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આ માગગદન્શગકા જાહેર જનતાને NHS કન્ટિટયુઈંગ હેલ્થકૅર સ્વતંત્ર સમીક્ષા પ્રન્િયા ન્વશ ેસામાટય 

જાણકારી આપવા માિે તયૈાર કરવામા ંઆવી છે. 

 

NHS કન્ટિટયુઈંગ હેલ્થકૅર શુ ંછે? 

NHS કન્ટિટયુઈંગ હેલ્થકૅર એ જમેને 'પ્રાથન્મક સારવાર જરૂન્રયાત' હોવાનું નક્કી કરવામા ંઆવેલ 

છે એવા લોકો માિે પૂણગત: NHS દ્વારા નાણા સહાન્યત અન ેસારવાર વ્યવસ્થાના ઓનગોઈંગ 

પેકેજને આપવામા ંઆવેલ નામ છે.  જો પાત્ર જણાય તો મોિા ર્ાગે તમારા પોતાના ઘેર અથવા કેર 

હોમમા ંસારવારનું પેકેજ પહોચંાડવામાં આવ ેછે. 

 

તમારી સ્થાન્નક સ્વાસ્્ય સારવારના આયોજન અને ખરીદી માિે જવાબદાર ઈન્ટિગ્રેિેડ કૅર બોડગ 

(ICB) નક્કી કર ેછે કે તમે NHS કન્ટિટયુઈંગ હેલ્થકૅર માિે પાત્રતા ધરાવો છો કે નહી.ં 

 

કોઈ વ્યન્િ NHS કન્ટિટયુઈંગ હેલ્થકૅર માિે પાત્રતા ધરાવ ેછે કે નન્હ એ માિેના અન ેન્નણગયને 

પડકારવા માિેના ન્નયમો અન ેપ્રન્િયાઓ NHS કન્ટિટયુઈંગ હેલ્થકૅર માિેનું નેશનલ ફે્રમવકગ  અન ે

NHS-નાણા ંસહાન્યત નન્સિંગ કૅર (નેશનલ ફે્રમવકગ ) ન્નધાગન્રત કર ેછે. 

 

NHS કન્ટિટયુઈંગ હેલ્થકૅર પાત્રતા ન્નણગયો માિેની જવાબદારી 

NHS કન્ટિટયુઈંગ હેલ્થકૅર માિે તમારી પાત્રતા અંગેના ન્નણગયથી જો તમે અસંતુષ્ટ છો, તો તમે 

ICB ને તેની સ્થાન્નક સમાધાન પ્રન્િયાનો ઉપયોગ કરીન ેન્નણગયની સમીક્ષા કરવા માિે ન્વનંતી 

કરી શકશો. 

સ્વતંત્ર સમીક્ષા 

ICB ના સ્થાન્નક સમધાન મારફતે જો સમસ્યાનુ ંસમાધાન શક્ય નથી તો સ્વતંત્ર સમીક્ષા (IR)ની 

ન્વનંતી કરવા તમે અમન ેએિલે કે (NHS England) ને અરજી કરી શકો છો. 

 

IR પ્રક્રિયા શ ું કરી શકે નહી 

આ પ્રન્િયા નીચેના અંગે ન્નણગય કરી શકે નહી: 

• પાત્રતાના માપદંડોની ન્વષયવસ્તુ 

• NHS કન્ટિટયુઈંગ હેલ્થકૅર પેકેજના કોઈ પ્રસ્તાવનો પ્રકાર અન ેસ્થાન 

• તમન ેઓફર કરવામાં આવેલ કોઈ વૈકન્લ્પક સારવાર પેકેજનું કટિેટિ 

• તમાર ેલેવાની હોય અથવા લીધી હોય એવી સારવાર અથવા સેવાઓ 
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• નેગેન્િક ચેકન્લસ્િને પગલે સંપૂણગ તપાસ માિેની ન્વનતંી પર ન્વચારણા કરવા 

ઈન્ટિગ્રેિેડ કૅર બોડગ (ICB) નો ઈનકાર 

• નુકસાન ર્રપાઈની કોઈ ચૂકવણીની ગણતરી 

 

આ સમસ્યાઓ ઉઠાવવા માિે તમાર ેNHS ફન્રયાદ કાયગરીન્તનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. 

