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ਭ ਤਮਕਾ  
ਇਹ ਪ੍ਿੁਨਤਕਾ ਉਿਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਹ ੈਨਿਿਹ ਾਂ ਿ ੰ  ਅਪ੍ਾਹਿਤਾ, ਹਾਦਿ ੇਿਾਂ 
ਨਬਮਾਰੀ ਦ ੇਿਤੀਿੇ ਵੱਿੋਂ ਨਿਹਤ ਅਤ ੇਿਮਾਨਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਸ਼ੇੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਖੇਭਾਲ 
ਅਤੇ ਿਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ੈ ਿਕਦੀ ਹ।ੈ ਇਹ ਉਿ ਪ੍ਰਨਕਨਰਆ ਦੀ ਨਵਆਨਖਆ ਕਰਦੀ ਹ ੈ
ਨਿਿ ਿ ੰ  ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਿ ਲਈ ਵਰਨਤਆ ਿਾਂਦਾ ਹੈ ਨਕ ਕੀ ਕੋਈ ਨਵਅਕਤੀ NHS ਦੀ 
ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ (ਨਿਿ ਦਾ ਨਜ਼ਕਰ ਅਕਿਰ NHS CHC ਿਾਂ ਮਨਹਜ਼ CHC ਵੱਿੋਂ 
ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਹੈ) ਲਈ ਯਗੋਤਾ ਪ੍ ਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।  
ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਤਨਰੰਤਰ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਇੰਤਜਾਮ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬੇਹਦ 
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤਨਸ਼ਤਚਤ ਪੜਾਅ ’ਤੇ 
ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਧ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਕ ਹਰੇਕ ਤਵਅਕਤੀ ਦੀ NHS ਦੀ 
ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਤੁੱਕ ਤਨਰਪੁੱ ਖ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰ ਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੁੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਕ 
ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਵੁੱਚ ਤਕੁੱ ਥੇ ਰਤਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਧ, ਤਜਸ ਨ ੰ  NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ NHS ਦੀ 
ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ) ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁੱ ਸਦੀ ਹੈ 
ਤਕ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨ ੰ  ਤਕਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਤਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਵੇਂ ਇਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਤਜੁੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ 2007 ਤਵੁੱਚ ਸ਼ੁਰ ਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2018 ਤਵੁੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਤਵੁੱਚ 
ਇਸ ਨ ੰ  ਤਾਜ਼ਾ ਰ ਪ ਤਦੁੱ ਤਾ ਤਗਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ 2018 ਦੀਆਂ ਤਕਸੇ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਦਾ 
ਇਰਾਦਾ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੁੱਕ ਪਹੁੰ ਚ ਕਰਨ ਤਵੁੱਚ ਤਬਦੀਲੀ 
ਤਲਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਸਤਤਕਾ 2018 ਤਵੁੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨ ੰ  ਨਵਾਂ ਰ ਪ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਤਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 

 

ਆਮ ਲਘ -ਸ਼ਬਦ 

 
CHC (ਿਾਂ NHS CHC) = NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ -ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ 

 

DST = ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਧਨ 

 

FNC = NHS ਦੀ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ  

 

CCG = ਕਤਲਤਨਕਲ ਕਤਮਸ਼ਤਨੰਗ ਗਰੁੁੱ ਪ      
        
MDT = ਬਹੁ-ਤਵਤਸ਼ਆਂ ਵਾਲੀ ਟੀਮ 
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NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ 

NHS ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਕੀ ਹੈ? 

NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਤਨਰੰਤਰ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਤਜਸ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਅਤੇ ਤਵੁੱਤੀ-ਸਹਾਇਤਾ 
ਤਸਰਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਰਤਵਸ (NHS) ਵੁੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਥੋੜਹੀ ਤਗਣਤੀ ਤਵੁੱਚ ਤਵਅਕਤੀਆਂ (ਤਜਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਦੇ ਪੁੱ ਧਰ ਬਹਤੁ ਤਜ਼ਆਦਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ) ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਜਨਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਉਨਹ ਾਂ 
ਦੀ ‘ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰ ਰਤ’ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ ਮਢੁਲੀ ਤਸਹਤ ਜ਼ਰ ਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਤਵੁੱਚ ਤਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ)। ਅਤਜਹੀ 
ਦੇਖਭਾਲ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤਜ਼ਆਦਾ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਤਵਅਕਤੀ ਲਈ ਤਸਹਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਤਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ 
ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੁੁੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪਾਹਜਤਾ, ਹਾਦਸੇ ਜਾਂ ਤਬਮਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜ ੇਵੁੱਜੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ 
ਹਨ।  
 

NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੁੱਲੋਂ ਮਹੁੁੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ 
ਵੁੱ ਖਰੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਤਵੁੱਚ ਇੁੱਕ ਤਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬੁੱਚਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਵੁੱਤੀ ਯਗੋਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ, ਜੋ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰਦਾ ਹ,ੈ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇ
ਢੁਕਵੇਂ ਪਕੈੇਜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਕਤਲਤਨਕਲ ਕਤਮਸ਼ਤਨੰਗ ਗਰੁੁੱ ਪ (CCG) ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।   

 

 

NHS ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ ਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?  
18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਵਅਕਤੀ ਤਜਨਹ ਾਂ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ’ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰ ਰਤ’ ਹੋਣ ਵੁੱਜੋਂ ਕੀਤਾ ਤਗਆ 
ਹੈ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 
ਯੋਗਤਾ ਤਕਸੇ ਖਾਸ ਤਬਮਾਰੀ, ਰਗੋ ਦੀ ਪਤਹਚਾਣ (ਡਾਇਗਨੋਤਸਜ਼), ਜਾਂ ਤਸਹਤ-ਸਮੁੱ ਤਸਆ ਉੱਤ ੇਤਨਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, ਨਾ 
ਹੀ ਇਸ ਗੁੱਲ ’ਤੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਖੇਭਾਲ ਤਕੁੱਥੇ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  

 

ਤੁਿੀਂ NHS ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਲਈ ਨਕਵੇਂ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? 

ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੁੱਕ ਸਕਰੀਤਨੰਗ ਪਰਤਕਤਰਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈਤਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਇੁੱਕ ਮਕੰੁਮਲ ਮਲੁਾਂਕਣ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਤਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਕੀ ਕੋਈ ਤਵਅਕਤੀ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ 
ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨਹ ਾਂ ਪਰਤਕਤਰਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ 
ਪੁਸਤਤਕਾ ਤਵੁੱਚ ਬਾਅਦ ਤਵੁੱਚ ਦਖੇੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 

ਤੁਿੀਂ NHS ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਨਕੱਥੋਂ ਕਰਵਾ ਿਕਦੇ ਹੋ? 

ਤੁਸੀਂ ਤਕਸੇ ਵੀ ਜਗਹਾ (ਐਤਕਊਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨ ੰ  ਛੁੱਡ ਕੇ) ਤਵੁੱਚ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ - 
ਤਜਸ ਤਵੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਂ ਕੇਅਰ ਹਮੋ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਤਵੁੱਚ NHS ਦੀ 
ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ NHS ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਹਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ 
ਸਮਾਤਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਕੈੇਜ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਨ ੰ   
ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਤਵੁੱਚ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ NHS ਤੁਹਾਡੇ ਰਤਹਣ 
ਅਤੇ ਤਰਹਾਇਸ਼ ਸਮਤੇ, ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।  
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ਕੀ ਮੈਿ ੰ  NHS ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਿ ਕਰਿਾ ਪ੍ਏਗਾ? 

 
ਨਹੀਂ। ਮਹੁੁੱਈਆ ਕੀਤ ੇNHS ਕਅੇਰ ਪੈਕੇਜ ਨ ੰ  ਤਹੁਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਵੁੱਚ ਪਤਹਚਾਣ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਹਤ 
ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਤਜਕ ਦਖੇਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਖੇਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ 
ਦੁੱ ਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਜਨਹ ਾਂ ਲਈ NHS ਵੁੱਲੋਂ ਫੰਡ ਤਦੁੱਤ ੇਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਵੁੱਲੋਂ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ। ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਤਵੁੱਚ ਤਸੁੀਂ ਵਧੀਕ ਤਨੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਇੁੱਛੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਇੁੱ ਛਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈੋ ਵੀ ਵਧੀਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਣੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਜਸ ਲਈ CCG ਤਜ਼ਮਵੇਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

 

 

ਕੀ NHS ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਨਹੰਦੀ ਹੈ? 

 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ। ਇੁੱ ਕ ਵਾਰੀ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰਨ ’ਤ,ੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 
NHS ਵੁੱਲੋਂ ਫੰਡ ਤਦੁੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।  
 

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਤੰਨ ਮਹੀਤਨਆਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਤਨਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਕੈੇਜ 
ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ ਇਨਹ ਾਂ ਸਮੀਤਖਆਵਾਂ ਦਾ ਤਧਆਨ ਇਸ ਗੁੱਲ ਵੁੱਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਕੀ 
ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਇੰਤਜਾਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬਣੇ ਰਤਹੰਦੇ ਹਨ।  

 

ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਇਸ ਹੁੱਦ ਤੁੱਕ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਕ ਉਹ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ CCG ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਮੜੁ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੰਤਜਾਮ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਫੰਤਡੰਗ ਇੰਤਜਾਮ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਕਉਂ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-
ਸੰਭਾਲ ਤਸਹਤ-ਸਮੁੱ ਤਸਆ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਰੋਗ ਦੀ ਪਤਹਚਾਣ ਦੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ (ਹੇਠਾਂ 
‘ਸਮੀਤਖਆ’ ਭਾਗ ਤਵੁੱਚ ਤਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ।)   
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ਮੁਢਲੀ ਤਸਹਤ ਜ਼ਰ ਰਤ 
 

