અમારા વિશે
અમે શ ું કરીએ છીએ
અને અમે તે કેિી રીતે કરીએ છીએ

અમે કેર ક્વોલિટી કમમશન (CQC), ઈંગ્િેન્ડમ ાં આરોગ્ય અને પખ્ુ ત વયન ાં
િોકોની સ મ જિક સાંભ ળની સેવ ઓન ાં મનયાંત્રક છીએ.
અમે એ ખાતરી કરીએ છીએ કે આરોગ્ય અને સામાજિક સુંભાળની સેિાઓ (હેલ્થ અને સોવશયલ કેર
સવિિસીસ) લોકોને સલામત, અસરકારક, દયાપ ૂર્ણ, ઊચ્ચ ગર્િત્તાની સુંભાળ પ ૂરી પાડે અને અમે કેર
સવિિસીસને સધારા કરિા માટે પ્રોત્સાહન આપીએ છીએ.

ુ વત્ત અને સિ મતીન ાં પ ય ન ાં ધોરણો પ ૂર ાં કરતી આરોગ્ય અને પખ્ુ ત વયન ાં િોકો
ગણ
મ ટે ની સ મ જિક સાંભ ળની સેવ ઓની નોંધણી કરીએ છીએ.
કોઈ પર્ કેર પ્રોિાઈડર અમે વનયુંત્રીત કરતાું હોઈએ તેિી કોઈ પર્ પ્રવ ૃવત્તઓ કરે તે પહેલાું, તેમર્ે અમારી
સાથે નોંધાવ ું િરૂરી છે અને અમને એ િાતનો સુંતોષ કરાિિો પડે છે કે તેઓ હિે પછીના પાન પર આપેલ
પાયાનાું ધોરર્ો સહહતની અનેક કાન ૂની િરૂહરયાતો પ ૂરી કરે છે . અમે જેન ું વનયુંત્રર્ કરીએ છીએ તે
પ્રવ ૃવત્તઓમાું, હોસ્પપટલો, જીપીના દિાખાનાુંઓ, દાુંતના દિાખાનાઓ, એમ્બ્યલન્સ સેિાઓ, કેર હોમ્બસ તેમિ
હોમ-કેર એિન્સીઓ દ્વારા પ ૂરી પાડિામાું આિતી સારિાર, સુંભાળ અને સહાયનો સમાિેશ થાય છે .
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તમને નીચે િણ વેિ ાં પ ય ન ાં ધોરણોની અપેક્ષ ર ખવ નો હક છે .


તમારી િરૂરતો અને પસુંદગીઓ પ ૂરી કરતી હોય તેિી, ખ સ તમ ર મ ટે બન વવ મ ાં આવેિ હોય
તેવી સાંભ ળ અને સ રવ ર તમને પ ૂરી પાડિામાું આિિી િ િોઈએ.



તમને સુંભાળ અને સારિાર મળી રહી હોય તે દરમ્બયાન દરે ક સમયે તમ રી સ થે ગૌરવપ ૂવવક અને
સન્મ નપ ૂવવક વ્યવહ ર કરવ મ ાં આવવો િ િોઈએ.



તમને કોઈ પર્ સુંભાળ કે સારિાર પ ૂરી પાડિામાું આિતાું પહેલાું તમે (અથિા કાયદે સર તમારા િતી
કારભાર કરી રહેલ વ્યસ્તતએ) તમ રી માંજૂરી આપવી િ િોઈએ.



તમને અસિ મત સાંભ ળ કે સ રવ ર ન િ આપવ મ ાં આવવી િોઈએ અથિા વનિારી શકાય હોય તેિા
નતસાનના િોખમમાું તમને ન િ મ ૂકિાું િોઈએ.



સુંભાળ મેળિતી િખતે તમે કોઈ પણ પ્રક રની હેર નગતીન ાં ભોગ ન િ બનવ ાં િોઈએ.



તમને સુંભાળ અને સારિાર મળી રહી હોય તે દરમ્બયાન તમને તુંદરપત રાખિા માટે તમને પ ૂરત
પ્રમ ણમ ાં ખ વ પીવ ન ાંુ મળવ ાંુ િ િોઈએ.



તમને જે સ્થળે સુંભાળ અને સારિાર મળી રહી હોય અને તમે જે સ ધનો િાપરતાું હો તે સ્વચ્છ, યોગ્ય
અને સ રી રીતે સચવ યેિ હોવ ાં િ િોઈએ.



