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હ"#થવૉચ (Healthwatch) નેટવક. (માળ2ુ)ં એ 7ુ ંછે? 

 

હ"#થવૉચ (Healthwatch) એ +,લે/ડમા ં4વા45ય અને સામા:જક સભંાળ માટ" 

એક ની નવો ક/ઝCમૂર ચૅGHપઅન (Jાહક િવLતા) છે. અમે બાળકોને, ,વુા લોકોને 

અને 01ુતવયનાઓં એક શ89તશાળ: અવાજ <દાન કર:એ છ:એ - એ બાબતેની ખાતર: કરવા કC તેઓના ં

અDભ<ાયો અને અFભુવોને એવા લોકો Gારા સાભંળવામા ંઆવે કC Jઓ દોડતા હોય, આયોજન કરતા હોય 

તેમજ MવાMNય અને સામાOજક સભંાળ સેવાઓFુ ંિનયમન કરતા હોય.  

 

એ બાબતેની ખાતર+ કરવા ક. સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા તમામ લોકોના ંઅ:ભ<ાયો અને 

અ=ભુવોને એકિ@ત કરવામા ંઆBયા છે, તે=ુ ંEથૃHરણ કરવામા ંઆBJુ ંછે અને તેના ં

પર અમલ કરવામા ં આBયો છે, અમે સેવાઓને હાલ અને ભિવLયમા ં વM ુ સાર+ 

બનાવવામા ં મદદ કર+ શક+એ છ+એ. હ.Qથવૉચ (Healthwatch) સTદુાયના ં તમામ 

િવભાગોમાથંી સUVયપણે અ:ભ<ાયો લેવા માગેં છે, િવશષે કર+ને એવા લોકોનો ક. Xઓ 

પોતાની તરફ.ણમા ંસભંળાવવા માટ. \ાર.ક-\ાર.ક જહ.મત કર+ ર_ા ંછે અને મા@ એવા 

લોકોનો નહ` ક. X સૌથી મોટ.થી પોકાર પાડ+ ર_ા છે. અમે cવાcdય અને સામાeજક સભંાળ 

Eરૂા પાડનારાઓ, િનયમનકારો અને આયોજકોને પણ <ોgસાUહત કર+એ છ+એ ક. તેઓ 

પોતાની hત ેલોકો તરફથી સીMુ ંજ સાભંળે.    

હCRથવૉચ (Healthwatch) પાસે બે િવભાગો છે; રાZ[:યMતરC-ક\]^ત હCRથવૉચ (Healthwatch) _`લેaડ 

અને 152 સbદુાય-ક\]^ત Mથાિનક હCRથવૉચ (Healthwatch). સાથે મળ:ને અમે હCRથવૉચ 

(Healthwatch) માળcુ ંરd,ુ ંછે, એ બાબતેની ખાતર: કરવા કC eાહકના ંઅDભ<ાયોFુ ંરાZ[:ય MતરC અને 

Mથાિનક MતરC <િતિનિધgવ થ,ુ ંછે, અને અમે િનકટતાથી કામ કર:એ છ:એ.    

 
હ"#થવૉચ (Healthwatch) )*લે-ડ /ુ ંકર" છે? 

 
હ.Qથવૉચ (Healthwatch) ijલેkડ એવા ચાવીlપ Tmુાઓનો રાLn+ય અવાજ <દાન કર. 

છે ક. X એવા બાળકોને, Jવુા લોકોન ેઅને Eoુતવયનાઓંન ેઅસર કરતા હોય ક. Xઓ 

cવાcdય અને સામાeજક સભંાળની સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા હોય. નીચે Tજુબના ં<ાpત 

થયેલ Eરુાવાના ંઆધાર. ત ેરાLn+ય cતર. વલણો અને rાહકના ંઅ=ભુવોનો એક stુuશાળ+ 

અ:ભ<ાય િવકસાવ ેછેઃ    
 
• એવા લોકોના ંઅ:ભ<ાયો અને અ=ભુવોમાથંી ક. Xઓ સેવાઓને cથાિનક કwાએ અને 

રાLn+ય કwાએ ઉપયોગ કરતા હોય 
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• cથાિનક હ.Qથવૉચ (Healthwatch) xારા <ાpત થયેલ અ:ભ<ાયો અને અ=ભુવો 

• સહભાગીઓ અને ભાગીદારો xારા એકિ@ત કર+ને સહભાગી બનેલ Eરુાવામાથંી, ક. 

Xમા ંસખાવતી સcંથાઓ, Bયાવસાિયક સcંથાઓ અને એવા લોકો ક. Xઓ yશતઃ 

િનબzળ લોકોને ટ.કો આપતા હોય     
 

આ તમામ Eરુાવાઓ Toુય Tmુાઓને <કાિશત કરવા માટ. તેમજ cવાcdય અને સામાeજક 

સભંાળ સેવાઓની નીિત, િનયમન અને િવતરણમા ંબદલાવ ઝખંવા માટ. ઉપયોગમા ં

લેવાયા છે. |યાર. અિત મહggવના ંTmુાઓ ઊભા થાય, gયાર. તેને સેV.ટર+ ઑફ cટ.ટ ફૉર 

હ.Qથ, ધ �વૉ:લટ+ ક.અર કિમશન, ધ એન.એચ.એસ. કિમશિન�ગ બોડz, મૉિનટર અથવા 

ijલેkડમા ંcથાિનક સ�ાવાળાઓ સાથ ેતેને ઊઠાવવામા ંઆવ ેછે. કા=નૂ અkવયે, તેઓએ 

એ બાબતે જવાબ આપવાનો રહ. છે ક. હ.Qથવૉચ (Healthwatch) ijલેkડન ેકહ.વા માટ. 