‘ਮੁਢਲੀ ਤਸਹਤ ਜ਼ਰ ਰਤ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਤਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ 
ਕਰਨ ਲਈ NHS ਵੁੱਲੋਂ ਮਹੁੁੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਕਹੜੀਆਂ ਤਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਢਕੁਵੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਕਹੜੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤਕ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਰਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। 
ਪਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕ ਕੀ ਤਹੁਾਡੀ ਮੁਢਲੀ ਤਸਹਤ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 
ਜੋ ਚਾਰ ਮੁੁੱ ਖ ਤਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੁੱ ਚਤਾ ਬਾਰੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ:   

 

• ਨਕਿਮ: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਸਮ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੇ 
ਤੁਹਾਡ ੇਉੱਤੇ ਸਮੁੁੱ ਚੇ ਅਸਰ ਬਾਰ ੇਵਰਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਜਸ ਤਵੁੱਚ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਤਜੁੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦ ੇ
ਦਖਲ ਦੀ ਤਕਸਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।  
• ਤੀਬਰਤਾ: ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੀ ਹੁੱਦ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਤਜਸ ਤਵੁੱਚ ਤਨਰੰਤਰ/ਜਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜ਼ਰ ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹ ੈ

• ਿਨਿਲਤਾ: ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਤਕ ਤਕਵੇਂ ਤਹੁਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਪਸ਼ੇ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਪਰਸਪਰ-
ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਲੁੱ ਛਣਾਂ ਦੀ ਤਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਤਸਹਤ-ਸਮੁੱ ਤਸਆ(ਵਾਂ) ਦਾ ਇਲਾਜ 
ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨ ੰ  ਨਤਜੁੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਪੁੱਧਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  
• ਗ਼ੈਰ-ਅਿੁਮਾਿਯੋਗਤਾ: ਇਹ ਉਸ ਹੁੱਦ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਜਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 
ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤ ੇਇਸ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਨਤਜੰਠਣ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਜਸ ਤਵੁੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਤਸਰ ਮੁਹੁੱਈਆ ਨਾ ਕੀਤੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 
ਤਸਹਤ ਲਈ ਜੋਖਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦ ੇਹਨ।  

 

 

ਜੇਕਰ ਇਹ ਫਸੈਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਹੁਾਡੀ ਮੁਢਲੀ ਤਸਹਤ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-
ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰਗੋੇ।  
 

ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚੇ (ਪੈਰਾਗਰਾਫ 54-66) ਤਵੁੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਤਸਹਤ ਜ਼ਰ ਰਤ ਬਾਰੇ ਤਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜਹ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। 
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ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਇਹ ਫੈਿਲੇ ਕਰਿੇ ਨਕ NHS ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗਤਾ 
ਪ੍ ਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 
ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤ ੇਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਤਵਅਕਤੀ-ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਕ 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਤਵੁੱਚ ਰੁੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 

ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਹੁਾਡੇ ਕੋਲ ਮਲੁਾਂਕਣ ਪਰਤਕਤਰਆ ਤਵੁੱਚ ਪ ਰੀ ਭ ਤਮਕਾ ਤਨਭਾਉਣ 
ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤਜੁੱਥੇ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਤਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਤਮਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੁੱਕ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਤਰਸ਼ਤਦੇਾਰ 
ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਪਰਤੀਤਨਧੀ ਵੁੱਜੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਵਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਵਆਤਖਆ ਕਰਨ ਤਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਹ 
ਕੇ ਅਤਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।   

NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮਕੰੁਮਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਤਕਤਰਆ ਤਵੁੱਚ ਦੋ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ: ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ 
ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਤਦਆਂ ਸਕਰੀਤਨੰਗ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਦਾ 
ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਫਾਸਟ ਟਰਕੈ ਪਰਤਕਤਰਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 12ਵਾਂ ਸਫ਼ਾ ਦੇਖੋ)।  

 

ਿਾਂਚ-ਿ ਚੀ ਵਾਲੇ ਿਾਧਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਦਆਂ ਿਕਰੀਨਿੰਗ 

