તમારા દ્વારા મેળવાતી
સ્થાિનક સેવાઓ
ુ ારવા માટ� અમે
�ધ
તમાર� સ્વાસ્થ્ય અને
કાળ�ની મા�હતી સાથે
જોડાયા છે
આનો અથર્ તમારા માટ� �ંુ થાય છે ?
કોઇપણ સમયે અને �ુદા �ુદા સ્થળોએ તમારા
સ્વાસ્થ્ય અને સામા�ક કાળ�ના ર� કોડર્ જોઇ
શકવા એટલે ક� સ્વાસ્થ્ય અને કાળ�ના
વ્યવસાિયકો તમાર� કાળ� િવશે ઝડપી અને
સલામત િનણર્યો કર� શક� છે
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સ્થાિનક રહ�વાસી તર�ક�, અમે અમાર� કાળ� તર�ક� લંડનમાં
ફયાર્ છ�એ
આપણે બધા આપણા �વનમાં સ્વાસ્થ્ય અને કાળ�ની સેવાની િવશાળ શ્રેણીનો ઉપયોગ
કર�એ છ�એ, તે પછ� આપણા �પીની �ુલાકાત લેવી, હો�સ્પટલની અપોઇન્ટમેન્ટ હોવી ક�
સામા�ક કાયર્કર પાસેથી �ુલાકાત મેળવવી હોય શક� છે . આપણે બધા એક જ સ્થળે ક�
એકજ સંગઠન પાસેથી કાળ� મેળવતાં નથી. આપણે આપણા �પીને સ્થાિનક મળ�એ
છ�એ પરં � ુ ં હો�સ્પટલ માટ� ન�કના શહ�રમાં જઈએ છ�એ. જો આપણને આપાતકાલીન
કાળ� જોઇતી હોય, તો આપણને � ૂબ જ ઓગ્ય અકસ્માત અને આપાતકાલીન એકમમાં
લઈ જવામાં આવે છે , � આપણે જયાં રહ�તાં હોયએ ત્યાંથી અ�ુક �તર� હોય શક� છે .
જયાર� આમ થાય ત્યાર� , પ્રત્યેક સંગઠન આપણે � કાળ� મેળવીએ છ�એ તેનો ર� કોડર્
રાખે છે ; � ૂતકાળમાં, આ ર� કોડર્ કાગળ પર રહ�તો હતો, પરં � ુ હવે આ સામાન્યર�તે પ્રત્યેક
સંગઠન દ્વારા અલગ અલગ ઈલેક્ટ્રોિનકલી રાખવામાં આવે છે .
અમે બધા વ્યસ્કના અને બાળકોના આ સ્વાસ્થ્ય અને કાળ�ના ઇલેક્ટ્રોિનક ર� કોડર્ સાથે
બાન�ટ, ક�મ્ડ�ન, ઈ�સ્લન્ગટન, એન�ફલ્ડ અને હ��રન્ગે (ઉ�ર ક�ન્દ્રીય લંડન)માં જોડાવા�ુ ં
આયોજન કર� રહ્યા છ�એ �થી �ઓ આપણી કાળ� લઈ રહ્યા છ�એ તેઓ આપણી
જ��રયાતને સમ� શક� અને આપણી કાળ� િવશે, આપણા માટ� શ્રેષ્ઠ િનણર્યો લઈ શક�.
સ્વાસ્થ્ય અને કાળ� વ્યવસાિયકોએ ઘણા વષ� �ુધી કાગળ પર મા�હતીઓ શેર કર� છે
– અમે હવે આ �ડ�ટલ ટ� કનોલો�નો ઉપયોગ કર� કરવા�ુ ં આયોજન કર� રહ્યા છ�એ.
આ પાંચ શહ�રોમાં ર� કોડર્ સાથે જોડા�ુ ં એ ભિવષ્યમાં આખા લંડનમાં ર� કોડર્ સાથે જોડાવા
માટ� � ુ ં િનમાર્ ણ કર� છે પરં � ુ જયાં �ુધી આમ ન થાય, ત્યાં �ુધી આ પાંચ શહ�રોના ર� કોડર્
સાથે જોડાવવા�ુ ં આવર� લેવાય છે .
આ પત્રક તમને સ્થાિનક રહ�વાસી તર�ક� આનો અથર્ તમારા માટ� �ું થાય છે તે� ંુ
વણર્ન કર� છે . તે સમ�વે છે :

