹਰ ਮਨੋਸਿਸਗਆਨਕ ਇਲਾਜ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੀਮਰਥਨ 
ਉਨ੍ਹਾ ਂਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਿੇਗਾ ਸਜਨ੍ਹਾ ਂਨੇ ਜਨਮ ਦ ੇ
ਸੀਦਮ ੇਅਤੇ/ਜਾ ਂਹਾਨੀ ਨੂੰ ਅਨੁਭਿ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਾਨਸਸੀਕ ਸਸੀਹਤ, ਜਣੇਪ ੇਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ 
ਸਸੀਹਤ ਸਿੱਚ ਉਸੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸੀੰਯੁਕਤ ਕੀਤੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਜੱਥ ੇਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸਚਤ ਸੀੇਿਾ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਸਕਤਕਾਰ 
ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਹਾ।ਂ


