
કેરર ાવલી

આ સવ શા માટે છે?

આ ાવલી નેશનલ િ લિનકલ ઓિડટનો એક ભાગ છે જનેો હેતુ મ અથવા યાદશિ ની સમ યાઓ ધરાવતા લોકોને 
હોિ પટલો ારા આપવામાં આવતી સંભાળની ગુણવ ામાં સધુારો કરવાનો છે. અમે સંભાળ રાખનારાઓ (કુટંુબના સ યો 
અથવા મુ ય કાયકરો)ને સ ટે બર 2022 થી યુઆરી 2023 ની વ ચે હોિ પટલમાં દાખલ થવા દરિમયાન, 
યાદશિ ની સમ યા ધરાવતી યિ ને મળેલી સંભાળ અને તમે હોિ પટલ ટાફ સાથ ેજ ેવાતચીત કરી હતી તે િવશેના 
મંત યો શરે કરવા આમંિ ત કરીએ છીએ. 

આ માિહતી થાિનક અને રા ીય અહેવાલોમાં શામેલ કરવામાં આવશે જનેો ઉપયોગ હોિ પટલોને સારી રીતે કરવામા ં
આવતા કાય  અને જ ે ે ોમાં સધુારાની જ ર છે તેને હાઇલાઇટ કરીન ેમાનક સભંાળને સધુારવામાં મદદ કરવા માટે 
કરવામા ંઆવે છે. અમે કોઈપણ િતસાદને આવકારીએ છીએ અને તેનો સારાંશ આપતા અહેવાલો 2023 માં કાિશત 
કરવામા ંઆવશે.

ગોપનીયતા:

- આ ાવલી સંપૂણપણે અનામી છે અને હોિ પટલ ટાફ તમારા જવાબો જોઈ શકશે નહી.ં

- આ ફોમ ભરીને અન ેપરત કરીને, તમે અમારા અહેવાલો સિહત, રા ીય ઓિડટમાં તમારા જવાબોના ઉપયોગ માટે 
સંમિત આપો છો. અમે ડેટાનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરીએ છીએ તે િવશેની વધુ માિહતી અમારી વબેસાઇટ પરની અમારી 
ગોપનીયતા સૂચનામાં મળી શકે છે.

- જો તમે ન ી કરો કે તમે ાવલી ન ભરવાનું પસદં કરશો, તો આ બરાબર છે અને તમે જ ે યિ ની સંભાળ રાખો છો 
તેને પૂરી પાડવામાં આવતી સંભાળને કોઈપણ રીતે અસર કરશે નહી .ં

- આ કોઈ ફિરયાદ ફોમ નથી, ોજે ટ ટીમ તમામ જવાબોને જોશે પરંતુ અમે તમા ં  નામ પૂછતા નથી, તેથી અમે તમારી 
યિ ગત િચતંાઓ અથવા ફિરયાદોને અનુસરી શકીશું નહી.ં જો તમે ફિરયાદ કરવા માંગતા હો, તો કૃપા કરીને સેવા 

અથવા તમારી થાિનક દદ  સલાહ અને સપંક સવેા (Patient Advice and Liaison Service, PALS) સાથ ેવાત 
કરો જ ેફિરયાદ કરવા અંગે ગોપનીય સલાહ આપી શકશે.

- જો તમે અમને દદ ને નકુસાનના જોખમ િવશ ેજણાવો, તો અમાર ેતરત જ હોિ પટલનો સંપક કરવાની જ ર પડી શકે 
છે.



Q1 કૃપા કરીન ેહોિ પટલનું નામ દાખલ કરો:

Q2 કયા સમયગાળા દરિમયાન વેશ થયો હતો?

19 સ ટે બર 2022 - 3 યુઆરી 2023

1 યુઆરી 2022 - 18 સ ટે બર 2022

2022 કરતાં અગાઉ

તમે જ ે યિ ની સંભાળ રાખો છો તેની સાથનેા તમારા સંબંધનંુ આમાંથી કયું ે  વણન કર ેછે?

વનસાથી અથવા પાટનર
પિરવારના સ ય
િમ
યવસાિયક સંભાળ રાખનાર (આરો ય અથવા સામાિજક સંભાળ)

અ ય

તમે જ ે યિ ની સંભાળ રાખો છો તેના માટે તમે મુ ય સંભાળ રાખનારાઓમાંના એક છો? ઉદાહરણ તરીકે, કુટંુબની 
સંભાળ રાખનાર અથવા મુ ય કાયકર.

હા
ના

દદ  સંભાળ

Q3 શું તમને લાગે છે કે હોિ પટલ ટાફ સારી રીતે માિહતગાર હતો અને તમે જ ે યિ ની સંભાળ રાખો છો તેની જ િરયાતો 
સમજ ેછે?

હા, િનિ તપણે
હા, અમુક અંશે
ના
ખબર નથી

Q4 શું તમને િવ ાસ છે કે હોિ પટલના ટાફે ઉ ચ ગુણવ ાની સંભાળ પૂરી પાડી છે જ ેતમે જ ે યિ ની સંભાળ રાખો છો 
તેની જ િરયાતો માટે યો ય હતી?

