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કેર ક્વોિલટ કિમશન �ગ્લેન્ડ આરોગ્ અને પુખ્ વયના લોકો માટેની સામા�ક
સંભાળના સ્વતં િનયં�ક છે
અમારો હેતુ
અમે ખાતરી કરીએ છીએ કે પૂરી પાડવામાં આવતી આરોગ્ અને સામાિજક સંભાળ સેવાઓ લોકોને
સલામત, અસરકારક, સહાનુભૂિતશીલ અને ઉચ્ ગુણવ�ાની સેવા પૂરી પાડે અને અમે સંભાળ સેવાઓને
વધુ સારી બનાવવા માટે �ોત્સાહ આપીએ છીએ.

અમારી ભૂિમકા
અમે સેવાઓ ગુણવ�ા અને સલામતીના મૂળભૂત ધોરણોને પૂરા કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે સેવાઓનું
દેખરેખ િનયં�ણ રાખીએ છીએ, િનરીક્ કરીએ છીએ અને િનયમન કરીએ છીએ અને અમે તેના
પ�રણામોને �કાિશત કરીએ છીએ જે માં લોકોને માટે તેઓની સંભાળ પસંદ કરવા માટેના રે�ટગ
(મૂલ્યાંક)નો સમાવેશ થાય છે .

અમારા િસધ્ધાંત
•

અમે સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા લોકોને અમારા કામના ક��માં મૂકીએ છીએ

•

અમે સ્વતં, સખત, વાજબી અને સુસંગત છીએ.

•

અમે કામ માટેની ખુલ્લ અને પહ�ચ સુલભ સંસ્કૃિ ધરાવીએ છીએ

•

અમે આરોગ્ અને સામાિજક સંભાળની સમ� વ્યવસ્થાઓમ ભાગીદારીમાં કામ કરીએ છીએ.

•

અમે ઉચ્ કામગીરી કરનારી સંસ્થ બનવા માટે કતર્વ્યિ છીએ અને અન્ લોકો પાસેથી સતત
સુધારાના જે વા ધોરણોની અપેક્ રાખીએ છીએ તેવા જ ધોરણોને લાગુ કરીએ છીએ.

•

અમે સમાનતા, િવિવધતા અને માનવ અિધકારને �ોત્સાહ આપીએ છીએ.

અમારી વ્યૂહરચન જણાવે છે કે CQCના િસધ્ધાંતોમાન એક િસધ્ધાં છે "સમાનતા, િવિવધતા અને
માનવ અિધકારને �ોત્સાહ આપવું."
CQC વ્યૂહરચનાન સહગત સમાનતા અને માનવ અિધકારની અસર િવ�લેષણમાં, અમે સંભાળ
સેવાઓના અમારા િનયમનમાં માનવ અિધકારના અમારા અિભગમને િવકસાવવા માટે વચન આપ્યુ હતું.
એિ�લ અને જૂ ન 2014 વચ્ચ કરવામાં આવેલ �ાફ્ અિભગમ પર �હેર પરામશર બાદ - આ દસ્તાવે
અમારા અિભગમનો સારાંશ છે . તે અમારી �દાતા હેન્ડબુકમા સંકિલત કરવામાં આવેલ માનવ અિધકારને
લગતી માિહતીને પૂરક છે .
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શા માટે આપણને માનવ અિધકારના
અિભગમની જ�ર છે ?
આપણને માનવ અિધકારના અિભગમની જ�ર છે કારણકે:
િવિવધતાનો આદર કરવા, સમાનતાને �ોત્સાહ આપવા, અને માનવ અિધકારની ખાતરી કરવાથી એ
ખાતરી કરવામાં મદદ થશે કે આરોગ્ અને સામા�ક સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા દરેક લોકો સલામત
અને સારી ગુણવ�ાની સંભાળ મેળવે. આ અમારો મુખ્ હેતુ છે .
અમારો માનવ અિધકારનો અિભગમ અમને અમારા પાંચ મુખ્ સવાલો(શું સેવાઓ સલામત, અસરકારક,
કાળ�પૂણ,ર �િતભાવક અને સારી આગેવાની ધરાવે છે ?)નો ઉપયોગ કરીને અમારા હેતુને આ
અિભગમ લાગુ કરવામાં મદદ કરશે કે જે થી અમે જે રીતે િનયં�ણ કરીએ છીએ તેમાં માનવ અિધકારને
સતત સામેલ કરી શકાય.
અમરા માનવ અિધકારના અિભગમની રેખાકૃિત (આકૃિત 1) બતાવે છે કે અમે અમારા િનયં�ણના નવા
અિભગમના િવકાસના દરેક તબક્ક સમાનતા અને માનવ અિધકારને કેવી રીતે સામેલ કરવાનું લ�ય
ધરાવીએ છીએ.
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આકૃિત 1: અમારો માનવ અિધકારનો અિભગમ
1. શા માટે
આપણને માનવ
અિધકરોના
અિભગમની જ�ર
છે ?

