તમારી ડે્ટલ રે્ટીસ (દાંતના
દવાખાના) પાસેથી તમારે કયા
ધોરણની અપેષા રાસવી
જોઈએ?

ં્લે્ડમાં તમારી ડે્ટલ રે્ટીસ પાસેથી કેવા ધોરણની સંભાળની અપેષા રાસવી
જોઈએ અને જો તમને કોઈ ચ ંતા હોય તો તમારે

ં કર ં જોઈએ તેના વવશે આ

પ્તતકા તમને જણાવે છે . જો તમે તથાવનક ડે્ટલ રે્ટીસ શોધી ર્ાં હો, તો આનાથી
મદદ થઈ શકે છે . તમે પહેલેથી ેનો ઉપયોહ કરી ર્ાં હો તે સેવા પાસેથી તમારે

ં

અપેષા રાસવી જોઈએ તે સમજવામાં પણ આ તમારી મદદ કરી શકે છે .
કેર ્વોલલટી કમિશન (Care Quality Commission, CQC)
અમારં કામ તમારી તથાવનક ડે્ટલ અને ીપીની રે્ટીસો, હો્તપટલો તેમજ કેર હોમ
ેવી આરો્ય અને સામાજજક સંભાળની સેવાવની દે સરે સ અને વનરીષણ કરવાન ં છે .
તેવ તમને ઊ્

ણવતાની સંભાળ પ ૂરી પાડે છે તેની સાતરી કરવા માટે અમે આ

કરીએ છીએ. જો કોઈ સેવામાં

ધારા કરવાની જૂર હોય, તો તે કરવામાં આવે છે

તેની સાતરી કરવા અમે પહલાં લઈ .ં
અમે ્યારે દરે ક સેવાન ં વનરષણ કરીએ છીએ, ્યારે અમે હંમેશાં એ ાણકારી
મેળવીએ છીએ કે તેઃ



સલામત છે ;



અસરકારક છે ;



સંભાળજનક છે ;



લોકોની જૂરતો ર્યે રવતસાદા્મક છે ; અને



યો્ય દોરવણી કરવામાં આવતી છે કે નહહ.

ની ેનાં પાનાંમાં જણાવેલ ં છે કે તમારે (અથવા તમારા ટંબીજન કે વમરએ) સલામત,
અસરકારક, સંભાળજનક, લોકોની જૂરતો ર્યે રવતસાદા્મક તેમજ યો્ય દોરવણી
કરવામાં આવતી હોય તેવી ડે્ટલ રે્ટીસ પાસેથી
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ં અપેષા રાસવી જોઈએ.

તિારી ડે્ટલ રે્ટીસ સલાિત હોવાની તિે અપેષા રાખી શકો છો કારણ કે…


કમમ ારી તમારી સારવારની નંધો રાસે છે અને તે સ ોટ, સંપ ૂણમ તેમજ
અયતન હોય છે .



તમારા દાંતન ં આરો્ય વધારે બહડી ર્ ં હોય તો તેની કમમ ારી નંધ લે છે
અને તેમાં



ધારો કરવા માટે પહલાં લે છે .

કમમ ારી તમને સલામતીથી દવાવ આપે છે અને તેમનો યો્ય રીતે સંરહ કરે
છે .



્યાં હંમેશાં પ ૂરતી સં્યામાં, સા ી ાણકારી, આવડતો તેમજ અનભવ
ધરાવતાં કમમ ારીવ ફરજ પર હોય છે ેવ તમે સલામત હોવાની સાતરી કરે
છે .



તમને અથવા બીાં દદીવને

ેપ ન લાહે તે માટે તથળ અને સાધનો તવ્છ

અને આરો્યરદ રીતે સાફ રાસવામાં આવે છે .


જો કમમ ારીવને સલામતી ંહે કોઈ ચ ંતા જણાય તો તેવ તે જણાવે છે . કોઈ
પણ બનાવ બને તેની તેવ નંધ કરે છે અને જો તમને કોઈ ફહરયાદ હોય તો
રે્ટીસ તે ંહે યો્ય રીતે કાયમવાહી હાથ ધરે છે .



જો તમારી સંભાળ અથવા સારવારમાં કંઈક સોટં થાય, તો રે્ટીસ માફી માહે
છે અને તેવ તેમાંથી કેવી રીતે શીસશે તેમજ બીા દદીવ સાથે તે ં ફરી
થતાં રોકશે તેમ તમને જણાવે છે .

તિારી ડે્ટલ રે્ટીસ અસરકારક હોવાની તિે અપેષા રાખી શકો છો કારણ કે…


તમારી અપોઈ્ટમે્ટ માટેના કારણની કમમ ારી હંમેશાં તમારી સાથે

ામ કરે

છે અને તેમને તમારા તબીબી ઈવતહાસની સબર હોય છે .


