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નેિનલ ફ્રેમવકષ ફોર NHS કહટિટયૂઈીંગ હેલ્થકે ર એટિ NHS-ફટિે િ નસસીંગ કે ર

પ્રસ્તાવના
ન્ડર્ન્િન્લન્િ કે ન્વકલાંગતા, અકસ્માત અથવા િીમારીના પન્રણામે જે લોકોને હેલ્થ અને
ર્ોશ્યલ કે ર ધંધાધારીઓ પાર્ેથી ચાલુ કે ર અને ર્પોિક ની જરૂર હોય તેવા લોકો માિે આ
પન્િકા કોઈ એક માગકદન્શકકા છે . કોઈ એક વ્યન્િ NHS ચાલુ હેલ્થકે ર માિે યોગ્યતા ધરાવે છે
કે નન્હ તે નકકી કરવામાં આવતી કાયકવાહીનો તેમાં ખુલાર્ો કરવામાં આવે છે (જેનો વારં વાર
ઉલ્લેખ NHS CHC, અથવા કે વળ CHC તરીકે કરવામાં આવે છે ).
અમે એ સ્વીકારીએ છીએ કે ચાલુ- સતત કે ર માિે ના હનહિયન કરવાની ગોઠવણો ગૂીંચવણભરેલ અને ખૂબજ
સીંવેદનિીલ હોઈ િકે , અને લોકોને તેઓના જીવનના કોઈ અહનહિત તબકકે ઘણીવખત અસર કરી િકે . અહસ્તત્વમાીં
રહેલ રાષ્ટ્રીય માગષદિષન એવી ખાતરી કરે છે કે ઈીંગ્લેટિમાીં રહેતા કોઈ પણ સ્થળ પ્રત્યે તે ધ્યાન આપ્યા વગર, NHS
કહટિટયૂઈીંગ હેલ્થકે ર કે ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ દરેકને ટયાયી કે વાજબી અને એકિારી સુગમતા – પ્રવેિ આપે છે. આવુ
આ માગષદિષન, કે જેને નેિનલ ફ્રેમવકષ ફોર

NHS કહટિટયૂઈીંગ હેલ્થકે ર અને NHS- હનહિયનવાળી કે ફટિેિ નસસીંગ કે ર

(િ નેિનલ ફ્રેમવકષ ) કહેવામાીં આવે છે, તે દિાષવે છે કે

NHS કહટિટયૂઈીંગ હેલ્થકે રની યોગ્યતા કે વી રીતે નકકી કરવામાીં

આવે છે અને જરૂહરયાતોની કે વી રીતે આકારણી કરી અને સીંબોિન કરવુીં જોઈએ.
આવુ નેિનલ ફ્રેમવકષ 2007 માીં પહેલી વખત રજૂ કરવામાીં આવ્યુ હતુ અને 2018 માીં તેને સૌથી તાજેતરમાીં અિતન
કરવામાીં આવેલ છે. નેિનલ ફ્રેમવકષ ના એિલેકે રાષ્ટ્રીય માળખાના 2018 ના કોઈ પણ સુિારાઓ અને સ્પષ્ટ્તાઓ
યોગ્યતાના માનદીં િ માિે , અથવા તેની સુગમતાને, NHS કહટિટયુઈીંગ હેલ્થકે રમાીં કે ચાલુ આરોગ્યસીંભાળમાીં જરાયે
ફે રફાર કરવાનો ઈરાદો રાખતા નથી. આ પહિકા, નેિનલ ફ્રેમવકષ ના

2018 ના અિતનમાીં કરવામાીં આવેલ ફે રફારોને

ધ્યાનમાીં લે છે.

ર્ામાટય એક્રન્નમ્ર્ કે િીજા શબ્દોના આધાક્ષરોનો િનેલ શબ્દ
CHC (અથવા NHS CHC) = NHS કહટિટયૂીંઈીંગ હેલ્થકે ર
DST = હિહસઝન સપોિષ િૂ લ
FNC = NHS-ફટિેિ નસસીંગ કે ર
CCG = હલલહનકલ કહમિનીીંગ ગ્રૂપ
MDT = મહલ્િહિહસહપ્લનહર િીમ
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NHS કહટિટયૂીંઈીંગ હેલ્થકે ર કે ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ
NHS કન્ટિટયૂંઈંગ હેલ્થકે ર કે ચાલુ આરોગ્યર્ંભાળ એ શું છે ?
NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ એ કોઈ એક ચાલુ- સતત કે રનુીં પેકેજ છે કે જેની વ્યવસ્થા અને હનહિયન એકમાિ
નેિનલ હેલ્થકે ર સહવષસ (NHS) દ્વારા કરવામાીં આવેલ હોય છે અને જે સરખામણીમાીં નાની સીંખ્ યાના (ઊચી કક્ષાની
જરૂહરયાતવાળા) લોકોના માિે હનહિત કરવામાીં આવેલ હોય છે કે જેઓને ‘મૂળ- અસલ કે પ્રાથહમક આરોગ્યની જરૂર’
માિે પ્રાપ્ત કરવામાીં આવેલ હોય (જૂ ઓ નીચે પ્રાયમહર હેલ્થ નીિ હવભાગમાીં વિારે). આવી કે ર 18 વર્ષની ઉીંમરના

અથવા તેનાથી મોિી ઉીંમરની કોઈ એક વ્યહિ માિે આરોગ્ય અને જોિાયેલ સામાહજક સીંભાળની જરૂહરયાતો સીંતોર્વા
પૂરી પાિવામાીં આવે છે અને જે હિસહબહલહિ, અકસ્માત અથવા બીમારીના પહરણામે ઉપહસ્થત થયેલ હોય.

NHS કહટિટયૂઈીંગ હેલ્થકે ર મફત મળે છે, કે જે સ્થાહનક સત્તાવાળાઓ દ્વારા પૂરા પાિવામાીં આવેલ સપોિષ ની માફક હોતી
નથી, અને તેમાીં કોઈ એક વ્યહિની આવક અને બચતના આિારે નાણાકીય ફાળો- હહસ્સો આપવાનુીં સમાહવષ્ટ્ થઈ
િકે . NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ માિે યોગ્યતા િરાવનાર કોઈ એક વ્યહિ માિે સપોિષ નુીં યોગ્ય પેકેજ નકકી કરવા
હલલહનકલ કહમિહનીંગ ગ્રૂપ (CCG) જવાબદાર હોય છે.

