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અિ ેકેર ક્વોલિટી કમિશન Care Quality Commission (CQC), ઈંગ્લેન્ડમ ાં 
આરોગ્ય અને પખુ્ત વયન ાં લોકોની સ મ જિક સાંભ ળ મ ટેન  સ્વતાંત્ર નનયાંત્રક 
છીએ. 

અિ ેખાતરી કરીએ છીએ કે આરોગ્ય અને સાિાજજક સભંાળની સેવાઓ (હલે્થ એન્ડ સોમશયિ 
કેર સમવિસીસ) દ્વારા િોકોને સિાિત, અસરકારક, દયાપરૂ્ણ, ઊચ્ચ ગરુ્વત્તાની સભંાળ પરૂી 
પાડવાિા ંઆવે અને અિ ેસભંાળની સેવાઓિા ંસધુારાને પ્રોત્સાહહત કરીએ છીએ. 

અમ રુાં લક્ષ્ય 

િોકોના ંિતંવ્યો અને અનભુવોનો અિારા ંકાિોિા ંઉપયોગ કરીને તેિજ સભંાળની ગરુ્વત્તા 
મવશેની અિારી પાસેની િાહહતીનો ઉપયોગ કરવાિા ંતેિને િદદ કરીન ેિોકોનો અિે જેવી 
રીતે સિાવેશ કરીએ છીએ તેિા ંસધુારા કરવાનુ ંિક્ષ્ય રાખીએ છીએ. 

આનાથી એ ખાતરી કરવાિા ંિદદ થશે કે અિે એક સશક્ત, સ્વતતં્ર મનયતં્રક છીએ જેઓ 
હિંેશા ંસભંાળની સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા ંિોકોના પકે્ષ હોય છે. 

િોકો અિારો સપંકણ કરે ત્યારે તેિને હકારાત્િક અને એકસરખા અનભુવો થાય અને તેિની 
િાહહતીનો અિ ેકેવી રીત ેઉપયોગ કયો છે તે તેઓ સિજે એવુ ંઅિ ેઈચ્છીએ છીએ. 

અિારા ંબધા ંકાિોની જેિ, આ પર્ અિારાથી શક્ય તેટિી વાજબી રીત ેઅિે કરવા િાગીએ 
છીએ. 

અમ રી અગ્રત ઓ 

આગાિી ચાર વર્ણ દરમ્યાન અિે નીચેની ચાર અગ્રતાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરવાનુ ંમવચારીએ 
છીએ. 

1. સભંાળની ગરુ્વત્તાિા ંસધુારો કરવાિા ંિદદ થાય તે િાટે સેવાનો ઉપયોગ કરતા ં
િોકોનુ ંપ્રમતમનધત્વ કરતી સસં્થાઓ સાથે કાિ કરવુ.ં 



2. અિે જે રીત ેઆ િાહહતીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તેિા ંસધુારા કરીન ેઅને જે પગિા ં
િઈએ છીએ તેની જાર્ કરીને, સભંાળ અંગેના ંપોતાના ંિતંવ્યો અન ેઅનભુવોની 
અિારી સાથ ેઆપ-િે કરવા િોકોને પ્રોત્સાહહત કરવા.ં 

3. િોકો િાટે સરળ, સ્પષ્ટ અને મદુ્દાસર િાહહતી બનાવીન ેપ્રચાર કરવો જે સિજાવે કે 
સારી સભંાળ કેવી હોય અન ેસેવાઓ મવશે મનર્ણયો િેવાિા ંિોકોને ટેકો આપે. 

4. અિારી નીમતઓ, યોજનાઓ અને કાયણવાહીઓિા ંિોકોનો સિાવેશ કરીને અને તેિને 
સાકંળીને અિારી કાિ કરવાની રીતોિા ંસધુારા કરવા. 

 

 

  



અગ્રત  1: સાંભ ળની ગણુવત્ત મ ાં સધુ રો કરવ મ ાં મદદ થ ય તે મ ટે સેવ નો 
ઉપયોગ કરત ાં લોકોનુાં પ્રનતનનધત્વ કરતી સાંસ્થ ઓ સ થે ક મ કરવુાં. 