તમને સુંભાળ પ ૂરી પાડનાર (કેર પ્રોિાઈડર) પાસે ફરરય દો હ થ ધરવ ની અને તેમનો પ્રમતસ દ
આપવ ની પદ્ધમત હોવી િ િોઈએ.



તમને સુંભાળ પ ૂરી પાડનાર પાસે તેઓ આ ધોરણો પ ૂર ાં કરી શકે છે તેની ખ તરી કરતી યોિન ઓ હોવી
િ િોઈએ.



તમને સુંભાળ પ ૂરી પાડનાર પાસે તેઓ આ ધોરર્ો પ ૂરાું કરી શકે છે તેની ખાતરી કરિા માટે પ ૂરતી
ુ વી કમવચ રીઓ હોવ ાં િ િોઈએ.
સાંખ્ય મ ાં યોગ્ય િ યક ત ધર વત ,ાં કુ શળ અને અનભ



તમને સુંભાળ પ ૂરી પાડનારે તેમની ભ ૂમમક ને અનરૂુ પ હોય તેિી સુંભાળ અને સારિાર પ ૂરી પાડી શકતાું
િોકોને િ મ ત્ર ક મ પર ર ખવ ાં િોઈએ.



તમારી સુંભાળ અને સારિારમાું િો કુંઈ ખોટું થાય, તો તમને સુંભાળ પ ૂરી પાડનારે તમને કહેવ ાંુ િ
િોઈએ કે શાંુ થય ાંુ હત,ાંુ તમને ટે કો પ ૂરો પ ડવો િોઈએ અને મ ફી મ ગવી િ િોઈએ.



ુ ક
તમને સુંભાળ પ ૂરી પાડનારે તેમના પથળે તેમન CQCન ગણ
ાં તમે િોઈ શકો તેવી િગ્ય એ દશ વવવ
િ િોઈએ.
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સેવ ઓ સિ મત, અસરક રક, સાંભ ળ પ ૂરી પ ડન રી, પ્રમતસ દ ત્મક અને યોગ્ય દોરવણી
કર યેિી છે કે કે નરહ તે િોવ મ ટે અમે તેમન પર દે ખરે ખ ર ખીએ અને મનરીક્ષણ કરીએ
છીએ.
સેિાની એકિાર અમારી સાથે નોંધર્ી થયા પછી અમે તેના પર સતત રીતે દે ખરે ખ રાખીએ છીએ. અમે જે
માહહતી એકઠી કરીએ છીએ, જેમાું જાહેર િનતાનાું મુંતવ્યો પર્ સામેલ હોય છે , તેનાથી ક્યારે , ક્યાું અને
શેન ું વનરીક્ષર્ કરવ ું તે નક્કી કરિામાું અમને મદદ મળે છે .
વનરીક્ષર્ો (ઈન્સપેતશનો)થી અમને કમણચારીઓ તેમિ તે સેિાઓનો ઉપયોગ કરતાું લોકો સાથે િાતચીત
કરિાની તક મળે છે . તેનાથી જે સુંભાળ પ ૂરી પાડિામાું આિતી હોય તે અમને િોિા મળે છે અને સેિા જે
પદ્ધવતઓ અને કાયણિાહીઓનો ઉપયોગ કરતી હોય તે તપાસિા મળે છે . લોકોની િરૂરતો કેિી રીતે પ ૂરી
કરિામાું આિી રહી છે તે િોિા માટે , તેમની માહહતીની સરક્ષાન ું રક્ષર્ કરિાના કડક વનયમોન ું પાલન
કરીને, અમે તેમના રે કોર્ડ ણ સ પર્ િોઈ શકીએ છીએ.
અમે સુંભાળની તમામ સેિાઓને પાુંચ પ્રશ્નો પ ૂછીએ છીએ. તે અમારા વનયુંત્રર્ના કેન્રપથાને છે અને તમારા
માટે અગત્યની હોય તેિી બાબતો પર અમે ધ્યાન કેન્દ્ન્રત કરિાની ખાતરી કરિામાું તે અમારી મદદ કરે છે .
અમે દરે ક સેિા માટે ના આ 'મખ્ય પ્રશ્નો' પ ૂછીએ છીએ.


તે સિ મત છે ? શ ું હેરાનગતી અને વનિારી શકાય તેિા નતસાન સામે તમારું રક્ષર્ કરિામાું આિે છે ?