NHS ની ચાલુ આરોગ્યર્ંભાળ માિે કોણ યોગ્ય હોય છે ?
18 વર્ષની ઉપરના લોકો, કે જેઓને ‘મૂળ – પ્રાથહમક આરોગ્યની જરૂર’ હોય તેવી આકારણી થયેલ લોકો NHSની
ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ માિે યોગ્યતા િરાવે છે. NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ માિે ની યોગ્યતા કોઈ એક હવહિષ્ટ્ રોગ,
હનદાન અથવા હસ્થહત, અને નહહકે કોણ આવી કે ર પૂરી પાિે છે અથવા કયાીં કે ર કે સીંભાળ પૂરી પાિવામાીં આવે છે
તેના ઉપર આિાહરત હોતી નથી.

NHS ની ચાલુ આરોગ્યઅંભાળ માિે તમે કે વી રીતે યોગ્યતા ધરાવી શકો?
કોઈ એક તપાસસૂહચ કે ચેકહલસ્િ સાથે સ્ક્રીનીીંગ કે તપાસ કરનારી કાયષવાહીને અનુસરીને યોગ્યતાની પૂરપ
ે ૂરી
આકારણી કરવામાીં આવે છે કે જેથી કોઈ એક વ્યહિ NHSની ચાલુ- સતત આરોગ્યસીંભાળ માિે યોગ્ય છે કે નહહ
તે નકકી કરવામાીં મદદરૂપ બને છે. આવી કાયષવાહી હવર્ે વિારે માહહતી આ પહિકામાીં મોિેથી મળી રહેિ.ે

NHS ની ચાલુ આરોગ્યર્ંભાળ તમને કયાંથી મળી શકે ?
તમને કોઈ પણ સેહિીં ગમાીં NHSની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ મળી િકે (હસવાયકે કોઈ એક ગીંભીર રોગની હોહસ્પિલોમાીંથી)

– તમારા પોતાના રહેઠાણ અથવા કે ર હોમના સમાવેિ સાથે. જો તમે તમારા પોતાના રહેઠાણમાીં NHS ચાલુ
આરોગ્યસીંભાળ માિે યોગ્ય હોય તેવુ જાણવામાીં આવે તો, NHS તમારી આકારણી કરેલ આરોગ્ય અને તેની સાથે
જોિાયેલ સોશ્યલ કે રની જરૂહરયાતો સીંતોર્વા કે ર અને સપોિષ ના પેકેજની NHS ચૂકવણી કરિે. જો તમે કોઈ એક
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કે ર હોમમાીં આવી NHS કહટિટયૂઈીંગ હેલ્થકે ર કે ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ માિે યોગ્ય હિો તો, NHS તમારા કે ર હોમની
ફીઝ સાથે, રહેવાની સગવિની સાથે બોહિિં ગ- ભોજનનો ખચષ ચૂકવિે.

શું માર ે NHS ની ચાલુ આરોગ્યર્ંભાળ માિે ચૂકવણી કરવી પડશે?
ના. તમારા કે ર પ્લાનમાીં હનહિત કરવા પ્રમાણે પૂરા પાિવામાીં આવેલ NHS કે ર પેકેજ તમારા આરોગ્ય અને તેની સાથે
જોિાયેલ સોશ્યલ કે રની જરૂહરયાતો સીંતોર્િે. NHS દ્વારા પૂરી પાિવામાીં આવેલ અને/અથવા હનહિયન કરવામાીં
આવેલ સહવષસીસ કે ર પ્લાનમાીં દિાષવવામાીં આવિે. અમુક સીંજોગોમાીં તમને કદાચ વિારાની ખાનગી કે ર સેવાઓ
ખરીદવાની ઈચ્છા થઈ િકે , પણ આવો હનણષય અહનવાયષપણે સ્વૈહચ્છક કે વોલટિહર હોવો જોઈએ. વિારાની કોઈ પણ
સેવાઓ જે તમે પસીંદ કરી ખરીદવા ઈચ્છો તે આવી આકારણી કરવામાીં આવેલ જરૂહરયાતો સીંતોર્િે નહહ અને જે માિે
CCG જવાબદાર હોય છે.

શું NHS ની ચાલુ આરોગ્યર્ંભાળ કે કન્ટિટયૂઈંગ હે લ્થકે ર કાયમ માિે હશે?
એવુ જરૂરી નથી. એકવખત જયારે તમે NHS ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ કે કહટિટયૂઈીંગ હેલ્થકે ર માિે યોગ્યતા િરાવો
ત્યારે, NHS દ્વારા તમારી કે રનુીં હનહિયન કરવામાીં આવિે.
સામાટયરીતે, તમારા કે ર પેકેજની સમીક્ષા િણ મહહનાઓ પછી કરવામાીં આવિે, અને ત્યારબાદ દર બાર મહહને. આવી
સમીક્ષાઓ એવુ કે હટિત કે ફોકસ કરિે કે તમારા કે ર પ્લાન અથવા ગોઠવણો તમારી જરૂહરયાતો સીંતોર્વા યોગ્ય રહે છે
કે નહહ.
જો તમારી જરૂહરયાતો એવા હવસ્તારે બદલે કે જે કદાચ તમારી NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળની યોગ્યતાને અસર
કરી િકે , તો પછી CCG ને તમારી યોગ્યતાની પૂરી આકારણી કરવાની ગોઠવણ કરવી પિે. આનો અથષ એવો થઈ
િકે કે તમારી હનહિયન કરવાની ગોઠવણમાીં ફે રફાર થાય, કારણકે NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળની યોગ્યતાનો
આિાર હસ્થહત અને/અથવા રોગહનદાન કરતી જરૂહરયાતો ઉપર હોય છે (નીચે ‘હરવ્યૂઝ- સમીક્ષાઓના હવભાગમાીં
વિારે જૂ ઓ.)
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પ્રાથહમક આરોગ્યની જરૂહરયાત
‘પ્રાયમહર હેલ્થ નીિ – પ્રાથહમક આરોગ્યની જરૂહરયાતનો હવચાર કે હવભાવના એવુ નકકી કરવામાીં મદદરૂપ બને છે કે

NHS માિે તમારી જરૂહરયાતો સીંતોર્વા કઈ આરોગ્યની સેવાઓ યોગ્ય છે, અને સ્થાહનક સત્તાવાળાઓએ કઈ સેવાઓ
પૂરી પાિવી જોઈએ. અમે એવુ સ્વીકરીએ છીએ કે આવો હવચાર કે હવભાવના પ્રમાહણક કે આિીઘૂીંિી હવનાનો હોતો
નથી. આમ છતાીં પણ, તમને પ્રાથહમક આરોગ્યની જરૂર છે કે નહહ તેનો હનણષય કરવા, કોઈ એક યોગ્યતા માિે ની
આકારણી કરવામાીં આવિે કે જે ચાર મહત્વના હવહિષ્ટ્ લક્ષણોના સીંબીંિમાીં તમારી લાગતીવળગતી જરૂહરયાતોની
સમગ્રતાની તપાસ કરિે.