 
ਤਜ਼ਆਦਾਤਰ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦਾ ਪਤਹਲਾ ਕਦਮ ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਤਦਆਂ 
ਸਕਰੀਤਨੰਗ ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਨ ੰ  ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱਖ ਸੈਤਟੰਗਾਂ ਤਵੁੱਚ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਤਹਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 
ਵਰਤਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਵਾਸਤ ੇਮਕੰੁਮਲ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੁੱਸਦੀ ਤਕ ਕੀ ਤਸੁੀਂ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯਗੋਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਸਰਫ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੁੱਸਦੀ ਹੈ ਤਕ ਕੀ ਤਹੁਾਨ ੰ  ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਜਾਂ ਨਹੀਂ)। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ 
ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਨ ਹੈ ਤਕ ਤਜ਼ਆਦਾਤਰ ਤਵਅਕਤੀ ਜੋ ‘ਸਕਰੀਨ ਇਨ’ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (ਤਜਨਹ ਾਂ ਦੀ ‘ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ’ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ) ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਮੁਕੰਮਲ ਮਲੁਾਂਕਣ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।  
 

ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਦੇ ਪਰਵੇਸ਼ ਆਧਾਰ ਨ ੰ  ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਘੁੱਟ ਰੁੱ ਤਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਤਕ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  
NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨਹ ਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 
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ਿਾਂਚ-ਿ ਚੀ ਕਦੋਂ ਪ੍ ਰੀ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

 
NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਕਰੀਤਨੰਗ ਤਹੁਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤ ੇਜਗਹਾ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਸੁੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤਵੁੱਚ 
ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਗਹਾ ਤਵੁੱਚ ਹੁੰ ਦ ੇਹੋ।  
 

ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਪ ਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ ’ਤ,ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਪਰਤੀਤਨਧੀ ਨਾਲ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਦੁੱਤਾ 
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 

ਹਰੇਕ ਤਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਪ ਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤਜਹੀਆਂ ਸਤਥਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਜੁੱਥੇ 
ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਜੁੱਥ ੇਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਝੁਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਤਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  NHS ਦੀ 
ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਜੁੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ।   

 
ਿਾਂਚ-ਿ ਚੀ ਦੇ ਿਤੀਿੇ  

 
ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਦੇ ਪ ਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ:  
 
• ਇੁੱਕ ਿਾਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ, 
  ਅਤੇ ਤਸੁੀਂ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਜਾਂ  
• ਇੁੱਕ ਿਾਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੁਣ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦ ੇ

  ਪ ਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਤਰੌ ’ਤੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀ ਹੁੰ ਦਾ ਤਕ ਤੁਸੀਂ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ- 
  ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ।  

 
ਿਾਕਾਰਾਤਮਕ ਿਾਂਚ-ਿ ਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 

 
ਇੁੱਕ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਹੁਾਨ ੰ  ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪ ਰੇ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਅਤੇ 
ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯਗੋਤਾ ਪ ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।  
 

ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਨ ੰ  ਲੁੱ ਗਦਾ ਹੈ ਤਕ ਇਸ ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ CCG ਨ ੰ  ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤਵਚਾਰ 
ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
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ਿਾਕਾਰਾਤਮਕ ਿਾਂਚ-ਿ ਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਕਦਮ 

 
ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ 
ਪ ਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  
 

ਤੁਹਾਡਾ CCG ਇਹ ਪ ਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਹੋਣ ਦਾ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਤਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਤਝਆ 
ਜਾਵੇਗਾ।  

 

 
NHS ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ ਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ 

 
ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮਲੁਾਂਕਣ ਲਈ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਬਹੁ-ਤਵਤਸ਼ਆ ਂਵਾਲੀ ਟੀਮ (ਤਜਸ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰ ਆਮ ਤਰੌ ’ਤੇ 
MDT ਵੁੱਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਫਸੈਲੇ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਧਨ (ਤਜਸ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰ ਅਕਸਰ DST ਵੁੱਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਗੇੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਢੁਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।  
 

MDT ਦੋ ਜਾਂ ਵੁੱਧ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨ ੰ  ਤਮਲਾ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਵੁੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਤਜਕ 
ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਪਸ਼ੇੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋਗੇ ਤਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਤਜਕ ਦਖੇਭਾਲ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ, ਅਤੇ, ਤਜੁੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਤਵੁੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਤਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  

 

CCG ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੇ ਤਾਲਮਲੇ ਲਈ ਤਕਸੇ ਤਵਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਜ਼ੰਮਵੇਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਹ ਤਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੁੱ ਖ ਸੰਪਰਕ ਸ ਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।ੈ  

 

ਮੁਲਾਂਕਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਗਆ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਖੇਭਾਲ ਤਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਪਸ਼ੇੇਵਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ 
ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਤਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ‘ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ’ ਵੁੱਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਤਵਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਹੁਾਡੇ 
ਆਪਣੇ ਤਵਚਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤਵੁੱਜੋਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁ-ਤਵਤਸ਼ਆਂ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਫੇਰ ‘ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 
ਸਾਧਨ’ ਮਕੰੁਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੁਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਤਕ ਬਹੁ-
ਤਵਤਸ਼ਆਂ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਆਮ ਤਰੌ ’ਤੇ ‘ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ’ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਸ ਰਤ ਤਵੁੱਚ 
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਤਦਆਂ ਉਨਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਨ ੰ  ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹ ੈਜੇਕਰ ਉਹ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਰ ਪ 
ਤਵੁੱਚ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦ।ੇ  
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ਫੈਿਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਿਾਧਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਦਆਂ NHS ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ 
ਨਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ  
 