તે અસરક રક છે ? શ ું તમારી સુંભાળ, સારિાર અને સહાયતાથી સારાું પહરર્ામો મળે છે અને તમને
તમારી જીિનની ગર્િત્તા જાળિિામાું મદદ થાય છે , અને તે સિોત્તમ ઉપલ્ધ પરાિા પર આધાહરત
છે ?



તે સાંભ ળિનક છે ? શ ું કમણચારીઓ તમારો સમાિેશ કરે છે અને તમારી સાથે કરૂર્ાપ ૂિણક, પ્રેમાળ,
ગૌરિથી અને સન્માનપ ૂિણક વ્યિહાર કરે છે ?



તે પ્રમતસ દ ત્મક છે ? સેિાઓ સવનયોજિત છે જેથી તે તમારી િરૂરતો પ ૂરી કરી શકે?



તે યોગ્ય દોરવણી કર યેિ છે ? શ ું સુંપથાની દોરિર્ીથી એ િાતની ખાતરી થાય છે કે તે
તમારી િરૂરતો અનસારની ઉચ્ચ ગર્િત્તાની સુંભાળ પ ૂરી પાડતી હોય? અને શ ું તેમાું શીખિા અને
સધારા કરિાન ું પ્રોત્સાહન આપિામાું આિે છે અને તે પ્રમાણર્ક અને ન્યાયી વ્યિહારને ઉત્તેિન આપે
છે ?
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મ નમસક આરોગ્યનો ક યદો (Mental Health Act) હેઠળ જેમન અમધક રો મય વરદત હોય
તેવ ાં િોકો સરહત, સાંિોગોને ક રણે અરલક્ષત બનેિ ાં િોકોન અમધક રોન ાંુ અમે રક્ષણ કરીએ
છીએ.
અમે માનવસક આરોગ્યના કાયદા (Mental Health Act (MHA))ની દે ખરે ખ અને તેના રીપોહટિંગ માટે
િિાબદાર છીએ, અને અમારાું પહરર્ામોથી સેિાઓને ગર્ાુંક આપિામાું અમને માગણદશણન મળે છે . MHA
દ્વારા જેમના અવધકારો પર મયાણદા મ ૂકિામાું આિી હોય તે લોકોની અમે મલાકાત લઈએ છીએ અને
કોઈપર્ ણચિંતાિનક બાબતો પર પગલાું લઈએ છીએ. સારિાર લેિાનો ઈનકાર કરતાું અથિા સારિાર
માટે પોતાની મુંજૂરી ન આપી શકે તેિાું દદીઓન ું રક્ષર્ (સરક્ષા) કરિા માટે પર્ અમે સેિા પ ૂરી પાડીએ
છીએ.

ુ વો સ ભ
અમે તમ ર અનભ
ાં ળીએ છીએ અને તેન પર પગિ ાં િઈએ છીએ.
સુંભાળના તમારા અનભિો વિશેની માહહતી અમારા માટે ખ ૂબ િ અગત્યની છે . તેનાથી ઈંગ્લેન્ડમાું આરોગ્ય
અને સામાજિક સુંભાળની સેિાઓ લોકોને સલામત, અસરકારક, કરૂર્ાપ ૂર્ણ અને ઊચ્ચ ગર્િત્તાની સુંભાળ
પ ૂરી પાડે છે તેની ખાતરી કરિામાું અમને મદદ થાય છે . તેનાથી ખરાબ સુંભાળ પ ૂરી પાડિાન ું અને
ભવિષ્યમાું હેરાનગતી થતી રોકિામાું પર્ અમને મદદ થાય છે . અમારો સુંપકણ કેિી રીતે કરિો તે માટે
પાછળન ું પાન ું જઓ.
પરું ત એ જાર્િાન ું અગત્યન ું છે કે અમે તમારા માટે ફહરયાદો કરી શકીએ નહહ, અથિા તમારા િતી તે
આગળ લઈ િઈ શકીએ નહહ, કારર્ કે તેની તપાસ કરિાનો કે ઉકેલ લાિિાનો અવધકાર અમારી પાસે
નથી. આમાું એકમાત્ર અપિાદ માનવસક આરોગ્યના કાયદા (Mental Health Act) હેઠળ જેમના અવધકારો
પર મયાણદા મ ૂકાયેલ હોય તે લોકો માટે છે .
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અમે અમ ર ક મમ ાં જાહેર િનત નો તેમિ સાંભ ળ મેળવત ાં િોકોને સ મેિ કરીએ છીએ,
અને અન્ય સાંસ્થ ઓ તેમિ સ્થ મનક જૂથો સ થે ભ ગીદ રીમ ાં ક મ કરીએ છીએ.
આરોગ્ય અને સામાજિક સુંભાળની સેિાનો ઉપયોગ કરતાું લોકોને અમે અમારાું વનરીક્ષર્ો સહહત અમારા
કામના તમામ વિપતારોમાું સામેલ કરીએ છીએ. અમે જેમની સાથે કામ કરીએ છીએ તેમાુંની કેટલીક
સુંપથાઓમાું હેલ્થિોચ ઈંગ્લેન્ડ(Healthwatch England), એન.એચ.એસ. ઈમ્બરિમેન્ટ (NHS Improvement),
એન.એચ.એસ. ઈંગ્લેન્ડ (NHS England) અને ઓફપટે ડ (Ofsted)નો સમાિેશ થાય છે .