 

જો તમે IR ને ન્વનંતી કરવાનું નક્કી કરો તો શુ ંઅપકે્ષા રાખશો 

આ પ્રન્િયાના કેિલાક પગલાં છે: 

 
• તમે એક અરજી ફોમગમા ંન્વનંતી કરી, ન્વગતો ર્રી પાછંુ આપશો 

• અમે તમારી અરજીની સમીક્ષા કરીશુ.ં IR પેનલની વ્યવસ્થા કરવી કે નન્હ એનો ન્નણગય 

કરતા પહેલા અમે તમારો કેસ 'ન્વચારણા પ્રન્િયા' (નીચ ેદશાગવેલ) માિે મોકલી શકીએ 

છીએ.   

• અમારા ન્નણગયની જાણ કરવા અમે તમને પત્ર લખીશંુ. 

• જો અમે પેનલ સાથે સંમત છીએ, તો પેનલને મળવા માિે અન ેમીિીગંમાં હાજર 

રહેવા માિે આમંન્ત્રત કરવા અમે તમને એક તારીખ સૂચવીશંુ, જો તમે એમ કરવા 

માગો છો. 

[કૃપા કરી ધ્યાન રાખો કે IR પેનલના સભ્યો કા ંતો િેલીફોન અથવા તો skype જવેી 

ન્ડન્જિલ િેકનોલોજી દ્વારા હાજર રહી શકશ.ે] 

• IR પેનલ તમને મળે છે અન ેતમારી પાત્રતા ન્વશ ેતેની ર્લામણો કર ેછે. 

• અમે તમને અને ICB ને ન્નણગયની જાણ કરીશુ ંઅન ેજો તમે પન્રણામોથી અસંમત છો 

તો તમારા ન્વકલ્પો સમજાવીશુ.ં 

 

IR માિે ન્વનંતી કરવી અને અરજી પત્રક ર્રવુ ં

સ્થાન્નક સમાધાન મીિીગંને પગલે ICBના ન્નણગયથી જો તમે અસંતુષ્ટ રહો છો, તો તમાર ે'સ્વતંત્ર 

સમીક્ષા માિેની અરજી' કરવી રહી. આ ન્વનંતી કરવા, ICBના સ્થાન્નક સમાધાન ન્નણગય પત્રમ 

તમાર ેછ સપ્તાહની અંદર ફોમગ પરત કરવાનુ ંરહેશ ેજથેી અમે તમારી અરજી પર પ્રન્િયા કરી 

શકીએ. 

 

અરજી પત્રક ર્રવામા ંતમને જો મદદની જરૂર હોય તો તમે અમારી િીમના કોઈ સભ્યને ન્વનંતી 

કરી શકશો.  

 

અમારો આશય પ્રન્િયાને શક્ય એિલી જલ્દી આગળ વધારવાનો છે, પણ અમારી પાસ ેઅસંખ્ય 
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માત્રામા ંકેસો છે અન ેજરૂરી તમામ માન્હતી અમારી પાસ ેઆવી ગઈ છે એ સુન્નન્િત કરવામા ં

સમય લાગે છે. 

 
અરજી પત્રક ર્રતી વખત ેકઈ બાબતોનુ ંધ્યાન રાખવંુ 

અમે પાત્રતા અંગેના મૂળ ન્નણગય સાથે તમારી અસંમન્ત માિેનું પ્રમુખ કારણ જાણવા ઈચ્છીશંુ. ફોમગ 

ર્રતી વખતે આ માગગદન્શગકાની પાછળ 'ન્વચારણા કરવા જવેી મહત્ત્વપૂણગ બાબતો'નો ન્વર્ાગ 

વાંચવો અન ેનીચેની બાબતો ધ્યાનમા ંલેવી તમને ઉપયોગી થઈ શકે છે. 

 

 

IR પ્રન્િયા માિે તમે નવા પુરાવાઓ ત્યાર ેજ રજૂ કરી શકશો જો ICB ને તમારી તપાસ કરતી 

વખતે અન ેતેનો ન્નણગય લતેી વખતે આ પુરાવાઓ મેળવવા ઉન્ચત જણાશે અને/અથવા તેન ે

ન્વચારણામા ંલેવા અપેન્ક્ષત હશ,ે પણ એમ કરવામા ંત ેન્નષ્ફળ રહેલ છે. 