NHS CHC ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਗਨੋਤਸਜ਼ (ਰੋਗ ਪਤਹਚਾਣ) ਜਾਂ 
ਤਸਹਤ-ਸਮੁੱ ਤਸਆ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਧਨ ਤਹੁਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹ ੈਜੋ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ 
ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਤਵੁੱਚ ਅਨੁਕ ਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤਵੁੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ 
ਸਾਧਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੁੱ ਖ-ਵੁੱਖ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  12 ‘ਦਖੇਭਾਲ ਖਤੇਰਾਂ’ ਤਵੁੱਚ ਇਕੁੱ ਤਠਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, 
ਤਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱ ਧਰਾਂ ਤਵੁੱਚ ਵੰਤਡਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ  

 

ਸਾਧਨ ਦਾ ਉਦਸ਼ੇ ਬਹੁ-ਤਵਤਸ਼ਆਂ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੀ ਤਕਸਮ, ਜਤਟਲਤਾ, ਤੀਬਰਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-
ਅਨੁਮਾਨਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤਵੁੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤਸਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਤਕ ਕੀ ਤਹੁਾਡੀ ‘ਮਢੁਲੀ 
ਤਸਹਤ ਜ਼ਰ ਰਤ’ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।  
 

ਬਹੁ-ਤਵਤਸ਼ਆਂ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਫਰੇ CCG ਨ ੰ  ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਸਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਢੁਲੀ ਤਸਹਤ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ ਜਾਂ 
ਨਹੀਂ, ਜੋ ਫੇਰ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਤਨਰਧਾਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਅਪਵਾਦਕ ਹਾਲਾਤ ਨ ੰ  
ਛੁੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਫਸੈਲੇ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੌ ’ਤੇ ਦੁੱ ਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨ ੰ  ਛੁੱਡ ਕੇ, CCG ਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਸਫਾਰਸ਼ ਨ ੰ  
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

NHS ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ ਰ ਕਰਿ ਦੇ ਫੈਿਲੇ ਦਾ 
ਿੋਿੀਨਫਕੇਸ਼ਿ 

 
NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 28 ਕਲੰਡਰ ਤਦਨਾਂ 
ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ CCG ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਤਫਕਸ਼ੇਨ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਯਗੋਤਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ (ਆਮ ਤਰੌ ’ਤੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤਜਹਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ), ਹਾਲਾਂਤਕ ਕੁਝ ਸਤਥਤੀਆਂ ਤਵੁੱਚ 
ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਤਦਨਾਂ ਤੋਂ ਤਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੁੱ ਗੇਗਾ। CCG ਨ ੰ  ਫੇਰ ਤਜੰਨਾਂ ਛਤੇੀ ਹੋ ਸਕੇ ਓਨੀ ਛਤੇੀ ਤਹੁਾਨ ੰ  
ਤਲਖ਼ਤੀ ਰ ਪ ਤਵੁੱਚ ਸ ਤਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਕ ਕੀ 
ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਨ ੰ  ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤਧਕਾਰ 
ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
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ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪਾਥਵੇਅ ਟ ਲ 

 
ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਡੀ ਬਹਤੁ ਤਜ਼ੇੀ ਨਾਲ ਤਵਗੜ ਰਹੀ ਤਸਹਤ ਸਮੁੱ ਤਸਆ ਹੈ ਜੋ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਤਵੁੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 
ਫੇਰ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਤਤ-ਜ਼ਰ ਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਹੁਾਨ ੰ  ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਤਕੰਗ’ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।  
 

ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪਾਥਵੇਅ ਤਵੁੱ ਚ ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਪ ਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਧਨ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ 
ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੁੱ ਕ ਢੁਕਵਾਂ ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ 
ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪਾਥਵੇਅ ਟ ਲ ਨ ੰ  ਮਕੰੁਮਲ ਕਰੇਗਾ।  
 

ਇਹ ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਮਕੰੁਮਲ ਕੀਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਪਾਥਵੇਅ ਟ ਲ ਨ ੰ  ਤਸੁੱ ਧਾ ਤੁਹਾਡੇ CCG ਕਲੋ ਭੇਜੇਗਾ, ਤਜਸ ਨ ੰ  
ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦਖੇਭਾਲ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਫਾਸਟ 
ਟਰੈਕ ਪਾਥਵੇਅ ਟ ਲ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ 48 ਘੰਤਟਆਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
 