ુ વત્ત
િોકોને તેમની સાંભ ળની પસાંદગી કરવ મ ાં મદદ મ ટે, અમે વ્યક્ક્તગત સેવ ઓની ગણ
ુ ક
મવશેની મ રહતી, તેમન રીપોર્ટવ સ તેમિ ગણ
ાં ો સરહત, પ્રક મશત કરીએ છીએ.
દરે ક વનરીક્ષર્ બાદ, અમે એક રીપોટણ બનાિીને અમારી િેબસાઈટ પર પ્રકાવશત કરીએ છીએ. આ રીપોટણ માું
િર્ાિેલ ું હોય છે કે પાુંચેય મખ્ય પ્રશ્નો પરનાું અમારાું પહરર્ામોનો સેિાનો ઉપયોગ કરતાું લોકો માટે શ ું
અથણ થાય છે . અમને િો કોઈ સારો કાયણવ્યિહાર િોિા મળે તો તેન ું િર્ણન કરિાની સાથે સાથે અમને
ણચિંતાિનક બાબતો મળે તો તે પર્ અમે િર્ાિીએ છીએ.
મોટા ભાગના કેસોમાું અમારા રીપોટડણ સમાું ગર્ાુંકો આપિામાું આિે છે જેનાથી દરે ક પથાવનક સેિા કેટલી
સારી છે તે સમિિામાું તમને મદદ મળે છે . અમારા ગર્ાુંકો છે ેઃ


અત્યુંત સારી;



સારી;



સધારાની િરૂરતિાળી; અને



અપ ૂરતી.

અમે સેિાને એકુંદર ગર્ાુંક આપીએ છીએ, જે તેમર્ે જાહેર િનતાને દે ખાય તેિી રીતે દશાણિિાના
આિશ્યક છે . અમે અમારા પાુંચેય મખ્ય પ્રશ્નો માટે પર્ ગર્ાુંક આપીએ છીએ.
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િો સાંભ ળની સેવ ઓ પ ય ન ાં ધોરણો પ ૂર ાં ન કરતી હોય તો અમે પગિ ાં િઈએ છીએ.
િો અમને િર્ાય કે સુંભાળની સેિા પાયાનાું ધોરર્ો પ ૂરાું કરતી નથી, તો અમે અમારી સત્તાનો ઉપયોગેઃ


નતસાન સામે તમારું રક્ષર્ કરિામાું અને તમને જે ધોરર્ની સુંભાળની અપેક્ષા રાખિાનો અવધકાર હોય
તે ધોરર્ની સુંભાળ મળે છે તેની ખાતરી કરિા માટે કરીએ છીએ; અને



સેિાઓમાું સધારા થાય તેની ખાતરી કરિા માટે કરીએ છીએ.

અમે જે પગલાું લઈએ તેનો આધાર અમે ઓળખેલી સમપયાઓ કેટલી ગુંભીર છે અને સેિાનો ઉપયોગ
કરતાું લોકોને તે કેિી રીતે અસર કરે છે તેના પર રહેલો છે .

અમે નીચે િર્ાિેલ બાબતો કરી શકીએ.



સેિા પ ૂરી પાડનારાુંને સ ૂચનાઓ આપી શકીએ, જેમાું તેમર્ે શ ું સધારા ક્યાું સધીમાું કરિાના િ રહેશે તે
િર્ાિેલ ું હોય.



