
 

 

 
 
 

 

 

 

નેશનલ ક્લલક્નકલ ઓક્િટ 
હોક્પિટલની સંભાળની ગુણવત્તા િર િક્રવાર અને કેરરના મંતવ્યો 

 
આ પ્રશ્નાવલી નેશનલ ક્લલક્નકલ ઓક્િટનો એક ભાગ છે જનેો હેતુ ભ્રમ અથવા યાદશક્િની સમસ્યાઓ ધરાવતા લોકોને 

હોક્સ્િટલો દ્વારા આિવામાાં આવતી સાંભાળની ગણુવત્તામાાં સુધારો કરવાનો છે. અમે સાંભાળ રાખનારાઓ (કુટુાંબના સભ્યો અથવા 

મુખ્ય કાયયકરો)ન ેસપ્ટેમ્બર 2022 અન ેજાન્યુઆરી 2023 ની વચ્ચે આ હોક્પિટલમાં દાખલ થવા દરક્મયાન, યાદશક્િની 

સમસ્યા ધરાવતી વ્યક્િની મલુાકાત લે છે ન ેમળેલી સાંભાળ અને તમે હોક્સ્િટલ સ્ટાફ સાથે જ ેવાતચીત કરી હતી તે ક્વશેના 

માંતવ્યો શરે કરવા આમાંક્િત કરીએ છીએ. આ માક્હતીનો ઉિયોગ હોક્સ્િટલોને સારી રીતે કરવામાાં આવતા કાયો અને જ ેક્ષેિોમાાં 

સુધારાની જરૂર છે તેને હાઇલાઇટ કરીને માનક સાંભાળન ેસુધારવામાાં મદદ કરવા માટે કરવા માટે કરવામાાં આવશે. અમે કોઈિણ 

પ્રક્તસાદને આવકારીએ છીએ અને તેનો સારાાંશ આિતા અહેવાલો 2023 માાં પ્રકાક્શત કરવામાાં આવશે.  

 
તમે પ્રશ્નાવલી િણૂય કરી લો તે િછી, કૃિા કરીને તેને રોયલ કોલજે ઓફ સાયક્કયાક્ટિસ્ટની પ્રોજકે્ટ ટીમને સીધુાં િરત મોકલવા માટે 

સાંલગ્ન િોસ્ટેજ-િેઇિ િરબીક્િયાનો ઉિયોગ કરો. કૃિા કરીને ખાતરી કરો કે તમે 3 જાન્યુઆરી 2023 સુધીમાાં પ્રશ્નાવલી િોસ્ટ કરી 

છે, જો અમને આ તારીખ િછી જવાબ મળે તો અમે અમારા અહેવાલમાાં તમારા જવાબોનો સમાવશે કરી શકીશુાં નહીાં. આ 

પ્રશ્નાવલી ઓનલાઈન િણ ઉિલબ્ધ છે: www.nationalauditofdementia.org.uk 

 
પ્રશ્નાવલી સાથે જોિાયેલ િોસ્ટકાિય  તમારી િસાંદગીના હાઇ સ્ટિ ીટ સ્ટોર માટે િાાંચ માાંથી એકમાાં £50 વાઉચર જીતવા માટે ઇનામ 

િિ ોમાાં પ્રવશેવાની તક આિે છે. કૃિા કરીને િોપટકાિડ અલગથી િરત કરો અને તેન ેપ્રીિેિ િરબીક્િયામાં ન નાખો.  

 
ગોિનીયતા: 

• આ પ્રશ્નાવલી સાંિણૂયિણે અનામી છે અને હોક્સ્િટલ સ્ટાફ તમારા જવાબો જોઈ શકશે નહીાં.  

• આ ફોમય ભરીને અને િરત કરીન,ે તમે અમારા અહેવાલો સક્હત, રાષ્ટ્િ ીય ઓક્િટમાાં તમારા જવાબોના ઉિયોગ માટે સાંમક્ત 

આિો છો. અમે િેટાનો ઉિયોગ કેવી રીતે કરીએ છીએ તે ક્વશનેી વધ ુમાક્હતી 'ઇન્ફોમશેન ગવનયન્સ' હેઠળ અમારી 

વેબસાઇટ િરની અમારી ગોિનીયતા સૂચનામાાં મળી શકે છે.  

• જો તમે નક્કી કરો છો કે તમે પ્રશ્નાવલી ભરવાનુાં િસાંદ કરશો નહીાં, તો આ બરાબર છે અને તમે જ ેવ્યક્િની સાંભાળ 

રાખો છો તેને િૂરી િાિવામાાં આવતી સાંભાળને કોઈિણ રીતે અસર કરશે નહીાં. 

• આ કોઈ ફક્રયાદ ફોમય નથી, પ્રોજકે્ટ ટીમ તમામ જવાબોને જોશે િરાંતુ કારણકે અમે તમારાં  નામ િૂછતા નથી, તેથી અમે 
તમારી વ્યક્િગત ક્ચાંતાઓ અથવા ફક્રયાદોને અનુસરી શકીશુાં નહીાં. જો તમે ફક્રયાદ કરવા માાંગતા હો, તો કૃિા કરીને 
સેવા અથવા તમારા સ્થાક્નક દદી સલાહ અને સાંિકય  સવેા (Patient Advice and Liaison Service, PALS) સાથે 

વાત કરો જ ેફક્રયાદ કરવા અાંગે ગોિનીય સલાહ આિી શકશે.  

• જો તમે અમને દદીને નુકસાનના જોખમ ક્વશે જણાવો, તો અમાર ેતરત જ હોક્સ્િટલનો સાંિકય  કરવાની જરૂર િિી શકે 

છે. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

જો તમને નશેનલ ક્લલક્નકલ ઓક્િટ ક્વશે કોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃિા કરીને પ્રોજકે્ટ ટીમનો સાંિકય  કરો: 

સરનામું: 
NAD Project Team (CCQI) 
Royal College of 
Psychiatrists 
21 Prescot Street 
London  
E1 8BB 

ટેક્લફોન: 

0208 618 4268    
(સવાર ે9 થી સાાંજ ે5 વાગ્યા સુધી) 
 
ઈમેલ:   
nad@rcpsych.ac.uk 

વેબસાઇટ:   
www.nationalauditofdementia.org.uk 

 
 
 
 
 
NAD કેરર પ્રશ્નાવલી ગુજરાતીમાાં િણ ઉિલબ્ધ છે  
 
 
https://online1.snapsurveys.com/os8tpq 
 
 

 

mailto:nad@rcpsych.ac.uk
https://online1.snapsurveys.com/os8tpq

