હેલ્થવૉચ (Healthwatch) નેટવર્ક (માળખ)ું એ શું છે ?

હેલ્થવૉચ (Healthwatch) એ ઈંગ્લેન્ડમાું સ્વાસ્્ય અને સામાજિર્ સુંભાળ માટે
એર્ ની નવો ર્ન્્ય ૂમર ચૅમ્પિઅન (ગ્રાહર્ વવજેતા) છે . અમે બાળકોને, યુવા
લોકોને અને પુખ્તવયનાાંઓ એક શક્તતશાળી અવાજ પ્રદાન કરીએ છીએ - એ બાબતેની
ખાતરી કરવા કે તેઓનાાં અભિપ્રાયો અને અનુિવોને એવા લોકો દ્વારા સાાંિળવામાાં
આવે કે જેઓ દોડતા હોય, આયોજન કરતા હોય તેમજ સ્વાસ્્ય અને સામાજજક સાંિાળ
સેવાઓનુ ાં નનયમન કરતા હોય.
એ બાબતેની ખાતરી કરવા કે સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા તમામ લોકોનાાં અભિપ્રાયો
અને અનુિવોને એકનિત કરવામાાં આવ્યા છે , તેન ુ ાં પ ૃથક્કરણ કરવામાાં આવ્યુ ાં છે અને
તેનાાં પર અમલ કરવામાાં આવ્યો છે , અમે સેવાઓને હાલ અને િનવષ્યમાાં વધુ સારી
બનાવવામાાં મદદ કરી શકીએ છીએ. હેલ્થવૉચ (Healthwatch) સમુદાયનાાં તમામ
નવિાગોમાાંથી સક્રિયપણે અભિપ્રાયો લેવા માાંગે છે , નવશેષ કરીને એવા લોકોનો કે જેઓ
પોતાની તરફેણમાાં સાંિળાવવા માટે ક્યારે ક-ક્યારે ક જહેમત કરી રહ્ાાં છે અને માિ
એવા લોકોનો નહીં કે જે સૌથી મોટે થી પોકાર પાડી રહ્ા છે . અમે સ્વાસ્્ય અને
સામાજજક સાંિાળ પ ૂરા પાડનારાઓ, નનયમનકારો અને આયોજકોને પણ પ્રોત્સાક્રહત
કરીએ છીએ કે તેઓ પોતાની જાતે લોકો તરફથી સીધુાં જ સાાંિળે .
હેલ્થવૉચ

(Healthwatch)

પાસે

બે

નવિાગો

છે ;

રાષ્રીયસ્તરે -કેંક્રિત

હેલ્થવૉચ

(Healthwatch) ઈંગ્લેન્ડ અને 152 સમુદાય-કેંક્રિત સ્થાનનક હેલ્થવૉચ (Healthwatch).
સાથે મળીને અમે હેલ્થવૉચ (Healthwatch) માળખુ ાં રચયુ ાં છે , એ બાબતેની ખાતરી
કરવા કે ગ્રાહકનાાં અભિપ્રાયોનુાં રાષ્રીય સ્તરે અને સ્થાનનક સ્તરે પ્રનતનનનિત્વ થયુ ાં છે ,
અને અમે નનકટતાથી કામ કરીએ છીએ.
હેલ્થવૉચ (Healthwatch) ઈંગ્લેન્ડ શું ર્રે છે ?
હેલ્થવૉચ (Healthwatch) ઈંગ્લેન્ડ એવા ચાવીરૂપ મુદ્દાઓનો રાષ્રીય અવાજ પ્રદાન કરે
છે કે જે એવા બાળકોને, યુવા લોકોને અને પુખ્તવયનાાંઓને અસર કરતા હોય કે જેઓ
સ્વાસ્્ય અને સામાજજક સાંિાળની સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા હોય. નીચે મુજબનાાં પ્રાપ્ત

થયેલ પુરાવાનાાં આિારે તે રાષ્રીય સ્તરે વલણો અને ગ્રાહકનાાં અનુિવોનો એક
બુદ્ધિશાળી અભિપ્રાય નવકસાવે છે ેઃ


એવા લોકોનાાં અભિપ્રાયો અને અનુિવોમાાંથી કે જેઓ સેવાઓને સ્થાનનક કક્ષાએ
અને રાષ્રીય કક્ષાએ ઉપયોગ કરતા હોય



સ્થાનનક હેલ્થવૉચ (Healthwatch) દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ અભિપ્રાયો અને અનુિવો



સહિાગીઓ અને િાગીદારો દ્વારા એકનિત કરીને સહિાગી બનેલ પુરાવામાાંથી, કે
જેમાાં સખાવતી સાંસ્થાઓ, વ્યાવસાનયક સાંસ્થાઓ અને એવા લોકો કે જેઓ અંશતેઃ
નનબબળ લોકોને ટેકો આપતા હોય

આ તમામ પુરાવાઓ મુખ્ય મુદ્દાઓને પ્રકાનશત કરવા માટે તેમજ સ્વાસ્્ય અને
સામાજજક સાંિાળ સેવાઓની નીનત, નનયમન અને નવતરણમાાં બદલાવ ઝાંખવા માટે
ઉપયોગમાાં લેવાયા છે . જ્યારે અનત મહત્ત્વનાાં મુદ્દાઓ ઊિા થાય, ત્યારે તેને સેિેટરી
ઑફ સ્ટેટ ફૉર હેલ્થ, િ તવૉભલટી કેઅર કનમશન, િ એન.એચ.એસ. કનમશનનિંગ બોડબ ,
મૉનનટર અથવા ઈંગ્લેન્ડમાાં સ્થાનનક સત્તાવાળાઓ સાથે તેને ઊઠાવવામાાં આવે છે .
કાન ૂન