ભરોસાપાત્ર અન ેઅસરકારક મનયતં્રક બનવા િાટે, અિે જાર્ીએ છીએ કે સેવાનો ઉપયોગ 
કરતા ંિોકો સાથ ેઅિારે એક િજબતૂ અન ેમવશ્વાસ ુસબંધં બનાવવો આવશ્યક છે. 

તે સબંધંના ઘડતરિા ંિદદ િાટે, અિ ેRichmond Group of charities અને Healthwatch જેવા ં
જાહરે જૂથોનુ ંપ્રમતમનમધત્વ કરતી સસં્થાઓ સાથ ેિળીને કાિ કરીશુ.ં અિે નસીબદાર છીએ કે 
અિારી સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા ંિોકોન ેતેઓ શુ ંમવચારે છે તે અિન ેજર્ાવવાિા ંિદદ િાટે, 
આ સસં્થાઓ અિારી સાથે સ્થામનક અને રાન્દ્ષ્િય બનંે સ્તરે વધારે મનકટતાપવૂણક િળીને કાિ 
કરવા િાટે ઉત્સકૂ છે. 

આ નવસ્ત રમ ાં અમ રુાં લક્ષ્ય 

સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા ંિોકોનુ ંપ્રમતમનમધત્વ કરતી સસં્થાઓને અિારી સાથેના તેિના સબંધંો 
હકારાત્િક હોવાનુ ંિાગ ેજે બનંે પકે્ષ ફાયદાકારક હોય એવુ ંઅિ ેઈચ્છીએ છીએ. 

એટિ ેકે તેઓઃ 

 અિારા કાિ મવશે િાહહતી ધરાવતા ંહોવાનુ ંઅનભુવશે; 

 તેઓ અિારી સાથે આપ-િે કરે છે તે િાહહતી અિ ેકેવી રીતે વાપરીએ છીએ તે 
સિજશે; 

 સધુારાની િાગર્ી કરતી વખત ેઅિારી િાહહતીનો પરુાવા તરીકે ઉપયોગ કરશે; અને 

 િાનશ ેકે સભંાળિા ંસધુારા કરવા િાટે અિ ેસાથે િળીને કાિ કરી રહ્ા ંછીએ. 

આ નવસ્ત રમ ાં અમ રી યોિન ઓ 

અિારંુ િક્ષ્ય છે કેઃ 

 સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા ંિોકોનુ ંપ્રમતમનમધત્વ કરતી અથવા તેિના વતી કાિ કરતી 
રાન્દ્ષ્િય સસં્થાઓને સાકંળવી (આ કાિિા ંમનયમિત રીતે ટૂંકી િાહહતી મિુાકાતોનો 
તેિજ કાયણક્રિોનો સિાવેશ થશે); 



 તિાિ પ્રકારની સેવાઓ િાટેની અિારી ઈન્સપેક્શન ટીિો િારફત ેિોકોનો અને તેિના 
સ્થામનક પ્રમતમનમધ જૂથોનો સિાવેશ કરીન ે(આિા ંહલે્થવોચ, દેખરેખ અને સિીક્ષા 
સમિમતઓ, દદી સિાવેર્ક જૂથો, દદીઓ િાટેની સિાહ અને વાટાઘાટ સેવાઓ, NHSની 
ફહરયાદને િગતી હહિાયતી સેવાઓ તેિજ સ્થામનક સ્વૈચ્ચ્છક સેવા ક્ષેત્ર અને સાિાજજક 
ક્ષેત્રની સસં્થાઓનો સિાવેશ થશે); 

 સભંાળિા ંસધુારાની િાગર્ી કરવા િાટે અિારી િાહહતી તેિજ રીપોટોનો ઉપયોગ 
કરવા સસં્થાઓને પ્રોત્સાહહત કરવી; 

 આ સસં્થાઓ સાથેના અિારા સબંધંોની ગરુ્વત્તાની નોંધ અને તપાસ રાખવાના િાગો 
શોધવા. 

