Gujarati – How to complain about health care or social care service
સ્વાસ્્ય અથવા સામાજિક સંભાળ સેવા વવશે કેવી રીતે ફરરયાદ કરવી
આ માહિતી વિશે
ભલે સ્િાસ્્ય સેિા અથિા સામાજિક સંભાળ સેિાઓનો ઉપયોગ કરતી િખતે મોટાભાગનાં
લોકોને કોઈ સમસ્યા નડતી નથી, તેમ છતાં ક્યારે ક ખોટં થઈ શકે છે . આ માહિતી તમને એ
સમજાિે છે કે તમે પ્રાપ્ત કરી િોય તેિી સંભાળ વિશે િો તમે, અથિા તમારા કટંબનાં કોઈ
સભ્ય ફહરયાદ કરિા માગતા િોય, તો શ ં કરવ ં િોઈએ.
કેિી રીતે ફહરયાદ કરિી
ફહરયાદ કરિા માટે તમે કોનો સંપકક કરશો તેનો આધાર આનાં પર છે ેઃ
– તમે સ્િાસ્્ય સંભાળ અથિા સામાજિક સંભાળ વિશે ફહરયાદ કરી રહ્યા છો કે કેમ, અને
– તે સંભાળને જાિેર ભંડોળ દ્વારા ચ ૂકિિામાં આિી છે કે પછી તમે જાતે તમારા માટે તેની
ચ ૂકિણી કરી છે .
તે સામાન્ય રીતે એક સારો વિચાર છે કે િો ફહરયાદ મૌખખક રીતે કરિામાં આિી િોય તો તમે
શ ં કહ્ ં િત ં અને કોને કહ્ ં િત ં તેની એક નોંધ (રે કૉડક ) સાચિિામાં આિે. તમારી ફહરયાદ કરતી
િખતે શ ં તમને વિના મ ૂલ્યે મદદ, સલાિ અને ટે કો મળી શકે છે કે કે મ તેના વિશે તમારં
સ્થાવનક Healthwatch તમને િણાિી શકશે.

સ્વાસ્્ય સેવા વવશે કેવી રીતે ફરરયાદ કરવી
(1) એન.એચ.એસ.નાં ભંડોળથી ચાલતી સેિાઓમાંથી તમે જે સંભાળ પ્રાપ્ત કરી છે તેનાથી િો
તમે નાખશ િો (પછી ભલે તે સેિા એક સ્િતંત્ર પ ૂરી પાડનારા પાસેથી િતી), તો તમને
ફહરયાદ કરિાનો અવધકાર છે .
(2) તમે જેનાં વિશે નાખશ િતા તે એન.એચ.એસ.ની સેિા માટે ફહરયાદની કાયકપદ્ધવત વિશેની
નકલ િોિા અને મેળિિા માટે પ ૂછો. આ તમને કિેશે કે તમારે કોનો સંપકક કરિો િોઈએ,
તમારી ફહરયાદ તેઓ કેિી રીતે િાથમાં લેશે તેમિ તમારી ફહરયાદથી તેઓ શ ં શીખ લેશે.
(3) તમારી ફહરયાદ તમારે કોને કરિી િોઈએ તે તમે પસંદ કરી શકો છો, તમારે કાં તોેઃ
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a. એન.એચ.એસ.નાં ભંડોળથી ચાલતી સેિાનો સીધો િ સંપકક કરિો િોઈએ [િૉસ્સ્પટલ,
જી.પી. પ્રૅક્ટટસ (વ્યાિસાવયક સેિા ચલાિતા સામાન્ય ખચહકત્સક), ડેક્ન્ટસ્ટ, િગેરે].
અથિા
b. એન.એચ.એસ.ની સંસ્થા પાસે તમારી ફહરયાદ લઇ િઇ શકો છો જે સેિા માટે ની
ચ ૂકિણી કરે છે ેઃ
(i) િો તમારી ફહરયાદ િૉસ્સ્પટલ, એન.એચ.એસ.ની સમદાય સેિા અથિા કેિી રીતે
તમારં સ્થાવનક એન.એચ.એસ. નૈદાવનક આયોખગક જૂથ (NHS