• ર� કોડર્ માં જોડાવવાના લાભો
• ર� કોડર્ માં જોડાવવામાં �ું મા�હતી હશે
• જોડાયેલ ર� કોડર્ કોણ જોઈ શકશે
• તમાર� મા�હતી ક�વી ર�તે સલામત રહ�શે
• ર� કોડર્ માં જોડાવા માટ�� ું પસંદ કરવા માટ� ની તમાર� પસંદગી
• ક�વી ર�તે પસંદ કર�ું

ર� કોડર્ માં જોડાવવા માટ� ના લાભો કયા છે ?

કોઇપણ સમયે, અલગ અલગ સ્થળોએ તમારા સ્વાસ્થ્ય અને સામા�ક
કાળ�ના ર� કોડર્ જોઇ શકવા સક્ષમ થ�ુનો
ં અથર્ છે ક� સ્વાસ્થ્ય અને કાળ�ના
વ્યવસાિયકો તમાર� કાળ� અને તમારા �વા રહ�વાસીના �ૂથની કાળ� િવશે
ઝડપી અને સલામત િનણર્યો લઈ શક� છે .
સ્થાિનક સ્વાસ્થ્ય અને કાળ�ની સેવાઓના વપરાશકતાર્ તર�ક� ર� કોડર્ માં
જોડાવવાના ઘણા બધા લાભો હોય શક� છે :

• તમાર� કાળ� સાથે સંકળાયેલ દર� ક પાસે સ્પષ્ટ �ચત્ર હોય છે
• જયાર� તમે કાળ� માટ� કયાંક બી� �વ અથવા નવા વ્યવસાિયકને
મળો, તેઓ અગત્યની સ્વાસ્થ્ય અને કાળ� મા�હતી મેળવી શક�

• સામાન્ય પર�ક્ષણના પ�રણામો (ઉદાહરણ તર�ક� લોહ�ના પર�ક્ષણો)

તમાર� કાળ� લેનાર તમામને ઉપલબ્ધ રહ�, પર�ક્ષણો કયાર� કરવામાં
આવ્યા છે તે ધ્યાનમાં લીધા િવના, � તે� ુ ં �ુનરાવતર્ન કરવા�ુ ં ટાળે છે

• તમાર� કાળ� માટ� જવાબદાર વ્યવસાિયકો તમાર� કાળ��ુ ં આયોજન
કર� તેને �ુધારવા તમારા સ્વાસ્થ્ય અને કાળ�ના ર� કોડર્ જોઇ શક્શે

• તમાર� કાળ� માટ� જવાબદાર વ્યવસાિયકો અનામી સ્વાસ્થ્ય અને

કાળ�ના ર� કોડર્ જોઇ શક� છે અને ખાતર� કર� શક� છે ક� તમે, અને તમારા
�વા બી�, આખી ટ�મ તરફથી શ્રેષ્ઠ કાળ� મેળવી રહ્યા છે .

સ્વાસ્થ અને સામા�ક કાળ� વ્યવસાિયક માટ�:

• તેમની પાસે તેમના રહ�વાસીઓની કાળ� માટ� આયોજન અને કાળ�
�ુધારવા સં� ૂણર્ અને અદ્યતન મા�હતી હોય છે

• તેમણે સ્વાસ્થ્ય અને સામા�ક કાળ� સંગઠનો અને આઈટ� િસસ્ટમ

પાસેથી સંબિં ધત મા�હતી શોધવામાં ઓછો સમય િવતાવો પછે છે , અને
ર� કોડર્ માં �ુ�પ્લક�ટ મા�હતી ર� કોડર્ કરવામાં સમય િવતાવો પડતો નથી

• સ્વાસ્થ અને કાળ� વ્યવસાિયક �ુધારા માટ�ની તકો ઓળખવા ટ�મ

તર�ક� કામ કર� શક� છે . તેઓ આમ અનામી મા�હતીનો ઉપયોગ કર� કર�
શક� છે , રહ�વાસીની વ્ય�ક્તગત મા�હતી �ૂ ર કર�

આ ક�વી ર�તે કર� શકાય તે� ુ ં ઉદાહરણ અમાર� વેબસાઈટ પર મળ� શક� છે .