ਤੁਹਾਡ ੇCCG ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਖੇਭਾਲ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਹੁਾਡੇ ਦਖੇਭਾਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪਰਭਾਵਕਤਾ ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਤਜਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹ ੋਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਜੁੱਥੇ ਤਜੁੱਥੇ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਧਨ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਤਦਆਂ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹ।ੈ ਜੇ 
ਇਹ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹੁਾਡਾ CCG ਉੱਪਰ ਤਦੁੱਤ ੇ‘ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ’ ਵਾਲੇ ਭਾਗ (ਸਫਾ 8) ਤਵੁੱਚ ਤਦੁੱਤੇ ਵਰੇਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 
ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੀ ਤਧਆਨਪ ਰਵਕ ਤਵਆਤਖਆ ਕਰੇਗਾ।  
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ਅਗਲੇ ਕਦਮ 
ਿੇਕਰ ਤੁਿੀਂ NHS ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ ਰੀ ਿਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 
ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ CCG (ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਗਆ ਨਾਲ) 
ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨ ੰ  ਤਹੁਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਕ ਕੀ 
ਤੁਸੀਂ ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹੋ। ਜਕੇਰ ਤਸੁੀਂ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 
ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਹਤ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੇਰ NHS ਅਜੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦ ੇਤਹੁਾਡ ੇ
ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਇੁੱ ਕ ਤਹੁੱਸੇ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ‘ਦਖੇਭਾਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪੈਕੇਜ’ ਵੁੱਜੋਂ ਜਾਤਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੁੱਕ 
ਤਰੀਕਾ ਤਜਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨ ੰ  ਮਹੁੁੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ NHS ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ
(ਹੇਠਾਂ ‘NHS ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ’ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ)। NHS ਤਹੁਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਹਰੋ ਫੰਤਡੰਗ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

 

ਜੇਕਰ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡ ੇਦੇਖਭਾਲ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਕੁਝ ਫੰਤਡੰਗ ਤਵੁੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਹੁਾਡੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 
ਬੁੱਚਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਨਰਭਰ ਕਰਤਦਆਂ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪੈਕਜੇ ਦੇ ਉਸ ਤਹੁੱਸ ੇਦੇ ਖ਼ਰਤਚਆਂ ਲਈ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਯੋਗਦਾਨ 
ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਦ ੇਸਾਂਝੇ ਪਕੈੇਜ ਦੇ NHS ਅੰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ।  
 

ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 
ਇਲਾਕੇ ਤਵੁੱਚ NHS ਦੀਆਂ ਹਰੋਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨ ੰ  ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਜਸ ਤਰਹਾਂ ਕੋਈ 
ਹੋਰ NHS ਮਰੀਜ਼ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।  

 

ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦ ੇਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਤਧਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲੈਣ ਲਈ ਤਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ‘ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ ਫਸੈਲੇ ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ ਲਈ ਤਵਅਕਤੀਗਤ ਬੇਨਤੀਆਂ’ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਦੇਖੋ।  

 

ਿੇਕਰ ਤੁਿੀਂ NHS ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਹਤ-ਿੰਭਾਲ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 
ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ 
ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ CCG ਤੁਹਾਡੀ ਦਖੇਭਾਲ 
ਯੋਜਨਾ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। CCG ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ ਇਸ 
ਸਬੰਧੀ ਤਵਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਤਕਵੇਂ ਤਬਹਤਰੀਨ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਮਹੁੁੱਈਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਤਜੁੱ ਤਠਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।   

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਤਕਵੇਂ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤਹੁਾਡੀਆਂ ਇੁੱ ਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ 
ਨਤੀਤਜਆਂ ਵੁੱਲ ਉਤਚਤ ਤਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਵੁੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹੀ ਜਗਹਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਜਸ ਤਵੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਖੇਭਾਲ ਕਰਵਾਉਗੇ (ਤਮਸਾਲ ਲਈ ਘਰ ਤਵੁੱਚ ਜਾਂ ਕਅੇਰ ਹੋਮ ਤਵੁੱਚ), ਇਸ 
ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਤਕਵੇਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਸ ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
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ਮੁਹੁੱਈਆ ਕੀਤੇ NHS ਦੇਖਭਾਲ ਪੈਕੇਜ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯਜੋਨਾ ਤਵੁੱਚ ਕੀਤੀ ਪਤਹਚਾਣ ਮਤੁਾਬਕ ਤਹੁਾਡੀਆਂ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਹਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਤਜਕ ਦੇਖਭਾਲ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
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ਸਮੀਤਖਆਵਾਂ 
 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸਬੰਧੀ  ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਤੰਨ ਮਹੀਤਨਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਸਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੇਰੀਆਂ 
ਸਮੀਤਖਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।  
 