Clinical

Commissioning Group) સેિાઓ ખરીદે છે તે વિશે િોય, તો તમારા સ્થાવિક
એિ.એચ.એસ. િૈદાવિક આયોગિક જૂથ (Local NHS Clinical Commissioning
Group)નો સંપકક કરો.
(ii) િો તમારી ફહરયાદ જી.પીઝ. (સામાન્ય ખચહકત્સકો), ડેન્ટલ સેિાઓ, સમદાય
ફામકવસસ્્સ (ઔષધ-વનમાકતા/વિક્રેતાઓ), િાઇ સ્રીટ ઑપ્ટોમેહરસ્્સ અથિા
કેટલીક

‘વિશેવષત’

એન.એચ.એસ. સેિાઓ વિશે

િોય, તો

કૃપા

કરીને

એિ.એચ.એસ. ઈંગ્લેન્ડ (NHS England)નો સંપકક કરો.
(4) તમે તમારી ફહરયાદ વ્યસ્ટતગત રીતે, ટે ખલફોન દ્વારા, ઈ-મેઇલથી અથિા પત્રથી કરી શકો
છો. આનાં િડે એન.એચ.એસ. સેિાને તમારે કદાચ કોઇ સમસ્યા િોય તો તેની તરફ ધ્યાન
આપિાનો અને તમારા માટે સ્સ્થવત સધારિા-બદલિાનો મોકો મળશે. િો તમે તમારી
ફહરયાદ ટેખલફોન દ્વારા અથિા વ્યસ્ટતગત રીતે કરતા િો, તો તમારે તમારી ફહરયાદની
લેખખત નકલ મેળિિી િોઈએ.
(5) િો તમને િજ પણ ખાતરી ન િોય કે કોને ફહરયાદ કરિી િોઈએ તોેઃ કોઈપણ
એન.એચ.એસ.ની સંસ્થાનો અથિા તો એન.એચ.એસ. પી.એ.એલ.એસ.ની સેિાનો સંપકક
કરો અને તેઓ એ બાબતેની ખાતરી કરશે કે તમારી ફહરયાદ એિી યોગ્ય વ્યસ્ટતઓને જાય
છે કે જેઓ તમને મદદ કરી શકશે. તમે તમારા સ્થાવનક Healthwatchનો પણ સંપકક કરી
શકો છો કે જેઓ તમને તમારી ફહરયાદ કરિા માટેની શ્રેષ્ઠ િગ્યાન ં વનદે શન કરશે.

ુ િ હો
તમિે જે િવાબ મળ્યો તેિાંથી િો તમે સંતષ્ટ


િો તમને તમારી ફહરયાદના પહરણામથી, અથિા તો તે બાબતે કેિી રીતે િિેિાર
કરિામાં આવ્યો િતો તેનો સંતોષ ન િોય તો તમારી પાસે સ્િાસ્્ય સેિા ઑમ્બડ્ઝ્મૅન
[જાિેર {સરકારી} સત્તાધારીઓ સામે લોકોની ફહરયાદોની તપાસ કરિા માટે નીમેલો
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અવધકારી] (Health Service Ombudsman)ને તમારી ફહરયાદ અંગે તપાસ કરાિિાન ં
કિેિાનો અવધકાર છે . આ એક વિના મ ૂલ્યની સ્િતંત્ર સેિા છે .


તેઓ સામાન્ય રીતે ત્યારે િ ફહરયાદ અંગે તપાસ કરશે જ્યારે એન.એચ.એસ. તેને
સધારિા માટે નો મોકો લઈ ચ ૂક્ ં િોય.



િો તેઓ એિો વનષ્કષક કાઢે કે એન.એચ.એસે. સ્સ્થવત બગાડી નાખી છે , તો સ્સ્થવત સાચી
પ્રસ્થાવપત કરિા માટે તેઓ ભલામણો કરી શકે છે .