CQC િસદ્ધાંતન લાગુ કરવો :
સમાનતા, િવિવધતા અને માનવ

અિધકારને �ોત્સાહ આપવુ

2. માનવ
અમારા માનવ અિધરાકોના
અિધકારનો અમે શું િસધ્ધાંતોન લાગુ કરવા:
અથર કરીએ છીએ? • િનષ્પક્
• આદર
• સમાનતા
• ગૌરવ
• સ્વય�ત
• �વન માટેનો અિધકાર
• કમર્ચારી માટે હકો

CQCના હેતુન:ે
અમે ખાતરી કરીએ છીએ કે હોિસ્પટલ, કેર હોમો, ડેન્ટ અને
�.પી. સજર ્રી, અને �ગ્લેન્ડમ અન્ તમામ સંભાળ સેવાઓ
પૂરી પાડનારાઓ લોકોને સલામત, અસરકારક , સહાનુભૂિતશીલ
અને ઉચ્ ગુણવ�ાની સંભાળ પૂરી પાડે છે , અને અમે તેઓને
સુધારા કરવા માટે �ોત્સાિહ કરીએ છીએ.
અમારા પાંચ મૂખ્ સવાલોને:
શું આરોગ્ અને સંભાળની સેવાઓ:
• સલામત છે ?
• અસરકારક છે ?
• કાળ�પૂણર છે ?
• લોકોની જ�રીયાતનો �િતભાવ આપે તેવી છે ?
• સારી આગેવાની ધરાવે છે ?

માનવ અિધકારના મુ�ાઓ તરફ દોરી �ય છે
3. આકારણી માળખાઓમાં માનવ
અિધકારનો સમાવેશ કરવો

•
•
•

4. દરેક ક્ષે� અમારા િનયમન માટે
•
માનવ અિધકાર અિભગમને લાગુ કરવો •
•
•

5. માનવ અિધકારના અિભગમને
લાગુ કરવા માટેના િસધ્ધાંતોન ટેકો
પૂરો પાડે છે

•
•
•

િનયમન (�ડપાટર્મેન ઓફ હેલ્ આગેવાની)
અમે સેવાનું િનયમન કેવી રીતે કરીએ છીએ તેને લગતા માગર્દશર
મુખ્ મુ�ા જોવા માટે
માનવ અિધકાર માટેના જોખમો: માપદંડો અને દેખરેખ િનયં�ણને લગતી માિહતી
માનવ અિધકાર માટેની તપાસ કરવી: પદ્ધિ, ઓ�રો, માિહતી
માનવ અિધકારમાં િવ�વાસ સ્થાિપ કરવો: ર�સ્�ેશ અને િન�રક્ ટીમો માટે
િશક્ અને િવકાસ
સેવા પૂરી પાડનારાઓ, સેવાનો ઉપયોગ કરનારાઓ અને અન્ લોકોને અમારા
અિભગમની �ણ કરવી

અમે સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા લોકોને અમારા કામના ક��માં મૂકીએ છીએ
અમારી તપાસના અિભગમમાં માનવ અિધકારને અંત:સ્થાિપ કરવો
તપાસમાં સામેલ દરેક દ્વાર વાપરી શકાય તેવી અનુ�પ બનાવાયેલ સલાહ અને
સહાય સાથે, જ�રી હોય તો, CQCના માનવ અિધકારના િનષ્ણાત મારફત

6. તપાસના એક નવા મૉડલનો િવકાસ થાય તેમ તેમ સતત સુધારા
નવરચના, દા.ત. નવા માનવ અિધકારના આવેકણના પગલાની તપાસ
અિભગમ
મૂલ્યાંક