તમારી સારવારના જદા જદા વવક્પો વવશે તેમજ તેમાં સંકળાયેલ સ મ વવશે
કમમ ારી તમને તપ્ટપણે સમાવે છે . આનાથી તમારા માટે કઈ સારવાર
સવોતમ છે તે નકી કરવામાં તમને મદદ થાય છે .
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તમે ્યારે તમારી સારવાર ંહે વનણમયો લો છો ્યારે તમારી સામે દાસલા
તરીકે , તમારી ંમર, ચલંહ (રી કે પૂષ), લંચહક વળસ, અસમથમતા, વણમ,
ધમમ અથવા મા્યતા, અથવા ાવતયતા (તમે લે્તબયન, હે, વિાવતય અથવા
વવાવતય હો) તેના કારણે કોઈ ભેદભાવ કરવામાં આવતો નથી.



જો તમને વધારે વન્ણાત સેવાની જૂરત હોય, તો રે્ટીસ તમને તે માટે રીફર
કરે છે . ્યારે આ ં થાય, ્યારે રે્ટીસ તમારી તમામ સંલ્ન તબીબી માહહતી
તેમને મોકલી આપે છે .

તિારી ડે્ટલ રે્ટીસ સંભાળજનક હોવાની તિે અપેષા રાખી શકો છો કારણ કે…


કમમ ારી તમારી સાથે દરે ક સમયે હૌરવપ ૂણમ અને માનપ ૂવમક ્યવહાર કરે છે .



કમમ ારી તમારી વાત સાંભળે છે અને તમારી સંભાળ ંહેના વનણમયો લેવામાં
તમારો સમાવેશ કરે છે .



સંભાળ અને સારવાર માટે સંમત થતાં પહેલાં તમને વવ ારવાનો અને રનો
પ ૂછવાનો પ ૂરતો સમય મળે છે .



તમને પ ૂરત ં એકાંત મળી રહે છે .



જો તમને કોઈ તનાવ, દસાવો અથવા અતવતથતા લાહે તો કમમ ારી તરત જ
તેનો રવતસાદ આપે છે .

તિારી ડે્ટલ રે્ટીસ રમતસાદા્િક હોવાની તિે અપેષા રાખી શકો છો કારણ કે…


ૂ હોય તે સમયે હોઠવવામાં આવે છે .
અપોઈ્ટમે્ટો શય તેટલી તમને અન ળ



અપોઈ્ટમે્ટની પધવત વાપરવામાં સહેલી છે અને તમને કામના સમા્ય
કલાકો વસવાયના સમયો સહહત, ઈમજ્સીમાં સારવાર મળી શકે છે .



તમે સેવા વવશે

ં વવ ારો છો તે રે્ટીસ તમને પ ૂછે છે અને સેવાવન ં

આયોજન કરતી વસતે તમારી જદી જદી જૂરતોને તેવ ્યાનમાં લે છે .
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કમમ ારીવ તમારી ંમર, ધમમ અથવા અસમથમતા ેવી બાબતોને ્યાનમાં લે
ૂ તા મજબના ફેરફારો કરી આપે
છે અને તેમનાથી બની શકે ્યાં તેવ અન ળ
છે .



રે્ટીસ મોડં ન થાય તેનો રયાસ કરે છે અને અપોઈ્ટમે્ટ માટે તમને બ
રાહ ન જોવી પડે તેવા રય્નો કરે છે .



તમે સહેલાઈથી ફહરયાદ કરી શકો છો. તમારી ફહરયાદના પહરણામથી જો તમે
શ ન હો તો

ં કર ં તે રે્ટીસ તમને જણાવે છે .

તિારી ડે્ટલ રે્ટીસની યો્ય દોરવણી કરવાિાં આવતી હોવાની તિે અપેષા
રાખી શકો છો કારણ કે …


રે્ટીસ માટે જવાબદાર ્ય્્ત તેની સેવાવની

ણવતા તેમજ સલામતી

ઉપર દે સરે સ રાસે છે અને કોઈ સમતયાવ હોય તો તે ઉકેલવાનાં પહલાં લે
છે .


રે્ટીસ તેના કમમ ારીવને ટેકો આપે છે અને તેમની સાથે માહહતીની આપ-લે
કરે છે , ેથી તેવ નવી બાબતો શીસી શકે અને તેમની કામની પધવતમાં
ધારા કરી શકે.



રે્ટીસ તેના દદીવ માટે ઊ્

ણવતાની સંભાળ પ ૂરી પાડવામાં કેટલ ં સારં

કાયમ કરી રહી છે તે ંહે રમાચણક અને વનસાલસ છે .


