એક સારા કેર હોમ પાસેથી તમે
અપેષા રાખી શકો?

ં

જો તમને (અથવા તમારા ટંબના કોમ સ્ય અથવા મમરને) ં્લે્ડમાં કેર હોમમાં સંભાળ, સારવાર
અથવા સહાયતા મળતી હોય તો એક સારી સેવા પાસેથી તમે

ં અપેષા રાખી શકો તેના મવશે બ પ્તતકા

તમને કહેશે.
કેર હોમ

ૃધ લોકો, અસમથથ (ડડસેબ્ડ) લોકો, શીખવાની અસમથથતાવાળાં લોકો, લાંબા અથવા ટંકા

સમયની બરો્યની બીમારીવ ધરાવતાં લોકો અથવા ર્સ કે દાૂની સમતયાવ ધરાવતાં લોકો ેવાં
અનેક લોકો માટે રે મસડે્શીયલ કેર (મનવામસત સંભાળ) પરી પાડે છે . કેટલાંક કેર હો્સ નમસંગની સંભાળ
પણ પરી પાડે છે . તમારા પોતાના ઘરમાં પરી પાડવામાં બવતી સંભાળ મવશે બના ેવી બીી અલગ
પ્તતકા છે .
કેર ્વોલિટી કમમશન (Care Quality Commission, CQC)
અમારં કામ તમારાં તથામનક કેર હો્સ, ીપીની રે્ટીસો અને હો્તપટલો ેવી બરો્ય અને પ્ત વયનાં
લોકો માટેની સામાજજક સંભાળની સેવાવન ં મનરીષણ કરવાન ં છે . બ સેવાવ તમને ઊ્ચ

ણવતાની

સંભાળ પરી પાડે છે તેની ખાતરી કરવા માટે અમે તેમન ં મનરીષણ કરીએ છીએ અને તેમને: 'અ્યંત યતમ',
'સારી', 'સધારાની જૂર હોવાની' અથવા 'અયો્ય' ના

ણાંકો બપીએ છીએ. જો કોમ સેવામાં સધારા

કરવાની જૂર હોય, તો તે કરવામાં બવે છે તેની ખાતરી કરવા અમે પગલાં લમ .ં
અમે ્યારે દરે ક સેવાન ં મનરષણ કરીએ છીએ, ્યારે અમે હંમેશાં એ ાણકારી મેળવીએ છીએ કે તેઃ


સલામત છે ;



અસરકારક છે ;



અસરકારક છે ;



લોકોની જૂરતો ર્યે રમતસાદા્મક છે ; અને



યો્ય દોરવણી કરવામાં બવતી છે કે નડહ.

જો કોમ કેર હોમને યપરો્ત દરે ક પાંચ મવતતારોમાં સારી હોવા તરીકે
તેમની પાસેથી તમારે

ણાંક બપવામાં બ્યા હોય તો

ં અપેષા રાખવી જોમએ તે બ પ્તતકા વણથવે છે . કેટલીક અપવાદૂપ સેવાવ

બના કરતાં પણ બહેતર કાયથ કરતી હોય છે અને તેમને બ પાંચમાંથી એક અથવા વધારે મવતતારમાં
અ્યંત યતમ હોવા તરીકે

ણાંક બપવામાં બવશે. બીી સેવાવમાં સધારા કરવાની જૂર હોમ શકે,

અથવા અમને ્યાં વધારે ગંભીર સમતયાવ જણાય ્યાં અમે તેમને અયો્ય હોવા તરીકે

ણાંક બપીએ

છીએ.
બ બધા
બપેલ

ણાંકોને ભેગા કરીને અમે દરે ક હોમને એક સરે રાશ

ણાંક બપીએ છીએ. દરે ક હોમમાં અમે

ણાંકો ાહેર રીતે દશાથવવા જૂરી હોય છે , એટલે તેના પોતટર માટે જોતાં રહેજો. એક સારા કેર

હોમમાં કદાચ હજ પણ કેટલાક મવતતારોમાં સધારા કરવાની જૂર હોમ શકે, પરં ત તે એકંદરે સારી હોવાન ં
અમને હજ પણ લાગે છે . જો તમને પોતટર ન દે ખાય તો તમારા કેર હોમને કહો તે દે ખાય તેવી રીતે
લગાવે.
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સારા કેર હોમમાં તમે સિામત હોવાની અપેષા રાખી શકો છો કારણ કે…


તે હોમ અને તેમાંના કોમ પણ સાધનોની સારી રીતે ાળવણી કરાયેલી હોય છે અને મેનેજરો
સલામતી વધારવાના યપાયો શોધે છે . તમને મવવાસ હોવો જોમએ કે તમારી ચીજવતતવ સહી
સલામત અને સરષષત છે .



