
વસ્ તુ- સસથિતિ યોગય 
કરવી
વેલ્શમા ંNHS તવષે ફિકર- ચિંિા રજૂ 
કરવી



મારે કોની સાથિે વાિિીિ કરવી જોઈએ?
્શરૂ કરવાની શ્ેષ્ઠ રીિ, ્શકય હોય િેટલી જલદીથિી િમારી કેર (સભંાળ) અથિવા 
સારવારમા ં(ટ્ીટમેનટ) સમાતવષટ થિયેલ સટાિ સાથિે વાિિીિ દ્ારા હોય છે. િેઓ 
િરિ જ િમારી ચિંિાનો ઉકેલ લાવવાનો પ્રયતન કર્શે. 

જો આ મદદરૂપ કે ઉપયોગી ન જણાય અથિવા િમને સટાિ સાથિે વાિિીિ કરવાની 
ઈચછા ન હોય િો, િમે હલેથિ બોર્ડનો અથિવા ટ્સટની ચિંિા માટેની ટીમનો સપંક્ડ  કરી 
્શકો.

જો િમને િમારા જનરલ પ્રેકફટ્શનર (GP), રેનનટસટ, િામ્ડતસસટ અથિવા ઓન્ટ્શન 
િરિથિી મળેલ સેવાઓ તવષે ચિંિા થિાય િો, સામાનય રીિે િમે િમારા માટે પ્રેન્ટ્શને 
િપાસ કરવા તવનિંી કરી ્શકો, પણ જો િમને પસદં પરે િો, િમે િમારા હલેથિ 
બોર્ડને િેમ કરવા તવનિંી કરી ્શકો.

દરેક હલેથિ બોર્ડ અથિવા ટ્સટ પાસે િેઓની પોિાની ચિંિા માટેની ટીમ હોય છે. 
િેઓની તવગિો જાણવા, હલેથિ ઈન વેલ્શની વેબસાઈટ પર જાવ
www.wales.nhs.uk/ourservices/contactus/nhscomplaints  
અથિવા 0845 4647 ઉપર NHS રાઈરેકટ વેલ્શને િોન કરો.

વેલ્શમા ંNHS સવ્ડશ્ેષ્ઠ કેર (સભંાળ) અને સારવાર પરૂી 
પારવાનો લક્ય રાખે છે. પણ અમતુક વખિે વસ્ તુ- સસથિતિ 
અપેક્ા મજૂબ યોગય બની ન ્શકે. 

જયારે આવતુ ંબને, તયારે િમારી કેર (સભંાળ) અથિવા 
સારવારમા ંસમાતવષટ થિયેલ સટાિ સાથિે િમારે િમારી ચિંિા 
રજૂ કરવી જોઈએ, જેથિી કરીને શતુ ંઅયોગય થિયતુ ંહોય િેની 
િેઓ િપાસ કરે અને િે વધારે સારી બનાવવાનો પ્રયતન 
કરે. 

NHS વેલ્શમા ંઆ ‘વસ્ તુ- સસથિતિ યોગય કરવા’ િરીકે 
ઓળખાિી કાય્ડવાહી મારિિે થિાય છે.



ચિંિા માટેની ટીમ અથિવા પ્રેકફટસ શતુ ંકર્શે?
િેઓ: 
»» િમારી ચિંિા સાભંળ્શે અને ્શકય હોય િેટલી જલદીથિી િેનો િરી ઉકેલ લાવવાનો 
પ્રયતન કર્શે.
»» િમારી ચિંિાની િપાસ કર્શે અને િમારી કેર અથિવા સારવારમા ંસમાતવષટ થિયેલ 
સટાિ સાથિે વાિિીિ કર્શે.
»» િમને મદદરૂપ બનવા યોગય વયસ્િના સપંક્ડમા ંિમને મકૂ્શે.
»» િેઓને મળેલ માફહિી અને િેઓ િે તવષે શતુ ંકર્શે િે િમને જણાવ્શે.

