ુ ારો કરવા
તમારી સંભાળમાં સધ
માટે તમારી માહિતીની વિેંચણી
નોર્થ વેસ્ટ લંડન હેલ્ર્ એન્ડ કેર પ્રોફેશનલ્સ તમને સેવા આપવા માટે સાર્ે મળીને કાર્થ કરી રહ્યા છે . તેમાં સંકળાર્ેલા
લોકો તમારા વવશે સંબવં િત માહહતી જોઇ શકે છે , જેર્ી તમને સંયક્ુ ત સારવાર મળી શકે જે અનેક સંગઠનોમાં ઉપલબ્િ
છે . જે સુવનવિત કરે છે કે જ્ર્ારે તમે તમારા જીપી પ્રેક્ક્ટસ, હોસ્સ્પટલની મુલાકાત લો અર્વા તમારી કોમ્યુવનટીમાં કે ઘરે
મદદ મેળવો ત્ર્ારે તમારી સંભાળ રાખનારા પ્રોફેશનલ્સ જેવા કે તમારા જીપી, હોસ્સ્પટલના ડોક્ટર, હડસ્રીક્ટ નસથ કે
સામાજીક કાર્થકતાથ પાસે ખરા સમર્ે તમારા વવશે ખરી માહહતી ઉપલબ્િ હોર્.

આ કેવી રીતે થશે?
નોર્થ વેસ્ટ લંડનના સંયક્ુ ત ઇંહટગ્રેટેડ કે ર પ્રોગ્રામના ભાગરૂપે હેલ્ર્ એન્ડ સોવશર્લ કેર સંગઠનો તમને વધુ સારી સેવા
આપવા માટે તમારી સંભાળ વવશે સંબવં િત માહહતી વહેંચી રહ્યા છે .

ઇંહટગ્રેટેડ કેર રે કડડ શ ંુ છે ?
ઇંહટગ્રેટેડ કે ર રે કડથ એ હેલ્ર્ એન્ડ સોવશર્લ કેર વવશેની માહહતી એક છત્ર હેઠળ લાવવાની રીત છે . આ માહહતી દદીઓ
માટે તમારો ઇંહટગ્રેટેડ કેર રે કડથ તૈર્ાર કરવા માટે જોડવામાં આવશે.
તમારી સંભાળમાં પ્રત્ર્ક્ષ રીતે જોડાર્ેલા કેર પ્રોફેશનલ્સ માટે તમારી મેહડકલ કેર અર્વા સોવશર્લ કેર વવશેની
ભ ૂતકાળની જાણકારી મેળવવાનુ ં શક્ય બનશે. એટલે કે તમારી મંજૂરી લઈને, તમારી સારવારમાં જોડાર્ેલ સ્ટાફ તમારા
જીપીએ તમને કઈ દવાઓ લખી આપી છે , અર્વા તમે તાજેતરમાં હોસ્સ્પટલની કોઇ મુલાકાત લીિી છે કે નહીં તે વવશેની
માહહતી જોઇ શકશે.
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જો તમે તમારા માટે ઇંહટગ્રેટેડ િેલ્થ રે કડડ તૈયાર થાય તેમ ન ઇચ્છતા િો તો, તમારે તમારા જીપીને જણાવવાનું રિેશે.

કઈ કઈ માહિતી વિેંચવામાં આવશે?
તમારા વવશે વહેંચવામાં આવેલી માહહતીમાં સમાવેશ ર્ાર્ છે :
• તમારી સંભાળને લગતી સ્વાસ્્ર્ અને સુખાકારી અંગેની માહહતી.
• એનએચએસ નંબર.
• ઉંમર.
• સંપકથ ની વવગતો.
• નજીકના સગા.
• દવાઓ અને એલજી.
• એપોઇન્ટમેંટ્સ, સારવાર અને સંભાળ.
 તમારી સંભાળને લગતી સામાજીક અર્વા માનવસક સ્વાસ્્ર્ને લગતી માહહતી.
• બ્લડ ટે સ્ટ, લેબોરે ટરી ટે સ્ટ, એક્સ-રે જેવા પરીક્ષણોના પહરણામો.
 જીપી અને હોસ્સ્પટલ રે કોર્ડ થ સ.