તમે સલામત રહો તેની ખાતરી કરવા માટે જૂરી બવડતો સાથેનાં કમથચારીવ પરતી સં્યામાં
હંમેશાં ફરજ પર હોય છે .



તમારી પર દાદાગીરી ( લી) કરવા સામે, હેરાનગમત, ન્સાન થવા કે સતામણી થવા સામે તમારં
રષણ કરવામાં બવે છે . સતામણીમાં અવગણના અને નાણાંકીય હેરાનગમતનો પણ સમાવેશ થમ
ાય છે .



બનાવો અને અકતમાતો સામે કમથચારીવ ઝડપથી અને
હોય તો તેમની તપાસ કરે છે ) અને



્લી રીતે પગલાં લે છે (અને જો જૂર

લોમાંથી શીખે છે .

તમને કમથચારીવ વારા રષણ કરવામાં બવત ં હોવાની અને સલામતીની લાગણી થાય છે , તમારી
અસમથથતા અને અ્ય જૂરતો કંમ પણ હોય છતાં તમે ે કરવા માગતાં હો તે બાબતો કરવા
માટેની તમને એટલી જ તવતંરતા પણ મળી રહે છે .



કમથચારીવ તમને સલામતીપવથક દવાવ બપે છે અને તેનો યો્ય રીતે સંરહ કરે છે . શય હોય
્યાં, તમારી દવાવની પનઃમવચારણા કરવામાં હોમ તમને સામેલ કરે છે અને તમને બને તેટલાં
તવતંર રહેવામાં સહાયતા કરે છે .



હોમ તવ્છ અને બરો્યરદ રીતે સાફ રાખવામાં બવે છે ેથી તમને અથવા અ્ય રહેવાસીવને
ચેપ લાગવાનાં જોખમો અટકાવી શકાય.

સારં કેર હોમ અસરકારક હોવાની તમે અપેષા રાખી શકો છો કારણ કે…


ખોરાક તેમજ હોમનાં અ્ય પાસાં મવશે મનયમમત રીતે તમારાં મંત્યો પછવામાં બવે છે અને
તમારા અષભરાયો સતત રીતે સારા હોય છે .



તમને યો્ય ખોરાક અને પીણાં મળી રહે અને તે પરતા રમાણમાં હોય તેની કમથચારીવ ખાતરી કરે
છે .



કમથચારીવ પાસે તેમન ં કામ કરવા માટેની યો્ય ાણકારી, લાયકાતો અને બવડતો હોય છે ેથી
તમને સારી



ણવતાન ં ીવન મળી રહે.

તમારી સંભાળ, સારવાર અને સહાયતા માટે હંમેશાં તમારી પરવાનગી (મંજરી) એવી રીતે
માગવામાં બવે છે ેમાં તમને સમજ પડે. યો્ય હોય ્યાં તમારાં ટંબીજનો અને મમરોને પણ
તમારી સંભાળ ંગેના મનણથયોમાં સામેલ કરવામાં બવે છે .



તમારી બરો્યની જૂરતો તેમજ ંગત પસંદગીવની કમથચારીવને ખબર હોય છે અને તેવ
તમને શય તેટલી પસંદગી અને મનયંરણ બપે છે .
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કમથચારીવ ીપી ેવાં બરો્ય અને સામાજજક સંભાળના ્યવસામયકો સાથે વાતચીત કરે છે અને
તમારી તષબયત સારી રાખવા માટે યો્ય સમયે યો્ય પગલાં લે છે .



હોમમાં ્યારે કોમ સધારા વધારા કરવામાં બવે અથવા સાવટ કરવામાં બવે ્યારે તમારી પસંદ
અને જૂરતો મવશે પછવામાં બવે છે . હોમમાં કરવામાં બવતા કોમ પણ ફેરફારો તમને શય તેટલાં
વધારે તવતંર બનાવવા માટે કરવામાં બવે છે .

સારં કેર હોમ સંભાળજનક હોવાની તમે અપેષા રાખી શકો છો કારણ કે…


કમથચારીવ તમારી પાવથ મમકા, પસંદગીવ, બશાવ અને જૂરતો મવશે ાણે છે . બમાં તમારી
ંમર, અસમથથતા, ષલંગ (રી કે પૂષ), લંષગક વળખ, વણથ, ધમથ અથવા મા્યતા અથવા ામતયતા
(તમે લેતબીયન, ગે, વવામતય અથવા મવાતીય છો) ેવી બાબતોને કારણે હોય તેવી જૂરતોનો
સમાવેશ થમ ાય છે .



