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કેર ક્વોલિટી કમિશન મવશે
અિે કેર ક્વોલિટી કમિશન (Care Quality Commission, CQC) છીએ. અિારું
કાિ સ્થામનક હોસ્સ્િટિો, જીિીની સર્જરીઓ અને કેર હોમ્સ જેવી આરોગ્ય સુંભાળ
અને સાિાજિક સુંભાળની સેવાઓની નોંધણી, દે ખરે ખ અને તેિન ું મનરીક્ષણ
(ઈન્સિેક્શન) કરવાન ું છે . તેઓ સિાિત, અસરકારક અને કાળજી રાખતી હોય
તેવી સુંભાળ પ ૂરી િાડે છે તેની ખાતરી કરવા િાટે અિે આિ કરીએ છીએ.
અિે જ્યારે દરે ક સેવાન ું મનરીક્ષણ કરીએ છીએ ત્યારે તે કેટિી સારી છે તે નક્કી
કરીએ છીએ અને તેને 'અત્યુંત ઉત્તિ', 'સારી', 'સધારાની િરૂરત હોવાની' અથવા
'અયોગ્ય' હોવાના ગણાુંક આિીએ છીએ. દરે ક સેવા મવશેનો અહેવાિ અિે અિારી
વેબસાઈટ િર પ્રકામશત કરીએ છીએ.
િો અિારા મનરીક્ષણિાું િણાય કે તે સેવાિાું સધારા કરવાની િરૂર છે , તો તે
સધારા થાય છે તેની ખાતરી કરવા િાટે નાું અિે િગિાું િઈશ.ું

પરરચય
અિે અિારું કાિ કેટિી સારી રીતે કરી રહ્ાું છીએ તે મવશે તિારી ટીકાટીપ્િણીઓ અને સ ૂચનોને અિે આવકારીએ છીએ. તિારાું સ ૂચનોની અિે કદર
કરીએ છીએ અને તેનો ઉિયોગ એક સુંસ્થા તરીકે અિે કેવી રીતે કાિ કરીએ
છીએ અને અિારા કિમચારીઓ તેિની ભ ૂમિકા કેવી રીતે મનભાવે છે તેિાું સધારા
કરવા િાટે કરીએ છીએ.
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અિે કશ ું ખોટું કર્ું છે તેિ તિને િાગત ું હોય અને તિે અિને ફરરયાદ કરવા
િાગતાું હો તો શ ું કરવ ું તે આ પસ્સ્તકા સિજાવે છે . અિે તિારી ફરરયાદ કેવી
રીતે હાથ ધરીશ ું તે િણ તે સિજાવે છે .

સેવાનાાં અિારાાં ધોરણો
તિે અિને ફરરયાદ કરશો, તો અિેેઃ

• તિારી લચિંતાઓ ધ્યાનથી સાુંભળીશ;ું
• તિારી સાથે નમ્ર અને િદદરૂિ રહીશ;ું
• તિારી ફરરયાદ િર ન્યાયી અને કાયમક્ષિતાપ ૂવમક કાયમવાહી કરીશ;ું
• તિારી ફરરયાદ િરની કાયમવાહી કેટિે િહોંચી તે તિને િણાવીશ;ું
• અિે કરે િી કોઈ ભ ૂિની કબ ૂિાત કરીશ ું અને જ્યારે િણ શક્ય હશે ત્યારે
બાબતો યોગ્ય કરીશ;ું અને

• િો તિારી ફરરયાદ િર અિે િોતે િગિાું િઈ શકીએ તેિ નરહ હોય, તો
તિારે વાત કરવા િાટે યોગ્ય સુંસ્થા શોધવાિાું તિારી િદદ કરવાનો પ્રયાસ
કરીશ.ું

અિે કઈ ફરરયાદ પર કાયયવાહી કરી શકીએ
અિારી નેશનિ કમ્પ્િેઈન્્સ ટીિ (ફરરયાદ િર કાયમ કરતી રાષ્ટ્રિય ટકડી)
અિારી કાિ કરવાની િદ્ધમતથી જેિને સીધી અસર િહોંચી હોય તેવી કોઈ િણ
વ્યસ્ક્ત િાસેથી આવેિી ફરરયાદો હાથ ધરી શકે છે , જેિાું અિારાું કિમચારી સભ્યો
તેિિ અિારા િાટે કાિ કરતાું િોકો મવરદ્ધની ફરરયાદોનો િણ સિાવેશ થઈ જાય
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છે . તિે બીજા કોઈના વતી િણ ફરરયાદ કરી શકો છો (જેિ કે સગાું તરીકે
અથવા તેિને જેિની સુંભાળ રાખતાું હો તેિના વતી).
તિે શેના મવશે ફરરયાદ કરી શકો તેનાું ઉદાહરણોિાું એવી બાબતોનો સિાવેશ
થાય છે , જ્યાું તિને િાગત ું હોય કે અિેેઃ