ર� કોડર્ માં જોડાવવામાં કઈ મા�હતી ઉપલબ્ધ હોય છે ?

તમાર� મોટા ભાગની સ્વાસ્થ્ય અને કાળ�ની મા�હતી, �મક� દવાઓ અને
એલજ�, તમારા � ૂતકાળના હો�સ્પટલમાં રહ�વાની કાળ�નો સારાંશ અને
ભિવષ્યની એપોઇન્ટમેન્ટનો સમાવેશ થશે. આ તમારો હાલનો ઇિતહાસ હશે
કારણ ક� સ્વાસ્થ્ય અને કાળ� સેવાઓ હંમેશા આવી મા�હતી ઇલેક્ટ્રોિનક િસસ્ટમ
પર ર� કોડર્ કરતાં નથી.
સમય જતાં, આ બી� સંગઠનો ક� � એનએચએસ અને સ્થાિનક સ�ા સામા�ક
કાળ� સેવાઓ � ૂર� પાડ� છે તેમની પાસેથી પણ મા�હતીનો સમાવેશ કર� છે .
આમાં માનિસક સ્વાસ્થ્ય ર� કોડર્ અને સામા�ક કાયર્કરો દ્વારા બનાવેલ ર� કોડર્ નો
સમાવેશ થાય છે .
બધા વયસ્ક તેમજ બાળકોના સ્વાસ્થ્ય ર� કોડર્ તેમજ વયસ્કની સામા�ક કાળ�
મા�હતી પણ જોડવામાં આવશે. અમે હાલમાં બાળકોની સામા�ક કાળ�ના ર� કોડર્
સમાવવા�ુ ં આયોજન નથી કર� રહ્યા.
આમ છતાં, તમાર� મા�હતીનો દર� ક ઘટક જોઈન્ટ ર� કોડર્ નો ભાગ નથી.
સંવેદાત્મક મા�હતીના ઉદાહરણો ક� �મને બાકાત રાખવામાં આવે છે , તેમાં
�તીય સ્વાસ્થ્ય, વ્યંધ્યત્વ સારવાર ર� કોડર્ , ઘર� � ુ �હ�સા અને �ુના�હત ર� કોડર્ સનો
સમાવેશ થાય છે . સં� ૂણર્ યાદ� અમાર� વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે .
જોડાયેલ ર� કોડર્ માં મા�હતી અલગ અલગ ર�તે ઉપયોગમાં લેવાય છે :

• તે સ્વાસ્થ્ય અને કાળ� કાયર્કરો દ્વારા જયાર� તમે તેમની �ુલાકાત લો
અથવા જયાર� તેઓ તમાર� �ુલાકાત ક� ત્યાર� ઉપયોગમાં લેવાય છે

• તે કાળઅ� લેનાર તીમ દ્વારા લોકો�ુ ં સ્વાસ્થ્ય અને કાળ�ની
જ��રયાતોને સમજવા માટ� પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે

• તે એ ખાતર� કરવા પણ ઉપયોગમાં લેવાય છે ક� અમે અમારા શહ�રમાં
રહ�વાસીઓ ક� �ઓ લાબાં ગાળાની સ્વાસ્થ્ય �સ્થિતથી પીડાઈ છે તેમને
ઉચ્ચ �ુણવ�ાની કાળ� � ૂર� પાડ�એ છ�એ

આ ક�વી ર�તે થઈ શક� તેના ઉઅદાહરણો અમાર� વેબસાઈટ

www.northlondonpartners.org.uk/joined-up-care-record પર
મળ� શક� છે .