 

  



અગ્રત  2: સાંભ ળ અંગેન ાં પોત ન ાં માંતવ્યો અને અનભુવોની અમ રી સ થે આપ-
લે કરવ  લોકોને પ્રોત્સ હિત કરીને, અમે જે રીતે આ મ હિતીનો ઉપયોગ કરીએ 
છીએ અને જે પગલ ાં લઈએ છીએ તેની જાણ કરવ મ ાં સધુ ર  કરવ . 

અિારા ંઈન્સપેક્શનો અને મનયતં્રર્ના ંઅન્ય કાિોન ેઅસરકારક રીતે િક્ષ્યાકં બનાવવા િાટે, 
સભંાળની સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા ંિોકોના અનભુવો અિારે સિજવા જરૂરી છે. 

સભંાળના પોતાના અનભુવોની િોકો જુદા ંજુદા ંકારર્ોસર અિારી સાથે આપ-િે કરવા ઈચ્છે 
છે, જેિ કે અમકુ મનમિત પહરર્ાિ િેળવવા િાટે (જેિ કે સેવાિા ંસધુારા કરવા), બીજાં કોઈન ે
ખરાબ સભંાળ ન િળે તેની ખાતરી કરવા, અથવા અન્યાય સાિ ેિડવા. 

અિ ેએ પર્ જાર્ીએ છીએ કે આરોગ્ય અને પખુ્ત વયના ંિોકોની સભંાળની જે સેવાઓ 
િોકોનો સારી રીતે સિાવેશ કરે છે તેઓ વધ ુઊચ્ચ ગરુ્વત્તાની સભંાળ પરૂી પાડે છે. તેના 
પહરર્ાિે, પ્રોવાઈડરો આ કેટિી સારી રીત ેકરે છે તેની તપાસ રાખીને સભંાળિા ંસધુારા 
કરવાની અગત્યની ભમૂિકા અિે ભજવી શકીએ છીએ.  

 

આ નવસ્ત રમ ાં અમ રુાં લક્ષ્ય 

િોકો અિારી ભમૂિકા અને હતે ુસિજે અને તેિની સભંાળ અંગેના તેિના ંિતંવ્યોની અિારી 
સાથ ેઆપ-િે કરતી વખત ેતેિને સારો અનભુવ થાય એવુ ંઅિે ઈચ્છીએ છીએ. અિ ેએિ પર્ 
ઈચ્છીએ છીએ કે સભંાળિા ંસધુારા કરવા િાટે અિ ેકેટિી સારી રીત ેઆ િાહહતીનો ઉપયોગ 
કયો છે તે સેવાનો ઉપયોગ કરતા ંિોકો અને તેિનુ ંપ્રમતમનમધત્વ કરતી સસં્થાઓ સિજે. 

િોકોના સભંાળ અંગેના જુદા જુદા અનભુવોથી સેવાની ગરુ્વત્તાિા ંથયેિ ફેરફારો કેટિી સારી 
રીતે જોઈ શકાય છે તે સિજવાનો અિારો ઉદે્દશ છે.  અિારંુ કાિ સારી રીત ેકરવા િાટે અિારે 
કેટિા ંિોકોની વાતો સાભંળવાની જરૂર છે તે પર્ અિારે જાર્વુ ંજરૂરી રહશેે. 

અિારા ંઈન્સપેક્શનો િારફતે, અિે એ પર્ જોવા િાગીએ છીએ કે પ્રોવાઈડરો તેિની સેવાનો 
ઉપયોગ કરતા ંિોકો સાથ ેસકંળાવાની રીતો સધુારા કરે છે અને તેિની િાહહતીનો ઉપયોગ 
સધુારા કરવા િાટે કરે છે. 



