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      ભાગ લેનાર માટ� મી�હતી પ�ક 
 
હ��થવોચ  (Healthwatch) એ �ુ ંછે? 

હ��થ અન ેસો�યલ ક�ર સિવ�સીસનો ઉપયોગ કરનારા લોકો માટ� હ��થવોચ ��લ�ેડ (Healthwatch England) એ કોઈ એક 

િન�પક રા���ય ચ�ે�પઅન ક� સવરિવવ�ા છે અને લોકોન ેમાટ� �ુ ંમહ�વ�ુ ંહોય છે � ે�ણી અન ે�ઓેને જ�ર હોય �ેવા 

સપોટરન ે વ�પ  પવા �ઓેના  ��ટટ�બ�ુન ેિનિિ� કરવામા ંમમમ�પ �નવા અમ ેઅહહયા છ�એ. 
 

��લ�ેડના મર�ક િવ �ારમા ં થાિનક હ��થવોચ (Healthwatch) હોય છે, રા���ય �મેજ  થાિનકર��ે ખા�ર� કરવા અમાર� 

પાસ ેઅિધકાર- સ�ા હોય છે ક� વઓ હ��થ અન ેસો�યલ ક�ર સિવ�સીસનો હવાલો સભંાળ�ા હોય �ઓે લોકોના અટભ�ાય 

સાભંળ�ા હોય છે. લોકોના  ��ટટ�બ�ુ�ુ ં�થમ  થાન હોય છે – ખાસકર�ન ેવઓને એ� ુલાગે ક� �ેઓન ેસાભંળવામા ં વ ે� ે

��ૂજ ��ુક�લભર�લ હોય છે. 

�હ�ર જન�ાના િવચારો મળેવવાના �ય�ન કરવાની સાથોસાથ, અમ ેપણ  રો�ય અને સો�યલ ક�ર સિવ�સીસન ે�ો�સાહન 

 પીએ છ�એ ક� વથી કર�ન ે�ઓેન ેઅસર કરવામા ં વ�ા િનણરયો અન ે�મેા ંક�વી ર�� ે ધુારો કર�  કાય �ેમા ંલોકોને 

સમાિવ�ટ કર�એ, અન ે વા િવચારો એવા લોકો સાથ ે રે કર�એ છ�એ ક� વઓ  વા ફ�રફાર �ન ે� ેમાટ� �ઓે પાસ ેસ�ા- 

અિધકાર હોય છે. 

હ��થવોચ (Healthwatch) લોકોન ે�ઓેના િવ �ારમા ં રો�ય અન ેસો�યલ ક�ર સિવ�સીસમા ં�ઓેને જોઈ�ી મા�હ�ી 

મળેવવા િવષ ેપણ લોકોન ેમમમ કર� છે. 

અમારો ��કટ ક� પ�રયોજના શેના િવષે છે? 

�લકે�નર િવથ ડારિવનમા ં(Blackburn with Darwen) �સેી અન ેઊભા રહ�વાના કસર�ના કલાસીઝ- વગ�મા ંહ��થક�ર 

ધધંાધાર�ઓ (�ફ� ન�સ) �ારા ઉ�લખે કરવામા ં વલે ભાગ લનેારાઓની અપકેાઓ અન ેઅ�ભુવ સમજવાનો   �વકટનો 

લ�ય છે.  
 

અમન ે�ય���ગ� મરમ�ઓની જ��રયા�ોની વધાર� સાર� સમજવાની ઈ�છા છે વથી કર�ન ે વા ��ૂસ ક� �ૂથોની  ગુમ�ા 

સાધવાની �ઓેની કમ�ામા ં ધુારો કર�  કાય. 
 

અમન ે વા કસર�ના વગ� િવષે ભાગલનેારનો ફ�ડ�કે મળેવવા�ુ ંપસમં રહ�  ેવથી કર�ન ેમરમ�ના ન�ે�ૃવવાળ� સેવાની 

�ડઝાઈનની ખા�ર� કર� અન ેમરમ�ઓની અપકેાઓ અન ેજ��રયા�ો સ�ંોષવા�ુ ંસમજવામા ંજો કલાસીઝમા ંવધાર�  ધુારો 

કર�  કાય �મે હોય. 
 
શા માટ� માર� પસદંગી કરવામા ંઆવી છે? 