જો તમે િવકલ્પ પસંદ કરવા માંગો છો, તો �ૃપયા આ ફોમર્
ભરો અને તેને અમને પરત કરો
જો તમે િવકલ્પ પસંદ કરવા માંગો છો, �ૃપયા આ ફોમર્ � ૂણર્ કર� અમને પરત કરો.

*અને આ મા�હતી વગર તમાર� િવનંતી પર પ્ર�ક્રયા કર� શકતાં નથી.
સ્વી�ૃ તી મેળવવા માટ� �ૃપયા સંપકર્ મા�હતીનો સમાવેશ કરો.
�લ�ગ:
પ્રથમ નામ*:
છે લ્�ું નામ*:
જન્મ તાર�ખ*:
એનએચએસ નંબર*:
ર�સ્ટડર્ �પી પ્રે�ક્ટસ:
ઇમેઈલ એડ્ર�સ:
પોસ્ટલ એડ્ર�સ *:
પોસ્ટલ કોડ:
�ુ ં તમે કોઇ અન્ય વ્ય�ક્ત વતી આ ફોમર્ ભર� રહ્યા છો?
હા

ના

જો હા, તમારો એ વ્ય�ક્ત સાથે સંબધ �ુ ં છે ?
યોગ્ય પર ટ�ક કરો, � વ્ય�ક્ત માટ� �ુ ં ફોમર્ ભ� �ં તે:
16 વષર્થી નાના છે અને �ુ ં તેમનો કા�ુની ગા�ડ�યન/વાલીપણાની જવાબદાર� ધરાઉ
�ં.
સંમિત આપવાની ક્ષમતા નથી અને માર� પાસે પાવર ઓફ એટન� છે .
નીચેના બોક્સમાં �ૃ પયા ટ�ક કરો:
મે પત્રક વાંચ્�ુ છે અને િવકલ્પ પસંદ કરવાના પ�રણામો સમ�ુ ં �ં તમા�ુ � ૂણર્ નામ :
સહ�:
તમે િસલ્ડ કર� લ પર�બડ�યામાં આ ફોમર્ મફતમાં FREEPOST NLP – JOINED UP CARE
RECORD ખાતે મોકલી શકો છો.

જો તમે આ મા�હતી �ગ્રે� િસવાયની બી� ભાષામાં મેળવવા ઇચ્છતા હોવ, તો �ૃપયા
�ુલાકાત લો:

Αν θέλετε αυτές τις πληροφορίες σε γλώσσα διαφορετική από την
αγγλική, παρακαλώ επισκεφθείτε:
Bu bilgileri İngilizce’den başka bir dilde istiyorsanız lütfen şu sayfayı
ziyaret edin:
 از اﯾن وبﺳﺎﯾت،واھﯾد اﯾن اطﻼﻋﺎت را ﺎﺑ زﺑﺎن دﯾﮕری ﮫﺑ ﻏﯾر از اﻧﮕﯽﺳﯾﻠ ﻣطﮫﻌﻟﺎ ﻧﻣﺎﯾﯾد
ﯽ
ﺧﻣ
زدﯾﺑﺎدﮐﻧدﯾ،

اﮔر

Si vous souhaitez lire ces informations dans une autre langue que
l’anglais, veuillez consulter:

જ◌ો તમ◌ે આ મા(હત◌ી +, ◌ ે- િ◌સવાયન◌ી ભાષામ◌ા◌ં ઇ7છો,

◌ાકાત લો:

ત◌ો 9◌ૃપ◌ા કર>ન◌ે ?લ
◌ુ
www.northlondonpartners.org.uk/joined-up-care-record
આ કાયર્ક્રમ સ્વાસ્થ્ય અને કાળ�માં નોથર્ લંડન પાટર્ નર દ્વારા સમન્યવિયત છે : એક ભા�ગદાર� ક� �
નૈદાિનક કિમશિન�ગ �ુપ (સીસી�એસ), સ્વાસ્થ્ય પ્રદાતા અને ઉ�ર ક� ન્દ્રીય લંડન (બાન�ટ, ક� મડ�ન,
એ�ન્ફલ્ડ, હ�રન્ગે અને ઈ�સ્લન્ગટન)માં સ્થાિનક સ�ાઓને ર�ૂ કર� છે .