મારી માહિતી આપવાથી અને ઇંહટગ્રેટેડ કેર રે કડડ થી મને કેવી રીતે લાભ
થશે?
ઇંહટગ્રેટેડ કે ર રે કોડથ ર્ી જીપી, હોસ્સ્પટલો, ડોક્ટરો, કોમ્યુવનટી સેવાઓ, સામાજીક સંભાળ અને માનવસક સ્વાસ્્ર્ સેવા
પ્રદાતાઓ વધુ સારી રીતે એકસાર્ે કામ કરી શકશે.
તમારો ઉપચાર કરનારા પ્રોફેશનલ્સ એકસાર્ે તમારી સંભાળનુ ં સંપ ૂણથ ચચત્ર જોઇ શકશે. આનાર્ી એ સુવનવિત ર્શે કે:
• તમારે તમારી ભ ૂતકાળની માહહતી માત્ર એક જ વખત જણાવવી પડશે.
• તમારે ચબનજરૂરી અપોઇન્ટમેંટ્સ લેવાની અને પરીક્ષણો કરાવવાની જરૂર નહીં પડે.
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• તમે તમારી સંભાળ અંગેના વનણથર્ોમાં વધુ સહભાગી બની શકો છો.

શ ંુ ખ ૂબ જ અંગત માહિતી એકઠી કરવામાં આવશે?
અમે એવી કોઇપણ માહહતી એકઠી નહીં કરીએ જે કાર્દાકીર્ રીતે “સંવેદનશીલ” ગણાતી હોર્. તેમાં ગભથપાત,
બળાત્કાર, ચલિંગ પહરવતથન અને કૌટુંચબક સગા સાર્ે શાહરરીક સંબિ
ં વવશેની માહહતીનો સમાવેશ ર્ાર્ છે .

જો તમે કોઇ માહિતી વવશે ચચિંવતત િો અને વિેંચવા ન માંગતા િો તો, તમારા જીપી સાથે વાત કરો.

મારા વવશેની માહિતી કોણ કોણ જોઇ શકશો?
• હેલ્ર્ એન્ડ સોવશર્લ કેર પ્રોફેશનલ્સ જેવા કે જીપી, હોસ્સ્પટલના ડોક્ટરો, નસથ અને તમારી સંભાળમાં પ્રત્ર્ક્ષ રીતે
સંકળાર્ેલા સામાજજક કાર્થકરો.
• તમારી અપોઇન્ટમેંટ્સ અર્વા તમારા ઇલાજની વ્ર્વસ્ર્ા કરનાર સહાર્ક સ્ટાફ.
• તમારી મંજૂરી લઈને, તમને શ્રેષ્ઠ સંભાળ આપી શકાર્ તે માટે તમારા વનદાન, સારવાર અને સંભાળ અંગે ચચાથ કરવા
માટે હેલ્ર્ એન્ડ સોવશર્લ કેર ટીમ.

શ ંુ મારો ઇંહટગ્રેટેડ કેર રે કડડ મારી કં પની સાથે વિેંચવામાં આવશે?
ના. તમારો ઇંહટગ્રેટેડ કે ર રે કડથ માત્ર તમારી સંભાળ સાર્ે સંકળાર્ેલા લોકો સાર્ે જ વહેંચવામાં આવશે.
ડેટા પ્રોટે ક્શન એક્ટ મુજબ તમામ સંગઠનોએ એ સુવનવિત કરવુ ં પડે છે કે તેઓ વ્ર્સ્ક્તને ગંભીર નુકસાન અર્વા
માનવસક ર્ાતના પહોંચાડે તેવી માહહતી જાહેર ન કરે . નોર્થ વેસ્ટ લંડનમાં સંયક્ુ ત સંભાળમાં જોડાર્ેલા તમામ સેવા
સંગઠનોએ કાર્દાકીર્ વનર્મ મુજબ કોઇપણ માહહતી જાહેર કરતાં પહેલાં તેની ચકાસણી કરી છે તે સુવનવિત કરવુ ં પડે
છે .