• ક્યાુંક વહીવટીય ભ ૂિો કરી છે (જેિ કે ખોટી િારહતી પ ૂરી િાડી હોય અથવા
કોઈ કાિ કરવા િાટે અિે આિેિા સિય કરતાું વધારે સિય િીધો હોય);

• લબનવ્યાવસામયક રીતે વતમન કર્ું છે ;
• યોગ્ય કાયમવાહીઓ અનસરી નથી; અથવા
• અિે

જે

ધોરણો

મિબ

કાિ

કરવાનાું

હોય

તે

પ ૂરાું

કયાું

નથી.

અિે કઈ ફરરયાદો પર કાયયવાહી ન શકીએ
એવી કેટિીક બાબતો છે જે અિારી નેશનિ કમ્પ્િેઈન્્સ ટીિ હાથ ધરી શકતી
નથી. આિાું નીચેના મવશેની ફરરયાદોનો સિાવેશ થાય છે .

• અિારાું મનરીક્ષણોિાુંથી િળે િા પરાવા અને સેવાઓને અિે આિેિા ગણાુંક.
આ ફરરયાદોને અિગ કાયમવાહીઓ હેઠળ હાથ ધરવાિાું આવે છે , જે અિારી
આ વેબસાઈટ િર સિજાવવાિાું આવેિ છે
www.cqc.org.uk/content/requesting-review-ratings.

• સુંભાળ પ ૂરી િાડનાર અથવા િેનેિર તેિની િાસેથી અિેલક્ષત ધોરણો પ ૂરાું
નરહ કરતાું હોવાની અિને જાણ થાય તો અિે જે િગિાું િઈએ તે. આ
ફરરયાદો િણ અિગ કાયમવાહીઓ હેઠળ હાથ ધરવાિાું આવે છે , જે અિારી
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આ વેબસાઈટ િર સિજાવવાિાું આવી છે
www.cqc.org.uk/content/enforcement-action-and-representations.

• અિારા િાટે કાિ કરવ,ું િો તિે અિારાું કિમચારી હો, અથવા િહેિાું રહેિાું
હો. આ ફરરયાદો અિારી હ્યિન રીસોસમ ટીિ દ્વારા હાથ ધરવાિાું આવે છે .

• કોન્િાક્ટો મવશે સપ્િાયરો સાથેના મવવાદો.
• સરકાર, આરોગ્ય મવભાગ, એન.એચ.એસ.ની સુંસ્થાઓ, સ્થામનક કાઉસ્ન્સિો
તેિિ અિે જેિની સાથે કાિ કરતાું હોઈએ તે અન્ય સુંસ્થાઓ.

• નોંધાયેિા રહેવા િાટે સુંભાળ પ ૂરી િાડનાર અિને જે ફી ચ ૂકવે તે. આિાું
એકિાત્ર અિવાદ એ છે કે જ્યાું અિે ભ ૂિ કરી હોય અને ખોટી ફી ચાર્જ કરી
હોય.

• આરોગ્ય સુંભાળ અને સાિાજિક સુંભાળ પ ૂરી િાડનારાુંઓ (નીચે જઓ).

આરોગ્ય સાંભાળ અને સાિાજિક સાંભાળ પ ૂરી પાડનારાાં મવશેની
ફરરયાદો
અિારી સાથે નોંધાયેિ દરે ક કેર પ્રોવાઈડર ગણવત્તા અને સિાિતીનાું કેટિાુંક
ધોરણો (જે િાયાનાું ધોરણો તરીકે ઓળખાય છે ) પ ૂરાું કરે છે તેની તિાસ કરવા
િાટે અિે િવાબદાર છીએ. િો કે સુંસદ દ્વારા અિને સોંિવાિાું આવેિી ફરિોિાું
પ્રોવાઈડરોની સેવાઓ મવશેની વ્યસ્ક્તગત ફરરયાદો િર કાયમવાહી કરવાનો
સિાવેશ થતો નથી.
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કોઈ સુંભાળ પ ૂરી િાડનાર મવશે કેવી રીતે ફરરયાદ કરવી તેની એક અિગ િમત્રકા
અિે પ્રમસદ્ધ કરી છે . આ અિારી વેબસાઈટ િર ઉિિબ્ધ છે
www.cqc.org.uk/content/complain-about-service-or-provider.
કોઈ ગુંભીર લચિંતાની કેવી રીતે જાણ કરવી તેની િારહતી િણ અિારી વેબસાઈટ
િર આિેિી છે .
 િો તિે કોઈ આરોગ્ય સુંભાળની કે સાિાજિક સુંભાળની સેવાિાું કાિ કરતાું
કિમચારી સભ્ય હો તો અહીં જઓ www.cqc.org.uk/content/report-concernif-you-are-member-staff
 િો તિે જાહેર િનતાનાું સભ્ય હો, તો અહીં જાવ
www.cqc.org.uk/content/report-concern-if-you-are-member-public.