કરવી, િનરીક્ પદ્ધિતઓન તપાસ કરવી, િશક્ અિભગમો
CQCની સમાનતા અને આરોગ્ અને સામાિજક સંભાળમાં માનવ અિધકાર િવશે �ટપ્પણ કરવાની
ક્ષમતા ટેકો આપવો, સાથે સાથે, અમે કરીએ છીએ તેવા દરેક િનરીક્ષણમ સુધારાને �ોત્સાહ
આપવા માટે સમાનતા અને માનવ અિધકારને અંત:સ્થાિપ કરવા
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માનવ અિધકારનો અમે શું અથર કરીએ છીએ?
અમારા પાંચ મુખ્ ��નો માટેના માનવ અિધકારના અિભગમના િવકાસ કરવા માટે અમે સામાન્ સંમિત
ધરાવતા ' માનવ અિધકાર િસદ્ધાંત 'નો ઉપયોગ કરી ર�ા છીએ. આ ક્યારે FREDA િસદ્ધાંત તરીકે
ઓળખવામાં આવે છે – આનો અથર થાય છે િનષ્પક્, આદર, સમાનતા, ગૌરવ, સ્વય�ત (પસંદગી અને
કાબુ). આ િસદ્ધાંત, બધી આંતરરા�ીય માનવ અિધકાર સંિધઓને ટેકો આપે છે તેમ માનવામાં આવે છે ,
જે 1998 Human Rights Act (1998ના માનવ અિધકારના અિધિનય)માં વપરાયેલ ધારાઓને
અંત:સ્થાિપ કરે છે અને Equality Act 2010 (સમાનતાના અિધનયમ 2010) સાથે મેળવે છે .
અમે અમારા માનવ અિધકાર અિભગમમાં બે વધુ િસદ્ધાંત ઉમેયાર છે : માનવ અિધકારની ધારા �વન
માટેનો અિધકાર, કારણકે તે ખુબજ આવશ્ય છે , અને કમર્ચારના અિધકારો અને તેઓના સશિક્તકરણન
એક િસધ્ધાં, કે જે સંભાળની ગુણવ�ાને સ્ટા સશિક્તકર સાથે જોડતા એક સંશોધન પર આધા�રત છે .

2.1 નીિત સંદભર
તાજે તરના અહેવાલો કે જે ને કારણે નીિતના ફેરફારો કરવામાં આવેલ છે અને જે અહેવાલોએ અમારા
િનયમના નવા મોડેલ માટે માિહતી પૂરી પાડેલ છે તે અહેવાલોએ માનવ અિધકાર િસધ્ધાંત ઉપર ભાર મૂક્ય છે . તે
શા માટે અમારે િનયમન માટે માનવ અિધકાર અિભગમ લેવાની જ�ર છે તે બાબતની પુિ� કરે છે . આ અહેવાલો છે
- દદ�ઓ �થમ અને અ�ણી- મધ્ સ્ટાફોડર્શા એનએચએસ ફાઉન્ડેશ �સ્ �હેર તપાસના અહેવાલ િવશે
સરકારનો �ારંિભક �િતભાવ (2013 , આરોગ્ િવભાગ), શીખવા માટે એક વચન, પગલાં લેવા માટે �િતબદ્ધત �ગ્લેન્ડમ દદ�ની સલામતી સુધારવી (2013, �ગ્લેન્ડમ દદ�ઓની સલામતી િવશે રા�ીય સલાહકાર જૂ થ).
કાયર્�ણાલીમા દયાભાવ – ન�સગ િમડવાઇફરી અને સંભાળકતાર કમર્ચારી – અમારી દૂર�િ� અને વ્યૂહરચન
2013 , આરોગ્ અને એનએચએસ �ગ્લેન્ડ િવભાગ), �ાન્સફો�મ કેર - િવન્ટરબોન વ્ય હોિસ્પટલન લગતો
એક રા�ીય �િતભાવ (2012 , આરોગ્ િવભાગ ). આ અહેવાલો અને આ એનએચએસ બંધારણમાંથી ઊભરતાં
મૂખ્ િવષયો (2013 , આરોગ્ િવભાગ) છે :

દદ�ને �થમ અને અ�ણી મૂકવા, આરોગ્ અને સામા�ક સંભાળમાં કામ કરતા લોકો ઉપર િવચાર કરવો,
અને એન.એચ.માં મૂળભૂત માનવતાવાદી મૂલ્ય પુનસ્થાર્િ કરવા
�િત�ા, આદર, સમાનતા અને સ્વાય�તાન માનવ અિધકારના િસધ્ધાંતોન મૂખ્ આદશ� તરીકે પુન:પુિ�
કરવી.
દદ�ઓ અને કમર્ચારીઓન આદર અને સ�ા આપવાથી સેવાઓ સુરિક્ બનાવવામાં મદદ થાય છે .
િબન ભેદભાવ અને િનષ્પક્ દરેકને માટે જ�રી હોય છે .