www.northlondonpartners.org.uk

�ું વ� ુ મા�હતી કયાંથી મેળવી શ�ું �ં?
વ�ુ મા�હતી માટ� તમારા સ્વાસ્થ અથવા કાળ� પ્રદાતા સાથે વાત કરો. મા�હતી અમાર�
વેબસાઈટ:

www.northlondonpartners.org.uk/joined-up-care-

record પર સં� ૂણર્ �ુપ્તતા નો�ટસ સાથે મેળવી અકાય છે .
આ પિત્રકામાં મા�હતી હ�લ્થવોચ બાન�ટ અને બાન�ટ કાઉ�ન્સલ એડલ્ટ સોિશયલ ક�ર ઇનવોલમેન્ટ �ુપની સહાયથી
બનાવવામાં આવેલ છે .

� ંુ માર� મા�હતી સલામત છે ?
સ્વાસ્થ્ય અને કાળ� મા�હતી સાથે કામ કરતાં બધા કાળ� વ્યવસાિયકો કડક આચાર
સં�હતા હ�ઠળ કામ કર� છે �નો અથર્ છે ક� તેઓ �ુપ્તતાને માન આપે છે અને બધી મા�હતી
સલામત રાખે છે . આમ કરવામાં િનષ્ફળતા ગંભીર � ૂનો છે .
તમારા િવશેની મા�હતી ડ�ટા પ્રોટ� ક્શન એક્ટ 2018/જનરલ ડ�ટા પ્રોટ� ક્શન ર� ગ્�ુલેશન 2016
હ�ઠળ �ુર�ક્ષત છે .

આમાં જ�ર� છે ક� સંભાળ વ્યવસાિયકો:

• માત્ર તેવી મા�હતી જોઇ શક� �માં તેમને કાળ� આપવા અને સંચાલન કરવા તેમની
� ૂિમકા ભજવવાની જ�ર હોય

• તમારા ર� કોડર્ �ુર�ક્ષત રાખવા જોઇશે
• તમાર� મા�હતી પ્રત્યે �ુપ્તાની ફરજ હોવી જોઇએ

મારા જોડાયેલા ર� કોડર્ માં કોણ મા�હતી જોઇ શકશે?
માત્ર તેઓ ક� �ઓ એ તમારા સ્વાસ્થ્ય અને સામા�ક કાળ�ને ટ� કો આપવા તમાર�
મા�હતી જોવાની જ�ર હોય તેમને વ્ય�ક્તગત મા�હતીની પહ�ચ રહ�શે. આમાં �પી,
સામા�ક કાયર્કર, હો�સ્પટલના �ક્લિનશ્યન, સા�ુદાિયક સ્વાસ્થ્ય વ્યવસાિયક, માનિસક
સ્વાસ્થ્ય સ્ટાફ અને કાળ� ટ�મના અન્ય સ�ાિધ�ૃ ત સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે . પ્રત્યેક
વ્ય�ક્ત માત્ર તેમના કામને સંબિં ધત મા�હતી જોવા સક્ષમ રહ�શે. આથી, સામા�ક કાળ�
કાયર્કર વ્યવસાિયક થેરાપીસ્ટથી તમારા ર� કોડર્ ના અલગ ભાગને જોઈ શકશે.
આ કાયર્ક્રમામાં સંકળાયેલ સંગઠનો અમાર� વેબસાઈટ પર મળ� શક� છે અને સમય જતાં
તેમાં વધારો થશે.
આ કાયર્ક્રમને પ�રણામે રહ�વાસીઓ પોતાની મા�હતી જોઇ શકશે ન�હ, આમછતાં, જો તમે
તમારા સ્વાસ્થ્ય અને સંભળના ર� કોડર્ જોવા માંગો છો તો, તમે સીધેસીધા તમારા સ્વાસ્થ્ય
અને સંભાળ સંગઠનને િવનંતી કર� શકો છો.