તમને તમારાં મંત્યો જણાવવા માટે રો્સાડહત કરવામાં બવે છે , પછી તમારી જૂરતો ભલે ગમે
તેટલી જડટલ હોય.



તમે એડવોકેટો (તમારા વતી બોલી શકે તેવાં લોકો) મેળવી શકો છો.



જો લા

પડત ં હોય, તો તમારા ીવનના ંત સમયે તમારી સંભાળ ંગે તમારી

ં જૂરતો છે

તેની પણ કમથચારીવને ખબર હોય છે .


કમથચારીવ તમારી સાથે ગૌરવપણથ અને માનપવથક ્યવહાર કરે છે . તેવ તમારી સાથે સમય
વીતાવે છે , મવવાસપણથ સંબધ
ં ો મવકસાવે છે અને તેમને તમારા તવાત્યની ષચંતા રહે છે .



તમને પરત ં એકાંત મળી રહે છે .



તમારાં મમરો અને ટંબીજનો તમને મળવા બવી શકે છે .

સારં કેર હોમ તમારી જૂરતો ર્યે રમતસાદા્મક હોવાની તમે અપેષા રાખી શકો છો કારણ કે…


તમારી સંભાળ, સારવાર અને સહાયતા લેષખત યોજનામાં જણાવેલ હોય છે ેમાં તમને ્ય્્તગત
રીતે યો્ય હોય તેવી સંભાળ મળે છે તેની ખાતરી કરવા માટે કમથચારીવએ

ં કર ં જૂરી છે તે

દશાથવેલ ં હોય છે .


તમે અને ્યાં યો્ય હોય ્યાં તમારાં ટંબીજનો બ યોજના બનાવવામાં સડિયપણે સામેલ થાવ
છો. દાખલા તરીકે, તમને નહાવા-ધોવા અને કપડાં પહેરવા ેવી ંગત સંભાળ કોણ પરી પાડે તે
ંગે તમે પોતે પસંદગી કરી શકવાં જોમએ.



તમારી જૂરતો અને પસંદગીવ બદલાય તે

જબ તમારી યોજનામાં ફેરફારો કરવામાં બવે છે ,

અને ે લોકોને તે ાણવાની જૂર હોય, ેમ કે, તમારી સંભાળ રાખતાં કમથચારીવ, તેમને તે મવશે
અયતન મવગતોની ાણ હોય છે .
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બ યોજનામાં તમારા સમર ીવન મવશે માડહતી સમાવેલી હોય છે , ેમ કે તમારાં લ્યો, તમારી
ષમતાવ અને તમે તમારી તષબયતન ં કેવી રીતે ્યાન રાખવા માગો છો. તમારા માટે કદાચ
બરો્યને લગતાં પગલાં લેવાની યોજના (હે્થ એ્શન ્લાન) પણ હોમ શકે .



તમને એકલતા ન લાગે તે માટે કમથચારીવ ઘણી મહેનત કરે છે . બ તેવ તમને તમારાં
ટંબીજનો અને મમરો સાથે સંપકથ માં રાખીને કરે છે .



કમથચારીવ તમને તમારા શોખની ર ૃમતવ કરવામાં અને તમે મ્છો તો સમાજમાં સંકળાવામાં
પણ મદદ કરે છે .



તમારે હો્તપટલ જવાની જૂર પડે, તો તે બને તેટલી સરળતાથી થાય તેની ખાતરી કરવા માટે
કમથચારીવ તમારી સાથે મળીને તેની સારી રીતે ગોઠવણ કરે છે .



જો તમને કોમ ષચંતાવ અને ફડરયાદો હોય, તો કમથચારીવ હંમેશાં તેને ગંભીરતાથી લે છે , તે ંગે
ઝીણવટથી તપાસ કરે છે અને યો્ય સમયની ંદર તેનો જવાબ બપે છે .

સારા કેર હોમની યો્ય દોરવણી કરવામાં આવતી હોવાની તમે અપેષા રાખી શકો છો કારણ કે…


મેનેજર કોણ છે અને ્યાંની જવાબદારી બીી કોમ ્ય્્ત હોય તો તે કોણ છે તેની તમને ખબર છે .



મેનેજરોને તેમની જવાબદારીવની ખબર છે અને તેવ હંમેશાં રમાષણક હોય છે , બાબતો ખોટી થાય
્યારે પણ.



કમથચારીવને તેમની પાસેથી
કામમાં

ં અપેષા રાખવામાં બવે છે તેની ખબર હોય છે અને તેવ તેમના

શ હોય છે .