તમારી સંભાળ અને સારવારની નંધો સંપ ૂણમ અને સ ોટ છે , અને તેમને
રાસવા માટે



રે્ટીસ તમારાં મંત્યોની કદર કરે છે અને તમારા અચભરાયોનો ઉપયોહ
તેમની સેવામાં
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રચષત રીતે સંઘરવામાં આવે છે .
ધારા માટે કરે છે .

્ત

તિારી ડે્ટલ રે્ટીસ મવશે જો તિને કોઈ લ ંતાવ હોય તો

ં કર ં

જો તમને અથવા તમે સંભાળ રાસતાં હો તે ્ય્્તને સરાબ સંભાળ અથવા
સારવારનો અનભવ થયો હોય, તો તમે ની ેની બાબત કરી શકો છોઃ


તિારી લ ંતા ડે્ટલ રે્ટીસને જણાવો
તમારી ચ ંતાવ વવશે તમારે રે્ટીસ મેનેજરને કહે ં જોઈએ. જો તેવ તમારી
ચ ંતાવ ંહે તા્કાચલક પહલાં ન લઈ શકે , તો તમે તેમની શપ ાહરક
ફહરયાદ પધવતનો ઉપયોહ કરી શકો છો.
કાયદા અનસાર, દરે ક ડે્ટલ રે્ટીસ પાસે ફહરયાદો હાથ ધરવા માટેની
કાયમષમ પધવત હોવી ફરજજયાત છે .
જો તમારી ફહરયાદ NHSની સારવાર ંહે હોય અને તમારી ડે્ટલ રે્ટીસે
ેવી રીતે તમારી ફહરયાદ હાથ ધરી હોય તેનાથી જો તમે

શ ન હો, તો

તમારી તથાવનક NHS એહરયા ટીમ માટે વનલાઈન જવ. જો તમે હજ પણ
શ ન હો, તો તમે Parliamentary and Health Service Ombudsman
(પાલામમે્ટરી એ્ડ હે્થ સવવિસ વ્ડ્સમેન)નો 0345 015 4033 પર ફોન
કરીને અથવા www.ombudsman.org.uk પર જઈને સંપકમ કરી શકો છો.
તમારા અવધકારો www.nhs.uk/NHSConstitution પર સમાવવામાં આ્યા છે .
જો તમે તમારી સારવાર માટે ંહત રીતે (રાઈવેટ) પૈસા ચ ૂકવતાં હો, અને
તમારી ડે્ટલ રે્ટીસે ેવી રીતે તમારી ફહરયાદ હાથ ધરી હોય તેનાથી જો
તમે

શ ન હો, તો તમે Dental Complaints Service (ડે્ટલ ક્્લેઈ્્સ

સવવિસ)નો 08456 120540 પર ફોન કરીને અથવા
www.dentalcomplaints.org.uk પર જઈને સંપકમ કરી શકો છો.
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અિને કહો
સંભાળ ંહેના તમારા અનભવો તમે અમને કહો એમ અમે ઈ્છીએ છીએ.
તેનાથી અમારે યારે , યાં અને કોન ં વનરીષણ કરવા જ ં તે નકી કરવામાં
અને ભવવ્યમાં અ્ય લોકોની સરાબ રીતે સંભાળ રાસવામાં ન આવે તે
માટેનાં પહલાં લેવામાં મદદ થાય છે .
સંભાળ ંહેના સારા અનભવો પણ અમે સાંભળવા ઈ્છીએ છીએ. તમારા
તમામ અનભવો ંહે અમને જણાવવાની સવોતમ રીત માટે છે ્લ ં આવરણન ં
પાન ં જવ.
તથાવનક હે્થ વો

(Healthwatch) ેવાં તથાવનક સહાય જૂથો અને તવૈ્્છક

તેમજ સામાજજક સંતથાવ પણ અમને સંભાળ ંહેના લોકોના અનભવો વવશે
માહહતી આપે છે .
પરં ત, એ ાણવાન ં અહ્યન ં છે કે અમે તમારા વતી ફહરયાદ ન કરી શકીએ
અથવા તમારા વતી તેને આહળ ન વધારી શકીએ, કારણ કે તેમની તપાસ
કરવાની અથવા ઉકેલ લાવવાની સતા અમારી પાસે નથી.
અિે કેવી રીતે ઈ્સપે્શનો કરીએ છીએ અને પગલાં લઈએ છીએ
અમે ્યારે કોઈ ડે્ટલ સવવિસન ં વનરીષણ કરીએ છીએ ્યારે અમે લોકો સાથે
તેમના સંભાળના અનભવો વવશે વાત કરવાની સાથે સાથે કમમ ારીવ સાથે પણ
વાત કરીએ છીએ અને રે્ટીસમાં

