
 1 

 
 
Gujarati – How to complain about health care or social care service 
 

સ્વાસ્્ય અથવા સામાજિક સભંાળ સેવા વવશે કેવી રીતે ફરરયાદ કરવી 
 

આ માહિતી વિશ ે

 

ભલે સ્િાસ્્ય સેિા અથિા સામાજિક સભંાળ સેિાઓનો ઉપયોગ કરતી િખતે મોટાભાગના ં
લોકોને કોઈ સમસ્યા નડતી નથી, તેમ છતા ંક્યારેક ખોટ ં થઈ શકે છે. આ માહિતી તમને એ 
સમજાિે છે કે તમે પ્રાપ્ત કરી િોય તેિી સભંાળ વિશે િો તમે, અથિા તમારા ક ટ ંબના ંકોઈ 
સભ્ય ફહરયાદ કરિા માગતા િોય, તો શ  ંકરવ  ંિોઈએ.  
 

કેિી રીત ેફહરયાદ કરિી 
 

ફહરયાદ કરિા માટે તમે કોનો સપંકક કરશો તેનો આધાર આના ંપર છેેઃ 
– તમે સ્િાસ્્ય સભંાળ અથિા સામાજિક સભંાળ વિશે ફહરયાદ કરી રહ્યા છો કે કેમ, અને 

– તે સભંાળને જાિરે ભડંોળ દ્વારા ચકૂિિામા ંઆિી છે કે પછી તમે જાતે તમારા માટે તેની 
ચકૂિણી કરી છે. 

 

તે સામાન્ય રીતે એક સારો વિચાર છે કે િો ફહરયાદ મૌખખક રીતે કરિામા ંઆિી િોય તો તમે 
શ  ંકહ્  ંિત   ંઅને કોને કહ્  ંિત   ંતેની એક નોંધ (રેકૉડક) સાચિિામા ંઆિે. તમારી ફહરયાદ કરતી 
િખતે શ  ં તમને વિના મલૂ્યે મદદ, સલાિ અને ટેકો મળી શકે છે કે કેમ તેના વિશે તમાર ં 
સ્થાવનક Healthwatch તમને િણાિી શકશે. 
 

સ્વાસ્્ય સેવા વવશે કેવી રીતે ફરરયાદ કરવી 
 

(1) એન.એચ.એસ.ના ંભડંોળથી ચાલતી સેિાઓમાથંી તમે જે સભંાળ પ્રાપ્ત કરી છે તેનાથી િો 
તમે નાખ શ િો (પછી ભલે તે સેિા એક સ્િતતં્ર પરૂી પાડનારા પાસેથી િતી), તો તમને 
ફહરયાદ કરિાનો અવધકાર છે. 

(2) તમે જેના ં વિશે નાખ શ િતા તે એન.એચ.એસ.ની સેિા માટે ફહરયાદની કાયકપદ્ધવત વિશેની 
નકલ િોિા અને મેળિિા માટે પછૂો. આ તમને કિશેે કે તમારે કોનો સપંકક કરિો િોઈએ, 
તમારી ફહરયાદ તેઓ કેિી રીતે િાથમા ંલેશે તેમિ તમારી ફહરયાદથી તેઓ શ  ંશીખ લેશે. 

(3) તમારી ફહરયાદ તમારે કોને કરિી િોઈએ તે તમે પસદં કરી શકો છો, તમારે કા ંતોેઃ 
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a. એન.એચ.એસ.ના ંભડંોળથી ચાલતી સેિાનો સીધો િ સપંકક કરિો િોઈએ [િૉસ્સ્પટલ, 
જી.પી. પ્રૅક્ટટસ (વ્યાિસાવયક સેિા ચલાિતા સામાન્ય ખચહકત્સક), ડેક્ન્ટસ્ટ, િગેરે]. 
અથિા 

b. એન.એચ.એસ.ની સસં્થા પાસે તમારી ફહરયાદ લઇ િઇ શકો છો જે સેિા માટેની 
ચકૂિણી કરે છેેઃ 
(i) િો તમારી ફહરયાદ િૉસ્સ્પટલ, એન.એચ.એસ.ની સમ દાય સેિા અથિા કેિી રીતે 

તમાર ં 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 સપંકક કરો.   
(ii) િો તમારી ફહરયાદ જી.પીઝ. (સામાન્ય ખચહકત્સકો), ડેન્ટલ સેિાઓ, સમ દાય 

ફામકવસસ્્સ (ઔષધ-વનમાકતા/વિકે્રતાઓ), િાઇ સ્રીટ ઑપ્ટોમેહરસ્્સ અથિા 
કેટલીક ‘વિશેવષત’ એન.એચ.એસ. સેિાઓ વિશે િોય, તો કૃપા કરીને 
એિ.એચ.એસ. ઈંગ્લેન્ડ (NHS England)નો સપંકક કરો.  