તમે ઑમ્બડ્ઝ્મૅિ [જાહેર {સરકારી} સત્તાધારીઓ સામે લોકોિી ફરરયાદોિી તપાસ કરવા માટે
િીમેલો અવધકારી] (Ombudsman)િો આિાં પર સંપકક કરી શકો છે ેઃ
0345 015 4033
ઈમેઇલ phso.enquiries@ombudsman.org.uk
િો તમે બિેરા િો અથિા તો પ્રમાણભ ૂત ટે ખલફોન િાપરિા માટે ની સમસ્યાઓ િોય તો 0300
061 4298 પર ટે ટસ્ટફોન કરો
07624 813 005 પર તમારા નામ અને મોબાઈલ નંબર સાથે ‘કૉલ બૅક’ ટેક્ટસ્ટિંગ કરિા દ્વારા
કૉલ કરિા માટેની ભલામણ કરો
અથિા અિીં લખોેઃ Parliamentary and Health Service Ombudsman, Millbank Tower,
Millbank, London SW1P 4QP.
તમે તેઓની www.ombudsman.org.uk સ્સ્થત િેબસાઈટની પણ મલાકાત લઇ શકો છો.

તમારા પોતાિા માટે જેિી તમે જાતે ચ ૂકવણી કરી હોય તેવા સ્વાસ્્ય
સંભાળ વવશે કેવી રીતે ફરરયાદ કરવી
િો એન.એચ.એસ. દ્વારા જેની ચ ૂકિણી ન કરાઇ િોય તેિી સંભાળ તમે લીધેલી િોય તોેઃ
(1) પ્રારં ખભક તબક્કે , તમારે એિી વ્યસ્ટત અથિા સંસ્થાનો સંપકક કરિો િોઈએ કે જે સેિા
પ ૂરી પાડે છે અને તમારા માટે તેઓ સ્સ્થવત સધારે -બદલે તે માટે નો તેમને મોકો આપિો
િોઈએ.
(2) િો તમને તેઓના િિાબથી સંતોષ ન િોય, તો તમે The Independent Healthcare
Advisory Service (IHAS) www.independenthealthcare.org.uk નો સંપકક કરી શકો
છો.
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સંભાળ ઘરો અિે સામાજિક સંભાળ સેવાઓ વવશે કેવી રીતે ફરરયાદ
કરવી
(1) તમે સંભાળ ઘર, નવસિંગ િોમ (પહરચયાક ગૃિ), ઘર-સંભાળ એિન્સી અથિા અન્ય સામાજિક
સંભાળ સેિામાંથી પ્રાપ્ત કરે લી સંભાળ બાબતે િો નાખશ િો, તો તમને ફહરયાદ કરિાનો
અવધકાર છે . િો સેિા સામાજિક સંભાળના માળખાંમાં પ ૂરી પાડિામાં આિી િોય પરં ત તેન ં
ભંડોળ એન.એચ.એસ. દ્વારા પ ૂરં પાડિામાં આવ્્ ં િોય, દા.ત. ડેન્ટલ સેિાઓ, તો તમારે
એન.એચ.એસ. ફહરયાદ કાયકપદ્ધવતને અનસરિાની િરૂર પડશે, કે જે તમે ‘સ્િાસ્્ય સંભાળ
વિશે કેિી રીતે ફહરયાદ કરિી’ નામનાં પાછલા વિભાગમાં િોઈ શકો છો.
(2) તમે જે સંભાળ સેિા વિશે નાખશ િો તેનાં માટે ની ફહરયાદ કાયકપદ્ધવત વિશેની નકલ િોિા
અને મેળિિા માટે પ ૂછો. આ તમને કિેશે કે તમારે કોનો સંપકક કરિો િોઈએ, તમારી
ફહરયાદ તેઓ કેિી રીતે િાથમાં લેશે તેમિ તમારી ફહરયાદથી તેઓ શ ં શીખ લેશે.
(3) તમારે સંભાળ સેિાનો સીધો િ સંપકક કરિો િોઈએ (સંભાળ અથિા નવસિંગ િોમ, િગેરે).
તમે આમ ટે ખલફોન દ્વારા, ઈ-મેઇલથી અથિા પત્રથી કરી શકો છો. આનાં િડે સંભાળ સેિાને
તમારે કદાચ કોઇ સમસ્યા િોય તો તેની તરફ ધ્યાન આપિાનો અને તમારા માટે સ્સ્થવત
સધારિા-બદલિાનો મોકો મળશે.
(4) તમે જે સંભાળ મેળિી િોય તેન ં િો પહરષદ દ્વારા ભંડોળ પ ૂરં પાડિામાં આવ્્ ં િોય અથિા
વ્યિસ્થા કરિામાં આિી િોય, તો તમે તેઓને પણ ફહરયાદ કરી શકો છો. તમારા સ્થાવનક
પહરષદનાં સરનામાને તમે www.direct.org.uk પર િોઇ શકો છો અથિા તમે તમારા
સ્થાવનક Healthwatch ને પ ૂછી શકો છો.