• પ્રકાર: આ તમારી જરૂહરયાતોના પ્રકાર અને લક્ષણોનુીં વણષન કરી, અને તમારા ઉપર આવી
જરૂહરયાતોની એકીં દર અસર જણાવિે, કે જેમાીં તેનો પ્રબીંિ કરવા દરમ્યાનગીરીના પ્રકારનો
સમાવેિ હિે.

• તીવ્રતા: આ તમારી જરૂહરયાતોની સખતાઈ અને હવસ્તાર છે અને તે સીંતોર્વા રાખવામાીં આવતો
સપોિષ , કે જેમાીં લાગલગાિ/ ચાલુ કે રના સમાવેિ સાથેની જરૂહરયાત

• ગૂંચવણતા: રોગના હચહેનો, પહરહસ્થહત (ઓ)ની સારવાર કરી, અને/ અથવા કે રનો પ્રબીંિ કરવાનુીં
અનુશ્રવણ કરવામાીં આવશ્યકતા રાખવામાીં આવતી કુ િળતાના લેવલ અને કે વી રીતે તમારી જરૂહરયાતો
રજૂ થઈ અને પારસ્પહરકહક્રયા કરે છે.

• પૂવકર્ૂચનીયતા વગર: તમારી જરૂહરયાતોમાીં કઈ હિગ્રી કે માિામાીં ફે રફાર થઈ અને તેનાથી તેનો
પ્રબીંિ કરવામાીં હનમાષણ થતા પિકારો અને તેમાીં સમાવેિ થતા તમારા આરોગ્ય માિે જોખમ- ભય,
જો પૂરપ
ે ૂરી અને સમયસરની કે ર પૂરી પાિવામાીં આવે નહહતો.
જો એવુ નકકી કરવામાીં આવે કે તમને પ્રાથહમક આરોગ્યની જરૂર છે તો, તમે NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ માિે
યોગ્યતા િરાવો છો.
નેિનલ ફ્રેમવકષ માીં પ્રાથહમક આરોગ્ય જરૂહરયાત હવર્ે તમે વિારે વાીંચી િકિો (ફકરાઓ 54 –66).
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આકારણીઓ- અસેસમેટિસ
NHS ની ચાલુ આરોગ્યર્ંભાળ માિે કોણ યોગ્યતા ધરાવે છે તે ન્વષે ન્નણકય
કરવા
યોગ્યતાની આકારણી કરી અને હનણષય કરવાની કાયષવાહી વ્યહિ- કે હટિત હોવી જોઈએ. આનો અથષ એવો થાય
કે આકારણી અને કે ર આયોજન કરવાની કાયષવાહીમાીં તમને કે હટિત સ્થાને રાખવા.
આનો અથષ એવો થાય કે આકારણી કરવાની કાયષવાહીમાીં તમને સીંપૂણષ ભૂહમકા ભજવવાની તક- અવકાિ આપવામાીં
આવે અને જયાીં જરૂર રહે ત્યાીં સપોિષ મળે તેની ખાતરી કરવામાીં આવે. તમને તમારા િહષ્ટ્બીંદુ કે હવચારોની સ્પષ્ટ્તા
કરવામાીં મદદની જરૂર પિે ત્યારે તમે કોઈ એક હમિ અથવા સગા- સીંબીંિીને તમારા પ્રહતહનહિ તરીકે કાયષ કરવા
હવનીંતી કરી િકો.

NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળની સીંપૂણષ આકારણી કરવાની કાયષવાહીમાીં બે કદમો- ઉપાયોનો ઘણુકરીને સમાવેિ
થાય છેેઃ તપાસસૂહચના સાિનનો ઉપયોગ કરી બારીકાઈપૂવષકની તપાસ કરવી અને હિહસઝન સપોિષ િૂ લનો ઉપયોગ
કરી યોગ્યતાની આકારણી કરવી (ઝિપી કાયષવાહી કરવાના માગષ- િર ે ક ઉપરની માહહતી માિે જૂ ઓ પાનુીં 12).

તપાર્ર્ૂન્ચના િૂ લનો ઉપયોગ કરી િારીકાઈપૂવકકની તપાર્ કરવી

મોિા ભાગની વ્યહિઓની બારીકાઈપૂવષક આકારણી કરવાની કાયષવાહીમાીં ચેકહલસ્િનો ઉપયોગ કરવાનુીં એ પ્રથમ કદમ
હોય છે. આવા ચેકહલસ્િનો ઉપયોગ હવહવિ સેહિીં ગ્સમાીં કરવાથી પ્રેહટિિનરોને એવા લોકોને હનહિત કરવામાીં મદદરૂપ
બની િકે કે જેઓને NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ – કહટિટયૂઈીંગ હેલ્થકે ર માિે યોગ્યતાની સીંપૂણષ આકારણી કરવાની
જરૂર રહે.
આવુ ચેકહલસ્િ એવુ દિાષવતુ નથી કે તમે NHS ચાલુ-સતત આરોગ્યસીંભાળ માિે યોગ્ય છો કે નહહ, ફકત તમારી
યોગ્યતાની સીંપૂણષ આકારણીની જરૂર છે કે નહહ. માહહતગાર રહેવુ તે મહત્વનુીં છે કે જે મોિા ભાગના લોકોની આવી
‘બારીકાઈપૂવષક તપાસ- સ્ક્રીન –ઈન’ કરવામાીં આવે તે માિે (પોહઝહિવ ચેકહલસ્િ હોય) એકવખત જયારે સીંપૂણષ
આકારણી કરવામાીં આવે ત્યારે યોગ્યતા િરાવતા નથી એવુ જાણવા મળે છે.
આવા ચેકહલસ્િનો થ્રેિોલ્િ કે સીમાીંત ઈરાદાપૂવષક એવી રીતે નીચો રાખવામાીં આવ્યો છે કે જેથી કરીને ખાતરી કરી
િકાય કે જેઓને NHS કહટિટયૂઈીંગ હેલ્થકે ર- ચાલુ- સતત આરોગ્યસીંભાળ માિે યોગ્યતાની આકારણી કરવાની
જરૂર હોય તેઓને આ તક મળે .
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તપાર્ચૂન્ચ કે ચેકન્લસ્િ કયાર ે પૂણક કરવી જોઈએ?
જયારે તમારી ચાલુ જરૂહરયાતો જણાવવામાીં આવે ત્યારે યોગ્ય સમયે અને સ્થળે આવી NHS ચાલુ આરોગ્યસીંભાળની
બારીકાઈભરી તપાસ કરવી જોઈએ. તમે જયારે હોહસ્પિલમાીં અથવા કમ્યૂહનહિ સેહિગમાીં હો ત્યારે આવી તપાસચૂહચ
પૂણષ કરી િકાય.
સામાટયરીતે, આવી તપાસસૂહચના અીંતે તમને, અને તમારી સાથે તમારા કોઈ પણ પ્રહતહનહિને હાજર રહેવાની તક
આપવી જોઈએ.
કીં ઈ દરેકેદરેકને આવી ચેકહલસ્િ પૂણષ કરવાની જરૂર હોતી નથી. એવી ઘણી બિી પહરહસ્થહતઓ હોય છે કે જયાીં આવા
ચેકહલસ્િ પૂણષ કરવાની જરૂર હોતી નથી, ખાસ કરીને જયારે એવુ કોઈ સૂચન ન હોય કે તમને કદાચ NHS ચાલુ
આરોગ્યસીંભાળની જરૂર પિી િકે અથવા જયારે તમે િૂીં કા સમયની બીમારીમાીંથી હરકવર કે પુનેઃપ્રાહપ્ત થઈ રહયા હોય
અને તમારી લાીંબા સમય- ગાળાની જરૂહરયાતો હજી સ્પષ્ટ્ ન હોય.