આ નવસ્ત રમ ાં અમ રી યોિન ઓ 

અિારંુ િક્ષ્ય છેઃ 

 પ્રોવાઈડરોન ેતેિની સેવાનો ઉપયોગ કરતા ંિોકોના ંિતંવ્યો અને અનભુવો સાભંળવા 
અને તેના પર પગિા ંિેવા પ્રોત્સાહહત કરવા ંઅને તેઓ આ કેટિી સારી રીતે કરે છે 
તેની તપાસ રાખવી; 

 સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા ંિોકો પાસેથી િાહહતી િેળવવા અને તેનુ ંમવશ્િેર્ર્ કરવા 
નવી ટેક્નોિોજીઓ કે પદ્ધમતઓનો ઉપયોગ કરવો; 

 િોકો સભંાળ મવશે જ્યારે પોતાના અલભપ્રાયો અિને આપે ત્યારે તેિને થતા અનભુવોિા ં
સધુારા કરવા અને અિે શુ ંપગિા ંિઈશુ ંતે તેિને કહી શકીએ તેની ખાતરી કરવી 
(આિા ંિોકો તેિની સભંાળની સેવાઓની ગરુ્વત્તા મવશે અિન ેજર્ાવી શકે તે િાટે 
નવુ ંઓનિાઈન ફોિણ બનાવવાનો સિાવેશ થાય છે); 

 સેવાઓની નોંધર્ી, દેખરેખ અને મનરીક્ષર્ોના ભાગરૂપ ેિોકો સાથે સકંળાવુ;ં 

 સસં્થાઓ અને રાજકારર્ીઓ જે િોકો સાથ ેસપંકણિા ંહોય તે િોકોની સભંાળની ગરુ્વત્તા 
મવશેની િાહહતીની આપિે કરવાિા ંતેિની િદદ િાટે તેિની સાથે િળીને કાિ કરવુ;ં 

 અિારા મવશે અન ેઅિારી ભમૂિકા મવશે િોકોની સિજર્ વધારવા િાટે ઝબંેશો 
ચિાવવી, પ્રચાર િાધ્યિો સાથે િળીને કાિ કરવુ,ં કાયણક્રિોન ેટેકો આપવો અને 
વક્તવ્યો આપવા;ં 

 અિે જેટિી સખં્યાિા ંિોકો સધુી પહોંચી શકીએ તેિા ંવધારો કરવા િાટે તેિની સભંાળ 
મવશે અિન ેજાર્ કરવાિા ંતેિની િદદ િાટે હડજજટિ ટેક્નોિોજીનો ઉપયોગ કરવો; 
અને 

 સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા ંિોકો, અિારા પોતાના કિણચારીઓ તેિજ સભંાળની 
સેવાઓના મવસ્તતૃ બજાર સાથે અિે સકંળાઈએ અને અિારા ંઈન્સપેક્શનોિા ંજાહરે 
જનતાની સડંોવર્ીનો અસરકારક કાયણક્રિ પરૂો પાડીએ તેની ખાતરી કરવી. 

  



અગ્રત  3: િનત  મ ટે સરળ, સ્પષ્ટ અને મદુ્દ સર મ હિતી બન વીને પ્રચ ર કરવો 
જે સમજાવે કે સ રી સાંભ ળ કેવી િોય અને સેવ ઓ નવશે નનણણયો લેવ મ ાં લોકોને 
ટેકો આપે 

િાહહતી િેળવવા િોકો અિારી પાસે આવે છે તેના ંમખુ્ય કારર્ો નીચેની બાબતો સિજવા 
િાટેના ંહોવાનુ ંઅિે જાર્ીએ છીએઃ 

 તેઓ અથવા તેિના ંસ્વજનો વાપરતા ંહોય કે વાપરવાનુ ંમવચારી રહ્ા ંહોય તે 
સભંાળની સેવાઓની ગરુ્વત્તા; 

 આ સેવાઓ પાસેથી તેઓ કયા ધોરર્ોની અપેક્ષા રાખી શકે છે; અન ે

 સેવાઓ મવશે સચૂનો કેવી રીતે આપવા ં– કે ફહરયાદો કેવી રીત ેકરવી. 