 

વધારાની માન્હતી પૂરી પાડવા માિે આ તમારી આખરીતક છે અન ેપ્રન્િયાના પછીના તબકે્ક તમે 

વધારાની કોઈ માન્હતી રજૂ કરી શકશો નહી.ં  

 

તમે ICB ને પૂરી પાડેલ તમામ માન્હતી તેઓ અમને આપે છે, તેથી તમાર ેઅમને તે મોકલવાની  

જરૂર નથી. કૃપા કરી ખાતરી કરો કે મીિીગં પહેલા ICB તરફથી અમન ેમોકલવામાં આવેલ 

જો તમન ેલાગે છે કે ICB એ તમારી જરૂન્રયાતોના કટિેટિનુ ંયોગ્ય રીત ેઆકલન કયુિં નથી, તો 

પ્રશ્નમા ંતમારી જરૂન્રયાતોના પ્રકાર અન ેતપાસ વખતે તમન ેકઈ સારવારની જરૂર છે એ 

સમજાવો. 

 

• શક્ય એિલા સ્પષ્ટ/ચોક્કસ બનો - તેનાથી અમને વધુ મદદ મળે છે જો તમે એમ કહો છો 

કે  એવુ ંઘણી વખત બટયું છે એના કરતા તમે એમ કહો કે 'સામાટય રીતે ન્દવસમા ંબે કે 

ત્રણ વખત' સમસ્યા આવી છે. 

• અમન ેએ દરકે બાબત ન્વશ ેજણાવો જ ેસારવારને વધુ જન્િલ બનાવ ેછે. 

• જો તમારી જરૂન્રયાતોનંુ અનુમાન કરવું અઘરં જણાતું હોય અન ેતેમાં ફેરફાર 

થયા કરતો હોય તો અમન ેજણાવો. 

• તમારી માનન્સક અને ર્ાવનાત્મક જરૂન્રયાતો શારીન્રક જરૂન્રયાતો જિેલી જ મહત્ત્વપૂણગ 

છે. 

• તમારા સંબંધીજનો અથવા સ્વયંસેવીઓ ઉપરાંત વ્યવસાન્યકો તરફથી તમન ે

આપવામા ંઆવતી સારવાર ન્વશ ેજણાવો. 
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માન્હતીની સમીક્ષા કરવાની અન ેએમા ંજો કોઈ બાબત તમને ન્ચંતાજનક લાગતી હોય તો પેનલ 

સમક્ષ મૌન્ખક રીતે પ્રદન્શગત કરવાની તક તમને મળે. 

 

IR ની ન્વનંતી કરવા માિે ઉપર દશાગવેલ પ્રન્િયાનો આશય તમન ેકોઈ ગેરલાર્ની ન્સ્થન્તમાં 

મૂકવાનો નથી. પ્રન્િયાની કોઈપણ બાબતને લઈને તમન ેજો કોઈ મુશ્કેલી હોય તો કૃપા કરી NHS 

ઈંગ્લેટડમા ંતમારી ન્વનંતી પર પ્રન્િયા કરવા માિે જવાબદાર અન્ધકારીનો સંપકગ  કરો.  અરજી પત્રક 

સાથે જ ેપત્ર જોડો છો એમાં અન્ધકારીનુ ંનામ લખેલું હોવુ ંજોઈએ. 

 
તમન ેમાન્હતગાર રાખવા 

તમારા કેસમા ંસહાય કરતા કેસવકગરની ન્વગતો તમને આપવામા ંઆવશે, જ ેતમારા કોઈપણ 

પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકવા સક્ષમ હશ.ે અમારો આશય તમારી ન્વનંતી પર શક્ય એિલી જલ્દી 

કાયગવાહી કરવાનો અન ેતેની પ્રગન્તથી તમને માન્હતગાર રાખવાનો છે. એ દરન્મયાન, કૃપા કરી 

ધ્યાન રાખો કે આ પ્રન્િયામાં સામાટય રીતે ત્રણથી છ માસનો સમય લાગે છે, અન ેમાન્હતગાર 

કરવા માિેની ન્વનંતીઓનો પ્રન્તર્ાવ આપવાની અમારી ક્ષમતા સીન્મત છે. 

 

તમારી અરજીની સમીક્ષા કરવી 

અરજી પત્રક અન ે ICB દ્વારા તૈયાર કરલે કેસ ફાઈલનો ઉપયોગ કરીન ેઅમે તમારા કેસનો પૂવગ 

અભ્યાસ કરીશુ.ં કેસ પૂવગ અભ્યાસના કેિલાક સંર્ન્વત પન્રણામોમા ંનીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:  

 

• જો અમન ેલાગે કે કેસ ફાઈલ અધૂરી છે, તો વધારાની માન્હતી માિે અમે ICB ને ન્વનંતી 

કરીએ છીએ. 