અન્વયે,

તેઓએ

એ

બાબતે

જવાબ

આપવાનો

રહે છે

કે

હેલ્થવૉચ

(Healthwatch) ઈંગ્લેન્ડને કહેવા માટે શુ ાં છે .
હેલ્થવૉચ (Healthwatch) ઈંગ્લેન્ડ સ્થાનનક હેલ્થવૉચ (Healthwatch) ને એટલા માટે
નેત ૃત્વ, ટે કો અને સલાહ પ ૂરી પાડે છે કે જેથી તેઓ સ્થાનનક લોકો માટે મજબ ૂત
રાજદૂ તો થઈ શકે અને પોતાનાાં સમગ્ર સમુદાયોમાાં મજબ ૂત િાગીદારીઓ નવકસાવવી
શકે.
સ્થાવનર્ હેલ્થવૉચ (Healthwatch) શું ર્રે છે ?
સ્થાનનક હેલ્થવૉચ (Healthwatch) લોકોને પોતાની સ્થાનનક સ્વાસ્્ય અને સામાજજક
સાંિાળની સેવાઓમાાંથી સવબશ્રેષ્ઠ સેવા આપવામાાં મદદ કરે છે ; પછી િલે આજે તેને
સુિારવાની બાબત હોય કે િનવષ્યમાાં તેને તૈયાર કરવા માટે ની મદદના સ્વરૂપમાાં હોય.
સ્થાનનક હેલ્થવૉચ (Healthwatch) એ એવા સ્થાનનક અવાજો નવશે બધુ ાં છે કે જેઓ
સ્થાનનક સેવાઓનુાં નવતરણ અને રચના પર પ્રિાવ પાડી શક્યા છે . માિ લોકો તેનો
ઉપયોગ કરે છે એટલુાં જ નહીં, પરાં ત ુ િનવષ્યમાાં કોઈપણ વ્યક્તતને કદાચ તેનો ઉપયોગ
કરવાની જરૂર પડશે.
સ્થાનનક હેલ્થવૉચેઃ



લોકોને સ્થાનનક સ્વાસ્્ય અને સામાજજક સાંિાળની સેવાઓ નવશે માક્રહતી, સલાહ
અને ટેકો પ ૂરો પાડે છે



સેવાઓનુાં કેવી રીતે નવતરણ થાય છે તેનાાં પર સ્થાનનક લોકોનાાં અભિપ્રાયો અને
અનુિવોને એકનિત કરે છે તેમજ તેની પાસે એ સત્તા છે કે સેવાઓનુ ાં નવતરણ કઈ
રીતે થઈ રહ્ુાં છે તેની જાણકારી અને અનુિવ મેળવવા માટે તે પુખ્તવયની
સ્વાસ્્ય અને સામાજજક સાંિાળની સેવાઓમાાં પ્રવેશીને તાગ મેળવે છે



જે લોકો સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા હોય તેમની પાસેનાાં પુરાવાનાાં આિારે
સેવાઓની રચના અને નવતરણ પર પ્રિાવ પાડે છે



સ્થાનનક હેલ્થ ઍન્ડ વેલબીઈંગ બોડબ પર બેઠક િરાવવા દ્વારા સેવાઓને કેવી રીતે
ઊિી કરવામાાં અને સોંપવામાાં આવે છે તેના પર પ્રિાવ પાડે છે



અન્ય સ્થાનનક હેલ્થવૉચ (Healthwatch), હેલ્થવૉચ (Healthwatch) ઈંગ્લેન્ડ અને
કેઅર તવૉભલટી કનમશનને માક્રહતી અને િલામણો આપે છે

ઍન્ના બ્રૅડલલ, ચૅઅર ઑફ હેલ્થવૉચ (Healthwatch) ઈંગ્લેન્ડ ર્હે છે ેઃ
‘‘હેલ્થવૉચ (Healthwatch) માળખુાં એ સ્વાસ્્ય અને સામાજજક સાંિાળમાાં નવા પ્રકારનુ ાં
ગ્રાહક નવજેતા છે . અમે એ બાબતેની ખાતરી રાખીશુાં કે ગ્રાહકનો અવાજ સાાંિળવામાાં
આવ્યો છે અને તેના પર અમલ પણ થયો છે . અમારા સ્વતાંિ કાન ૂની સત્તાઓની
મદદથી, સમગ્ર માળખા પાસે અસર પડવાનો/અલગ રીતે વહેવાર કરવાનો એક ઉત્તમ
અવસર છે . હેલ્થવૉચ (Healthwatch) ઈંગ્લેન્ડ એ બાબતની ખાતરી કરવા માટે
ઉત્સાહપ ૂવબક પ્રનતક્ષા સેવે છે કે જે લોકો સ્વાસ્્ય અને સામાજજક સાંિાળ સેવાઓનુ ાં
આયોજન, સાંચાલન અને નનયમન કરતા હોય, તેઓ દ્વારા લોકોનો અવાજ બુલદ
ાં અને
સ્પષ્ટ સાંિળાય.’’
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