2.2 અમારા માનવ અિધકારના િસધ્ધાંતોન વ્યાખ્ય
નીચેની યાદી અમારા દરેક િસધ્ધાંતોન �ાફ્ વ્યાખ્ય પરના અમારા પરામશર પછીની કાયર્કાર વ્યાખ્ય છે :
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િનષ્પક્- સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા લોકો અને તેમના વતી કામ કરતા લોકો પાસે તેઓના મંતવ્ય જણાવી શકાય
તે માટેની ચોખ્ખ અને િનષ્પ ���યાઓ સૂધી પહ�ચ છે – િનણર્ લેવા માટે અને �ચતાઓ અને ફ�રયાદો
કરવા અને તેનો િનકાલ લાવવા માટે
આદર – સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા લોકોની એક વ્યિક તરીકે �કમત કરવામાં આવે છે અને તેઓને સાંભળવામાં આવે
છે , અને તેઓને માટે શું મહત્વનુ છે તેને સેવા મારફત પણ મહત્ આપવામાં આવે. અન્ લોકો માટે કામ
કરતાં લોકો, જે વાકે પ�રવારના સભ્ય અથવા િમ�ોની પણ �કમત કરવામાં આવે અને તેઓને પણ સાંભળવામાં
આવે.
આદર – સેવાઓનો ઉપયોગ કરનારાઓની એક વ્યિક તરીકે �કમત કરવામાં આવે અને તેઓને સાંભળવામાં આવે,
અને જે તેઓ માટે મહત્વન વસ્ત છે તે આ સેવા દ્વાર મહત્વપૂણ જોવામાં આવે. અન્ લોકો વતી કામ
કરતા લોકો, જે વાકે પ�રવારના સભ્ય અને િમ�ોની પણ �કમત કરવામાં આવે અને તેઓને સાંભળવામાં આવે.
સમાનતા - સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા લોકો ભેદભાવ નથી અનુભવતા અથવા તેઓની જ��રયાતો પૂરી કરવામાં આવે
છે , જે માં તેઓની �મર, અપંગતા, �લગ, �િત, ધમર અને માન્યત, �તીય િનધાર્ર, �તીયતા બદલવી, અને
ગભાર્વસ્ અને માતૃત્ િસ્થિતન આધારે થતા ભેદભાવનો સમાવેશ થાય છે . આમાં એક કરતા વધુ આધારે
થતા બહુ િવધ ભેદભાવ અથવા ગેરલાભનો કદાચ અનુભવ કરે તેવા લોકોની જ��રયાતો ઉપર નજર કરવાનો
સમાવેશ થાય છે .

.ગૌરવ - સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા લોકો સાથે હંમેશા માનવીય રીતે વતર્�ં કરવામાં આવે છે - ક�ણા સાથે અને
એક મનુષ્ તરીકે તેઓની �કમત કરે અને તેઓના સ્માનને ટેકો આપે તે રીતે. તે સમયે તેઓની ઇચ્છ �ણીતી
ન હોય તો પણ.
સ્વાય�ત -સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા લોકો શક્ હોય તેટલી પસંદગીઓ અને િનયં�ણનો ઉપયોગ કરી શકે –
તેઓની સંભાળના આયોજનમાં, તેઓની વ્યિક્ત સંભાળ અને સારવાર માં, સેવાના િવકાસમાં, અન્ લોકો
સાથે તેઓના સંબંધોમાં, જે મકે પ�રવાર અને િમ�ો, અને એક નાગ�રક તરીકે તેઓ ઉપયોગ કરતા હોય તેવી
આરોગ્ અને સામા�ક સંભાળની સેવાની મયાર્દ બહાર.
�વન માટે અિધકાર - આરોગ્ અને સામા�ક સંભાળ સેવાઓ મારફત સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા લોકોના �વન
માટેના અિધકારને સુરિક્ રાખવામાં આવશે અને તેનો આદર કરવામાં આવશે.
કમર્ચારીઓન અિધકારો અને તેઓનું સશિક્તકર - આરોગ્ અને સામાિજક સંભાળમાં કામ કરતા કમર્ચારીઓન
માનવ અિધકાર અને આદરને સુરિક્ રાખવામાં આવે, જે માં �ચતા િવશે મુક્ રીતે વાત કરવા માટે �ોત્સાહ
આપવું અને આ �ચતાઓની ઉપર િવચાર કરવામાં આવે, કામ ઉપરના ગેરકાનૂની ભેદભાવ, કનડગત, ગુડં ાગીરી
અથવા �હસાથી મુક્ રહેવુ અને તેઓની સેવાનો ઉપયોગ કરતા લોકોના માનવ અિધકારને �ોત્સાહ આપવા
માટે તેઓને ટેકો પૂરો પાડવો અને સશક્ બનાવવાનો સમાવેશ થાય છે .