તપાર્ર્ૂન્ચના પન્રણામો
તપાસસૂહચ પૂણષ કયાષને અનુસરીને બે સીંભવનીય પહરણામો હોય છે:

• નેગન્િવ ચેકહલસ્િ, એિલેકે તમને યોગ્યતા માિે ની સીંપૂણષ આકારણીની આવશ્યકતા રહેતી નથી, અને તમે NHSની
ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ માિે યોગ્ય નથી; અથવા

• પોન્િન્િવ ચેકહલસ્િ એિલેકે હવે તમને NHSની ચાલુ- સતત આરોગ્યસીંભાળ માિે સીંપૂણષ આકારણીની
આવશ્યકતા રહે છે, પણ તેનો એવો કોઈ જરૂરી અથષ થતો નથી કે તમે NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ માિે હવે
યોગ્યતા િરાવો છો.

નેગન્િવ ચેકન્લસ્િને અનુર્રીને હવે પછીના કદમો- ઉપાયો
કોઈ એક નેગહિવ ચેકહલસ્િનો અથષ એવો થાય કે યોગ્યતા માિે તમને સીંપૂણષ આકારણીની આવશ્યકતા નથી અને તેથી
તમે NHS ની ચાલુ આરોગ્સીંભાળ માિે યોગ્ય નથી.
જો તમે એવુ માનો કે આવા ચેકહલસ્િનુીં પહરણામ સાચુ નથી, તો પછી તમે CCGને પહરણામની ફરીથી હવચારણા કરવા
હવનીંતી કરી િકો.
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પોન્િન્િવ ચેકન્લસ્િને અનુર્રીને હવે પછીના કદમો- ઉપાયો
કોઈ એક પોહઝહિવ ચેકહલસ્િનો અથષ એવો થાય કે તમને NHS ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ કે કહટિટયૂઈીંગ હેલ્થકે ર માિે
યોગ્યતાની સીંપૂણષ આકારણીની આવશ્યકતા રહે છે.
તમારા CCG આવી સીંપૂણષ આકારણી કરવા માિે ગોઠવણ કરિે. કોઈ એક પોહઝહિવ ચેકહલસ્િ મળ્યાનો એવો અથષ
જરૂરી થતો નથી કે તમને NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળની યોગ્યતા મળે તેવુ જાણવામાીં આવે છે.

NHS ચાલુ- ર્તત આરોગ્યર્ંભાળ માિે યોગ્યતાની ર્ંપૂણક આકારણી
યોગ્યતાની સીંપૂણષ આકારણી માિે , િીંિાિારીઓ કે પ્રફે િનલ્સની કોઈ એક મહલ્િહિહસહપ્લનહર કે બહુ િાખીય િીમ
(કે જેઓનો ઘણુ કરીને MDT તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાીં આવે છે ) આકારણી કરિે કે તમને કોઈ એક પ્રાથહમક
આરોગ્યની જરૂર છે કે નહહ અને તે માિે હિહસઝન સપોિષ િૂ લનો ઉપયોગ કરિે, (ઘણીવખત DST તરીકે તેનો
ઉલ્લેખ કરવામાીં આવે છે).

કોઈ એક MDT એ બે અથવા વિારે િીંિાિારીઓની બનેલ હોય છે, અને સામાટયરીતે તેમાીં હેલ્થ અને સોશ્યલ કે ર
િીંિાિારીઓ, એમ આ બન્નેનો સમાવેિ કરવામાીં આવે છે અને જેઓની પાસે તમારા આરોગ્ય અને સોશ્યલ કે રની
જરૂહરયાતો હવર્ે માહહતી- જ્ઞાન હોય છે અને જયાીં િકય બને ત્યાીં, તાજેતરમાીં તમારી સારવારની આકારણી અથવા
કે રમાીં સમાહવષ્ટ્ થયેલ હોય.
આવી આકારણી કરવા માિે ની કાયષવાહીનુીં સીંકલન કરવા CCG કોઈ એક વ્યહિને હનહિત કરવા જવાબદાર હિે, અને
આવી વ્યહિ તમારા સીંપકષ નુીં મહત્વનુીં પોઈટિ હોવુીં જોઈએ.
આવી આકારણીમાીં, તમારી પરવાનગી સાથે,, તમારી જરૂહરયાતોના સમગ્ર હચિની રચના કરવા તમારી કે રમાીં સમાહવષ્ટ્
થયેલ શ્રેણીબધ્િ કે હારમાળાના િીંિાિારીઓનો ફાળો હિે. આને ‘જરૂહરયાતોની આકારણી’ કહેવામાીં આવે છે. તમારી