ુ િ હો
તમિે જે િવાબ મળ્યો તેિાંથી િો તમે સંતષ્ટ
 િો તમે તમારા સ્થાવનક પહરષદ અથિા સંભાળ સેિાનાં અંવતમ િિાબથી ખશ ન િો, તો
તમારી પાસે સ્થાવનક સરકારનાં ઑમ્બડ્ઝ્મૅન [જાિેર {સરકારી} સત્તાધારીઓ સામે લોકોની
ફહરયાદોની તપાસ કરિા માટે નીમેલો અવધકારી] (Local Government Ombudsman)ને
તમારી ફહરયાદ અંગે તપાસ કરાિિાન ં કિેિાનો અવધકાર છે . આ એક વિના મ ૂલ્યની
સ્િતંત્ર સેિા છે .

 ભલે તમે તમારી પોતાની સંભાળ માટે ચ ૂકિણી કરો અથિા તમારી સ્થાવનક પહરષદ તેને
માટેની ચ ૂકિણી કરતી િોય તો પણ આ અવધકાર લાગ પડે છે .
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તમે સ્થાવનક સરકારનાં ઑમ્બડ્ઝ્મૅન [જાિેર {સરકારી} સત્તાધારીઓ સામે લોકોની ફહરયાદોની
તપાસ કરિા માટે નીમેલો અવધકારી] (Local Government Ombudsman)નો 0300 061 0614
પર સંપકક કરી શકો છો, અથિા Local Government Ombudsman, PO Box 4771, Coventry
CV4 0EH સ્સ્થત લખી શકો છો.
તમે તેઓની www.lgo.org.uk સ્સ્થત િેબસાઈટની પણ મલાકાત લઇ શકો છો.
એિ.એચ.એસ. ફરરયાદ રહમાયતી સેવા (NHS Complaints Advocacy Service)
આ એક એિી વિના મ ૂલ્યની ગોપનીય સેિા છે કે જે એન.એચ.એસ. અંગેની ફહરયાદ કરતા
લોકોને મદદ કરે છે અને ટે કો પ ૂરો પાડે છે . આ સેિા એન.એચ.એસ.થી સ્િતંત્ર છે અને સમગ્ર
ઈંગ્લેન્ડમાં તેનાં કાયાક લયો ધરાિે છે . તમારી સૌથી નજીકની સેિા વિશે જાણિા માટે , તમારા
સ્થાવનક Healthwatchને પ ૂછો.
Healthwatch
Healthwatch ઈંગ્લેન્ડ એ ઈંગ્લેન્ડમાં સ્િાસ્્ય અને સામાજિક સંભાળ માટે ની એક સ્િતંત્ર
ઉપભોટતા સમથકક છે . 152 સ્થાવનક Healthwatchનાં માળખાં સાથે કામ કરતાં કરતાં, અમે એ
બાબતેની ખાતરી રાખીએ છીએ કે જે લોકો સ્િાસ્્ય અને સામાજિક સંભાળ સેિાઓને ચલાિતા
િોય, વનયમન કરતા િોય અને આયોિન કરતા િોય તેઓ ઉપભોટતાનાં અખભપ્રાયોન ં બન્ને,
સ્થાવનક અને રાષ્રીય સ્તરે , પ્રવતવનવધત્િ કરે . Healthwatch વ્યસ્ટતગત હકસ્સાઓ અથિા
ફહરયાદો અંગે તપાસ કરત ં નથી. પરં ત તમારં સ્થાવનક Healthwatch તમને એ સંગઠનોની
હદશા બાબતે દશાકિી શકશે કે જેઓ તમારી મદદ કરી શકે . તમે તમારી સ્થાવનક
Healthwatchનાં
સંપકક ની
વિગતોને
અિીં
http://www.healthwatch.co.uk/find-local-heathwatch.