આ ત્રર્ મખુ્ય મવસ્તારો િાટે જ જનતા િારી વેબસાઈટની મિુાકાતો િે છે અને અિારા સપંકણ 
કેન્િને કોિ કે ઈિેઈિો કરે છે. 

આ નવસ્ત ર મ ટે અમ રુાં લક્ષ્ય 

જાહરે જનતા િાટે જાહરે કરાતી અિારી તિાિ િાહહતી અને સેવાઓ તેિની જરૂરતો – પરૂી 
કરે અન ે– અને તે અનસુાર બનાવવાિા ંઆવેિ હોય એિ અિે ઈચ્છીએ છીએ. 

અિારા ઈન્સપેક્શનના રીપોટો અને તેની સાથે સાથ ેઅિે જે િાહહતી પ્રમસદ્ધ કરીએ છીએ તેનો 
ઉપયોગ કરીને િોકોન ેતેની સભંાળની સેવાઓ મવશે િાહહતીપરૂ્ણ મનર્યો િેવાિા ંટેકો 
આપવાનો પર્ અિારો ઉદે્દશ છે. 

આ નવસ્ત રમ ાં અમ રી યોિન ઓ 

અિારંુ િક્ષ્ય છે 

 અિારી વેબસાઈટ િાટેનો સ્પષ્ટ હતે ુનક્કી કરવો અને અિારે કઈ િાહહતી પ્રકામશત 
કરવી અન ેતેનુ ંકેવી રીતે મલૂ્યાકંન કરવુ ંતે નક્કી કરવા િાટે વધ ુકડક પ્રહક્રયા નક્કી 
કરવીચ 



 અિારી તિાિ જાહરે િાહહતી સરળ, સ્પષ્ટ, મદુ્દાસર તેિજ જેિને જરૂર હોય તે દરેકને 
ઉપિબ્ધ થતી હોવાની ખાતરી કરવા તેની સિીક્ષા કરવી; 

 જાહરે િાહહતીના મખુ્ય ભાગો તૈયાર કરતી વખતે અને ચકાસતી વખતે સેવાનો 
ઉપયોગ કરતા ંિોકો અને તેિના ંપ્રમતમનમધઓન ેસાિેિ કરવા;ં 

 જે િોકો હડજજટિ સેવાઓ વાપરી ન શકે અથવા વાપરવા ન ઈચ્છતા ંહોય, તેિને પર્ 
ઓફિાઈન એકસરખા ંજ પહરર્ાિો િળી રહ ેતેની ખાતરી કરવી; 

 સેવાઓની એકસરખી અને િોકોન ેસહિેાઈથી સિજાય તેવી શ્રેર્ીઓ વાપરવી જેથી 
િોકોન ેવધારે સહિેાઈથી િાહહતી િેળવવાિા ંિદદ થાય; અને 

 અિારા ઈન્સપેક્શનના રીપોટો સહહત િોકો િાટેની અિારી બધી જ િાહહતીિા ંસરળ, 
સ્પષ્ટ અને મદુ્દાસર ભાર્ાનો ઉપયોગ કરવાન ેપ્રોત્સાહન આપવુ.ં 

  



અગ્રત  4: અમ રી નનનતઓ, યોિન ઓ અને ક યણવ િીઓમ ાં લોકોનો સમ વેશ 
કરીને અને તેમને સ ાંકળીને અમ રી ક મ કરવ ની રીતોમ ાં સધુ ર  કરવ . 

અિ ેજેવી રીતે કાિ કરીએ છીએ તેિા ંસધુારા કરવા િાટે સેવાનો ઉપયોગ કરતા ંિોકો અને 
તેિનુ ંપ્રમતમનમધત્વ કરતી સસં્થાઓ અગત્યના ંછે. અિારી યોજના મવકસાવતી વખતે તેિની 
તેિા ંસડંોવર્ી કરવાથી તેિના પર શુ ંઅસરો પડશે અને તે વ્યવહારિા ંકેવી રીતે કાિ કરશ ે
તે સિજવાિા ંઅિન ેિદદ થાય છે. 