• જો ICB તેના પ્રારંન્ર્ક ન્નણગયને પગલ ેકોઈ સ્થાન્નક સમાધાન આપતું નથી, તો IR ની 

જરૂર ન્વના ICB તમારી ન્ચંતાઓનું સમાધાન કરી શકે છે કે નન્હ એ જોવા અમે તેમને 

કેસ પરત કરીએ છીએ. 

• જો અમન ેકોઈ આશંકા જણાય તો તેની સમીક્ષા માિે IR પેનલ બોલાવવી કે કેમ 

એની સલાહ માિે અમે તમારો કેસ એક સ્વતંત્ર ચેરપરસનન ેસોપંીએ છીએ. 

• જો કેસ તૈયાર છે અન ેIR પેનલ માિે ઉન્ચત છે, તો અમે પેનલની તારીખ નક્કી 

કરવા માિેની વ્યવસ્થા કરીએ છીએ. 

 

કોઈ ચોક્કસ કેસ માિે IR પેનલ યોજવી કે નન્હ એ અંગે સ્વતંત્ર ચેરની સલાહ મેળવવા માિે અમે 

'ન્વચારણા પ્રન્િયા'નો ઉપયોગ કરીએ છીએ. જો તમે તમારો કેસ આ પ્રન્િયા માિે સોપંીએ છીએ, 

તો તમારા અરજી પત્રક અને કેસ ફાઈલની સમીક્ષા સ્વતંત્ર અધ્યક્ષ અન ેસ્વતંત્ર ન્લલન્નકલ 
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એડવાઈઝર કર ેછે. 

 

જો તેમન ેલાગે કે તમારી જરૂન્રયાતો NHS કન્ટિટયુઈંગ હેલ્થકૅર પાત્રતા માપદંડોની બહાર આવે 

છે, અથવા તમારો કેસ ખૂબ જ સ્પષ્ટ રીતે IR પેનલની ન્વચારણા માિે ઉન્ચત નથી, એવા 

સંજોગોમા ંઅધ્યક્ષ તેમના તકગ  સમજાવતો એક અહેવાલ તૈયાર કરશ ેઅન ેર્લામણ કરશ ેકે અમે 

પેનલ આયોન્જત કરતા નથી. અધ્યક્ષના અહેવાલની એક નકલ અમે તમને મોકલીશંુ જ ેતેમના 

તકગને અન ેતેમની ર્લામણ કે અમે પેનલ આયોન્જત કરતા નથી સમજાવે છે. 

 

આમ છતા,ં જો અધ્યક્ષ નક્કી કર ેછે કે પેનલ આયોન્જત કરવી જોઈએ, તો અમે પેનલની તારીખ 

નક્કી કરવા માિેની વ્યવસ્થા કરીશુ.ં 

 
IR પેનલ માિેની વ્યવસ્થા 

સમય ક્રનર્ાાક્રરત કરવો 

IR પેનલની મીિીગં માિે અમે એક તારીખ આપીએ છીએ. 

 

તમારી સામેલગીરી 

જો તમે ઈચ્છો તો, મીિીગંમાં હાજર રહેવા અમે તમને આમંન્ત્રત કરીએ છીએ અથવા તમે તમારા 

ન્વચારો લેન્ખતમા ંરજૂ કરી શકો છો. 

ક્રવશેષ આવશ્યકતાઓ 

જો તમારી કોઈ ન્વશેષ આવશ્યકતાઓ છે, દાખલા તરીકે: વ્હીલચેર, ગ્રાઉટડ ફ્લોર અથવા 

ન્લફ્િની જરૂન્રયાત, ન્િન્િશ સાંકેન્તક ર્ાષા, વગેર ે- તો કૃપા કરી શક્ય એિલી અન ેપેનલ 

મીિીગંના ઓછામાં ઓછા બે અઠવાન્ડયા પહેલા અમને જાણ કરો.  