જરૂહરયાતોનુીં કોઈ એક હનખાલસ કે સાચુ હચિ હસધ્િ કરવામાીં તમારા પોતાના હવચારોની સાથે પ્રફે િનલ્સના હવચારોને
યોગ્ય મહત્વતા આપવામાીં આવિે. ‘હિહસઝન સપોિષ િૂ લ’ પૂણષ કરવા આવી મહલ્િહિહસહપ્લનહર િીમ ત્યારબાદ તમારી
જરૂહરયાતોની આકારણીમાીંથી માહહતીનો ઉપયોગ કરિે. જો કે આવી મહલ્િહિહસહપ્લનહર િીમ સામાટયરીતે ‘મોઢા મોઢ’
મળતી હોય છે, પણ વ્યહિ જાતે મળી રહે તેમ ન હોય તો કોઈકવખત આવી િે કનોલહજનો ઉપયોગ કરનાર લોકોના
ફાળા- હહસ્સાનો સમાવેિ કરી િકાય.
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ન્ડન્ર્િન ર્પોિક િૂ લનો ઉપયોગ કરી NHS કન્ટિટયૂઈંગ હે લ્થકે ર માિે
યોગ્યતાની આકારણી કરવા
NHS CHC માિે ની યોગ્યતાનો આિાર તમારી જરૂહરયાતો ઉપર રહે છે, નહહકે તમારા રોગના હનદાન અથવા હસ્થહત
ઉપર. આવો હિહસઝન સપોિષ િૂ લ તમારી જરૂહરયાતોની આકારણીમાીંથી માહહતી ભેગી કરી અને એવીરીતે રજૂ આત કરે
છે કે જે NHS ચાલુ આરોગ્યસીંભાળની કે કહટિટયૂઈીંગ હેલ્થકે રની યોગ્યતાની બાબતમાીં સુસીંગતરીતે હનણષય કરવામાીં
મદદરૂપ બને છે. આવુ હિહસઝન સપોિષ િૂ લ 12 ‘કે રના ક્ષેિમાીં’ તમારી હવહવિ જરૂહરયાતોને ભેગી કરી અને હરકોિષ કરે
છે કે જેનુીં સીંખ્ યાબીંિ લેવલ્સમાીં હવભાજન કરવામાીં આવે છે.
આવા િૂ લનો હેતુ- લક્ષ્ય મહલ્િહિહસહપ્લનહર િીમને તમારી જરૂહરયાતોની પૂવષસૂચનીયતા વગર, તેની તીવ્રતા, ગૂીંચવણતા
અને પ્રકારની આકારણી કરી – અને તમને ‘પ્રાયમહર હેલ્થ નીિ- પ્રાથહમક આરોગ્ય જરૂહરયાત’ છે કે નહહ તેની
ભલામણ કરે છે.
આવી મહલ્િહિહસહપ્લનહર િીમ CCGને ત્યારબાદ ભલામણ કરિે કે તમને પ્રાયમહર હેલ્થની જરૂહરયાત છે કે નહહ, કે જે

NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ માિે ની તમારી યોગ્યતા નકકી કરિે. સામાટયરીતે CCG આવી ભલામણનો સ્વીકાર કરે
છે, હસવાયકે તેઓના હનણષય માિે અપવાદરૂપ સીંજોગો અને તેની સાથે સ્પષ્ટ્રીતે ચોખ્ખા કરણો હોય.

NHS ની ચાલુ આરોગ્યર્ંભાળ માિે યોગ્યતાના ન્નણકયની જાહેરાત કે
ર્ૂચના
CCG ને સૂચના મળ્યાની તારીખથી 28 કે લેટિર હદવસોની અીંદર સામાટયરીતે NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળની
બાબતમાીં યોગ્યતાનો હનણષય કરવો જોઈએ કે તમને યોગ્યતાની સીંપૂણષ આકારણીની જરૂર છે (સામાટયરીતે પોહઝહિવ
તપાસસૂહચ મારફતે), જો કે થોિીક- અમુક પહરહસ્થહતમાીં 28 હદવસો કરતાીં હનણષય કરવા વિારે સમય થઈ િકે .
ત્યારબાદ CCG એ તમને િકય હોય તેિલી જલદીથી હલહખતમાીં માહહતી આપી, તેઓના હનણષયના સ્પષ્ટ્ કારણો આપી
જણાવવુ જોઈએ કે તમે યોગ્યતા િરાવો છો કે નહહ. આવા હનણષયની સમીક્ષા કરવા માિે ની તમારી હવનીંતી કરવાના
તમારા અહિકારનો પણ ખુલાસો કરવો જોઈએ.
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ઝિપથી િોિવા માિે ના માગષનુીં સાિન
જો તમારી જલદીથી બગિતી હસ્થહત હોય, કે જે છેવિના તબકકામાીં (િહમષનલ ફે ઝ) જઈ રહી હોય, તો પછી તમને