 

(4) તમે તમારી ફહરયાદ વ્યસ્ટતગત રીતે, ટેખલફોન દ્વારા, ઈ-મેઇલથી અથિા પત્રથી કરી શકો 
છો. આના ંિડે એન.એચ.એસ. સેિાને તમારે કદાચ કોઇ સમસ્યા િોય તો તેની તરફ ધ્યાન 
આપિાનો અને તમારા માટે સ્સ્થવત સ ધારિા-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 સસં્થાનો અથિા તો એન.એચ.એસ. પી.એ.એલ.એસ.ની સેિાનો સપંકક 
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 સપંકક કરી 
શકો છો કે જેઓ તમને તમારી ફહરયાદ કરિા માટેની શે્રષ્ઠ િગ્યાન  ંવનદેશન કરશે.  

 

તમિે જે િવાબ મળ્યો તેિાથંી િો તમે સતંષુ્ટ િ હો 
 

 િો તમને તમારી ફહરયાદના પહરણામથી, અથિા તો તે બાબતે કેિી રીતે િિિેાર 
કરિામા ંઆવ્યો િતો તેનો સતંોષ ન િોય તો તમારી પાસે સ્િાસ્્ય સેિા ઑમ્બડ્ઝ્મૅન 
[જાિરે {સરકારી} સત્તાધારીઓ સામે લોકોની ફહરયાદોની તપાસ કરિા માટે નીમેલો 
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અવધકારી] (Health Service Ombudsman)ને તમારી ફહરયાદ અંગ ેતપાસ કરાિિાન  ં
કિિેાનો અવધકાર છે. આ એક વિના મલૂ્યની સ્િતતં્ર સેિા છે.  

 તેઓ સામાન્ય રીતે ત્યારે િ ફહરયાદ અંગે તપાસ કરશે જ્યારે એન.એચ.એસ. તેને 
સ ધારિા માટેનો મોકો લઈ ચકૂ્  ંિો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 [જાહરે {સરકારી} સત્તાધારીઓ સામે લોકોિી ફરરયાદોિી તપાસ કરવા માટે 
િીમેલો અવધકારી] (Ombudsman)િો આિા ંપર સપંકક  કરી શકો છેેઃ 
 
0345 015 4033 

ઈમેઇલ phso.enquiries@ombudsman.org.uk 

 

િો તમે બિરેા િો અથિા તો પ્રમાણભતૂ ટેખલફોન િાપરિા માટેની સમસ્યાઓ િોય તો 0300 

061 4298 પર ટેટસ્ટફોન કરો 
 

07624 813 005 પર તમારા નામ અને મોબાઈલ નબંર 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 મ લાકાત લઇ શકો છો. 
 

તમારા પોતાિા માટે જેિી તમે જાતે ચકૂવણી કરી હોય તેવા સ્વાસ્્ય 
સભંાળ વવશે કેવી રીતે ફરરયાદ કરવી  
 

િો એન.એચ.એસ. દ્વારા જેની ચકૂિણી ન કરાઇ િોય તેિી સભંાળ તમે લીધેલી િોય તોેઃ 
 

(1) પ્રારંખભક તબકે્ક, તમારે એિી વ્યસ્ટત અથિા સસં્થાનો સપંકક કરિો િોઈએ કે જે સેિા 
પરૂી પાડે છે અને તમારા માટે તેઓ સ્સ્થવત સ ધારે-બદલે તે માટેનો તેમને મોકો આપિો 
િોઈએ. 

(2)  િો તમને તેઓના િિાબથી સતંોષ ન િોય, તો તમે The Independent Healthcare 

Advisory Service (IHAS) www.independenthealthcare.org.uk નો સપંકક કરી શકો 
છો. 

mailto:phso.enquiries@ombudsman.org.uk
http://www.ombudsman.org.uk/
http://www.independenthealthcare.org.uk/
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સભંાળ ઘરો અિે સામાજિક સભંાળ સેવાઓ વવશે કેવી રીતે ફરરયાદ 
કરવી 
 

(1) તમે સભંાળ ઘર, નવસિંગ િોમ (પહરચયાક ગિૃ), ઘર-સભંાળ એિન્સી અથિા અન્ય સામાજિક 
સભંાળ સેિામાથંી પ્રાપ્ત કરેલી સભંાળ બાબતે િો નાખ શ િો, તો તમને ફહરયાદ કરિાનો 
અવધકાર છે. િો સેિા સામાજિક સભંાળના માળખામંા ંપરૂી પાડિામા ંઆિી િોય પરંત   તેન  ં
ભડંોળ એન.એચ.એસ. દ્વારા પરૂ ં પાડિામા ંઆવ્્  ં િોય, દા.ત. ડેન્ટલ સેિાઓ, તો તમારે 
એન.એચ.એસ. ફહરયાદ કાયકપદ્ધવતને અન સરિાની િરૂર પડશે, કે જે તમે ‘સ્િાસ્્ય સભંાળ 
વિશે કેિી રીતે ફહરયાદ કરિી’ નામના ંપાછલા વિભાગમા ંિોઈ શકો છો. 