કેસ ફાઈલની તમારી નકલ 

મીિીગંમાં ઉપયોગમા ંલેવા માિે ICB તમારા કેસ ફાઈલની એક નકલ તમને મોકલે છે. જો આ 

ફાઈલ મીિીગંની તારીખના બે અઠવાન્ડયા પહેલા તમન ેમળતી નથી, તો કૃપા કરી તરત જ અમન ે

જાણ કરો. 

 

અરજદાર તરીકે તમાર ેIR પેનલમા ંહાજરી આપવી જરૂરી નથી, જો કે તમે આવો તો તમારં 

સ્વાગત છે. જો તમે હાજરી આપતા નથી, તો ICB દ્વારા આપવામા ંઆવેલ કેસ ફાઈલની સમીક્ષા 

એક વાર તમે કરી લો એ પછીના તમારા મહત્ત્વપૂણગ ન્વચારો લેન્ખતમા ંઅમે સ્વીકારીશંુ. 
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સોક્રલક્રસટર દ્વારા હાજર રહેવ ું 

કેિલાક લોકો IR પેનલની મીિીગંમાં હાજરી આપવા માિે તેમના એડવોકેિ તરીકે કાયગ કરવા 

સોન્લન્સિરને ન્નયુિ કર ેછે. જો તમે એમ કરો છો, તો તેઓએ એ જાણવું મહત્ત્વપૂણગ છે કે IR 

પેનલ મીિીગં એ કોઈ કાનૂની પ્રન્િયા નથી.  કેમ કે IR પેનલ મીિીગંમાં કાનૂની વ્યવસાન્યકોની 

કોઈ ઔપચાન્રક ર્ૂન્મકા નથી, તેથી ન્સન્લન્સિર ન્નયુિ કરવાથી તમન ેથતા ખચગની ર્રપાઈ 

NHS દ્વારા કરવામા ંઆવતી નથી. 

પ્રક્રિયાને લગતી સમસ્યાઓ પ્રત્યે IR પેનલનો અક્રિગમ 

એ સમજવુ ંઅગત્યનું છે કે NHS કન્ટિટયુઈંગ હેલ્થકૅર માિે જ્યાર ેતમારી તપાસ કરવામા ંઆવી 

રહી હતી ત્યાર ેઅનુસરવામાં આવેલ પ્રન્િયામાંથી પ્રશ્નો ઉદર્વે છે તો પણ એ કારણે IR પેનલ 

એવી ર્લામણ નન્હ કર ેકે તમે NHS કન્ટિટયુઈંગ હેલ્થકૅર માિે પાત્રતા ધરાવો છો, ન્સવાય કે પેનલ 

એવા તારણ પર આવ ેછે કે ટયાયી અન ેસુદૃઢ ન્નણગય કરવા માિે આ પહેલા જ ેપ્રન્િયા અનુસરવામા ં

આવી હતી તે ICB ને ન્નરથગક બનાવ ેછે. 

 

એક માત્ર આધાર જનેા પર પેનલ ર્લામણ કરી શકે કે તમે પાત્રતા ધરાવો છો ત ેછે, નેશનલ ફે્રમવકગ  

દ્વારા ઘડી કાઢેલ ન્નયમો અનુસાર જો તે ન્નણગય કર ેછે કે તમને 'પ્રાથન્મક સારવાર જરૂન્રયાત' છે. 

 

કેિલાક સંજોગોમા ંજ્યા ંઅમને લાગે કે પ્રન્િયાન ેલગતા પ્રશ્નો ICB ને સુદૃઢ ન્નણગય લેતા રોકી શકે 

છે, તો તમારો કેસ પાછો ICB ને ન્રફર કરવામા ંઆવી શકે છે.  સંપૂણગ પુન:તપાસ માિે જો તમારો 

કેસ ICB ને પાછો મોકલવામાં આવ ેછે તો તમે એ સંપૂણગ પુન: તપાસ માિે વધારાની IR માિે 

હક્કદાર બનશો, જો તમે પન્રણામોથી અસંમત છો. 

એ ક્રિવસે પ્રક્રિયા 

IR પેનલ નીચેના સભ્યોની બનેલી છે: 

 
• એક સ્વતંત્ર અધ્યક્ષ (NHS મા ંનોકરી કરતી ન હોય અન ેતમારા કેસ ન્વશ ે

પહેલાથી વાકેફ ન હોય એવી કોઈ વ્યન્િ) 

• એક ICB પ્રન્તન્નન્ધ અન ેસામાન્જક સેવા પ્રાન્ધકરણના એક પ્રન્તન્નન્ધ, એવી 

સંસ્થામાંથી જ ેઆ પહેલા તમારા કેસ સાથે સંકળાયેલ નથી. 