આકારણી માળખાઓમાં માનવ અિધકારનો
સમાવેશ કરવો
અમે અમારા દરેક પાંચ મૂખ્ ��નો માટે માનવ અિધકાર મુ�ાઓની યાદીનો િવકાસ કરવા માટે અમારા માનવ
અિધકાર િસદ્ધાંતોન ઉપયોગ કરી ર�ા છીએ. અને અમે આ તપાસ યાદી અમારી મુખ્ તપાસોમાં માનવ
અિધકારનો સમાવેશ કરીએ છીએ તેની ખાતરી કરવા માટે આ મુ�ાઓની યાદીનો ઉપયોગ કરી ર�ા છીએ (Key
lines of enquiry - KLOES ) .
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અમારી KLOEs - અમે આરોગ્ અને સામાિજક સંભાળ સેવાઓ િનયમન કરતી વખતે શાની ઉપર નજર કરીશુ,ં
અમે સેવાઓ િવશે િનયમનકારી િનણર્ય કેવી રીતે લઇશું અને સેવાઓનું કેવી રીતે મૂલ્યાંક કરીશું તેનો અવકાશ
િનિ�ચત કરે છે . આ KLOEs અમારા પાંચ મુખ્ ��નો પર આધા�રત છે , પરંતુ િવિવધ �કારની સેવાઓ માટે તે
અલગ અલગ હશે.
અમે સંભાળના મૂળભૂત ધોરણો િવશે �ડપાટર્મેન ઓફ હેલ્ સાથે કામ કરતી વખતે અમારા માનવ અિધકારના
મુ�ાનો ઉપયોગ કય� છે . આ આરોગ્ અને સામા�ક સંભાળના િનયમો છે કે જે અમને ખરાબ સંભાળ પૂરી
પાડવામાં આવતી હોય તો પગલાં લેવા માટેની કાનૂની સ�ા આપે છે .
અમે અમારા માનવ અિધકારના મુ�ાઓ અમારા માનવ અિધકારન અિભગમના પરામશર દસ્તાવેજન સંપૂણર
આવૃિ�માં �કાિશત કયાર છે જે અમારી વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ છે ( www.cqc.org.uk ) .
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દરેક ક્ષના િનયમનમાં અમારા માનવ
અિધકારના અિભગમને લાગુ કરવો
અમારે ખાતરી કરવાની જ�ર છે કે ર�સ્�ેશ અને િનરીક્ ટીમો પાસે માનવ અિધકાર િવશે સમજ બનાવવા માટે
માિહતી, પદ્ધિત અને કુશળતાઓ છે . અમે આમ કરવા માટે ટીમને આધાર આપી શકીએ તેવા �ણ મુખ્ માગ�
છે - આ નીચે વણર્વાયે છે . આમ અમે કેવી રીતે કરીએ છીએ તે િવિવધ ક્ષે માટે જુ દી જુ દી હશે – ઉદાહરણ તરીકે
એક્યુ હોિસ્પટલ, માનિસક આરોગ્ હોિસ્પટલ, �.પી. સેવાઓ, રહેણાંક પુખ્ સામાિજક સંભાળ સેવાઓ અને
ઘર સંભાળ સેવાઓ.

4.1 માનવ અિધકાર માટેના જોખમોને ઓળખવા
સેવા �ત્યેન અમારો નવો અિભગમ સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા લોકો માટે જોખમોને ઓળખવા માટે ' બુિદ્ધશાળ
દેખરેખ-િનયં�ણ ' વાપરે છે – જે લોકો પાસેથી મળતા પુરાવા અને માિહતી પર આધા�રત છે .
અમારા માનવ અિધકાર અિભગમને અંત:સ્થાિપ કરવા માટે, અમે અમારા માનવ અિધકાર િવષયોને આવરી લેવાને
લગતા જોખમ સંકેતોની તપાસ કરીશુ.ં અને પછી જોઇશું કે હાલની માિહતી અને માિહતી સ્�ો વાપરીને, ખાસ
સંકેતનો િવકાસ કરવા મારફત કોઇ કમીને પૂરી કરી શકાશે કે નહ�.