હા, િનિ તપણે
હા, અમુક અંશે
ના
ખબર નથી



સંચાર

Q5 તમે જ ે યિ ની સંભાળ રાખો છો તેને હોિ પટલ ટાફ તરફથી યિ ગત સંભાળમાં પૂરતી મદદ આપવામાં આવી હતી? 
ઉદાહરણ તરીકે, ખાવું, પીવું, ધોવું અને શૌચાલયનો ઉપયોગ કરવો.

હા, િનિ તપણે
હા, અમુક અંશે
ના
ખબર નથી

Q6 તમે જ ે યિ ની સંભાળ રાખો છો તેને હોિ પટલ ટાફ ારા આદર સાથ ેસારવાર કરવામાં આવી હતી?

હા, િનિ તપણે
હા, અમુક અંશે
ના
ખબર નથી

Q7 શું તમને (અથવા દદ , ાં યો ય હોય યાં) હોિ પટલમાં રોકાણ દરિમયાન તેમની સંભાળ અને ગિત િવશે પ પણે 
ણ કરવામા ંઆવી હતી? ઉદાહરણ તરીકે, સારવાર અને િડ ચાજ માટેની યોજનાઓ િવશે.

હા, િનિ તપણે
હા, અમુક અંશે
ના
ખબર નથી

Q8 શું તમે (અથવા દદ , ાં યો ય હોય યાં) તેમની સભંાળ અંગેના િનણયોમાં તમે જટેલું ઇ છતા હતા તેટલા સામેલ હતા?

હા, િનિ તપણે
હા, અમુક અંશે
ના
ખબર નથી

Q9 શું હોિ પટલ ટાફે તમને તેમની સભંાળની યોજનામા ંમદદ કરવા માટે તમે જ ે યિ ની સંભાળ રાખો છો તેની 
જ િરયાતો િવશે પૂ ું હતંુ?

હા, િનિ તપણે
હા, અમુક અંશે
ના
ખબર નથી



એકંદર ે

Q10 એકંદર,ે તમારા હોિ પટલમાં રોકાણ દરિમયાન તમે જ ે યિ ની સંભાળ રાખો છો તે યિ  ારા મળેલી સંભાળને તમે 
કેવી રીતે રટે કરશો?

ે
ખૂબ જ સારી
સારી
ઉિચત
ખરાબ

Q11 જો િમ ો અને કુટંુબીજનોન ેસમાન સંભાળ અથવા સારવારની જ ર હોય તો તેઓને સેવાની ભલામણ કરશો તેવી કેટલી 
શ તા છે?

અ યંત શ તા
શ તા
ન તો સભંવ કે અસંભવ
અસંભિવત
અ યંત અસંભિવત
ખબર નથી(E

Q12 એકંદર,ે કેરર તરીકેની તમારી ભૂિમકામાં તમને મદદ કરવા માટે તમને આ હોિ પટલ તરફથી મળેલી સહાયથી તમે કેટલા 
સંતુ  છો?

ખૂબ જ સંતુ
કંઈક અંશે સંતુ
કંઈક અંશે અસંતુ
ખૂબ જ અસંતુ
મને કોઈ સમથનની જ ર નથી/ જોઈતી નથી



Q13 તમે જનેી સભંાળ રાખો છો તેને હોિ પટલ ારા પૂરી પાડવામાં આવતી સવેા િવશ ેતમારી કોઈ િટ પણી છે? ઉદાહરણ 
તરીકે, કંઈપણ જનેા માટે ખાસ કરીને તમે ખુશ અથવા નાખુશ હતા.

મહેરબાની કરીન ેનોધં કરો: તમે કરલેી કોઈપણ િટ પણીઓને આ હોિ પટલના અહેવાલમાં સમાવવામા ંઆવશે અને 
રા ીય અહેવાલમાં ટાંકવામાં આવી શકે છે. અહેવાલમાં સમાિવ  તમામ માિહતી અનામી રહેશ ેઅને તમે જ ેપણ ઓળખ 
આપતી માિહતી આપો છો તેને અહેવાલમાં સમાિવ  કરતા પહેલા દૂર કરવામાં આવશે.



તમારા િવશે

Q14 તમે તમા ં  િલંગ કેવી રીતે યા યાિયત કરો છો?

પુ ષ
ી

અ ય
કહેવાનું પસંદ નથી

Q15 તમારી ઉંમર કેટલી છે?

18-24 વષ
25-34 વષ
35-44 વષ
45-54 વષ
55-64 વષ
65-74 વષ
75-84 વષ
85 વષ અને તેથી વધુ
કહેવાનું પસંદ નથી

Q16 કૃપા કરીન ેતમારી વંશીયતાનો ઉ લેખ કરો:

ેત/ ેત િ િટશ
અ ેત/અ ેત િ િટશ
એિશયન/એિશયન િ િટશ
િમ
અ ય
કહેવાનું પસંદ નથી

તમારા જવાબો માટે ખૂબ ખૂબ આભાર.

NHS Code:

For office use only
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