NHS ની ચાલુ આરોગયસીંભાળની તાકીદે સુગમતા- પ્રવેિ મેળવવા “ફાસ્િ િર ે હકીં ગની’ આવશ્યકતા રહે.
આવા ફાસ્િ િર ે ક પાથવેમાીં કોઈ તપાસસૂહચ અથવા હિહસઝન સપોિષ િૂ લ પૂણષ કરવાની આવશ્યકતા રહેતી નથી. તેને
બદલે, કોઈ એક યોગ્ય હલલહનહસઅન આવુ ફાસ્િ િર ે ક પાથવે િૂ લ પૂણષ કરી NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ માિે ની તમારી
યોગ્યતા હસધ્િ કરિે.
આવા હલલહનહસઅન ફાસ્િ િર ે ક પાથવે િૂ લ પૂણષ કરેલ તમારા CCG ને સીિા મોકલી કે જે તમારા માિે કોઈ કે ર પેકેજ
પૂરીં પાિવામાીં આવે તેની ગોઠવણ કરિે, સામાટયરીતે પૂણષ થયેલ ફાસ્િ િર ે ક પાથવે િૂ લ મળ્યાના 48 કલાકોની અીંદર
હિે.
તમારા CCG એ તમારી કે રની જરૂહરયાતો અને તમારા કે ર પેકેજની અસરકારકતાની સમીક્ષા કરવી જોઈએ. એવા કોઈ
થોિાક- અમુક પ્રસીંગો હોઈ િકે કે જયાીં હિહસઝન સપોિષ િૂ લનો ઉપયોગ કરી NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ માિે ની
તમારી યોગ્યતાની ફરીથી બીંિબેસતી આકારણી કરવાની જરૂરી બને. જો આવુ જરૂરી બનિે તો, તમારા CCG
‘આકારણીઓ- અસેસમેટિસ’ હવભાગમાીં ઉપર જણાવેલ (પાના 8) માીં હવગતવાર આપેલ કાયષવાહીનો સીંભાળપૂવષક
ખુલાસો કરિે.
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હવે પછીના કદમો- ઉપાયો
જો તમે NHS ચાલુ આરોગ્યર્ંભાળ માિે યોગ્યતા ધરાવતા ન હોય તો શુ?
ં
જો તમે NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ માિે યોગ્યતા િરાવતા ન હો તો, (તમારી પરવાનગી સાથે) CCG તમારો ઉલ્લેખ
તમારા સ્થાહનક સત્તાવાળાને કરિે, કે જેઓ તમારી સાથે ચચાષ કરિે કે તમે તેઓના તરફથી સપોિષ ની યોગ્યતા િરાવી
િકો કે નહહ. જો તમે NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ માિે યોગ્યતા િરાવો નહહ, પણ હજી પણ થોિીક આરોગ્યની
જરૂહરયાતો હોય, તો પછી NHS કદાચ હજી પણ તમારા સપોિષ પેકેજના ભાગ- અીંિની ચૂકવણી કરિે. આને ‘જોઈટિ
પેકેજ ઓફ કે ર’ તરીકે ઓળખવામાીં આવે છે. આવી રીતે પૂરી પાિવાની એક રીત એ NHS- ફટિે િ નસસીંગ કે ર મારફતે
હોય છે (જૂ ઓ ‘NHS-ફટિેિ નસસીંગ કે ર’ નીચે). તમારી જરૂહરયાતો સીંતોર્વામાીં મદદરૂપ બનવા NHS કદાચ બીજા
ફટિીીંગ- હનહિયન અથવા સેવાઓ પણ પૂરી પાિી િકે .
જો તમારા થોિાક- અમુક કે ર પેકેજના હનહિયનમાીં સ્થાહનક સત્તાવાળા સમાહવષ્ટ્ થતા હોય, કે જેનો આિાર તમારી
આવક અને બચત ઉપર હોય તો, તમને તમારા કે ર પેકેજના ભાગ- અીંિની હકીં મત પેિે તેઓને તમારે કદાચ ફાળોહહસ્સો આપવાનો રહે. આવા જોઈટિ પેકેજ કે રમાીં NHS ના ઘિકો માિે કોઈ ચાજષ હોતો નથી.
તમે NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ માિે યોગ્યતા િરાવતા હોય કે નહહ, તો છતાીં પણ બીજા કોઈ NHS દરદીની માફક
એકજ સરખીરીતે તમારા હવસ્તારના NHS માીંથી તમને બીજી બિી સેવાઓનો ઉપયોગ કરવાનો હજી પણ અહિકાર
હોય છે.
જો તમને તમારી યોગ્યતાના હનણષયના પહરણામ સાથે અસીંતોર્ રહે તો, તમારા અહિકારો હવર્ે વિારે માહહતી માિે ‘કૃ પા
કરી ઈહટિહવિયૂઅલ હરકવેસ્િસ ફોર એ હરવ્યૂ ઓફ એન હલહજહબહલહિ હિહસઝન’ હવભાગ જૂ ઓ.

NHS ની ચાલુ આરોગ્ર્ંભાળ માિે પૂરી પાડવામાં આવતી ર્ેવાઓ માિે
જો તમે હકદાર હો તો
જો તમે NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ માિે યોગ્યતા િરાવતા હિો તો, તમારા CCG તમારી કે રનુીં આયોજન,
કહમિનીીંગ સહવષસીસ અને તમારી કે સના મેનજ
ે મેટિ માિે જવાબદાર હિે. CCG તમારી સાથે હવકલ્પોની ચચાષ કરિે કે
કે વીરીતે તમારી કે ર અને સપોિષ જરૂહરયાતો શ્રેષ્ઠરીતે પૂરી પાિી અને તેનો પ્રબીંિ કરવામાીં આવિે.
તમારી જરૂહરયાતો કે વી રીતે સીંતોર્વામાીં આવે તે નકકી કરવા, તમારી ઈચ્છાઓ અને પસીંદગીય પહરણામોનુીં યોગ્ય ધ્યાન
આપવામાીં આવિે. કે ર મેળવવા માિે (દા.ત. ઘરમાીં અથવા કે ર હોમમાીં) તેની સાથોસાથ તમારી જરૂહરયાતો
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કે વી રીતે અને કોના દ્વારા પૂરી પાિવામાીં આવિે તેમાીં તમારા પસીંદગીય સેહિીં ગ હવર્ેની ચચાષઓને સમાહવષ્ટ્ કરવી
જોઈએ.
તમારા કે ર પ્લાનમાીં હનહિત કયાષ મૂજબ, NHS કે ર પેકેજ તમારી આકારણી કરેલ આરોગ્ય અને તેની સાથે જોિાયેલ
સોશ્યલ કે રની જરૂહરયાતો સીંતોર્િે.