અિે તિારી ફરરયાદ કેવી રીતે હાથ ધરીશાં
કશકું ખોટું થર્ ું હોવાન ું તિે અિને કહેશો, તો અિે તેના િર કાયમક્ષિતાથી અને
િદદરૂિ રહીને કાિ કરીશ ું એવ ું તિને િાગે તેની અિે ખાતરી કરવા િાગીએ
છીએ.
અિને તિારી ફરરયાદ િળશે એટિે તરત િ તેની તિાસ કરીશ.ું અિારી
નેશનિ કમ્પ્િેઈન્્સ ટીિનો ઉદ્દે શ શક્ય હોય તો કાિના સાત રદવસની અંદર
તિારી ફરરયાદનો ઉકેિ િાવી દે વાનો છે . અિે તિારી ફરરયાદ િર કાયમવાહી
કરી શકીએ તેિ નથી એવ ું િો અિે નક્કી કરશ,ું તો કાિના સાત રદવસની અંદર
તેન ું કારણ સિજાવવાનો અિે ઉદ્દે શ રાખીશ.ું
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બધી િ ફરરયાદોનો ઝડિથી ઉકેિ િાવી શકાય નરહ, અને કેટિાક રકસ્સાઓિાું
અિારે તિાસ કરવાની િરૂર િડશે. અિે તિારી ફરરયાદ કેવી રીતે હાથ ધરીશ ું
અને અિારી પ ૂછિરછોિાું િદદ થાય તે િાટે અિને વધારે િારહતીની િરૂર છે કે
નરહ તે મવશે અિે તિારી સાથે વાત કરીશ.ું તિારી ફરરયાદ જેઓ હાથ ધરી રહ્ાું
હશે તે વ્યસ્ક્તન ું નાિ અને તેિના સુંિકમ ની મવગતો િણ અિે તિને આિીશ.ું
અિે એકવાર તિારી ફરરયાદ અને શ ું થાય તેિ તિે િોવા ઈચ્છો છો તે અિે
પ ૂરે પ ૂરી રીતે સિજી િઈએ તે િછી, અિે અિારી તિાસ પ ૂરી કરી કરીને કાિના
30 રદવસની અંદર તિને િેલખત િવાબ િોકિવાનો પ્રયાસ કરીશ.ું આિાું
બાબતો યોગ્ય કરવા િાટે અિે શ ું કર્ું છે , અથવા શ ું કરવાન ું મવચારી રહ્ાું છીએ
તે બધ ું િ તિને િણાવેલ ું હશે. િો અિે તે સિયની અંદર િવાબ નરહ આિી
શકીએ, તો િોડું થવા મવશે અિે તિને િણાવીશ ું અને તેન ું કારણ સિજાવીશ.ું
ફરરયાદોની નોંધ કરવી
અિારી ગ્રાહક સેવાિાું સધારો કરવા િાટે , અિને િળતી તિાિ ફરરયાદોની અિે
નોંધ રાખીએ છીએ. આનાથી નવી સિસ્યાઓનો ઉકેિ િાવવાના ઉત્તિ િાગો
નક્કી કરવાિાું અિને િદદ થાય છે . િોકોની ઓળખ છતી ન થાય તેની ચોક્સાઈ
રાખીને, ફરરયાદોિાુંથી અિને જે શીખવા િળર્ ું હોય તે અિે અિારા કિમચારીઓ
સાથે િણ વહેંચીએ છીએ. તિારી િારહતી અિે કેવી રીતે હાથ ધરીએ છીએ તે
મવશે વધારે િારહતી િાટે છે લ્િા િાને જઓ.
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ફરરયાદ કરવાિાાં સહાયતા
એડવોકસી સેવાઓ
તિારી ફરરયાદ કરવાિાું િો તિને િદદની િરૂર હોય, તો તિે સહાયતા
િેળવવા િાટે કોઈ સ્થામનક એડવોકસી સેવાનો સુંિકમ કરી શકો છો. તિારા
મવસ્તારિાું એડવોકસી સેવાઓની યાદી િાટે , તિારી સ્થામનક કાઉસ્ન્સિ અથવા
મસરટઝન્સ

એડવાઈઝ

બ્ર્ ૂરો

(Citizen's

Advice

Bureau)નો

સુંિકમ

કરો.