સેિા પ ૂરી પાડનારને િિાબદાર ઠેરિિીએેઃ
o સાદી ચેતિર્ીઓ આપીને;
o દુંડ કરીને;
o લોકોને નતસાન થય ું હોય અથિા નતસાનના િોખમ હેઠળ મ ૂકિામાું આવ્યાું હોય ત્યાું કાયદે સર કેસો
કરીને.



વનવિત સમયની અંદર સેિા પ ૂરી પાડનાર શ ું કરી શકે તેના પર મયાણદા મ ૂકીને.



સેિા પ ૂરી પાડનારને 'ખાસ પગલાું હેઠળ' મ ૂકીને, જે તેમને પપષ્ટ સમયપત્રક આપે જેની અંદર તેમર્ે
પ ૂરી પાડિામાું આિતી સેિાની ગર્િત્તા સધારિાની િ રહે નહહતર અમે આગળ પગલાું લઈએ
(દાખલા તરીકે તેમની નોંધર્ી રદ કરી દઈએ).
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ુ વત્ત ન ાં ર ષ્ટ્રિય અને પ્ર માં તય દ્રષ્ટ્રટલબુુઓ
અમે આરોગ્ય અને સ મ જિક સાંભ ળની ગણ
પ્રક મશત કરીએ છીએ અને સ ર ક યવવ્યવહ રો પર પ્રક શ પ ડીને તેમને પ્રોત્સ હન આપીએ
છીએ.
વનયુંત્રક અને વનરીક્ષક તરીકે અમે ઈંગ્લેન્ડમાું આરોગ્ય અને પખ્ત િયનાું લોકો માટે ની સામાજિક સુંભાળની
ગર્િત્તા પર અમારું પોતાન ું મુંતવ્ય પ ૂરું પાડી શકીએ છીએ, જે આ સમગ્ર ક્ષેત્રોમાું શીખિા જેિી બાબતોની
આપ-લે કરિામાું અને સધારાને ઉત્તેિન આપિામાું મદદ કરે છે . અમે સમીક્ષાઓ તેમિ અમક વનવિત
ઈન્સપેતશન પ્રોગ્રામો કરીને તે પ્રકાવશત કરીએ છીએ જે આરોગ્ય અને સામાજિક સુંભાળનાું નીચે િર્ાવ્યા
સહહતના અમક ખાસ પાસાુંઓ પર ધ્યાન કેન્દ્ન્રત કરે છે ેઃ


અમક ચોક્કસ જૂથનાું લોકોના અનભિો;



લોકોની સુંભાળ રાખિા માટે જદી જદી સેિાઓ કેિી રીતે સાથે મળીને કામ કરે છે ; અને



કોઈ એક વિપતારમાું અમક ચોક્કસ સેિાઓ કે બધી િ સેિાઓની ગર્િત્તા.
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અમ રો સાંપકવ કેવી રીતે કરવો

અમને અહીં ફોન કરો 03000 616161
અમને અહીં ઈમેઈલ કરો enquiries@cqc.org.uk
અહીં અમારી િેબસાઈટ જઓ www.cqc.org.uk
અમને આ સરનામે લખો Care Quality Commission, Citygate, Gallowgate, Newcastle upon Tyne,
NE1 4PA
અમને ટ્િીટર અને ફેસબક પર અનસરોેઃ @CareQualityComm

િો તમને આ પસ્પતકા બીજી કોઈ ભાષા અથિા પિરૂપમાું િોઈતી હોય તો અમારો સુંપકણ કરો.

અમે તમ રી મ રહતીનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ છીએ
િો તમે અમને તમારા સુંપકણ ની વિગતો આપેલી હશે તો તે માહહતી સરણક્ષત હોય અને તેને સલામત
રાખિામાું આિે તેની અમે ખાતરી કરીશ.ું અમે સામાન્ય રીતે તમારી પરિાનગી લીધા િગર તમારી
માહહતીની આપ-લે કરીશ ું નહહ, પરું ત એિા અપિાદરૂપ સુંિોગો કદાચ હોઈ શકે જયાું અમારે આમ કરિાની
િરૂર પડે. તમે અમને આપશો તે કોઈ પર્ વિગતો અમે Data Protection Act 1998 (માહહતી સરક્ષાને
લગતો કાયદો) અને અમારા Code of Practice on Confidential Personal Information (ખાનગી અંગત
માહહતીને લગતી આચાર સુંહહતા) અનસાર રાખીશ ું (જે અમે અમારી િેબસાઈટ પર પ્રકાવશત કરીએ છીએ).
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