• એક ન્લલન્નકલ એડવાઈઝર પણ હાજર રહી શકશ.ે 

 
ન્લલન્નકલ એડવાઈઝરનું કાયગ તમારા ન્લલન્નકલ ન્નદાનના સંદર્ગમાં તમારી જરૂન્રયાતોનંુ 

અથગઘિન તપાસકતાગએ સાચી રીતે કયુિં છે કે કેમ એ અંગે સલાહ આપવાનુ ંછે. તમેનું કાયગ તમારા 
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મૂળ ન્લલન્નકલ ન્નદાન, સંચાલન અથવા રોગના અનુમાન અંગે સેકટડ ઓન્પન્નયન આપવાનુ ંનથી. 

 

સમીક્ષા પેનલની કાયગવાહી અન ેસંચાલન એ અધ્યક્ષ હસ્તકની બાબત છે, જમેણે નેશનલ 

ફે્રમવકગમા ંસૂચવેલ પ્રન્િયાનું પાલન કરવું આવશ્યક છે. સામાટય રીતે અમે એકાદ કલાક ચાલે એવી 

ઓપન સેસનની મીિીગંની અપેક્ષા રાખીએ છીએ. 

 

ઓપન સેસનમા ંપેનલ સભ્યો જ ેતે વ્યન્િ સન્હતના મહત્ત્વપૂણગ પક્ષકારો, એમના પન્રવારજનો 

અન ેએમન ેસારવાર પ્રદાન કરતા અટય કોઈ વ્યન્િઓ, સ્વાસ્્ય અન ેસામાજીક સેવાઓના 

કમીઓ અન ેઅટય કોઈ સંબંન્ધત સંસ્થાઓ અથવા વ્યન્િઓના ન્વચારો જાણી શકે છે. પેનલે 

ઓપન સેસનના પહેલા તમામ લેન્ખત પુરાવાઓની સમીક્ષા કરવાની રહેશ ેપણ ન્સ્થન્તને વધુ સ્પષ્ટ 

કરવા તેઓ વધારાની માન્હતી પણ માગી શકે છે. 

 

ઉપરાંત, ઓપન સેસન જ ેતે વ્યન્િ અન/ેઅથવા તેમના પ્રન્તન્નન્ધઓ, તેમજ જવાબદાર ICB ને 

તેમના ન્વચારો મૌન્ખક તેમજ લેન્ખતમાં રજૂ કરવાની તક આપે છે. 

 

ઓપન સેસનની આખરમાં અધ્યક્ષ IR પેનલના તારણો અન ેર્લામણોને દશાગવતો અહેવાલ તૈયાર 

કરવા માિેની સમયસીમા નક્કી કર ેછે. એ પછી તમને અન ેICB પ્રન્તન્નન્ધ (ICB માંથી જમેણે મૂળ 

ન્નણગય કયો છે) ને મીિીગંમાંથી જવા માિે જણાવવામાં આવે છે.  

 

IR પેનલ ત્યારબાદ ખાનગીમાં તમારા કેસ પર ચચાગ-ન્વચારણા કર ેછે અન ેતેની ર્લામણોને આધાર ેકોઈ ન્નણગય 

પર આવે છે. 

 
NHS કન્ટિટયુઈંગ હેલ્થકૅર માિે કોણ પાત્ર છે? 

  NHS કન્ટિટયુઈંગ હેલ્થકૅર માિેના નેશનલ ફે્રમવકગ  અન ેNHS નાણા ંસહાન્યત નન્સિંગ કૅરમાં 

મેળવવાની સંપૂણગ માન્હતી સ્વાસ્્ય અને સામાજીક સારવાર ન્વર્ાગની વેબસાઈિ પર ઉપલબ્ધ 

છે: National Framework for NHS Continuing Healthcare and NHS-funded Nursing 

Care - July 2022 (Revised) (publishing.service.gov.uk) 

 

કોઈ વ્યન્િને 'પ્રાથન્મક સ્વાસ્્ય જરૂન્રયાત' છે કે કેમ એનો 

ન્નણગય કરવામાં અમે મહત્ત્વપૂણગ ન્વચારણાઓના સારાંશનો 

ઉપયોગ કરીએ છીએ. 