મારી માહિતી કોઇ ખોટા િાથોમાં નિીં જાય તેની ખાતરી તમે કેવી રીતે
આપી શકો?
તમારી માહહતીનો ગેરકાન ૂની રીતે ઉપર્ોગ ર્તો અટકાવવા માટે અમે કેટલાક મુખ્ર્ સુરક્ષાત્મક પગલાં લીિાં છે .


તમારો ઇંહટગ્રેટેડ કે ર રે કોડથ મેળવવા માટે “રોલ આિાહરત એક્સેસ” દ્વારા કડક વનર્ંત્રણ રાખવામાં આવે છે . એટલે કે
જે હેલ્ર્ એન્ડ કે ર પ્રોફેશનલ તમારી સંભાળમાં જોડાર્ેલા છે , તેઓ તમારી મંજૂરી લીિા બાદ જ તમારો રે કોડથ મેળવી
શકે છે . તેઓ એ જ માહહતી જોઇ શકશે જે તેમનુ ં કામ કરવા માટે ની જરૂહરર્ાત પ ૂરતી મર્ાથ હદત હોર્. દાખલા તરીકે,
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સામાજીક સંભાળકતાથ તમારી ચચહકત્સા નોંિો વાંચી શકશે નહીં કારણકે તમને સેવા આપવા માટે તેમણે આ
વાંચવાની જરૂર નર્ી.


અમારા ડેટા વેરહાઉસ, કે જ્ર્ાં તમારી માહહતી સંગ્રહ કરવામાં આવશે, ત્ર્ાં તમામ આધુવનક રાષ્રીર્ સુરક્ષા માપદં ડ
વનર્મોનુ ં પાલન ર્ાર્ છે . આ વસસ્ટમમાં ચબલ્ટ-ઇન ઓહડહટિંગ ફીચસથ છે જે તમારા ડેટાની આપ-લેની નોંિ રાખે છે ,
જેર્ી સેવા સંગઠન એ ધ્ર્ાન રાખી શકે કે કોઇપણ વ્ર્સ્ક્ત અર્ોગ્ર્ રીતે તમારો રે કોડથ મેળવી ન લે.

તમારો ઇંહટગ્રેટેડ કે ર રે કોડથ કોણ મેળવી શકે તેન ુ ં સંપ ૂણથ વનર્ંત્રણ તમારા હાર્માં છે . તમારી માહહતી કોણ જોઇ શકશે અને
કોણ નહીં તે તમે નક્કી કરી શકો છો.

ુ ચોક્કસ લોકોને મારો ઇંહટગ્રેટેડ કેર રે કોડડ જોતાં અટકાવી શકું ?
શ ંુ હંુ અમક
હા, જો તમે ચોક્કસ સેવાઓ કે વ્ર્સ્ક્તઓ તમારો ઇંહટગ્રેટેડ કે ર રે કોડથ ન જુ એ તેમ ઇચ્છતા હો, તો તેઓ જ્ર્ારે તમને સેવા
આપતા હોર્ ત્ર્ારે તમે ખ ૂબ સહેલાઇર્ી આ માહહતી જોવાની મંજૂરી આપવાની મનાઇ કરી શકો છો.
કેર પ્રોફેશનલ્સને તમારો ઇંહટગ્રેટેડ કે ર રે કોડથ જોતાં પહેલાં તમારી મંજૂરી લેવા માટે તાલીમ આપવામાં આવશે જેર્ી તમે
સહમત છો કે નહીં તે નક્કી કરવાની તમને તક મળશે.

