
 

 

 

એક સારી હો્પિટલ પાસેથી તમે 
  ંઅપેષા રાખી શકો? 
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જો તમને (અથવા તમારા  ટ ંબના કોમ સ્ય અથવા મમરને) ં્લે્ડમા ંહો્પપટલમા ં
સભંાળ, સારવાર અથવા સહાયતા મળતી હોય તો એક સારી સેવા પાસેથી તમે   ં
અપેષા રાખી શકો તેના મવશે બ પ ્ પતકા તમને કહશેે.  
 

કેર ્વોલલટી કમિશન (Care Quality Commission, CQC) 

અમાર ં કામ તમારી પથામનક હો્પપટલો, કેર હોમ અન ેીપીની રે્ટીસો ેવી બરો્ય 

અને સામાજજક સભંાળની સેવાવન  ંમનરીષણ કરવાન  ંછે. બ સેવાવ તમને ઊ્ચ 

 ણવતાની સભંાળ પરૂી પાડ ેછે તેની ખાતરી કરવા માટે અમ ેતેમન  ંમનરીષણ કરીએ 

છીએ અન ેતેમને 'અ્યતં યતમ', 'સારી', 'સ ધારાની જૂરત હોવાની' અથવા 'અયો્ય' 

ના  ણાકંો બપીએ છીએ. જો કોમ સેવામા ંસ ધારા કરવાની જૂર હોય, તો તે કરવામા ં
બવ ેછે તેની ખાતરી કરવા અમ ેપગલા ંલમ  .ં  
 

અમે ્યારે દરેક સેવાન  ંમનરષણ કરીએ છીએ, ્યારે અમ ેહમંેશા ંએ ાણકારી 
મેળવીએ છીએ કે તેઃ 

 સલામત છે; 

 અસરકારક છે; 

 સભંાળજનક છે; 

 લોકોની જૂરતો ર્ય ેરમતસાદા્મક છે; અન ે

 યો્ય દોરવણી કરવામા ંબવતી છે કે નહહ. 
 

ે હો્પપટલ સેવાન ેઅમે યપરો્ત દરેક પાચં મવપતારોમા ંસારી હોવા તરીકે  ણાકં 
બ્યા હોય તેની પાસેથી તમારે   ંઅપેષા રાખવી જોમએ તે બ પ ્ પતકા વણણવ ેછે. 

કેટલીક અપવાદૂપ સેવાવ બના કરતા ંપણ બહતેર કાયણ કરતી હોય છે અન ેતેમને 

બ પાચંમાથંી એક અથવા વધારે મવપતારમા ંઅ્યતં યતમ હોવા તરીકે  ણાકં 
બપવામા ંબવશ.ે બીી સવેાવમા ંસ ધારા કરવાની જૂર હોમ શકે, અથવા અમન ે

્યા ંવધારે ગભંીર સમપયાવ જણાય ્યા ંઅમે તેમને અયો્ય હોવા તરીકે  ણાકં 
બપીએ છીએ. 
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બ બધા  ણાકંોને ભેગા કરીને અમ ેતમારી હો્પપટલને એક સરેરાશ  ણાકં બપીએ 

છીએ. દરેક હો્પપટલમા ંઅમ ેબપેલ  ણાકંો ાહરે રીતે દશાણવવા જૂરી હોય છે, 

એટલે તેના પોપટર માટે જોતા ંરહજેો. એક સારી હો્પપટલમા ંકદાચ હજ  પણ કેટલાક 
મવપતારોમા ંસ ધારા કરવાની જૂર હોમ શકે, પરંત   તે એકંદરે સારી હોવાન  ંઅમન ેહજ  
પણ લાગ ેછે. જો તમને પોપટર ન દેખાય તો હો્પપટલને કહો તે દેખાય તેવી રીતે 

લગાવ.ે
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સારી હો્પિટલિા ંતિે સલાિત હોવાની અિેષા રાખી શકો છો કારણ કે… 

 ્યા ંહમંેશા ંયો્ય બવડતો, ાણકારી તેમજ અન ભવ ધરાવતા ંપરૂતી સં્ યામા ં
કમણચારીવ ફરજ પર હાજર હોય છે. 

 તમારી સલામતી પરના ંકોમ સભંમવત જોખમોની કમણચારી તપાસ રાખતા ંરહ ે
છે. દાખલા તરીકે, તમારી તબબયત વધારે બગડી રહી હોવાની મનશાનીવ માટે 
તેવ ્યાન રાખતા ંહોય  અન ેતે પછી તેમા ંસ ધારા કરવા માટે પગલા ંલ ેછે. 