ાલતી પધવતવ અને કાયમવાહીવ પણ

તપાસીએ છીએ. તમને મળતી સંભાળ વવશેની નંધો પણ અમે જોઈએ એ ં બને –
તમારી માહહતીન ં રષણ કરવા માટેના કડક કાયદાવન ં અમારે પાલન કર ં
ફરજજયાત છે . સામા્ય રીતે અમે અમારાં ઈ્સપે્શનોમાં દાંતની સંભાળના ષેરમાં
કામ કરતાં વન્ણાતો સહહત, અ્ય વન્ણાતોનો સમાવેશ કરીએ છીએ.
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ે ધોરણોની અપેષા રાસવાનો દરે કનો અવધકાર છે (ેમને પાયાનાં ધોરણો કહે છે )
તે ધોરણો જો કોઈ ડે્ટલ રે્ટીસ પ ૂરાં નહહ કરતી હોવાન ં અમને જણાશે, તો અમે
પહલાં લઈ .ં બાબતો યો્ય કરવા માટે તેવ

ં કરશે તે રે્ટીસે અમને જણાવ ં

આવ્યક છે . અમે આ પણ કરી શકીએ છીએઃ


દં ડ કરવો અથવા શપ ાહરક

ેતવણી આપવી; અને



ડે્ટલ રે્ટીસ બંધ કરી દે વા માટેનાં પહલાં લેવાં (અ્યંત હંભીર કેસોમાં).

અિે તિને કેવી રીતે િાહહતગાર રાખીએ છીએ
તમારી ડે્ટલ રે્ટીસ માટે ની વવહતો જોવા માટે અમારી વેબસાઈટ તપાસો. તમે

રે્ટીસના નામ, તથળ અથવા પોતટકોડ નાંસીને સ મ કરી શકો છો. જો અમે તમારી
રે્ટીસન ં ઈ્સપે્શન ક્ં હશે, તો અમને ્યાં જોવા મળે લ સારા ્યવહાર, અમને
કોઈ ચ ંતાવ છે કે નહહ અને અમે તેમને કોઈ પહલાં લેવાન ં ક્ ં છે કે નહહ તે
વવહતોન ં વણમન કરતો રીપોટમ તમે વાં ી શકો છો. તમે આ પણ કરી શકોઃ


સંભાળના તમારા અનભવો વવશે અમને જણાવી શકો છો;



અમે ઈ્સપે્શનના નવા રીપોટો ્યારે રકાવશત કરીએ ્યારે તે ઈમેઈલથી
મેળવવા માટે સાઈન અપ કરી શકો છો;



અમારા અયતન સમા ારો મેળવવા માટે અમારા માવસક ઈ-્્ ૂઝલેટર માટે
સાઈન અપ કરી શકો છો; અને



અમારં કામ બહેતર રીતે કરવામાં અમારી મદદ કરવા માટે અમારી ાહેર
વનલાઈન ક્્ ૂવનટીમાં જોડાઈ શકો છો.
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અિારો સંપકક કેવી રીતે કરવો
અમને અહં ફોન કરોઃ 03000 616161 (રા્્િય દરો લા

પડે છે )

અમને અહં ઈમેઈલ કરોઃ enquiries@cqc.org.uk
અહં અમારી વેબસાઈટ જવઃ www.cqc.org.uk
અમને આ સરનામે લસોઃ Care Quality Commission, Citygate, Gallowgate,
Newcastle upon Tyne, NE1 4PA
અમને ્વીટર અને ફેસબક પર અનસરોઃ
@CareQualityComm
www.facebook.com/CareQualityCommission
આ પ્તતકા અમારી વેબસાઈટ પરથી અ્ય તવૂપોમાં ડાઉનલોડ કરો. જો તમને
આ પ્તતકા બીી કોઈ ભાષા અથવા તવૂપમાં જોઈતી હોય તો અમારો સંપકમ કરો.
અિે તિારી િાહહતીનો કે વી રીતે ઉપયોગ કરીએ છીએ
જો તમે અમને તમારા સંપકમ ની વવહતો આપી હશે, તો તમારી માહહતીન ં રષણ કરવામાં આવે અને
તેના પર

રચષત રીતે કાયમવાહી કરવામાં આવે તેની અમે હંમશ
ે ાં સાતરી કરી .ં અમે સામા્ય રીતે

તમારી પરવાનહી લીધા વહર તમારી માહહતીની આપ-લે કરી ં નહહ, પરં ત એવા અપવાદૂપ
સંજોહો કદા

હોઈ શકે ્યાં અમારે આમ કરવાની જૂર પડે. તમે અમને આપશો તે કોઈ પણ

વવહતો અમે Data Protection Act 1998 (માહહતી

રષાને લહતો કાયદો) અને અમારા Code of

Practice on Confidential Personal Information (સાનહી ંહત માહહતીને લહતી આ ાર સંહહતા)
અનસાર રાસી ં (ે અમે અમારી વેબસાઈટ પર રકાવશત કરીએ છીએ).
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