(2) તમે જે સભંાળ સેિા વિશે નાખ શ િો તેના ંમાટેની ફહરયાદ કાયકપદ્ધવત વિશેની નકલ િોિા 
અન ે મેળિિા માટે પછૂો. આ તમને કિશેે કે તમારે કોનો સપંકક કરિો િોઈએ, તમારી 
ફહરયાદ તેઓ કેિી રીતે િાથમા ંલેશે તેમિ તમારી ફહરયાદથી તેઓ શ  ંશીખ લેશે. 

(3) તમારે સભંાળ સેિાનો સીધો િ સપંકક કરિો િોઈએ (સભંાળ અથિા નવસિંગ િોમ, િગેરે). 
તમે આમ ટેખલફોન દ્વારા, ઈ-મેઇલથી અથિા પત્રથી કરી શકો છો. આના ંિડ ેસભંાળ સેિાન ે
તમારે કદાચ કોઇ સમસ્યા િોય તો તેની તરફ ધ્યાન આપિાનો અને તમારા માટે સ્સ્થવત 
સ ધારિા-બદલિાનો મોકો મળશ.ે 

(4) તમે જે સભંાળ મેળિી િોય તેન  ંિો પહરષદ દ્વારા ભડંોળ પરૂ ં પાડિામા ંઆવ્્  ંિોય અથિા 
વ્યિસ્થા કરિામા ંઆિી િોય, તો તમે તેઓને પણ ફહરયાદ કરી શકો છો. તમારા સ્થાવનક 
પહરષદના ં સરનામાને તમે www.direct.org.uk પર િોઇ શકો છો અથિા તમે તમારા 
સ્થાવનક Healthwatch ને પછૂી શકો છો.  

 

તમિે જે િવાબ મળ્યો તેિાથંી િો તમે સતંષુ્ટ િ હો  
 

 િો તમે તમારા સ્થાવનક પહરષદ અથિા સભંાળ સેિાના ંઅંવતમ િિાબથી ખ શ ન િો, તો 
તમારી પાસે સ્થાવનક સરકારના ંઑમ્બડ્ઝ્મૅન [જાિરે {સરકારી} સત્તાધારીઓ સામ ેલોકોની 
ફહરયાદોની તપાસ કરિા માટે નીમેલો અવધકારી] (Local Government Ombudsman)ને 
તમારી ફહરયાદ અંગે તપાસ કરાિિાન  ં કિિેાનો અવધકાર છે. આ એક વિના મલૂ્યની 
સ્િતતં્ર સેિા છે. 

 ભલે તમે તમારી પોતાની સભંાળ માટે ચકૂિણી કરો અથિા તમારી સ્થાવનક પહરષદ તેને 
માટેની ચકૂિણી કરતી િોય તો પણ આ અવધકાર લાગ  પડે છે. 

 

http://www.ombudsman.org.uk/
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તમે સ્થાવનક સરકારના ંઑમ્બડ્ઝ્મૅન [જાિરે {સરકારી} સત્તાધારીઓ સામ ેલોકોની ફહરયાદોની 
તપાસ કરિા માટે નીમેલો અવધકારી] (Local Government Ombudsman)નો 0300 061 0614 

પર સપંકક 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 મ લાકાત લઇ શકો છો. 
 

એિ.એચ.એસ. ફરરયાદ રહમાયતી સેવા (NHS Complaints Advocacy Service) 
આ એક એિી વિના મલૂ્યની ગોપનીય સેિા છે કે જે એન.એચ.એસ. અંગેની ફહરયાદ કરતા 
લોકોને મદદ કરે છે અને ટેકો પરૂો પાડે છે. આ સેિા એન.એચ.એસ.થી સ્િતતં્ર છે અને સમગ્ર 
ઈંગ્લેન્ડમા ંતેના ંકાયાકલયો ધરાિે છે. તમારી સૌથી નજીકની સેિા વિશે જાણિા માટે, તમારા 
સ્થાવનક Healthwatchને પછૂો. 
 