જે ખાનગી કં પનીઓ સામાજીક સંભાળ આપે છે તેઓ મારી માહિતી જોઇ
શકશે?
તમને સંભાળ આપવા માટે જેની સાર્ે કોન્રાક્ટ કરવામાં આવ્ર્ો છે એવી તમામ ખાનગી કંપનીઓ કે એજન્સીઓ સાર્ે
તમારા ઇંહટગ્રેટેડ કે ર રે કોડથ માંર્ી કોઇ માહહતી વહેંચવી કે નહીં તે તમે નક્કી કરી શકો છો.
કંપની અને તેમનો સ્ટાફ જે પણ માહહતી જોઇ શકશે તે તમને સંભાળ સેવાઓ આપવા માટે ની જરૂહરર્ાત પ ૂરતી જ
મર્ાથ હદત હશે.
ુ માટે વિેંચવામાં કે વેચવામાં નિીં આવે.
તમારી માહિતી વ્યાવસાવયક િેતઓ

મારી માહિતી કઈ રીતે સરુ ચિત રાખવામાં આવે છે ?
તમારી માહહતી ડેટા પ્રોટે ક્શન એક્ટ 1998 હેઠળ સુરચક્ષત રાખવામાં આવે છે , એટલે કે તમારી અંગત માહહતી તમારી
સંભાળ માટે મદદરૂપ ર્વા ઉપર્ોગમાં લેવામાં આવશે. તેને કોઇ અન્ર્ વ્ર્સ્ક્તને વહેંચવામાં કે વેચવામાં નહીં આવે.

Care.Data કરતાં આ કઈ રીતે અલગ છે ?
Care.data એ રાષ્રીર્ કાર્થક્રમ છે અને નોર્થ વેસ્ટ લંડનના ઇંહટગ્રેટેડ કે ર રે કોર્ડ થ સ પ્રોગ્રામ કરતાં અલગ છે . આ માહહતી
નોર્થ વેસ્ટ લંડનમાં સંયક્ુ ત ઇંહટગ્રેટેડ કે રના ભાગરૂપે વહેંચવામાં આવી રહી છે અને ઇંહટગ્રેટેડ કે ર રે કોડથ એ ખાસ સ્ર્ાવનક
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ઉપર્ોગ માટે છે અને તેનો રાષ્રીર્ કાર્થક્રમના ભાગરૂપે ઉપર્ોગ કરવામાં આવશે નહીં.

તમે કદાચ અન્ય એનએચએસ ઉપક્રમો વવશે પણ સાંભળ્ય ુ િશે
સમરી કેર રે કોડથ એ ઇલેક્રોવનક રે કોડથ છે જેમાં દદીઓની એલજી, દવાઓ અને આડઅસરો સહહતની માહહતી રહેલી છે .
તેને જીપી વસસ્ટમ્સમાંર્ી મેળવવામાં આવે છે જેને દદીની સંભાળમાં સંકળાર્ેલા હેલ્ર્ પ્રોફેશનલ્સ જોઇ શકે છે .
સમરી કેર રે કોડથ એ જીપી સાર્ે નોંિાર્ેલા તમામ દદીઓ માટે નો રાષ્રીર્ કાર્થક્રમ છે .
તમે કોઇપણ સમર્ે આ કાર્થક્રમ છોડી શકો છો, અને ઇંહટગ્રેટેડ કે ર રે કોડથ ની જેમ, દરે ક વખતે તમારા કેર પ્રોફેશનલ દ્વારા
આ માહહતીનો ઉપર્ોગ કરતાં પહેલાં તમારી સહમવત લેવામાં આવશે. તમારા સમરી કેર રે કોડથ વવશેની માહહતી માત્ર
જાણવાની-જરૂહરર્ાતના આિારે જ મેળવી શકાર્ છે . એક જ સ્ર્ળે માહહતીનો સંગ્રહ કરવાર્ી ઇમર્જન્સીના સમર્ે અર્વા
જ્ર્ારે જીપી પ્રેકહટસ બંિ હોર્ ત્ર્ારે હેલ્ર્કે ર સ્ટાફને દદીનો ઇલાજ કરવામાં સરળતા રહે છે .