ਇਨਹ ਾਂ ਸਮੀਤਖਆਵਾਂ ਨ ੰ  ਇਸ ਗੁੱਲ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਖੇਭਾਲ ਯਜੋਨਾ ਜਾਂ ਇੰਤਜਾਮ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬਣੇ ਰਤਹੰਦੇ ਹਨ। ਤਹੁਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤਵੁੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ 
ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  

 

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਾਧਨ ਸਮੀਤਖਆ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 
ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਤਵੁੱਚ ਤਕਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪਤਹਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਮਾਨੇ (ਆਧਾਰ) ਵੁੱਜੋਂ ਵਰਤਤਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

 

ਜੇਕਰ ਤਹੁਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਇਸ ਹੁੱਦ ਤੁੱਕ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਕ ਉਹ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ 
ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ CCG ਉੱਪਰ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਤਵੁੱਚ ਤਦੁੱਤੀ ਪਰਤਕਤਰਆ 
ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਗਤਾ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।    

 

ਨਾ ਤਾਂ NHS ਨ ੰ  ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੜ-ਮਲੁਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਅਤੇ ਇੁੱਕ 
ਦ ਜੇ ਨਾਲ ਅਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜਾਮ ਤਵੁੱਚ ਤਕਸੇ ਪਰਸਤਾਵਤ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਪਤਹਲਾਂ ਸਲਾਹ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ 
ਬਗੈਰ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਗੈਰ, ਤਕ ਤਵਕਲਤਪਕ ਫੰਤਡੰਗ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੈਅ ਹਨ, ਮੌਜ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਫੰਤਡੰਗ ਦੇ 
ਇੰਤਜਾਮਾਂ ਤੋਂ ਤਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।  
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ਯੋਗਤਾ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ ਲਈ ਤਵਅਕਤੀਗਤ 
ਬੇਨਤੀਆਂ 
ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਕਰੀਤਨੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ 
ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਅੁੱਗੇ ਨਾ ਵਧਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ CCG ਨ ੰ  
ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਮੜੁ ਤਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ CCG ਵੁੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਤਹਮਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋ (ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਤਜਸ ਤਵੁੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਧਨ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਜਾਂ ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  CCG 
ਵੁੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਯੋਗਤਾ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤ ੇਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਕਾਰਜ-ਪਰਤਕਤਰਆ ਬਾਰੇ ਤਚੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ  
CCG ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਤਨਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਹ 
ਸਕਦੇ ਹੋ।  
 

 

ਤਜੁੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਤਨਪਟਾਰੇ ਵਾਲੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨ ੰ  ਨਤਜੁੱਠਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਰਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ NHS 
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨ ੰ  ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਨਰਪੁੱਖ ਸਮੀਤਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। NHS ਇੰਗਲੈਂਡ ਤਨਰਪੁੱਖ 
ਸਮੀਤਖਆ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ CCG ਨ ੰ  ਅਗਲੇਰੇ ਸਥਾਨਕ ਤਨਪਟਾਰ ੇਲਈ ਕੋਤਸ਼ਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਵਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਹ ਸਕਦੀ 
ਹੈ।  

 
ਤਨਰਪੁੱਖ ਸਮੀਤਖਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰ ਆਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨ ੰ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੁੱ ਤਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹ ੈਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬਣੇ 
ਰਤਹੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਤਸਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਓਮਬਡਸਮਨੈ ਕੋਲ ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ।  

 
ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  NHS, ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਪਰਦਾਤਾ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਕਸੇ 
ਵੀ ਪਤਹਲ  ਬਾਰੇ ਤਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤਧਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ ਤਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ 
ਉਪਲਬਧ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  
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NHS ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਤਵੁੱਚ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ, ਰਤਜਸਟਰ ਹਈੋਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ 
ਵੁੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੁੱ ਤਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਤਜਸਟਰ ਹੋਈ ਨਰਸ ਰਾਹੀਂ ਅਤਜਹੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਤਵਵਸਥਾ 
ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ NHS ਕਅੇਰ ਹੋਮ ਨ ੰ  ਤਸੁੱ ਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੰ  ‘NHS ਦ ੇਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ 
ਦੇਖਭਾਲ’ ਤਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਪਰਾਪਤ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਤਜਸਟਰਡ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੁੱਈਆ 
ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਲਈ ਤਮਆਰੀ ਦਰ ਵਾਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨ ੰ  ਰਤਜਸਟਰ ਹਈੋ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਆਤਗਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ (ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਾਲਾਤ ਨ ੰ  ਛੁੱਡ ਕੇ)।  

 

ਰਤਜਸਟਰ ਹੋਈ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਵੁੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕਈ ਵੁੱਖ-ਵੁੱਖ ਪਤਹਲ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਵੁੱਚ 
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, 
ਤਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

 