4.2 માનવ અિધકાર માટે તપાસ કરવી
તપાસ
અમારી િનરીક્ ટીમોને માનવ અિધકાર મુ�ાઓ િવશે સમજ બનાવવા માટે મદદ કરે તેવી પદ્ધિતઓન જ�ર છે .
અમે િનરીક્ષણમ માનવ અિધકારને કેવી રીતે અંત:સ્થાિપ કરીશું તે જુ દી જુ દી સેવાના �કારના આધારે જુ દી જુ દી
રીત હશે.
અમે નવી િનરીક્ પદ્ધિતઓન �સારવાના ભાગ તરીકે અમારા માનવ અિધકાર અિભગમ ચકાસેલ છે , ઉદાહરણ
તરીકે અમે સમાનતા અને પુખ્ સામાિજક સંભાળ સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા લોકો તથા તે સેવાઓ પૂરી પાડનારાઓ
માટે સવ�ક્ષણોમ સમાનતા અને માનવ અિધકાર િવશે ��નો ઉમેયાર છે . જે મ જે મ અમારી સેવાઓનું િનરીક્
કરવાની અમારી નવી રીત િવકાસ પામશે, તેમ તેમ, અમે અમારા પદ્ધિત કેવી રીતે કામ કરી રહી છે તેનું મૂલ્યાંક
કરવાનું ચાલુ રાખીશુ.ં
અમે એની ખાતરી કરવા માટે કામ કયુર છે કે િવિવધ �ેણીના લોકો પોતાના મંતવ્ય આપવામાં ભાગ લઈ શકે છે –
હોિસ્પટલોનુ પરીક્ કરવામાં આવી ર�ુ હોય તે િવશે, ઉદાહરણ તરીકે, અમારી સાંભળવા માટેના �હેર �સંગોએ
પહ�ચ સુલભતા માટેની ઓછામાં ઓછી જ��રયાતો સ્થાિપ કરવા મારફત, અને ખાસ કોમ્યૂિનટીન મંતવ્ય ભેગા
કરવાના હેતુસર ફોકસ �ૂપ ચલાવવા માટે સ્વૈિસ્ અને સામાિજક ક્ષે� સમૂહોને કામ સ�પવા મારફત.
અમે સ્થાિન સંબંધોના વ્યવસ્થા માટે સ્વૈિચ્ અને સકામાિજક સમૂહો સાથે એક અિભગમનો પણ િવકાસ કરી
ર�ા છીએ, જે માં સમાનતાના જૂ થોનો સમાવેશ થાય છે .

ન�ધણી
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અમારી પાસે ચોક્ક કમર્ચારી છે કે જે ઓ નવી સેવાઓની ન�ધણી કરે છે અને નવા મેનેજરોને તપાસે
છે . ઉદાહરણ તરીકે, અમે અમારી ન�ધણી પદ્ધિ માનવ અિધકારના અિભગમને સામેલ કરે છે તેની
ખાતરી કરવા માટે તેની સમીક્ કરી ર�ા છીએ.

4.3 માનવ અિધકારમાં િવ�વાસ સ્થાિપ કરવો – ર�સ્�ેશ અને િન�રક્
ટીમો માટે િશક્ અને િવકાસ
અમારા માનવ અિધકાર અિભગમના �ભાવની અસરનો આધાર �ગૃિત, જ્ઞ અને અમારા ર�સ્�ેશ અને
િનરીક્ ટીમોની કુશળતા પર અને માનવ અિધકાર ઉપર ધ્યા ક���ત કરવાની તેઓની �ેરણાં અને ઇચ્છ ઉપર રહે
છે .
માનવ અિધકાર માટેના અમારા િશક્ અને િવકાસ માટેની મદદના અિભગમમાં નીચેનાનો સમાવેથ થશે :
માનવ અિધકાર િશક્ કે જે નોકરીની ભૂિમકાને માટે િવિશ� છે , જે માં કમર્ચારી માટે શીખવાના વ્યાપ
કાયર્�મોન સમાવેશ થાય છે .
દરેકને માટે સમકક વ્યક્ત પાસેથી િશક્ અને જ્ઞાન આપલે કરવી.
કેટલાક કમર્ચારીઓન માનવ અિધકાર િનષ્ણાત બનાવવા માટે િવકાસ કરવો.
અમે સમાનતા અને માનવ અિધકાર િવશે િશખવાના કાયર્�મન િવકાસ કરવા, તેને પૂરો પાડવા તથા તેનું મૂલ્યાંક
કરવા માટે સમાનતા અને માનવ અિધકાર કિમશન સાથે કામ કરીશું.
અમે એની ખાતરી કરીશું કે અ CQCમાં સંસ્કૃિતમા ફેરફાર કરવા મારફત અમે અમારા કમર્ચારી માટે સમાનતા
અને માનવ અિધકારને �ોત્સાહ આપીએ. ઉદાહરણ તરીકે, CQC ના મેનજ
ે રો માટે દરેક કમર્ચારી માટે
સમાનતા સ્થાિપ કરવામાં તેઓની ભૂિમકા િવશે િશખવવા મારફત.