14

નેિનલ ફ્રેમવકષ ફોર NHS કહટિટયૂઈીંગ હેલ્થકે ર એટિ NHS-ફટિે િ નસસીંગ કે ર

સમીક્ષાઓ- હરવ્યૂઝ
તમારા યોગ્યતા માિે ના હકારાત્મક કે પોહઝહિવ હનણષય કયાષના િણ મહહનાઓની અીંદર, તમારા કે ર પેકેજની
સામાટયરીતે સમીક્ષા કરવામાીં આવિે. આ પછી તમારી વિારે સમીક્ષાઓ ઓછામાીં ઓછી વાહર્ષક િોરણે- ભૂહમકાએ
કરવામાીં આવિે.
આવી સમીક્ષાઓનુીં કે હટિકરણ કે ફોકસ એ માિે હિે કે તમારો કે ર પલાન અથવા કરવામાીં આવેલ ગોઠવણો તમારી
જરૂહરયાતો સીંતોર્વા માિે યોગ્ય છે કે નહહ. તમારા કે ર પ્લાનમાીં કોઈપણ બીંિબેસતુ તે મૂજબ કરવામાીં આવિે.
આવી સમીક્ષા વખતે સૌથી તાજેતરમાીં પૂણષ કરવામાીં આવેલ હિહસઝન સપોિષ િૂ લ સામાટયરીતે મળી રહેિ,ે અને તેનો
ઉપયોગ જરૂહરયાતોમાીં કોઈપણ સીંભવનીય ફે રફાર હનહિત કરવાના ઉલ્લેખ માિે ના પોઈટિ તરીકે કરવામાીં આવિે.
જો તમારી જરૂહરયાતોમાીં એવા હવસ્તાર સુિી ફે રફાર થયો હિે કે જેની અસર તમારી NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ
ઉપર થઈ હિે, તો પછી CCG યોગ્યતાની સીંપૂણષ ફરીથી આકારણીની ગોઠવણ કરી િકે , કે જે ઉપર જણાવેલ
આકારણીના હવભાગમાીંની રૂપરેખાની કાયષવાહીના સુમેળમાીં હિે.
નહહકે NHS, કે નહહ સ્થાહનક સત્તાવાળા ચાલુ કે અહસ્તત્વમાીં રહેલ કે ર અથવા ફટિીીંગની ગોઠવણો, તમારી
જરૂહરયાતોની સીંયુકત ફરીથી આકારણી વગર, અને એક બીજા સાથે પહેલા સલાહમીંિણા કયાષ વગર, અને તમારી સાથે,
આવી ગોઠવણમાીં કોઈ પણ સૂહચત ફે રફાર હવર્ે તે પાછી ખેંચી િકે નહહ, તેની સાથોસાથ એવી ખાતરીથી કે વૈકહલ્પક
ફટિીીંગ અથવા સેવાઓ અમલમાીં રહે.
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યોગ્યતાના હનણષયની સમીક્ષા કરવા માિે કોઈ
એક વ્યહિગત હવનીંતીઓ
તપાસસૂહચ કે ચેકહલસ્િનો ઉપયોગ કરી, બારીકાઈપૂવષકની તપાસને અનુસરીને, NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ કે
કહટિટયૂીંઈીંગ હેલ્થકે ર માિે ની યોગ્યતાની સીંપૂણષ આકારણી કરવા આગળ નહહ વિવાના હનણષયમાીં જો તમે સહમત
ન થાઓ તો, તમે CCG ને હનણષયની ફે રહવચારણા કરવા હવનીંતી કરી િકો.
જો તમે CCG દ્વારા યોગ્યતા સાથેના હનણષયમાીં સહમત ન થાઓ (કે જે હિહસઝન સપોિષ િૂ લ પૂણષ કયાષના સમાવેિ
સાથે યોગ્યતાની સીંપૂણષ આકારણી પછી), અથવા તેના યોગ્યતાના હનણષયમાીં પહોીંચવા માિે CCG દ્વારા અનુસરવામાીં
આવેલ કાયષવાહી હવર્ે જો તમને કોઈ હફકર- હચીંતા થાય તો, તમે સ્થાહનક રેઝોલ્યૂિન પ્રોસેસ મારફતે CCG ને
તમારા કે સની સમીક્ષા કરવા હવનીંતી કરી િકો.
જયાીં સ્થાહનક રેઝોલ્યૂિન કે સમાિાનવાળી કાયષવાહી મારફતે બાબતની પતાવિ કરવાનુીં િકય ન હોય તો, તમે

NHS ઈીંગ્લેટિને હનણષય માિે હનષ્પક્ષ સમીક્ષા કરવા અરજી કરી િકો.
હનષ્પક્ષ સમીક્ષા કરતા પહેલાીં વિારે સ્થાહનક પ્રસ્તાવ કરવાનો પ્રયત્ન કરવા CCG ને NHS ઈીંગ્લેટિ હવનીંતી કરવાનો
હવચાર કરી િકે .
આવી હનષ્પક્ષ સમીક્ષાને અનુસરીને, જો મૂળ- અસલ હનણષય સમહથષત બને, પણ તમને અસીંતોર્ હોય તો, તમને
પાલાષમેટિહર એટિ હેલ્થ સહવષસ ઓમ્બિસમેનને (Parliamentary and Health ServiceOmbudsman)
ફહરયાદ કરવાનો અહિકાર હોય છે.
કોઈપણ વ્યહિને, NHS, સ્થાહનક સત્તાવાળા અથવા કે રના કોઈપણ પ્રોવાઈિર તરફથી મળતી સેવાના કોઈ પણ પાીંસા
હવર્ે ફહરયાદ કરવાનો અહિકાર હોય છે. લાગતીવળગતી સીંસ્થા પાસેથી આવી ફહરયાદ કરવાના કાયષવાહીની હવગતો
મળી રહે છે.
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NHS-હનહિયનવાળી કે ફટિેિ નસસીંગ કે ર
નસસીંગવાળા કે ર હોમમાીં રહેલ વ્યહિઓ, કે જયાીં ઘણુ કરીને આવા કે ર હોમ્સ દ્વારા રહજસ્િિષ થયેલ નસસસને નોકરીએ
રાખવામાીં આવે છે. આવી રહજસ્િિષ થયેલ નસષ દ્વારા આવી નસસીંગ કે રના હનહિયન પૂરી પાિવાની જોગવાઈ કરવા
માિે , NHS કે ર હોમને સીિી ચૂકવણી કરતી હોય છે. આને ‘NHS- ફટિે િ નસસીંગ કે ર’ કહેવામાીં આવે છે અને તે સ્િે ટિિષ કે
સ્થાહપત િોરણના ખચષ પેિેના ફાળા- હહસ્સાના દરે યોગ્યતા િરાવતી વ્યહિઓને રહજસ્િિષ નસસીંગ કે ર પૂરી પાિવામાીં
આવે છે. સ્થાહનક સત્તાવાળાઓને આવી હનહિયનવાળી રહજસ્િિષ નસસીંગ કે ર પૂરી પાિવા અથવા તે માિે પરવાનગી
આપવામાીં આવતી નથી (હસવાયકે ખૂબજ મયાષહદત સીંજોગોમાીં).
આવી રહજસ્િિષ નસસીંગ કે રમાીં ઘણા બિા કે રના જુ દા પાીંસાઓનો સમાવેિ કરવામાીં આવે છે. તેમાીં સીિા નસસીંગ
કામકાજ કરવાની સાથોસાથ આયોજન કરવાનુીં, હનરીક્ષણ અને તમારી જરૂહરયાતો સીંતોર્વા નસસીંગ અને
આરોગ્યસીંભાળના કામકાજનુીં અનુશ્રવણ કરવાનો સમાવેિ થાય છે.