મેનેજરો તેમના કમથચારીવને ટેકો બપવા યપલ્ધ હોય છે .



પોતાના સાથી કમથચારીવ, કેરરો અને અ્ય ્યવસામયકો ે સંભાળ પરી પાડતા હોય તે ંગેની
ષચંતાજનક બાબતો જણાવવાનો બ્મમવવાસ કમથચારીવમાં છે . બ ં થાય ્યારે તેમને ટેકો
બપવામાં બવે છે અને તેમની ષચંતાવ યપર ઝીણવટથી તપાસ કરવામાં બવે છે .
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તમારા કેર હોમ ંગે તમને લ ંતા હોય તો

ં કર ં

જો તમને અથવા તમે સંભાળ રાખતાં હો તે ્ય્્તને ખરાબ સંભાળનો અનભવ થાય તો તમે નીચેની
બાબતો કરી શકો છો.


તમારી લ ંતાવ કેર હોમને જણાવો
તમારી ષચંતાવ ંગે તમારે હોમના મેનેેરને કહે ં જોમએ. જો તેવ તરત જ તમારી ષચંતાવ
યપર કાયથવાહી ન કરી શકે, તો તમે તેમની શપચાડરક ફડરયાદ પધમત મારફતે બગળ વધી શકો
છો.
કાયદા અનસાર, દરે ક કેર હોમ પાસે ફડરયાદો હાથ ધરવા માટેની કાયથષમ પધમત હોવી ફરજજયાત
છે . હોમ વારા ેવી રીતે તમારી ફડરયાદ હાથ ધરવામાં બવી હોય તેનાથી જો તમે

શ ન હો, અને

તમારી તથામનક કાય્્સલ તમારી સંભાળ માટેના પૈસા ચકવતી હોય તો તો તમે તેમનો સંપકથ કરી
શકો છો.
જો તમને કેર હોમ અથવા કાય્્સલ તરફથી મળે લ જવાબથી સંતોષ ન થાય, તો તમે Local
Government Ombudsman (તથામનક સરકારી વ્્્સમેન)નો 0300 061 0614 પર ફોન કરીને
અથવા www.lgo.org.uk પર જમને સંપકથ કરી શકો છો. જો તમે તમારી સંભાળ માટે પોતે પૈસા
ચકવતાં હો અથવા કાય્્સલ પૈસા ચકવતી હોય, તો બ લા


પડે છે .

અમને કહો
સંભાળ ંગેના તમારા અનભવો તમે અમને કહો એમ અમે મ્છીએ છીએ. તેનાથી અમારે યારે ,
યાં અને કોન ં મનરીષણ કરવા જ ં તે નકી કરવામાં અને ભમવ્યમાં અ્ય લોકોની ખરાબ રીતે
સંભાળ રાખવામાં ન બવે તે માટેનાં પગલાં લેવામાં મદદ થાય છે .
સંભાળ ંગેના સારા અનભવો પણ અમે સાંભળવા મ્છીએ છીએ. તમારા તમામ અનભવો ંગે
અમને જણાવવાની સવોતમ રીત માટે છે ્લ ં બવરણન ં પાન ં જવ.
તથામનક હે્થ વોચ (Healthwatch) ેવાં તથામનક સહાય જથો અને તવૈ્્છક તેમજ સામાજજક
સંતથાવ પણ અમને સંભાળ ંગેના લોકોના અનભવો મવશે માડહતી બપે છે .
પરં ત, એ ાણવાન ં અગ્યન ં છે કે અમે તમારા વતી ફડરયાદ ન કરી શકીએ અથવા તમારા વતી
તેને બગળ ન વધારી શકીએ, કારણ કે તેમની તપાસ કરવાની અથવા યકેલ લાવવાની સતા
અમારી પાસે નથી.
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અમે કેવી રીતે ઈ્સપે્શનો કરીએ છીએ અને પગિાં િઈએ છીએ
કેર હોમનાં અમારાં મ્સપે્શનો સામા્ય રીતે અગાયથી ાણ કયાથ વગર કરવામાં બવે છે . અમે લોકો
સાથે તેમના સંભાળના અનભવો મવશે વાત કરવાની સાથે સાથે કમથચારીવ સાથે પણ વાતચીત કરીએ
છીએ અને કાયથપધમતવ તેમજ કાયથવાહીવ તપાસીએ છીએ. તમને મળતી સંભાળ મવશેની નંધો પણ
અમે જોમએ એ ં બને – તમારી માડહતીન ં રષણ કરવા માટેના કડક કાયદાવન ં અમારે પાલન કર ં
ફરજજયાત છે . અમારાં મ્સપે્શનોમાં અમે ઘણીવાર અ્ય મન્ણાતોનો પણ સમાવેશ કરીએ છીએ, ેમાં
ાહેર જનતાનાં એવાં સ્યો પણ હોય છે ેમને સંભાળની સેવાવના વપરાશનો અનભવ હોય. બ
લોકોને અમે 'અનભવથી મન્ણાત થયેલ' લોકો (Experts by Experience) કહીએ છીએ.
ે ધોરણોની અપેષા રાખવાનો દરે કનો અમધકાર છે (ેમને પાયાનાં ધોરણો કહે છે ) તે ધોરણો જો કોમ
કેર હોમ પરાં નડહ કરત ં હોવાન ં અમને જણાશે, તો અમે પગલાં લમ .ં બાબતો યો્ય કરવા માટે તેવ
ં કરશે તે કેર હોમે અમને જણાવ ં બવ્યક છે . અમે બ પણ કરી શકીએ છીએઃ