NHS ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਿੀ 
NHS ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਤਹਲਾਂ NHS 
ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਹਮਸ਼ੇਾਂ ਪਤਹਲਾਂ ਤਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  
 

ਤੁਸੀਂ NHS ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਕੇਰ:  
 

• ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਰਤਜਸਟਰ ਹੋਈ 
ਨਰਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਵੁੱਜੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਤਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੁੁੱ ਚੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਢਕੁਵੇਂ ਢੰਗ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਸਤਹਤ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਤਵੁੱਚ ਪ ਰੀਆਂ 
ਹੋਣਗੀਆਂ; ਅਤੇ   

• ਤਸੁੀਂ ਉਸ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਅੰਦਰ ਰਤਹੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਜਸਟਰ ਹ।ੈ  
 

NHS ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਮੁਲਾਂਕਣ  
ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਪਤਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਹੁ-ਤਵਤਸ਼ਆਂ ਵਾਲਾ ਮਕੰੁਮਲ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  NHS ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵੁੱਖਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹ ੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਏ, ਤਕਉਂਤਕ ਤਜ਼ਆਦਾਤਰ ਮਾਮਤਲਆਂ ਤਵੁੱਚ ਇਹ ਪਰਤਕਤਰਆ CCG ਨ ੰ  NHS ਦ ੇਫੰਡ 
ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦਖੇਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ।  
 

ਜੇਕਰ ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ CCG  ਇਹ ਤਨਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤਵੁੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੁੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਵਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ NHS ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫੈਸਲਾ 
ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਦੇ ਮਲੁਾਂਕਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਖੇਭਾਲ  ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  
ਤਨਸ਼ਤਚਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਤਜਹੜੇ ਤਵਅਕਤੀਆਂ ਨ ੰ  NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਪ ਰੇ ਮਲੁਾਂਕਣ ਦੀ 
ਲੋੜ ਨਹੀਂ  
 
 
 

ਹੁੰ ਦੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ NHS ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
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2007 ਤੋਂ, NHS ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤਸੰਗਲ-ਬੈਂਡ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਟੇ ਉੱਪਰ 
ਦੁੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੁੱਕ ਰਤਜਸਟਰ ਹੋਈ ਨਰਸ ਵੁੱਲੋਂ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਤਵਵਸਥਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ NHS ਵੁੱਲੋਂ 
ਮੁਹੁੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਕੇਰ ਤਸੁੀਂ NHS ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ 
ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ CCG ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਤਹਮਤੀ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਲਈ ਤਸੁੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ 
ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੁੱਲੋਂ , ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਤੀਤਨਧੀ ਵੁੱਲੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ (ਜਾਂ ਇਨਹ ਾਂ ਸਾਤਰਆਂ ਨ ੰ  ਤਮਲਾ ਕੇ) ਵੁੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁੱਕ ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਸਮਝਤੌੇ ਦ ੇ
ਇੰਤਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।  

 

NHS ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਿਮੀਨਖਆਵਾਂ  
 

 

NHS ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੀਤਖਆਵਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 3 ਮਹੀਤਨਆਂ 
ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਫੇਰ ਘੁੱਟੋ-ਘੁੱਟ ਸਲਾਨਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆ। ਇਨਹ ਾਂ ਸਮੀਤਖਆਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-
ਤਵਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਇਸ ਹੁੱਦ ਤੁੱਕ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਕ ਤਸੁੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ NHS ਦੇ 
ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਤਕ ਤਸੁੀਂ ਹੁਣ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-
ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ NHS ਦੀ ਤਨਰੰਤਰ ਤਸਹਤ-
ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ NHS ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦਖੇਭਾਲ ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ 
’ਤੇ ਇੁੱ ਕ ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਪ ਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ, ਤਜੁੱਥ ੇਇੁੱ ਕ ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਧਨ ਨ ੰ  
ਪਤਹਲਾਂ ਹੀ ਪ ਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੁੱ ਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰ ਰਤਾਂ ਤਵੁੱਚ ਕੋਈ ਵੁੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ 
ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਚ-ਸ ਚੀ ਜਾਂ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਧਨ ਨ ੰ  ਦਹੁਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।  

 

NHS ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਫੈਿਲੇ ਤੋਂ ਅਿੰਤਸ਼ੁਿੀ 
 

ਜੇਕਰ ਤਸੁੀਂ NHS ਦੇ ਫੰਡ ਵਾਲੀ ਤੀਮਾਰਦਾਰੀ ਦਖੇਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਤਸੁੀਂ CCG ਨ ੰ  ਫਸੈਲੇ 
ਦੀ ਸਮੀਤਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤ/ੇਜਾਂ CCG ਦੀ ਤਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਤਕਤਰਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਹ ਸਕਦੇ ਹ।ੋ  