 જો તમારી સભંાળ અથવા સારવારમા ંક   ંખોટ ં થાય તો તે કેવી રીતે અન ેશા 
માટે થ   ંતેની હો્પપટલ તપાસ કરે છે, તમારી માફી માગવામા ંબવ ેછે અન ે

સ ધારા કરવા માટે તેમજ બ   ંઅ્ય લોકો સાથ ેન થાય તે માટે તેવ   ંકરશે 
તે હો્પપટલ તમને કહ ેછે. 

 ેમના પર કોમ રકારે જોખમ હોમ શકે તેવા ંબાળકો,  વાન લોકો અન ેપ ્ ત 

વયના ંલોકોન ેન ્ સાન થવા સામ ેસ રબષત રાખવામા ંબવ ેછે તેની ખાતરી 
કરવા માટે કમણચારીવ ખાસ ્યાન રાખ ેછે. 

 કમણચારીવ ્યા ંજૂર જણાય ્યા ંસલાહ માટે પોતાના સાથી કમણચારીને પછેૂ 

છે. 

 તમારી ંગત નંધો સપંણૂણ અન ેસચોટ હોય છે અન ેતમેન ેખાનગી રાખવા 
માટે સ રબષત રીતે સરંહ કરવામા ંબવ ેછે. 

 મમજ્સીવ અન ે્યપત સમયો દર્યાન કેવી રીતે કાયણવાહીવ કરવી તે માટે 
હો્પપટલ પાસ ેયોજનાવ હોય છે. 

 હો્પપટલ પવ્છ હોય છે અન ેચેપ લાગવાન  ંજોખમ બને તેટલ  ંવછ ંહોય 

તેની કમણચારીવ ખાતરી કરે છે. 
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સારી હો્પિટલ અસરકારક હોવાની તિે અિેષા રાખી શકો છો કારણ કે… 

 તમને શય તેટલા ંતદં રપત રાખવા માટે શેની જૂર છે તે ડો્ટરો અન ેઅ્ય 

કમણચારીવ સમે છે. બમા ંતમને પરૂત   ંખાવા અન ેપીવા મળી રહ ેતેની 
ખાતરી કરવાનો પણ સમાવશે થાય છે. 

 કમણચારીવ પાસ ે્યવસામયક માગણદશણન અન સાર તમારી સારવાર કરવા માટે 
યો્ય ાણકારી, લાયકાતો, બવડતો અને અન ભવો છે. 

 તમારી સભંાળના વહીવટમા ંમદદ માટે તેમને જૂરી માહહતી, ેમ કે તમારી 
તબીબી નંધો કમણચારીવ મેળવી શકે છે અન ેતમારી સારવાર સમજવામા ં
તેવ તમારી મદદ કરે છે. 

 તમારી સભંાળ અથવા સારવાર માટે હમંેશા ંતમારી પરવાનગી (મજૂંરી) 
માગવામા ંબવ ેછે. જો તમને જૂર હશ ેતો મનણણયો લેવામા ંકમણચારી તમને 

સહાયતા કરશ.ે 

 તમારી સભંાળ સારી રીતે સ મનયોજજત કરવામા ંબવે છે તેની ખાતરી કરવા 
માટે જ દી જ દી ટીમો સાથ ેમળીને કામ કરે છે. 

 હો્પપટલ તેના ંપહરણામોની બીી હો્પપટલો સાથ ેસરખામણી કરે છે અન ેતેવ 

બ સરખામણીમા ંબહતેર છે.  

 

સારી હો્પિટલ સભંાળજનક હોવાની તિે અિેષા રાખી શકો છો કારણ કે… 

 તમારી સાથ ેગૌરવપવૂણક, મવનરતા તેમજ માનપવૂણક ્યવહાર કરવામા ંબવ ે

છે અન ેકમણચારીવ સહાયક છે તેમજ તમારી હફકર કરતા ંહોવાન  ંતમને લાગે 
છે. 

 તમારી સભંાળ ંગેના મનણણયોમા ંતમને સામેલ કરવામા ંબવ ેછે અન ે

કમણચારીવ તમારી સાથે વાત કરવામા ંસમય બપ ેછે. 

 તમારી સભંાળ, સારવાર અન ેબીમારીની મવગતો એવી રીતે સમાવવામા ં
બવ ેછે ેથી તમને તેમા ંસમજ પડ.ે 
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 તમને મદદની જૂર હોય અન ેતમને કદાચ શેની જૂર પડી શકે તેનો પહલેેથી 
મવચાર કરવા માગતા ંહો ્યારે કમણચારીવ સહાન મૂત દાખવે છે. 