�ુ ંછે.     

હ.Qથવૉચ (Healthwatch) ijલેkડ cથાિનક હ.Qથવૉચ (Healthwatch) ન ે એટલા માટ. 

ને�gૃવ, ટ.કો અને સલાહ Eરૂ+ પાડ. છે ક. Xથી તેઓ cથાિનક લોકો માટ. મજsતૂ રાજ�ૂતો 

થઈ શક. અને પોતાના ંસમr સTદુાયોમા ંમજsતૂ ભાગીદાર+ઓ િવકસાવવી શક..    

6થાિનક હ"#થવૉચ (Healthwatch) /ુ ંકર" છે? 

Mથાિનક હCRથવૉચ (Healthwatch) લોકોને પોતાની Mથાિનક MવાMNય અને સામાOજક સભંાળની 

સેવાઓમાથંી સવijેZઠ સેવા આપવામા ંમદદ કરC છે; પછ: ભલે આJ તેને lધુારવાની બાબત હોય કC 

ભિવZયમા ં તેને તૈયાર કરવા માટCની મદદના Mવnપમા ંહોય. Mથાિનક હCRથવૉચ (Healthwatch) એ 

એવા Mથાિનક અવાજો િવશે બoુ ંછે કC Jઓ Mથાિનક સેવાઓFુ ંિવતરણ અને રચના પર <ભાવ પાડ: શqા 

છે. માr લોકો તેનો ઉપયોગ કરC છે એટtુ ંજ નહu, પરંv ુભિવZયમા ંકોઈપણ xય89તને કદાચ તેનો ઉપયોગ 

કરવાની જnર પડશે.      

 
cથાિનક હ.Qથવૉચઃ 
 
• લોકોન ેcથાિનક cવાcdય અને સામાeજક સભંાળની સેવાઓ િવશ ેમાUહતી, સલાહ અને 

ટ.કો Eરૂો પાડ. છે 

• સેવાઓ=ુ ં ક.વી ર+તે િવતરણ થાય છે તેના ંપર cથાિનક લોકોના ંઅ:ભ<ાયો અને 

અ=ભુવોને એકિ@ત કર. છે તેમજ તેની પાસે એ સ�ા છે ક. સેવાઓ=ુ ંિવતરણ કઈ 

ર+તે થઈ ર�ુ ંછે તેની hણકાર+ અને અ=ભુવ મેળવવા માટ. તે Eoુતવયની cવાcdય 

અને સામાeજક સભંાળની સેવાઓમા ં<વશેીને તાગ મેળવ ેછે 
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• X લોકો સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા હોય તેમની પાસેના ંEરુાવાના ંઆધાર. સેવાઓની 

રચના અને િવતરણ પર <ભાવ પાડ. છે 

• cથાિનક હ.Qથ ઍkડ વલેબીiગ બોડz પર બેઠક ધરાવવા xારા સેવાઓને ક.વી ર+તે 

ઊભી કરવામા ંઅને સ�પવામા ંઆવ ેછે તેના પર <ભાવ પાડ. છે 

• અkય cથાિનક હ.Qથવૉચ (Healthwatch), હ.Qથવૉચ (Healthwatch) ijલેkડ અને 

ક.અર �વૉ:લટ+ કિમશનન ેમાUહતી અને ભલામણો આપ ેછે   

 
ઍ;ા <ૅડ>લ, ચૅઅર ઑફ હ"#થવૉચ (Healthwatch) )*લે-ડ કહ" છેઃ  
 
‘‘હ.Qથવૉચ (Healthwatch) માળ�ુ ંએ cવાcdય અને સામાeજક સભંાળમા ંનવા <કાર=ુ ં

rાહક િવXતા છે. અમે એ બાબતેની ખાતર+ રાખી�ુ ં ક. rાહકનો અવાજ સાભંળવામા ં

આBયો છે અને તેના પર અમલ પણ થયો છે. અમારા cવત@ં કા=નૂી સ�ાઓની મદદથી, 

સમr માળખા પાસે અસર પડવાનો/અલગ ર+તે વહ.વાર કરવાનો એક ઉ�મ અવસર 

છે. હ.Qથવૉચ (Healthwatch) ijલેkડ એ બાબતની ખાતર+ કરવા માટ. ઉgસાહEવૂzક 

<િતwા સેવ ેછે ક. X લોકો cવાcdય અને સામાeજક સભંાળ સેવાઓ=ુ ંઆયોજન, સચંાલન 

અને િનયમન કરતા હોય, તેઓ xારા લોકોનો અવાજ sલુદં અને cપLટ સભંળાય.’’    
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