દં ડ કરવો અથવા વપચાડરક ચેતવણી બપવી;



હોમને કોમ નવાં રહેવાસીવ લેતાં અટકાવવા; અને



હોમ બંધ કરવાનાં પગલાં લેવાં (અ્યંત ગંભીર કેસોમાં).
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અમે તમને કેવી રીતે માહહતગાર રાખીએ છીએ
તમારા કેર હોમને મળે લા

ણાંક જોવા માટે અમારી વેબસામટ તપાસો. તમે કેર હોમના નામ, તથળ

અથવા પોતટકોડ નાખીને સચથ કરી શકો છો. અમારા અયતન મ્સપે્શન રીપોટથ માં અમને જોવા મળે લ
સારા કાયથ્યવહાર, અમને હોય તેવી કોમ ષચંતાવ, તેમજ તેમાં સધારા કરવા માટે

ં પગલાં લેવાન ં

અમે ક્ ં છે તેન ં વણથન બપેલ હશે. તમે બ પણ કરી શકોઃ


સંભાળના તમારા અનભવો મવશે અમને જણાવી શકો છો;



અમે મ્સપે્શનના નવા રીપોટો ્યારે રકામશત કરીએ ્યારે તે મમેમલથી મેળવવા માટે સામન
અપ કરી શકો છો;



અમારા અયતન સમાચારો મેળવવા માટે અમારા મામસક મ-્ ઝલેટર માટે સામન અપ કરી શકો
છો; અને



અમારં કામ બહેતર રીતે કરવામાં અમારી મદદ કરવા માટે અમારી ાહેર વનલામન ક્ મનટીમાં
જોડામ શકો છો.

અમારો સંપકક કેવી રીતે કરવો
અમને અહં ફોન કરોઃ 03000 616161 (રા્્િય દરો લા

પડે છે )

અમને અહં મમેમલ કરોઃ enquiries@cqc.org.uk
અહં અમારી વેબસામટ જવઃ www.cqc.org.uk
અમને બ સરનામે લખોઃ Care Quality Commission, Citygate, Gallowgate, Newcastle upon
Tyne, NE1 4PA
અમને ્વીટર અને ફેસ ક પર અનસરોઃ
@CareQualityComm
www.facebook.com/CareQualityCommission
બ પ્તતકા અમારી વેબસામટ પરથી અ્ય તવૂપોમાં ડાયનલોડ કરો. જો તમને બ પ્તતકા બીી કોમ
ભાષા અથવા તવૂપમાં જોમતી હોય તો અમારો સંપકથ કરો.
અમે તમારી માહહતીનો કેવી રીતે ઉપયોગ કરીએ છીએ
જો તમે અમને તમારા સંપકથ ની મવગતો બપી હશે, તો તમારી માડહતીન ં રષણ કરવામાં બવે અને તેના પર
સરષષત રીતે કાયથવાહી કરવામાં બવે તેની અમે હંમેશાં ખાતરી કરી .ં અમે સામા્ય રીતે તમારી પરવાનગી
લીધા વગર તમારી માડહતીની બપ-લે કરી ં નડહ, પરં ત એવા અપવાદૂપ સંજોગો કદાચ હોમ શકે ્યાં અમારે
બમ કરવાની જૂર પડે. તમે અમને બપશો તે કોમ પણ મવગતો અમે Data Protection Act 1998 (માડહતી
સરષાને લગતો કાયદો) અને અમારા Code of Practice on Confidential Personal Information (ખાનગી ંગત
માડહતીને લગતી બચાર સંડહતા) અનસાર રાખી ં (ે અમે અમારી વેબસામટ પર રકામશત કરીએ છીએ).
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