(www.citizensadvice.org.uk).

પાિાયિેન્ટરી અને હેલ્થ સમવિસ ઓમ્બ્ડ્સિેન (Parliamentary and Health
Service Ombudsman)
િાિામિેન્ટરી અને હેલ્થ સમવિસ ઓમ્બ્્સિેન એક િફત સેવા છે જેઓ જાહેર
સેવાઓ મવશેની વ્યસ્ક્તગત ફરરયાદો જએ છે . તિે કોઈ િણ સિયે તિારી
ફરરયાદ તેિને િણાવી શકો છો, િરું ત તેઓ તિારી ફરરયાદ જએ તે િહેિાું
અિારી ફરરયાદની િદ્ધમત િારફતે િવાન ું તિને પ્રોત્સાહન આિે એવ ું બની શકે.
િો તિારી ફરરયાદ ઓમ્બ્્સિેન જએ એિ તિે ઈચ્છતાું હો, તો તિારે તે
િોકિવા િાટે કોઈ સુંસદ સભ્યને કહેવ ું િડશે.
વધારે જાણકારી િેળવવા િાટે ઓમ્બ્્સિેનની વેબસાઈટ
www.ombudsman.org.uk જઓ અથવા તેિની હેલ્િિાઈન 0345 015 4033
િર ફોન કરો.
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િારહતી સરક્ષા અને િારહતી િેળવવાની સ્વતાંત્રતા
તિારી િારહતી અિે કાયદા અનસાર હાથ ધરીશ.ું ડેટા પ્રોટે ક્શન એક્ટ 1998
(Data Protection Act 1998) અિે તિારા મવશે રાખેિી કેટિીક િારહતી (અંગત
મવગતો) િોવાનો અમધકાર આિે છે . ફ્રીડિ ઓફ ઈન્ફોિેશન એક્ટ (િારહતી
િેળવવાની સ્વતુંત્રતાનો કાયદો) 2000 (Freedom of Information Act 2000)
હેઠળ, તિે અિારી નીમતઓ અને કાયમવાહીઓ અથવા અિારા કાિ મવશેના
આંકડા જેવી બીજી િારહતી િણ િોઈ શકો છો.
તિે અિારી િાસેથી િારહતી િાગ્યા િછી અિે જેવી રીતે તિને િવાબ આપ્યો
હોય તેનાથી િો તિને સુંતોષ ન હોય, તો તિારે આ સરનાિે ઈિેઈિ િોકિીને
અિારી ઈન્ફોિેશન એક્સેસ ટીિનો સુંિકમ કરવો િોઈએ
information.access@cqc.org.uk. તિારી મવનુંતી િર અિે જેવી રીતે કાયમવાહી
કરી હોય તેનાથી િો તિને હજ િણ સુંતોષ ન હોય, તો તિે ઈન્ફોિેશન
કમિશનરને ફરરયાદ કરી શકો છો. તે કેવી રીતે કરવ ું તે જાણવા િાટે ,
કમિશનરની વેબસાઈટ www.ico.org.uk જઓ અથવા તેિની હેલ્િિાઈનને 0303
123 1113 િર ફોન કરો.
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અિારો સુંિકમ કેવી રીતે કરવો
િો તિને CQC મવશે ફરરયાદ હોય, તો કૃિા કરીને નેશનિ કસ્ટિર સમવિસ
સેન્ટરનો સુંિકમ કરો, જેઓ તે અિારી નેશનિ કમ્પ્િેઈન્ટસ ટીિને ઝડિથી
િોકિી આિશે.
અિને ફોન કરોેઃ 03000 616161 (રાષ્ટ્રિય દરો િાગ િડે છે )
અિને ઈિેઈિ કરોેઃ enquiries@cqc.org.uk
અિને આ સરનાિે િખોેઃ Care Quality Commission National Customer
Service Centre, Citygate, Gallowgate, Newcastle upon Tyne, NE1 4PA
અિારી વેબસાઈટ જઓ: www.cqc.org.uk/contact

િો તિે આ પ્રકાશન બીજા કોઈ સ્વરૂિોિાું કે ભાષાઓિાું િેળવવા િાગતાું હો તો
કૃિા કરીને અિારો સુંિકમ કરો. િો તિને ફરરયાદ કરવાિાું િદદની િરૂર હોય, તો
તિારી સહાયતા િાટે અિે દભામષયા, અનવાદક કે સાઈનરની ગોઠવણ કરી
શકીએ છીએ.
ઓડમ ર કોડેઃ CQC-146
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