આ નવસ્ત ર મ ટેનુાં અમ રુાં લક્ષ્ય 

એક સસં્થા તરીકે અિે જે ફેરફારો કરીએ તે િોકોની જરૂરતો અને િતંવ્યો પર આધાહરત હોય 
એવુ ંઅિ ેઈચ્છીએ છીએ. એટિે કે અિારી યોજનાઓિા ંશરૂઆતના તબકે્કથી જ તેિને સાિેિ 
કરવા.ં 

અિારી ભમૂિકા અને હતે ુપરૂા ંકરવાિા ંિદદ િાટે, અિારી નીમતઓ અને યોજનાઓના 
મવકાસિા ંસકંળાયેિા ંિોકોના ંિતંવ્યોનો અિે કેવી રીતે ઉપયોગ કયો છે તે પર્ તેઓ સિજે 
એવુ ંઅિ ેઈચ્છીએ છીએ. 

આ નવસ્ત ર મ ટે અમ રી યોિન ઓ 

અિારંુ િક્ષ્ય છેઃ 

 અિારા ંગ્રાહકો કોર્ છે અન ેતેિને અિારી પાસેથી શેની જરૂર છે તે અિે સિજીએ તેની 
ખાતરી કરવી, જેથી સધુારા કરવાિા ંઅિ ેતે િાહહતીનો ઉપયોગ કરી શકીએ; 

 અિે નવી યોજનાઓ, ઉત્પાદનો, નીમતઓ બનાવી રહ્ા ંહોઈએ ત્યારે શરૂઆતથી જ 
િોકો સાથે સિાહિસિતો કરવી અને તે બનાવવાિા ંતેિનો સિાવેશ કરવો; 

 અિારા પ્રસ્તાવોનો િોકો િાટે શુ ંઅથણ થાય તે સરળ, સ્પષ્ટ અને ટૂંકી ભાર્ાિા ં
સિજાવવુ;ં 

 અિારે કેવી રીત ેકાિ કરવુ ંતેના મનર્ણયો િેતા ંિોકો સાથે અિે િોકોના ંિતંવ્યોની 
આપિે કરીએ અન ેતે િતંવ્યોથી અિન ેસધુારા કરવાિા ંિદદ થાય તેની ખાતરી 
કરવી; 



 શુ ંસહાયતા આપી શકાય તેિ છે, અને ક્યારે અને કેવી રીત ેિોકો તે સહાયતા િેળવી 
શકે છે તે સ્પષ્ટ કરવા િાટે જાહરે ચકૂવર્ીઓની એક નવી નીમતની શરૂઆત કરવી; 

 અિારા કાિિા ંભાગ િેવા િાટે િોકોન ેઅરજી કરવાની અનિુમત આપવી, જે અિે શુ ં
અપેક્ષા રાખીએ છીએ તે મવશ ેન્યાયી, પારદશણક તેિજ સ્પષટ્ હોય; 

 વધ ુમવસ્તતૃ શ્રેર્ીના ંિોકોની વાત સાભંળવા િાટે અનભુવથી બનેિા ંમનષ્ર્ાતોની 
અિારી ટુકડીનો તેિજ હડજજટિ ટેક્નોિોજીનો ઉપયોગ કરવો; અન ે

 બીજી સસં્થાઓ સાથે િળીને કાિ કરવુ ં– ખાસ કરીને જાહરે ક્ષેત્રની અંદર – જેથી 
એકના ંએક કાિો વારંવાર કરવા ંન પડે અને અિે જે શીખીએ તેની આપ-િે કરી 
શકીએ. 

  



CQCનો સાંપકણ કેવી રીતે કરવો 

જો તિને આ રીપોટણ અન્ય કોઈ સ્વરૂપ કે ભાર્ાિા ંજોઈતો હોય, અથવા તિે અિને કંઈ કહવેા 
િાગતા ંહો, તો તિે અિારો સપંકણ કરી શકો છોઃ  
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