િોઇ

શકો

છો

ુ વત્તા આયોિ)
કૅર ક્વૉગલટી કવમશિ (સંભાળ ગણ
કૅર ટિૉખલટી કવમશન (સંભાળ ગણિત્તા આયોગ) (સી.ક્.સી.) એ ઈંગ્લેન્ડમાં સ્િાસ્્ય સંભાળ
અને પખ્ત િયનાંઓની સામાજિક સંભાળ સેિાઓની સ્િતંત્ર વનયમનકારી છે . તેની એ
તપાસિા માટેની િિાબદારી છે કે આ સેિાઓ દ્વારા પ ૂરો પાડિામાં આિતો સંભાળ ગણિત્તા
અને સરક્ષાનાં મિત્ત્િપ ૂણક ધોરણોને સંતોષી શકે. સી.ક્.સી. એિા લોકોનાં હિતસંબધ
ં ોન ં પણ
રક્ષણ કરે છે કે જેનાં અવધકારોને માનવસક સ્િાસ્્ય ધારો (Mental Health Act) અન્િયે
પ્રવતબંવધત કરિામાં આવ્્ ં છે .
જે લોકો સ્િાસ્્ય સેિા અને સંભાળ સેિાનો ઉપયોગ કરતા િોય તેમની પાસેથી અને તેમનાં
કટંબીિનો અને સંભાળ લેનારાઓ પાસેથી મળતી માહિતી અમારા કામમાં બહ મિત્ત્િપ ૂણક ભાગ
ભિિે છે અને અમને એિાં-એિાં નબળા વ્યિિારનાં અમારા વનરીક્ષણો અને લક્ષયાંક ક્ષેત્રો પર
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ધ્યાન કેંહિત કરિામાં મદદ કરે છે કે જેને અમારા ધ્યાન પર લાિિામાં આવ્યાં િોય. ભલે
સી.ક્.સી.ની ભ ૂવમકા ફહરયાદો વિશે તપાસ કરિાન ં સામેલ ન કરતી િોય, તો પણ તમે તમારા
અનભિને 03000 616161 પર કૉલ કરીને અથિા www.cqc.org.uk સ્સ્થત ઑનલાઈન ફીડબૅક
પ ૂરો પાડિા દ્વારા િજ પણ સિભાગી બની શકો છો.

ુ વત્તા આયોિ), સ્વાસ્્ય સેવા ઑમ્બડ્ઝ્મૅિ
આ દસ્તાવેિિે કૅર ક્વૉગલટી કવમશિ (સંભાળ ગણ
[જાહેર {સરકારી} સત્તાધારીઓ સામે લોકોિી ફરરયાદોિી તપાસ કરવા માટે િીમેલો અવધકારી]
તેમિ સ્થાવિક સરકારિાં ઑમ્બડ્ઝ્મૅિ [જાહેર {સરકારી} સત્તાધારીઓ સામે લોકોિી ફરરયાદોિી
તપાસ કરવા માટે િીમેલો અવધકારી]િી મદદથી ઉત્પન્ન કરવામાં આવ્ ંુ હત ંુ
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