NHS કન્ટિટયુઈંગ હેલ્થકૅર માિેની પાત્રતા કોઈ ચોક્કસ રોગ, ન્નદાન અથવા ન્બમારી હોવા પર 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1087562/National-Framework-for-NHS-Continuing-Healthcare-and-NHS-funded-Nursing-Care-July-2022-revised.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1087562/National-Framework-for-NHS-Continuing-Healthcare-and-NHS-funded-Nursing-Care-July-2022-revised.pdf
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આધાન્રત નથી, અન ેકોણ સારવાર આપે છે અથવા વ્યન્િ ક્યા ંવસવાિ કર ેછે તેના પર તે 

આધાન્રત નથી. તે કૅર હોમ અથવા નન્સિંગ સન્હતના કૅર હોમ અથવા વ્યન્િના પોતાના ઘરમાં 

આપી શકાશે. 

 

પાત્રતા એના આધાર ેનક્કી કરવામા ંઆવ ેછે કે વ્યન્િને ‘પ્રાથન્મક સ્વાસ્્ય જરૂન્રયાત’ છે કે 

કેમ, મુખ્યત્વે સામાજીક સાર-સંર્ાળ અન ેઆવાસની જરૂન્રયાતથી ન્વપરીત, જ ેસ્થાન્નક 

સત્તામંડળો પ્રદાન કરી શકશે એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. નન્સિંગ કૅરની જરૂન્રયાત હોવા 

માત્રથી કોઈ વ્યન્િ NHS કન્ટિટયુઈંગ હેલ્થકૅર માિે પાત્ર બન ેએ જરૂરી નથી. 

 

'પ્રાથન્મક સ્વાસ્્ય જરૂન્રયાત'નુ ંઆકલન જ ેત ેવ્યન્િની  તમામ સ્વાસ્્ય જરૂન્રયાતો પર 

ન્વગતવાર ન્વચારણા કરીને અન ેચાર મહત્ત્વપૂણગ લાક્ષન્ણકતાઓ સાથે તેની સરખામણી કરીન ે

કરવામા ંઆવ ેછે. 

 

• સ્વરૂપ: આ વ્યન્િની વ્યન્િગત જરૂન્રયાતો (જમેા ંશારીન્રક, માનન્સક સ્વાસ્્ય 

અથવા મનોવૈજ્ઞાન્નક જરૂન્રયાતોનો સમાવેશ થઈ શકે છે) અન ેએ જરૂન્રયાતોના 

પ્રકારન ેવણગવ ેછે.  આ વ્યન્િ પર એ જરૂન્રયાતોના સવગગ્રાહી પ્રર્ાવનંુ પણ વણગન કર ે

છે જમેા ંતેને સંચાન્લત કરવા માિે જરૂરી દરન્મયાનગીરીના પ્રકાર (‘ગુણવત્તા’) સામેલ 

છે. 

 

• તીવ્રતા: આનો સંબંધ ન્નરંતર/સતત સારવારની જરૂન્રયાત સન્હત જરૂન્રયાતોના 

પ્રમાણ ('માત્રા') અન ેઉગ્રતા ('અંશ') સાથે અન ેતેન ેસંતોષવા માિે જરૂરી સહયોગ 

સાથે છે. 

 

• જક્રટલતા: આનો સંબંધ રોગના લક્ષણોને ન્નયંન્ત્રત કરવા, ન્બમારી(ઓ) ની સારવાર 

કરવા અન/ેઅથવા સારવારનું સંચાલન કરવા માિે જરૂરી કૌશલ સુધારવા જરૂન્રયાતો 

કેવી રીતે ઉપન્સ્થત થાય છે અન ેપ્રન્તન્િયા કર ેછે. કોઈ એકલ ન્બમારીથી પણ આ 

ઉદર્વી શકે છે અથવા એકથી વધુ ન્બમારીઓમાં અથવા બે કે તેથી વધુ ન્બમારીઓ 

વચ્ચેની પ્રન્િયામાં તે સામેલ હોઈ શકે છે. તેમા ંએવી પન્રન્સ્થન્તઓનો પણ સમાવેશ 

થઈ શકે છે જમેાં વ્યન્િની પોતાની ન્બમારી સામેનો તેનો પ્રન્તર્ાવ તેમની સમસ્ત 

જરૂન્રયાતો પરની અસર હોય છે, જમે કે અમુક ન્સ્થન્તમા ંશારીન્રક સ્વાસ્્યને પન્રણામે 

વ્યન્િના માનન્સક સ્વાસ્્યની જરૂન્રયાત ઉર્ી થાય છે. 