Healthwatch 

Healthwatch ઈંગ્લેન્ડ એ ઈંગ્લેન્ડમા ં સ્િાસ્્ય અને સામાજિક સભંાળ માટેની એક સ્િતતં્ર 
ઉપભોટતા સમથકક છે. 152 સ્થાવનક Healthwatchના ંમાળખા ંસાથે કામ કરતા ંકરતા,ં અમે એ 
બાબતેની ખાતરી રાખીએ છીએ કે જે લોકો સ્િાસ્્ય અને સામાજિક સભંાળ સેિાઓને ચલાિતા 
િોય, વનયમન કરતા િોય અને આયોિન કરતા િોય તેઓ ઉપભોટતાના ં અખભપ્રાયોન  ં બને્ન, 
સ્થાવનક અને રાષ્રીય સ્તરે, પ્રવતવનવધત્િ કરે. Healthwatch વ્યસ્ટતગત હકસ્સાઓ અથિા 
ફહરયાદો અંગે તપાસ કરત   ં નથી. પરંત   તમાર ં સ્થાવનક Healthwatch તમને એ સગંઠનોની 
હદશા બાબતે દશાકિી શકશે કે જેઓ તમારી મદદ કરી શકે. તમે તમારી સ્થાવનક 
Healthwatchના ં સપંકકની વિગતોને અિીં િોઇ શકો છો 
http://www.healthwatch.co.uk/find-local-heathwatch. 

 

કૅર ક્વૉગલટી કવમશિ (સભંાળ ગણુવત્તા આયોિ) 
કૅર ટિૉખલટી કવમશન (સભંાળ ગ ણિત્તા આયોગ) (સી.ક્ .સી.) એ ઈંગ્લેન્ડમા ંસ્િાસ્્ય સભંાળ 
અને પ ખ્ત િયનાઓંની સામાજિક સભંાળ સેિાઓની સ્િતતં્ર વનયમનકારી છે. તેની એ 
તપાસિા માટેની િિાબદારી છે કે આ સેિાઓ દ્વારા પરૂો પાડિામા ંઆિતો સભંાળ ગ ણિત્તા 
અને સ રક્ષાના ંમિત્ત્િપણૂક ધોરણોને સતંોષી શકે. સી.ક્ .સી. એિા લોકોના ં હિતસબંધંોન  ં પણ 
રક્ષણ કરે છે કે જેના ં અવધકારોને માનવસક સ્િાસ્્ય ધારો (Mental Health Act) અન્િય ે
પ્રવતબવંધત કરિામા ંઆવ્્  ંછે.  
જે લોકો સ્િાસ્્ય સેિા અને સભંાળ સેિાનો ઉપયોગ કરતા િોય તેમની પાસેથી અને તેમના ં
ક ટ ંબીિનો અને સભંાળ લેનારાઓ પાસેથી મળતી માહિતી અમારા કામમા ંબહ  મિત્ત્િપણૂક ભાગ 
ભિિે છે અને અમને એિા-ંએિા ંનબળા વ્યિિારના ંઅમારા વનરીક્ષણો અન ેલક્ષયાકં ક્ષેત્રો પર 

http://www.lgo.org.uk/
http://www.healthwatch.co.uk/find-local-heathwatch
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ધ્યાન કેંહિત કરિામા ં મદદ કરે છે કે જેને અમારા ધ્યાન પર લાિિામા ંઆવ્યા ં િોય. ભલે 
સી.ક્ .સી.ની ભવૂમકા ફહરયાદો વિશે તપાસ કરિાન  ંસામેલ ન કરતી િોય, તો પણ તમે તમારા 
અન ભિને 03000 616161 પર કૉલ કરીને અથિા www.cqc.org.uk સ્સ્થત ઑનલાઈન ફીડબકૅ 
પરૂો પાડિા દ્વારા િજ  પણ સિભાગી બની શકો છો.  
 
 
 

આ દસ્તાવેિિે કૅર ક્વૉગલટી કવમશિ (સભંાળ ગણુવત્તા આયોિ), સ્વાસ્્ય સેવા ઑમ્બડ્ઝ્મૅિ 
[જાહરે {સરકારી} સત્તાધારીઓ સામે લોકોિી ફરરયાદોિી તપાસ કરવા માટે િીમેલો અવધકારી] 
તેમિ સ્થાવિક સરકારિા ંઑમ્બડ્ઝ્મૅિ [જાહરે {સરકારી} સત્તાધારીઓ સામે લોકોિી ફરરયાદોિી 
તપાસ કરવા માટે િીમેલો અવધકારી]િી મદદથી ઉત્પન્ન કરવામા ંઆવ્ુ ંહત ુ ં 
 

http://www.lgo.org.uk/