 તમને પરૂત   ંએકાતં મળી રહ ેછે. 

 તમારી સભંાળ અન ેસારવાર ંગે લાગણીશીલ રીતે પહંચી વળવામા ં
કમણચારીવ તમારી અને તમારા ંપવજનોની મદદ કરે છે અન ેતેવ તમારા ં
મમરો અન ે  ટ ંબીજનો સાથ ેસપંકણમા ંરહવેામા ંમદદ કરે છે. 

 તમારા પોતાના બરો્યન  ં્યાન રાખવામા ંઅન ેતમને બન ેતેટલા ંપવતરં 

રહવેામા ંકમણચારીવ મદદ કરે છે. 

 

સારી હો્પિટલ તિારી જૂરતો ર્યે રમતસાદા્િક હોવાની તિે અિેષા રાખી શકો 
છો કારણ કે… 

 તમારી સભંાળ અન ેસારવારન  ંબયોજન કરતી વખત ેહો્પપટલ તમારી 
્ય્્તગત જૂરતોનો મવચાર કરે છે.  

 તમારી ંમર, અસમથણતા, બલંગ (રી કે પ ૂ ષ), લંબગક વળખ, વણણ, ધમણ 
અથવા મા્યતા અથવા ામતયતા (તમે લેપબીયન, ગ,ે વિામતય અથવા 
મવાતીય છો) ેવી બાબતોન ે્યાનમા ંલમન ે્યા ંશય હોય ્યા ંતે 

અન ળૂતા  જબના ફેરફારો કરે છે. 

 શય હોય ્યા ંસ ધી, તમને અન ળૂ હોય તે સમયે તમે સેવાવનો યપયોગ 

કરી શકો છો. 
 અપોમ્ટમે્ટની પધમત દરેકજણ માટે વાપરવામા ંસહલેી છે, 

 રાહ જોવાના લાબંા સમય, મોડ  ંથવાન  ંતેમજ  લાકાતો રદ કરવાન  ંટાળવાના 
હો્પપટલ રયાસ કરે છે.  

 તમારી સભંાળ કે સારવારને કદાચ અસર કરી શકે તેવા કોમ ફેરફારો કે મવષેપો 
ંગે કમણચારીવ તમને ાણ કરે છે. 
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 તમે સહલેામથી બચંતા યઠાવી શકો છો કે ફહરયાદ કરી શકો છો. જો તમે તેમ 

કરો, તો તમારી ફહરયાદ ગભંીરતાથી લેવામા ંબવ ેછે અન ેહો્પપટલ તેનો 
ઝડપથી રમતસાદ બપ ેછે તેમજ કોમ જૂરી સ ધારા હોય તો તે કરે છે. 

 

સારી હો્પિટલની યો્ય દોરવણી કરવાિા ંઆવતી હોવાની તિે અિેષા રાખી શકો 
છો કારણ કે… 

 

 સલામત, ઊ્ચ  ણવતાની, કૂણામય સભંાળ પરૂી પાડવાન  ંહો્પપટલના દરેક 
પતરે જવાબદાર હોય તે લોકો માટે અગ્યન  ંછે. 

 હો્પપટલ કેટલ  ંસાર ં કાયણરદશણન કરી રહી છે તે ંગે મનખાલસ છે. 

 હો્પપટલ તમારા ંમતં્યો સાભંળે છે અને તમારા વળતા અબભરાયોનો યપયોગ 

તેવ ે રીતે સેવાવ પરૂી પાડ ેછે તેમા ંસ ધારા માટે કરે છે. 

 બચંતાવ યઠાવવા માટે હો્પપટલ કમણચારીવને રો્સાહહત કરે છે અન ેતેવ ે 

કહવેા માગતા ંહોય તે સાભંળે છે. કોમ પણ બચંતાવની તપાસ કરવામા ંઅન ે

તેના પર પગલા ંલેવામા ંબવ ેછે. 

 

તિારી હો્પિટલ ંગે તિને લ ંતા હોય તો   ંકર   ં
 

જો તમને અથવા તમે સભંાળ રાખતા ંહો તે ્ય્્તન ેખરાબ સભંાળનો અન ભવ 

થાય તો તમે નીચેની બાબતો કરી શકો છો. 
 