NHS- ન્નન્ધયનવાળી નર્સંગ કે ર માિે યોગ્યતાનો ન્નણકય કરવા
NHS હનહિયનવાળી નસસીંગ કે રની તમારી જરૂહરયાત હવર્ે કોઈ હનણષય લેવામાીં આવે તે પહેલાીં NHS- કહટિટયૂઈીંગ
હેલ્થકે ર કે ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ માિે ની તમારી યોગ્યતાની હીં મેિા હવચારણા કરવી જોઈએ.
તમે NHS- હનહિયનવાળી નસસીંગ કે ર માિે યોગ્યતા િરાવી િકો જોેઃ

•

તમે NHS ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ માિે યોગ્ય કે હકદાર નથી પણ રહજસ્િિષ થયેલ નસષની સેવાઓ મેળવવા
તરીકે આકારણી કરવામાીં આવેલ હોય, અને એવુ નકકી કરવામાીં આવે કે તમારી એકીં દરે આવી કે ર
નસસીંગવાળા કે ર હોમમાીં સૌથી યોગ્યરીતે જરૂહરયાતો સીંતોર્ી િકાય તેમ હોય છે; અને

•

નસસીંગ કે ર પૂરી પાિવા માિે રહજસ્િિષ થયેલ કે ર હોમની અીંદરના તમે કોઈ એક રહેવાસી છો.

NHS- ન્નન્ધયનવાળા નર્સંગ કે ર માિે ની આકારણી
જો તમારી પાસે પહેલેથી કોઈ એક સીંપૂણષ મહલ્િહિહસહપ્લનહર NHS ની ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ માિે ની યોગ્યતાની
આકારણી હોય તો તમને કોઈ એક NHS- હનહિયનવાળી નસસીંગ કે રની જુ દી આકારણીની જરૂર નથી, કારણકે
આવા મોિા ભાગના કે સીસમાીં આવી કાયષવાહી NHS- ફટિેિ- હનહિયનવાળી નસસીંગ કે રની જરૂહરયાત માિે
હનણષય કરવા CCG ને પૂરતી માહહતી આપિે.
જો જરૂર જણાિે તો, તમારી CCG, NHS-હનહિયનવાળી- ફટિેિ નસસીંગ કે ર માિે તમે યોગ્ય છો કે નહહ તે નકકી
કરવામાીં મદદરૂપ બનવા આકારણી માિે ગોઠવણ કરિે. આવા હનણષયનો આિાર નસસીંગ જરૂહરયાતોની આકારણી
ઉપર રહી િકે કે જે રોજ- બ- રોજની કે ર- સીંભાળ અને સપોિષ ની જરૂહરયાતો હનહિત કરે છે. જે લોકોને NHS ની
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ચાલુ આરોગ્યસીંભાળની યોગ્યતા માિે સીંપૂણષ આકારણીની આવશ્યકતા રહેતી હોય ન હોય તેઓ હજી પણ NHSફટિે િ નસસીંગ કે ર માિે યોગ્ય હોઈ િકે .

NHS- ન્નન્ધયનવાળી નર્સંગ કે રનો ર ેિ- દર
2007 ના સમયથી, NHS- ફટિેિ નસસીંગ કે રનો આિાર કોઈ હસીંગલ- બેટિ રેિ ઉપર રહેલ છે . ઉપર દિાષવેલ મૂજબ,
આ રેિ કે દર રહજસ્િિષ નસષ દ્વારા નસસીંગ કે રની જોગવાઈને સપોિષ કરવા માિે NHS દ્વારા પૂરા પાિવામાીં આવતા
ફાળા- હહસ્સા મૂજબ હોય છે. જો તમે NHS- ફટિે િ કે હનહિયનવાળી નસસીંગ કે ર માિે યોગ્ય હિો તો, તમારી CCG
કે ર હોમને સીિી ચૂકવણી કરવાની ગોઠવણ કરિે કે જે નકકી કરેલ રાષ્ટ્રીય દર પ્રમાણે હિે. બાકી રહેલ કે ર હોમના
હસલકની ફી તમે, તમારા પ્રહતહનહિ અથવા તમારા સ્થાહનક સત્તાવાળા કરિે (અથવા આવા સીંહમશ્રણની), હસવાયકે
બીજી કરારને લગતી ગોઠવણો કરવામાીં આવી હોય.

NHS- ફટડેડ નર્સંગ કે રની ર્મીક્ષાઓ
NHS- ફટિે િ નસસીંગ કે રની સમીક્ષાઓ સામાટયરીતે 3 મહહનાઓ પછી કરવામાીં આવે છે, અને ત્યારબાદ ઓછામાીં
ઓછી દર વર્ે. આવી સમીક્ષાઓમાીં, હવચારણા કરવામાીં આવિે કે તમારી જરૂહરયાતોમાીં ફે રફાર થયેલ છે કે નહહ અને
જે એવી હોય કે તમે કાીંતો NHS- હનહિયનવાળી- ફટિેિ નસસીંગ કે ર માિે યોગ્ય ન હો અથવા તમે હવે NHS કહટિટયૂીંઈગ
હેલ્થકે ર – ચાલુ આરોગ્યસીંભાળ માિે કદાચ યોગ્ય છો. તમે હવે NHS ચાલુ અરોગ્યસીંભાળ માિે યોગ્ય છો કે નહહ તે
નકકી કરવા માિે આવી NHS- હનહિયનવાળી નસસીંગ કે રની સમીક્ષા વખતે સામાટયરીતે તપાસસૂહચ પૂણષ કરવામાીં
આવિે. આમ છતાીં પણ, જયાીં આવા તપાસસૂહચ – યાદી અને/ અથવા હિહસઝન સપોિષ િૂ લ અગાઉ પૂણષ કરવામાીં
આવેલ હોય, અને એવુ સ્પષ્ટ્ હોય કે તમારી જરૂહરયાતોમાીં કોઈ વાસ્તહવક ફે રફાર નથી, તો પછી આવી તપાસસૂહચ
અથવા હિહસઝન સપોિષ િૂ લનુીં પુનરાવતષન કરવાનુીં જરૂરી નથી.

NHS- ફટડેડ કે ન્નન્ધયનવાળી નર્સંગ કે રના ન્નણકય ર્ાથે અર્ંતોષ
જો તમને NHS- હનહિયનવાળી નસસીંગ કે રના હનણષય સાથે અસીંતોર્ હોય તો, આવા હનણષયની સમીક્ષા કરવા માિે તમે

CCG ને હવનીંતી કરી િકો અને/અથવા CCG ની ફહરયાદ કાયષવાહીનો ઉપયોગ કરી િકો.
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