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ભાગ લેનાર માટ� મી�હતી પ�ક
હ��થવોચ

(Healthwatch) એ �ું છે ?

હ��થ અને સો�યલ ક� ર સિવ�સીસનો ઉપયોગ કરનારા લોકો માટ� હ��થવોચ ��લે�ડ

(Healthwatch England) એ કોઈ એક

િન�પક્રા���ય ચે��પઅન ક� સવર્િવ�ત છે અને લોકોને માટ� �ું મહ�વ�ું હોય છે તે �ણી અને તેઓને જ�ર હોય તેવા
સપોટર ્ને �વ�પ

આપવા તેઓના ���ટ�બ��ુને િનિ�ત કરવામાં મદદ�પ બનવા અમે અહ�યા છ�.

��લે�ડના દર� ક િવ�તારમાં �થાિનક હ��થવોચ (Healthwatch) હોય છે , રા���ય તેમજ �થાિનકર�તે ખાતર� કરવા અમાર�
પાસે અિધકાર- સ�ા હોય છે ક� �ઓ હ��થ અને સો�યલ ક� ર સિવ�સીસનો હવાલો સંભાળતા હોય તેઓ લોકોના અ�ભ�ાય
સાંભળતા હોય છે . લોકોના ���ટ�બ��ુ �ું �થમ �થાન હોય છે – ખાસકર�ને �ઓને એ�ુ લાગે ક� તેઓને સાંભળવામાં આવે તે
� ૂબજ �ુ�ક� લભર� લ હોય છે .
�હ�ર જનતાના િવચારો મેળવવાના �ય�ન કરવાની સાથોસાથ, અમે પણ આરો�ય અને સો�યલ ક� ર સિવ�સીસને �ો�સાહન
આપીએ છ�એ ક� �થી કર�ને તેઓને અસર કરવામાં આવતા િનણર્યો અને તેમાં ક�વી ર�તે �ુધારો કર� શકાય તેમાં લોકોને
સમાિવ�ટ કર�એ, અને આવા િવચારો એવા લોકો સાથે શેર કર�એ છ�એ ક� �ઓ આવા ફ�રફાર બને તે માટ� તેઓ પાસે સ�ાઅિધકાર હોય છે .
હ��થવોચ (Healthwatch) લોકોને તેઓના િવ�તારમાં આરો�ય અને સો�યલ ક� ર સિવ�સીસમાં તેઓને જોઈતી મા�હતી
મેળવવા િવષે પણ લોકોને મદદ કર� છે .
અમારો ��કટ ક� પ�રયોજના શેના િવષે છે ?
�લેકબનર્ િવથ ડારિવનમાં(Blackburn with Darwen) બેસી અને ઊભા રહ�વાના કસરતના કલાસીઝ- વગ�માં હ��થક� ર
ધંધાધાર�ઓ (�ફ�શન�સ) �ારા ઉ�લેખ કરવામાં આવેલ ભાગ લેનારાઓની અપેક્ષાઓ અને અ�ુભવ સમજવાનો આ ��કટન
લ�ય છે .
અમને �ય��તગત દરદ�ઓની જ��રયાતોની વધાર� સાર� સમજવાની ઈ�છા છે �થી કર�ને આવા � ૂ�સ ક� �ૂથોની �ુગમતા
સાધવાની તેઓની ક્ષમતામાં �ુધારો કર� શક.
અમને આવા કસરતના વગ� િવષે ભાગલેનારનો ફ�ડબેક મેળવવા�ું પસંદ રહ�શે �થી કર�ને દરદ�ના ને� ૃ�વવાળ� સેવાની
�ડઝાઈનની ખાતર� કર� અને દરદ�ઓની અપેક્ષાઓ અને જ��રયાતો સંતોષવા�ું સમજવામાજો કલાસીઝમાં વધાર� �ુધારો
કર� શકાય તેમ હોય.
શા માટ� માર� પસંદગી કરવામાં આવી છે ?
�લેકબનર્ િવથ ડારિવનમા (Blackburn with Darwen) બેસી અને ઊભા રહ�ને કસરતના વગ�માં હ��થક� ર �ફ�શન�સ �ારા
ઉ�લેખ કરવામાં આવેલ લોકોમાંથી અમે તેની મા�હતી મેળવવા આ�ુર છ�એ. આવા વગ�માં જવા માટ� ના તમે તમારા
અ�ુભવો શેર કરો તેવી અમાર� ઈ�છા છે �થી કર�ને ભિવ�યમાં આ સેવામાં ક� વી ર�તે �ે�ઠ િવકાસ કર� શકાય તેની અમે
�થાિનક હ��થ સિવ�સની જોગવાઈ –�યવ�થા કરવા મા�હતી આપી શક�એ.
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� લોકો આવા વગ�માં હાજર રહયા ન હોય તેવા લોકોમાંથી અમે ખાસ કર�ને મા�હતી મેળવવા આ�ુર છે �થી કર�ને આવા
�ૂથો માટ� �ુગમતામાં �ુધારો કરવા સેવામાં કયા �ુધારાઓ કરવા તે �ણી શકાય. ભાગ લેનારાઓમાંથી અમને મળે લ મા�હતી
અમે બારબરા કાસલ