હંુ મારી સંમવત ક્ાં અને કેવી આપ ંુ
સંભાળના સમર્ે સંમવત આપવામાં આવે છે . ટીમમાં રહેલા કે ર પ્રોફેશનલ્સ જેમાં અલગ અલગ સારવાર ક્ષેત્રોનાં
સહકાર્થકરો જેવાં કે વહરષ્ઠ નસો, કન્સલ્ટન્ટ હફચિવશર્ન્સ, જેહરર્ાહરશન્સ, પીહડર્ાહરશન્સ અને સાઇહક્રર્ાહટસ્ટ્સ તર્ા
તેમની સાર્ે કામ કરતાં કોમ્યુવનટી નસો, ર્ેરવપસ્ટ્સ, ફામાથ વસસ્ટ્સ, સાઇકોલોજજસ્ટ્સ, સામાજીક કાર્થકરો અને અન્ર્
સ્ટાફનો સમાવેશ ર્ાર્ છે . તેઓ ઇમર્જન્સી વસવાર્ તમારી સીિી મંજૂરી લેવામાં ન આવે ત્ર્ાં સુિી તમારો રે કોડથ જોઇ
શકશે નહીં.

શ ંુ હંુ મારો ઇંહટગ્રેટેડ કેર રે કોડડ જોઇ શકીશ?
દદીઓ પોતે પોતાનો ઇંહટગ્રેટેડ કેર રે કોડથ સહેલાઇર્ી જોઇ શકે તે માટે અમે પ્રવતબદ્ધ છીએ અને અમે એક વેબસાઇટ
તૈર્ાર કરવા માટે નોર્થ વેસ્ટ લંડનમાં રહેલા અમારા સહભાગીઓ સાર્ે મળીને કામ કરી રહ્યા છીએ જેર્ી તમે લોગ ઓન
કરીને માહહતી વાંચી શકશો. આ કામ 2016 દરવમર્ાન ર્શે.

જે લોકો અભણ િોય અથવા શીખવા સિમ ન િોય તેવા લોકો તેમની
માહિતી વિેંચવાનો વનણડય લઈ શકે તે માટે તમે કેવી રીતે મદદ કરશો?
અભણ અર્વા શીખવા સક્ષમ ન હોર્ તેવા લોકો પાસેર્ી કોઇપણ સંમવત ર્ોગ્ર્ રીતે મેળવવામાં આવે અને દદીનો રે કોડથ
ડેટા પ્રોટે ક્શન એક્ટ 1998 હેઠળ કાર્દાકીર્ રીતે પ્રાપ્ત કરવામાં આવે તે સુવનવિત કરવા, તેવા લોકોની મદદ કરતાં
સંભાળકતાથ ઓ માટે પહેલાંર્ી જ સંગઠનની નીવતઓ અને પ્રહક્રર્ાઓ તૈર્ાર કરવામાં આવી છે .
જે વ્ર્સ્ક્ત વનણથર્ લઈ શકવાની ક્ષમતા િરાવતી ન હોર્ તેમના વતી વનણથર્ો લેવા માટે ની સામાન્ર્ જરૂહરર્ાતો લાગુ
પડશે.
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શ ંુ મારો ઇંહટગ્રેટેડ કેર રે કોડડ તૈયાર કરવો અને મારી માહિતી વિેંચવી જરૂરી
છે ?
તેનો અવિકાર તમારો છે . તમે ‘ભાગ ન લેવાનુ’ં પસંદ કરી શકો છો એટલે કે તમે ઇંહટગ્રેટેડ કેર રે કોડથ તૈર્ાર નહીં કરવાનો
અને તમારી માહહતી નહીં વહેંચવાનો વનણથર્ કરી શકો છો.
સામાન્ર્ રીતે, જો તમે તમારી માહહતી વહેંચવા રાજી હો તો, તમે નીચેની બાબતો વવશે સંમવત આપશો:


તમારા વવશેની માહહતી તમારી સંભાળ રાખનારા હેલ્ર્ એન્ડ કે ર પ્રોફેશનલ સાર્ે વહેંચવામાં આવે છે .