4.4 અમારા માનવ અિધકાર �ત્યેન અિભગમની �ણ કરવી
સેવા પૂરી પાડનારાઓને માનવ અિધકારના અમારા અિભગમ િવશે વાતચીત કરવાથી તેઓને માનવ અિધકારને તેઓ
કેવી રીતે �ોત્સાહ આપી શકે તે િવશે િવચાર કરવા માટે �ોત્સાિહ કરશે અને સાથે સાથે લોકોના માનવ અિધકારને
સુરિક્ રાખવામાં આવે, તેનો આદર કરવામાં આવે અને તેને પૂરા કરવામાં આવે તેની ખાતરી કરવા માટે એક
િનયં�ક તરીકે, અમારી ભૂિમકા િવશે તેઓને સ્પ�ત પૂરી પાડશે.
સેવાઓનો ઉપયોગ કરનારા લોકો, સેવાઓ પૂરી પાડનારાઓ અને �હેર જનતા સાથે માનવ અિધકારના અમારા
અિભગમની વાતચીત કરવા મારફત લોકોને તેઓના અિધકારો અને જવાબદારીઓ સમજવામાં મદદ થશે. તે માનવ
અિધકાર સંબંિધત સેવાની કામગીરી િવશે અમને માિહતી ભેગી કરવામાં પણ મદદ કરશે.
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માનવ અિધકારના અમારા અિભગમને લાગુ
કરવા માટેના અમારા િસધ્ધાંત
અત્યા સુધી વણર્ કરવામાં આવેલ અમારા માનવ અિધકારના દરેક ઘટકો અમારા અિભગમને લાગુ કરવા માટેના
િસદ્ધાંતોન ટેકો આપે છે . આ િસદ્ધાંત છે :

•

અમારા િનયમનકારી અિભગમમાં માનવ અિધકારને અંત:સ્થાિપ કરવો - િવભાગ 4માં વણર્વ્
અનુસાર, અમે માનવ અિધકારના મુખ્ િવષયોનું િનધાર્ર કરવા મારફત અને આ અમારા
આંકારણીના માળખાઓમાં છે તેની ખાતરી કરવા મારફત આમ કરીશું, ત્યારબા અમે અમારી દેખરેખ
િનયં�ણ �ણાલીઓ, પદ્ધિત અને અમારી કામ કરવાની રીતોમાં માનવ અિધકારને સ્થાિપ કરીશું.

•

માનવ અિધકાર િનષ્ણાત ના હોય તેવા કમર્ચારી આ માનવ અિધકાર અિભગમનો ઉપયોગ કરી શકે
છે તેની ખાતરી કરવી – અમારા અિભગમના આધાર તરીકે માનવ અિધકારના અિધિનયમ 1998ના
વધુ ટેકિનકલ લેખોના બદલે માનવ અિધકારના િસદ્ધાંતોન એક સમૂહનો ઉપયોગ કરવા મારફત, અને
ત્યા પછી િવભાગ 4 માં વણર્વ્ અનુસાર માનવ અિધકાર અિભગમ લાગુ કરવા માટે િનરીક્
ટીમોને ટેકો આપવા મારફત. અમારા નવા િનયમનકારી મોડેલમાં, અમે તપાસોમાં વ્યાપ �ેિણના
લોકોનો ઉપયોગ કરી ર�ા છીએ – જે માં વધુ વ્યાવસાિય િનષ્ણાત અને અનુભવ દ્વાર િનષ્ણા
બનેલ વ્યિક્તઓ સમાવેશ થાય છે .

•

જ��રયાત અનુ�પ સલાહ અને મદદ પૂરી પાડવી, જ�રી હોય તોCQCના માનવ અિધકારના
િનષ્ણાત પાસેથી – એવા સમયો હશે જ્યાર િનરીક્ ટીમોને માનવ અિધકારના અિભગમને કેવી રીતે
લાગુ કરવો તે િવશે વધુ મદદની જ�ર પડે, ઉદાહરણ તરીકે:
•

જ્યાર ચોક્ક માનવ અિધકાર ઉપર ધ્યા ક���ત કરતી એક નવી પદ્ધિ અથવા રીતોની શ�આત
કરી ર�ા હોય ત્યાર

•

જ્યાર અમે નવા ક્ષે�મ અિભગમને ચકાસી ર�ા હોય ત્યાર

•

જ્યાર કમર્ચારી સમાનતા અથવા માનવ અિધકારના કોઇ ચોક્ક જોખમ ઉપર આગળ કામ
કરવા િવશે સલાહ મેળવવા માંગે કે જે જોખમ CQCમાં મળેલ માિહતી મારફત �કાશમાં આવેલ
હોય.

•

જ્યાર તપાસ દરમ્યા �ણ થયેલ ખરાબ સંભાળને લગતી �ચતાઓ સમાનતાના અિધિનયમ
2010 અથવા માનવ અિધકાર અિધિનયમ 1998 સાથે સીધો સંબંધ ધરાવતી હોય.