 તિારી લ ંતાવ હો્પિટલને જણાવો 
 

તમારી બચંતાવ ંગ ેતમારે હો્પપટલના કમણચારીને કહે   ંજોમએ. જો તેવ 

તરત જ તમારી બચંતાવ યપર કાયણવાહી ન કરી શકે, તો તમે હો્પપટલની 
શપચાહરક ફહરયાદ પધમત મારફત ેબગળ વધી શકો છો.  
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કાયદા અન સાર, દરેક હો્પપટલ પાસ ેફહરયાદો હાથ ધરવા માટેની કાયણષમ 

પધમત હોવી ફરજજયાત છે. જો તમે NHS હો્પપટલ મવશે ફહરયાદ કરવા માગતા ં
હો, તો તમારા અમધકારો છે, ે www.nhs.uk/NHSConstitution પર 
સમાવવામા ંબ્યા છે.  

 

NHS હો્પપટલે ેવી રીતે તમારી ફહરયાદ પર કાયણવાહી કરી હોય તેનાથી જો 
તમે  શ ન હો, તો તમે Parliamentary and Health Service Ombudsman 

(પાલાણમે્ટરી એ્ડ હે્ થ સમવિસ વ્ડ્સમેન)નો 0345 015 4033 પર ફોન 

કરીને અથવા www.ombudsman.org.uk પર સપંકણ કરી શકો છો. 
 

NHS િારા ચલાવવામા ંન બવતી હોય તેવી કોમ હો્પપટલે ેવી રીતે તમારી 
ફહરયાદ હાથ ધરી હોય તેનાથી જો તમે  શ ન હો, તો તમે Independent 

Sector Complaints Adjudication Service (મ્ડીપે્ડ્ટ સે્ટર ક્્લેમ્્સ 

એ્્  ડીકેશન સમવિસ)નો 020 3713 1746 પર ફોન કરીને અથવા 
www.iscas.org.uk પર સપંકણ કરી શકો છો. 
 

 અિને કહો 
સભંાળ ંગેના તમારા અન ભવો તમે અમને કહો એમ અમ ેમ્છીએ છીએ. 

તેનાથી અમારે યારે, યા ંઅન ેકોન  ંમનરીષણ કરવા જ   ંતે નકી કરવામા ં
અન ેભમવ્યમા ંઅ્ય લોકોની ખરાબ રીતે સભંાળ રાખવામા ંન બવ ેતે 

માટેના ંપગલા ંલેવામા ંમદદ થાય છે. 
 

સભંાળ ંગેના સારા અન ભવો પણ અમે સાભંળવા મ્છીએ છીએ. તમારા 
તમામ અન ભવો ંગે અમન ેજણાવવાની સવોતમ રીત માટે છે્લ  ંબવરણન  ં
પાન  ંજ વ.  

 

http://www.ombudsman.org.uk/
http://www.iscas.org.uk/
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પથામનક હે્ થ વોચ (Healthwatch) ેવા ંપથામનક સહાય જૂથો અન ેપવૈ્્છક 
તેમજ સામાજજક સપંથાવ પણ અમન ેસભંાળ ંગેના લોકોના અન ભવો મવશે 

માહહતી બપે છે. 

 

પરંત  , એ ાણવાન  ંઅગ્યન  ંછે કે અમ ેતમારા વતી ફહરયાદ ન કરી શકીએ 

અથવા તમારા વતી તેન ેબગળ ન વધારી શકીએ, કારણ કે તેમની તપાસ 

કરવાની અથવા યકેલ લાવવાની સતા અમારી પાસ ેનથી.  
 

અિે કેવી રીતે ઈ્સિે્શનો કરીએ છીએ અને િગલા ંલઈએ છીએ 
 

અમે ્યારે કોમ હો્પપટલન  ંમનરીષણ કરીએ છીએ ્યારે અમ ેલોકો સાથ ેતેમના 
સભંાળના અન ભવો મવશે વાત કરવાની સાથ ેસાથ ેહો્પપટલની કાયણપધમતવ તેમજ 

કાયણવાહીવ પણ તપાસીએ છીએ. તમને મળતી સભંાળ મવશેની નંધો પણ અમ ે

જોમએ એ   ંબન ે– તમારી માહહતીન  ંરષણ કરવા માટેના કડક કાયદાવન  ંઅમારે 
પાલન કર   ંફરજજયાત છે. અમારા ંમ્સપે્શનોમા ંઅમ ેઘણીવાર અ્ય 

મન્ણાતોનો પણ સમાવેશ કરીએ છીએ, ેમા ંાહરે જનતાના ંએવા ંસ્યો પણ 

હોય છે ેમને સભંાળની સેવાવના વપરાશનો અન ભવ હોય. બ લોકોન ેઅમ ે

'અન ભવથી મન્ણાત થયેલ' લોકો (Experts by Experience) કહીએ છીએ. 