તમારું નામ જાહેર કર્ાથ વવના (તમારી અંગત માહહતી જણાવ્ર્ા વવના) આ માહહતી દરે કને માટે સ્ર્ાવનક
સેવાઓનુ ં આર્ોજન કરવા અને સંભાળમાં સુિારો કરવા માટે હેલ્ર્ એન્ડ સોવશર્લ કેર સંગઠનો સાર્ે
વહેંચવામાં આવે છે .



હેલ્ર્ એન્ડ સોવશર્લ કે ર પ્રોફેશનલ્સ તમને પ્રત્ર્ક્ષ સેવા આપવા માટે જ તમારા વવશેની માહહતી જોઇ શકે છે .



તમારા વવશેની માહહતી ખાનગી કંપનીઓને વેચવામાં આવશે નહીં.



હેલ્ર્ એન્ડ કેર પ્રોફેશનલ્સે તમારી જાણકારી સુરચક્ષત રાખવી ફરજજર્ાત છે .

તમે અન્ય લોકોને તમારી માહિતી જોતાં રોકવા માટે કોઇપણ સમયે તમારો વનણડય બદલી શકો છો અથવા ‘ભાગ ન
લેવાનુ’ં પસંદ કરી શકો છો. જો તમે આમ કરવા માંગતા િો તો, કૃપા કરી તમને સેવા આપનારા તમારા િેલ્થ અથવા કેર
સંગઠનને જણાવો.

ધ્યાનમાં રાખવાલાયક બાબતો
અમારો ઉદ્દે શ્ર્ દદીઓને પોતાની માહહતી વહેંચવાનો અને તેના પર વનર્ંત્રણ રાખવાનો અવિકાર આપવાનો છે . તમારી
માહહતી વહેંચતી વખતે તમારે કે ટલીક બાબતોનુ ં ધ્ર્ાન રાખવુ ં જોઇએ:
• તમારે તમારી તમામ માહહતી વહેંચવાની જરૂર નર્ી; કોણ શુ ં જોઇ શકશે તે તમે વનર્ંવત્રત કરી શકો છો.
• જો તમે તમારી માહહતી વમત્રો કે પહરવારજનોને આપી હોર્ તો પણ તમારી પાસે તેઓ શુ ં જોઇ શકે તે વનર્ંવત્રત કરવાનો
વવકલ્પ છે .
• જો તમને તમારા રે કોડથ માં કોઇ ભ ૂલ જણાર્ તો, જલ્દીર્ી તમારા સંભાળકતાથ નો સંપકથ કરો.

ુ ારો
સેવામાં સિાય અને તેમાં સધ
નોર્થ વેસ્ટ લંડનના લોકો માટે સ્ર્ાવનક સેવાઓનુ ં આર્ોજન કરવા અને તેમાં સુિારો કરવા માટે તમારી અંગત માહહતી
વસવાર્ કે ટલીક માહહતી સુરચક્ષત રીતે હેલ્ર્ એન્ડ સોવશર્લ કેર સંગઠનો સાર્ે વહેંચવામાં આવશે. તમારું નામ જાહેર કર્ાથ
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વવનાની આ માહહતી સંભાળ આપવામાં અને આર્ોજન કરવામાં મદદરૂપ ર્ાર્ છે . અમારા દ્વારા તમને આપવામાં
આવેલી સેવાઓની ગુણવત્તાનુ ં વનરીક્ષણ કરવામાં પણ મદદરૂપ ર્ાર્ છે .

વધ ુ જાણકારી મેળવવા માંગો છો?
જો તમે વધુ જાણકારી મેળવવા માંગતા હો તો કૃ પા કરી:
• તમારી સંભાળ રાખનાર તમારા હેલ્ર્ અર્વા કેર પ્રોફેશનલ સાર્ે વાત કરો.
• ઇમેલ કરો: share4care@nhs.net
• મુલાકાત લો: www.integration.healthiernorthwestlondon.nhs.uk
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