જો િમને કોઈ માફહિી અથિવા જતુદી રિનામા ંપત્રવયવહાર જોઈિો 
હોય, જેમકે મોટા છાપેલા અક્રો, અંધચલતપ અથિવા ઓફરઓમા ંિો, 
કૃપા કરી કનસન્ડ ટીમ અથિવા પ્રેકફટસને જણાવ્શો.

મારી ચિંિા તવષે મારે કોઈ વયસ્િને કેટલી જલદીથિી 
જણાવવાનતુ ંરહ્શે?
્શકય હોય િેટલી જલદીથિી કોઈકને જણાવવાનતુ ંશ્ેષ્ઠ કહવેાય, પણ િેમ કરવા િમે 
12 મફહનાઓનો સમય લઈ ્શકો. જો વધારે લાબંો સમય પસાર થિયો હોય અને તવલબં 
થિવાના યોગય કારણો હોય, િો કનસન્ડ (કાળજી લેનાર) ટીમ અથિવા પ્રેકફટસ િમને હજી 
પણ િમારી ચિંિા પ્રતયે ધયાન આપી ્શકે.

ચિંિા કોણ ઉપસસથિિ કરી ્શકે?
િમે પોિે ચિંિા રજૂ કરી ્શકો. જો િમને પસદં પરે િો, કેરર, તમત્ર અથિવા સગા- સબંધંી 
િમારતું પ્રતિતનતધતવ કરી ્શકે, પણ િેમ કરવા માટે િમારે ચલચખિ પરવાનગી આપવાની 
જરૂર રહ્શે.

શતુ ંમારી ચિંિા રજૂ કરવા માટે મને સપોટ્ડ  (ટેકો- આધાર) મળી 
્શકે?
હા. ધ કમયતૂનફટ હલેથિ કાઉસનસલની તનષપક્ એરવોકતસ સતવવિસ મિિ (ફ્ી) અને ખાનગી 
સપોટ્ડ  (ટેકો) પરૂો પારી ્શકે.
િમારી સથિાતનક કમયતૂનફટ હલેથિ કાઉસનસલની માફહિી માટે સપંક્ડ  કરો:
ધ»બોર્ડ»ઓિ»કમયતૂનફટ»હલેથિ»કાઉસનસલ»ઈન»વેલ્શ»»
02920 235558  
www.communityhealthcouncils.org.uk  
enquiries@waleschc.org.uk



જયારે િમે િમારી ચિંિા રજૂ કરો તયારે શતુ ંથિાય?
ધ કનસન્ડ ટીમ અથિવા પ્રેકફટસ: 
»» િમારો સપંક્ડ  કર્શે અને િમારી ચિંિાની િિા્ડ કરવા મીફટંગ ઓિર કર્શે.
»» િમારી ચિંિાની િપાસ કર્શે અને િમારી કેર અથિવા સારવારમા ંસમાતવષટ થિયેલ 
સટાિ સાથિે વાિિીિ કર્શે.
»» િમારી ચિંિા મળયાના 30 કામકાજના ફદવસોમા ંિમને જવાબ આપવાનો લક્ય 
રાખ્શે. જો િે સમયમા ંિેઓ િમને જવાબ આપી ન ્શકે, િો િેનો ખતુલાસો કરી 
િમને જણાવ્ેશ અને કયારે જવાબની અપેક્ા રાખી ્શકાય િેની માફહિી આપ્શે.

અમતુક ચિંિાની િપાસ કરવા વધારે સમય લાગી ્શકે.

જો િમે હજી પણ અસિંોષ રહો િો શતુ?ં
જો િમને હલેથિ બોર્ડના જવાબથિી સિંોષ ન થિાય િો, િમે વેલ્શ માટેની પબ્લક સતવવિસ 
ઓમબરસમેનનો સપંક્ડ  કરી ્શકો. 

વેલ્શ માટેની પબ્લક સતવવિસ ઓમબરસમેનનો 
ટેચલઃ 0300 790 0203 
www.ombudsman-wales.org.uk 
Address: 1 Ffordd yr Hen Gae 
Pencoed 
CF35 5LJ
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