 

• અક્રનક્રિત્તતા: આ એક એવી માત્રા દશાગવે છે જમેા ંફેરફાર થયા કર ેછે અન ેએના 

પન્રણામે તેને ન્નયંન્ત્રત કરવામા ંપડકારો ઉર્ા થાય છે. તેનો સંબંધ વ્યન્િના 

સ્વાસ્્યના જોખમના પ્રમાણ સાથે પણ છે, જો પયાગપ્ત અન ેસમયસર સારવાર 
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આપવામા ંઆવતી નથી. અન્નન્િતતા ર્રી સ્વાસ્્ય સારવારની જરૂન્રયાત વાળી 

વ્યન્િની ન્બમારીમાં વાર ેવાર ેફેરફાર થવાની, અન્સ્થર થવાની અથવા ઝડપથી 

વણસતી જવાની સંર્ાવના રહેલી છે. 

 

આ લાક્ષન્ણકતાઓમાંની કોઈ એક અથવા એકથી વધુનું ન્મશ્રણ પ્રાથન્મક સ્વાસ્્ય જરૂન્રયાત 

દશાગવે છે. 

 

એકંદર ેજોવા જઈએ તો એ સવાલ પર પણ ન્વચાર કરવો જોઈએ કે શુ ંકોઈ વ્યન્િ દ્વારા આવશ્યક 

નન્સિંગ અથવા અટય સ્વાસ્્ય સેવાઓ એવા પ્રકારની છે જ ેસ્થાન્નક સત્તામંડળો દ્વારા કાયદેસર 

રીતે પૂરી પાડવામા ંઆવી શકે છે. જો તેઓ પ્રદાન કરતા નથી, તો આ પ્રાથન્મક સ્વાસ્્ય 

જરૂન્રયાતન ેદશાગવશ.ે 

 

તમારી અંગત માન્હતીનંુ શંુ કરવામાં આવે છે? 

ગ પ્તતા નોક્રટસ 

અમારી ગુપ્તતા નોન્િસ – https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/ – 

દશાગવે છે કે કેવી રીતે અમે અંગત માન્હતીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ અન ેસમજાવે છે કે કેવી રીતે 

તમે અમારો સંપકગ  કરી શકો છો અન ેડેિા સબ્જકે્િ તરીકે તમારા અન્ધકારો માિે ન્વનંતી કરી શકો 

છો.   ડેિા પ્રોિેક્શન અન્ધન્નયમ 2018 ની આવશ્યકતાઓ અનુસાર અમે તમારી માન્હતી પર 

પ્રન્િયા કરીશુ.ં 

 

તમન ેજો કોઈ પ્રશ્ન કે સમસ્યા હોય તો કૃપા કરી આ વબેસાઈિ : 

https://www.england.nhs.uk/healthcare/ પરની સંપકગ  માન્હતીનો ઉપયોગ કરીન ેસંબંન્ધત 

પ્રાદેન્શક િીમનો સંપકગ  કરો. 

 

જો તમન ેડેિા પ્રોિેક્શન સંબંન્ધત કોઈ પ્રશ્નો હોય તો કૃપા કરી : england.dpo@nhs.netપર 

અમારી ડેિા પ્રોિેક્શન ઓન્ફસનો સંપકગ  કરો. 

 

ડેિા પ્રોિેક્શનની બાબતોને લઈન ેમાન્હતી કન્મશનરની ઓન્ફસ: https://ico.org.uk/make-a-

complaint/મા ંઅમારી સામે ફન્રયાદ કરવાનો તમને અન્ધકાર છે. 

https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/
https://www.england.nhs.uk/healthcare/
mailto:england.dpo@nhs.net
https://ico.org.uk/make-a-complaint/
https://ico.org.uk/make-a-complaint/
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NHS ઈંગ્લેટડ 

ન્સ્કપિન હાઉસ 80 

લંડન રોડ લડંન 

SE1 6LH 
 

સંપકગ : enquiries@england.nhs.uk 

 

આ પ્રકાશન ન્વનંતી કરવાથી અનેક વૈકન્લ્પક સ્વરૂપમાં ઉપલબ્ધ થઈ શકશે. 
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