આ સંજોગોમાં સમાનતા અને માનવ અિધકારની ક���ય ટીમ િનષ્ણા આધાર પૂરો પાડવાનું ચાલુ રાખશે.
ક���ય ટીમ સમાનતા અને માનિવય અિધકાર કિમશન (Equality and Human Rights
Commision (EHRC)) પાસેથી િનષ્ણા સલાહ મેળવવા માટે પણ િવનંતી કરી શકે છે .
અમે CQC કમર્ચારીઓન કુશળતાની મોજણીના પ�રણામોનો ઉપયોગ કરવાની પણ યોજના ઘડી ર�ા છીએ, કે જે
કમર્ચારીઓન તેઓ પાસે કોઇ પણ િવશેષજ્ઞ હોય તો તે જણાવવા સમથર બનાવે છે . અમે અમારા િનરીક્
કમર્ચારીઓમા કોઇ ખાસ જ્ઞ, કુશળતા અને િવશેષજ્ઞ હોય તો તેનો પણ વધુ સારો ઉપયોગ કરવાનું લ�ય ધરાવીએ
છીએ.
.
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સતત સુધારા અને રાિ�ય અહેવાલ
અમે તેના િવકાસ દરમ્યા અમારા માનવ અિધકારના અિભગમના િવકાસના મુખ્ તબક્કાનું મૂલ્યાંક કરવા માટે
�િતબદ્ છીએ. અમે સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા લોકો માટે પ�રણામો ઉપર અમારા મૂલ્યાંકનન આધારીત કરીશુ.ં
અમારે એ સવાલનો જવાબ આપવાની જ�ર છે કે: અમારા માનવ અિધકારના અિભગમે હ�કતમાં લોકોને સલામત,
અસરકારક, દયાળુ અને ઉચ્ ગુણવ�ાની સેવા મળે તેની ખાતરી કરવામાં કેવી રીતે ફાળો આપ્ય છે ?
અમારા માનવ અિધકારના અિભગમનું મૂલ્યાંક કરવા માટે અમે આરોગ્ �બંધકો અને સામાિજક સંભાળ સેવાઓ
પાસેથી, સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા લોકો અને તેમના પ�રવારો અને િમ�ો પાસેથી �િતસાદ મેળવીશુ–
ં તેમજ અમારા
િનયં�ણના કામોના પ�રણામો ઉપર નજર કરીશું, જે વાકે િનરીક્ના હેવાલો.
અમે ચોક્ક માનવ અિધકાર મુ�ાઓ પર ગહન સમીક્ હાથ ધરવા માટે કદાચ અમને જે પ�રણામોની �ણ થશે
તેનો ઉપયોગ પણ કરીશું.
અમે ઇચ્છી છીએ કે અમારો માનવ અિધકાર અિભગમ મા� દરેક �દાતા માટે અમારા િનયમનને સુધારે જ નહ�
પરંતુ આરોગ્ અને સામા�ક િવભાગોમાં સમાનતા અને માનવ અિધકાર િવશે �ટપ્પણ આપવા માટે અમને સમથર
બનાવે, સુધારા માટે એક વધુ ઉચ્ચાલ તરીકે.
અમે અમારા નવા અિભગમ દ્વાર પૂરી પાડવામાં આવેલ તકો હાલના કાયદા હેઠળ અમારી જવાબદારી કેવી રીતે
સુધારી શકે છે તેની ઉપર નજર કરીશું. આમાં યૂનાઇટેડ નેશન્ ઓપ્શન �ોટોકોલ ટુ ધ કન્વેશ અગેઇન્સ ટોટર્
(United Nations Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT) હેઠળ
રા�ીય બચાવકારી તં� તરીકે અમારી ભૂિમકાનો અને Mental Health Act 1983 (માનિસક આરોગ્
અિધિનયમ 1983) અને Mental Capacity Act 2005 (માનિસક ક્ષમ અિધિનયમ 2005) હેઠળની
અમારી ફરજોનો સમાવેશ થાય છે , જે માં સ્વતં�તાન સુરિક્ રાખવાના અભાવનો સમાવેશ થાય છે .
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અમારો સંપકર સાધવો
ઇમેઇલ મારફત
enquiries@cqc.org.uk
ટપાલ મારફત
અમને નીચેના સરનામે લખો:
CQC National Customer Service Centre
Citygate
Gallowgate
Newcastle upon Tyne
NE1 4PA
ટેિલફોન મારફત:
તમે અમારો અમારા રાિ�ય �ાહક સેવા ક��માં સંપકર સાધી શકો છો:
ટેિલફોન: 03000 616161
ફેક્: 03000 616171
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