(Barbara Castle) વેની ટ�મ સાથે શેર કર��ું �થી કર�ને �ુસગ
ં તવાળ� ઓફરમાં �ુધારાની ખાતર� કર�

શકાય.
�ું કોઈ પણ જોખમ –ભય સમાિવ�ટ થયેલ છે ?
આ કોઈ એક ઓછા જોખમ- ભયવાળો ��કટ છે અને અમારા જોડાણના ભાગ�પે કોઈ પણ સંવદ
ે નશીલ િવષયોની ચચાર્
કરવામાં આવશે ન�હ – અમાર� સાથે તમને �ું �વ�થ� ૂવર્કલાગે છે તે ક� વળ શેર કરવા �ૃપા કર� �ુકત રહ�શો.
ે
�ું મા�ુ ભાગ લેવા�ું ખાનગી રહ�શ?
હ��થવોચ �લેકબનર્ િવથ ડારિવન(Healthwatch Blackburn with Darwen) તેની કામગીર�માં ડ�ટા �ટ� કશન એકટ

2018 સાથે સં� ૂણર્ર�તે તે�ું પાલન કર� છે અને તમે � મા�હતી અમને �ૂર� પાડશોતેનો ક��� ૂટરમાં સં�હ કરવામાં આવશે
અને તે પાસવડર ્થી �ુર�ક્ષત રહ, અને તમારો ડ�ટા કોડ�ડ ક� સં�હતાબ�ધ રહ�શે �થી કર�ને તમને ઓળખી ન શકાય. જો તમે
શેર કરવામાં આવેલ મા�હતી તે આવા ફોકસ ક� ક� ���ત કરવામાં આવેલ �ૂથનો કોઈ એક ભાગ હશે, તો ગોપનીયતાની ખાતર�
આપવામાં આવી ન શક� પણ દર� ક ફોકસ � ૂપ સાથે તેની ચચાર્ કરવામાં

આવશ.

જો �ું મારો િવચાર બદ�ુ તો �ું થઈ શક� ?
કોઈ પણ કારણ આપયા વગર અને કોઈ પણ પ�રણામ વગર, આ ��કટમાંથી પાછા ખ�ચાવાનો તમને અિધકાર છે .
��કટમાંથી પાછા ખ�ચાઈ જવાના પોઈ�ટ પહ�લાં તમે અમને � ૂરા પાડ�લ કોઈ પણ ડ�ટા- મા�હતીનો નાશ કરવામાં આવશે.
મને વધાર� મા�હતી કયાં મળ� શક� ?
આ ��કટની વધાર� મા�હતી, �ફકર- �ચ�તા અથવા ��ો ક� � ૂછપરછ માટ� , �ૃપા કર�
ઉપર અથવા 01254 292686 ટ� �લફોન ઉપર અમારો સંપકર ્ કરવા �ુકત રહ�શ.

info@healthwatchbwd.co.uk