�લકે�નર િવથ ડારિવનમા ં(Blackburn with Darwen) �સેી અને ઊભા રહ�ન ેકસર�ના વગ�મા ંહ��થક�ર �ફ� ન�સ �ારા 

ઉ�લખે કરવામા ં વલે લોકોમાથંી અમ ે�ેની મા�હ�ી મેળવવા  �રુ છ�એ.  વા વગ�મા ંજવા માટ�ના �મ ે�મારા 

અ�ભુવો  રે કરો �વેી અમાર� ઈ�છા છે વથી કર�ન ેભિવ�યમા ં  સવેામા ંક�વી ર�� ે��ેઠ િવકાસ કર�  કાય �નેી અમ ે

 થાિનક હ��થ સિવ�સની જોગવાઈ –�યવ થા કરવા મા�હ�ી  પી  ક�એ. 
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વ લોકો  વા વગ�મા ંહાજર રહયા ન હોય �ેવા લોકોમાથંી અમ ેખાસ કર�ને મા�હ�ી મળેવવા  �રુ છે વથી કર�ને  વા 

�ૂથો માટ�  ગુમ�ામા ં ધુારો કરવા સેવામા ંકયા  ધુારાઓ કરવા � ે�ણી  કાય. ભાગ લનેારાઓમાથંી અમન ેમળેલ મા�હ�ી 

અમ ે�ાર�રા કાસલ (Barbara Castle) વનેી ટ�મ સાથે  રે કર��ુ ંવથી કર�ન ે સુગં�વાળ� ઓફરમા ં ધુારાની ખા�ર� કર� 

 કાય. 

�ુ ંકોઈ પણ જોખમ –ભય સમાિવ�ટ થયેલ છે? 

  કોઈ એક ઓછા જોખમ- ભયવાળો �વકટ છે અને અમારા જોડાણના ભાગ�પ ેકોઈ પણ સવંમેન ીલ િવષયોની ચચાર 

કરવામા ં વ  ેન�હ – અમાર� સાથ ે�મને �ુ ં વ થ�વૂરક લાગે છે � ેક�વળ  રે કરવા �ૃપા કર� �કુ� રહ� ો. 

 
�ુ ંમા�ુ ભાગ લેવા�ુ ંખાનગી રહ�શે? 

હ��થવોચ �લકે�નર િવથ ડારિવન (Healthwatch Blackburn with Darwen) �નેી કામગીર�મા ંડ�ટા �ટ�ક ન એકટ 

2018  સાથે સ�ંણૂરર�� ે�ે�ુ ંપાલન કર� છે અન ે�મ ેવ મા�હ�ી અમન ે�રૂ� પાડ ો �ેનો ક���ટૂરમા ંસ�ંહ કરવામા ં વ  ે

અન ે� ેપાસવડરથી  રુટક� રહ� ,ે અન ે�મારો ડ�ટા કોડ�ડ ક� સ�ંહ�ા��ધ રહ�  ેવથી કર�ન ે�મન ેઓળખી ન  કાય. જો �મ ે

 રે કરવામા ં વલે મા�હ�ી �ે  વા ફોકસ ક� ક��� � કરવામા ં વલે �ૂથનો કોઈ એક ભાગ હ ે, �ો ગોપનીય�ાની ખા�ર� 

 પવામા ં વી ન  ક� પણ મર�ક ફોકસ �પૂ સાથે �નેી ચચાર કરવામા ં વ .ે 

જો �ું મારો િવચાર બદ� ુતો �ુ ંથઈ શક�? 

કોઈ પણ કારણ  પયા વગર અન ેકોઈ પણ પ�રણામ વગર,   �વકટમાથંી પાછા ખ�ચાવાનો �મન ેઅિધકાર છે. 

�વકટમાથંી પાછા ખ�ચાઈ જવાના પોઈ�ટ પહ�લા ં�મ ેઅમન ે�રૂા પાડ�લ કોઈ પણ ડ�ટા- મા�હ�ીનો ના  કરવામા ં વ .ે 

મને વધાર� મા�હતી કયા ંમળ� શક�? 

  �વકટની વધાર� મા�હ�ી, �ફકર- ટચબ�ા અથવા ��ો ક� �છૂપરછ માટ�, �ૃપા કર� info@healthwatchbwd.co.uk  
ઉપર અથવા 01254 292686 ટ�ટલફોન ઉપર અમારો સપંકર કરવા �કુ� રહ� ો. 
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