તમાર� પાસે પસંદગી છે
જો તમે આ જોડાવવા માટ� ના સ્વાસ્થ્ય અને કાળ� ર� કોડર્ ના ભાગ �પે તમાર� મા�હતી
માટ� � ૂશ હોવ તો, તમાર� કંઈ કરવાની જ�ર નથી. આમછતાં, જો તમે સંકળાવવા ન
માંગતા હોવ, તો તમાર� પગલાં લેવાની જ�ર છે .
જો તમે પસંદગી કરો, તો તમર� મા�હતી ઇલેક્ટ્રોિનક જોઇન્ડ-અપ ર� કોડર્ દ્વારા શેર
કરવામાં ન�હ આવે આમછતાં, તે સંભાળ સંગઠનો દ્વારા અત્યારની �મ શેર કરવા�ુ,ં ફોન,
ઈમેઈલ અથવા કાગળ પર ચા�ુ રહ�શે.
પસંદગી કરતાં પહ�લાં, �ૃ પયા �ુિનિ�ત કરો ક� તમે આ પત્રક કાળ�� ૂવર્ક વાંચ્�ુ છે અને
તેનો તમાર� માટ� �ુ ં અથર્ છે તે સમ�યા છો. જો તમે પસંદ ન કરવા�ુ ં પસંદ કરો છો,
તમે તમારા માટ� ઇલેક્ટ્રોિનક જોઇન્ડ અપ ર� કોડર્ � લાભો લાવે છે તેનો ફાયદો કઈ શકશો
ન�હ. કાળ� સંભાળદાતા ક� � તમાર� સંભાળ રાખે છે તેમની પાસે તમારો સં� ૂણર્
ઇિતહાસ ન�હ હોય અને જયાર� તેઓ તમને તપસે ’વાસ્તિવક સમયમાં’ તેમની પાસે
હાલની મા�હતી હશે ન�હ, અને તમાર� સંભાળ માટ� ના, અને આપાતકાલીન �સ્થિતમાં પણ
િનણર્યમાં સમય લાગી શક� છે .
જો તમે તમાર� મા�હતી શેર કરવા ન માંગતાં હોવ, તમે પિત્રકામાં છે લ્લે આપેલ ફોમર્
ભર� અને તેને અમને સ�પી અથવા અમાર� વેબસાઈટના ફોમર્નો ઉપયોગ કર� તમે અમે
આ જણાવી શકો છો.
જો તમે તમાર� પસંદગી િવશે કોઇની સાથે વાત કરવા માંગો, તો તમે અમારો અમાર�
વેબસાઇટ દ્વારા સંપકર્ કર� શકો છો:

www.northlondonpartners.org.uk/joined-up-care-record

અમે તમને આ િનણર્ય કરતાં પહ�લાં કાળ�� ૂવર્ક િવચારવા માટ� કહ�એ છ�એ કારણક�
તમાર� સ્વાસ્થ્ય અને સામા�ક કાળ�ની મા�હતી શેર કરવી તેને સેવા પ્રદાતા માટ� શ્રેષ્ઠ
સારવાર અને તમારા માટ� કાળ� � ૂર� પાડવા�ુ ં સરળ બનાવે છે .
અમને તમાર� િવનંિત પર કાયર્ કરવા તમારા એનએચએસ નંબરની જ�ર છે . જો તમે
તમારો એનએચએસ નંબર ન �ણતાં હોવ, �ૃ પયા �ુલાકાત લો:

https://www.england.nhs.uk/contact-us/how-can-we-help/
how-can-i-find-out-my-nhs-number/ અથવા તમારા �પી પ્રે�ક્ટસને � ૂછો.
તમે અમાર� વેબસાઇટ પરથી પસંદગી ફોમર્ પણ પસંદક ર� શકો છો:

www.northlondonpartners.org.uk/joined-up-care-record તમાર�

િવનંતી મેળવવા પર તમે � ૃ�ષ્ટકરણ મેળવશો. જો તમે આ ચકાસવા માંગો અથવા આ
મેળવવા ન માંગતા હોવ તો �ૃ પા કર� અમારો સંપકર્ કરો.