 

ે ધોરણોની અપેષા રાખવાનો દરેકનો અમધકાર છે (ેમને પાયાના ંધોરણો કહ ેછે) 

તે ધોરણો જો કોમ હો્પપટલ પરૂા ંનહહ કરતી હોવાન  ંઅમન ેજણાશે, તો અમ ે

પગલા ંલમ  .ં બાબતો યો્ય કરવા માટે તેવ   ંકરશ ેતે રે્ટીસે અમન ેજણાવ   ં
બવ્યક છે. અમ ેબ પણ કરી શકીએ છીએઃ 
 દંડ કરવો અથવા વપચાહરક ચેતવણી બપવી; 
 જો દદીવન ેગભંીર ન ્ સાન થવાન  ંજોખમ હોય તો તે સભંાળની સેવાવમા ં

તેમને દાખલ થતા ંઅટકાવવા; અન ે 

 હો્પપટલ બધં કરવા માટેના ંપગલા ંલેવા ં(અ્યતં ગભંીર કેસોમા)ં. 
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અિે તિને કેવી રીતે િાહહતગાર રાખીએ છીએ 

તમારી હો્પપટલ માટેની મવગતો જોવા માટે અમારી વેબસામટ તપાસો. તમે 

હો્પપટલના નામ, પથળ અથવા પોપટકોડ નાખીન ેસચણ કરી શકો છો. અમારા 
અયતન મ્સપે્શન રીપોટણમા ંઅમન ેજોવા મળેલ સારા કાયણ્યવહાર, અમન ેહોય 

તેવી કોમ બચંતાવ, તેમજ તેમા ંસ ધારા કરવા માટે   ંપગલા ંલેવાન  ંઅમ ેક્  ંછે 

તેન  ંવણણન બપેલ હશ.ે તમ ેબ પણ કરી શકોઃ 
 સભંાળના તમારા અન ભવો મવશે અમન ેજણાવી શકો છો; 
 અમ ેમ્સપે્શનના નવા રીપોટો ્યારે રકામશત કરીએ ્યારે તે મમેમલથી 

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

સામન અપ કરી શકો છો; અન ે

 અમાર ં કામ બહતેર રીતે કરવામા ંઅમારી મદદ કરવા માટે અમારી ાહરે 
વનલામન ક્ મૂનટીમા ંજોડામ શકો છો. 
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અિારો સિંકક કેવી રીતે કરવો 
 

અમને અહં ફોન કરોઃ 03000 616161 (રા્્િય દરો લા   પડ ેછે)  

અમને અહં મમેમલ કરોઃ enquiries@cqc.org.uk 

અહં અમારી વેબસામટ જ વઃ www.cqc.org.uk 

અમને બ સરનામ ેલખોઃ Care Quality Commission, Citygate, Gallowgate, 

Newcastle upon Tyne, NE1 4PA 

અમને ્વીટર અન ેફેસ  ક પર અન સરોઃ  

 @CareQualityComm 

 www.facebook.com/CareQualityCommission 

બ પ ્ પતકા અમારી વેબસામટ પરથી અ્ય પવૂપોમા ંડાયનલોડ કરો. જો તમને 

બ પ ્ પતકા બીી કોમ ભાષા અથવા પવૂપમા ંજોમતી હોય તો અમારો સપંકણ કરો. 
 

અિે તિારી િાહહતીનો કેવી રીતે ઉિયોગ કરીએ છીએ 

જો તમે અમન ેતમારા સપંકણની મવગતો બપી હશ,ે તો તમારી માહહતીન  ંરષણ કરવામા ંબવ ેઅને 
તનેા પર સ રબષત રીત ેકાયણવાહી કરવામા ંબવે તનેી અમ ેહમંશેા ંખાતરી કરી  .ં અમે સામા્ય રીત ે

તમારી પરવાનગી લીધા વગર તમારી માહહતીની બપ-લ ેકરી   ંનહહ, પરંત   એવા અપવાદૂપ 

સજંોગો કદાચ હોમ શકે ્યા ંઅમારે બમ કરવાની જૂર પડે. તમ ેઅમને બપશો તે કોમ પણ 

મવગતો અમ ેData Protection Act 1998 (માહહતી સ રષાને લગતો કાયદો) અન ેઅમારા Code of 

Practice on Confidential Personal Information (ખાનગી ંગત માહહતીને લગતી બચાર સહંહતા) 
અન સાર રાખી   ં(ે અમ ેઅમારી વબેસામટ પર રકામશત કરીએ છીએ). 


