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Aa savao-xaNa Saa maaTo qa[ r(uM CoÆ 

ŸpI poSanT savao-‚ poSanTnao tonaa ŸpI p`oikTsanaa AnauBava pr AiBap`aya Aapvaa maaTonaI 

tk pUrI paDvaa rcavaamaaM Aavaola Co. savao-xaNa tmaarI sqaainak ŸpI saj-rI Anao sqaainak 

AonaAocaAosa saovaaAao, ivaSaonaa p`Snaao pUCSao, Anao tmaara saamaanya svaasqya ivaSaonaa 

p`Snaaonaao samaavaoSa krvaamaaM Aavaola Co. Aa savao-xaNa ddI-Aaonao‚ ddI -Aao maaTo baIjI 

vastuAao saiht‚ tomanaI saj-rImaaM epao[nTmaonT laovaI joTlaI saholaI ko AGarI Co̧  Kullaa 

rhovaanaa samaya baabato saMtaoYa¸ tomanaa ŸpI Anao p`o@TIsa nasaao - pasaoqaI maLtI saMBaaLnaI 

gauNava<aa samaot Anaok ivaivaQa mau_aAao ivaSao pUCSaoº 

Aa savao-xaNanaao p`itsaad poSanTnaa AnauBavanao maapSao Anao Aama saj-rIAaonao kyaaM 

sauQaaraAaonaI jÉr Co to samajvaamaaM madd krSaoº Aa savao-xaNa‚ ddI-Aaonao‚ tomanaI p`o@TIsa 

ddI-Aaonao Aa saovaaAao pUrI paDvaamaaM koTlaI saarI rIto kama krI rhI Co to baabato‚ 

paotanaao AiBap`aya AapvaanaI tk AapSaoº 
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Aa KroKr kaonaa trfqaI CoÆ 

Aa savao-xaNa NHS EnglandnaI enaecaesanao ddI-AaonaI jÉiryaataonao vaQau AnauÉp 

banaavavaanaI p`itbawtanaao ek Baaga Co¸ Anao to toAaonao laaokaonaa paotanaI sqaainak 

enaecaesa saovaaAaonaa AnauBavanauM vaQau saaÉM ica~ dSaa-vaSaoº [Psaaosa maaorI¸ jo ek 

svatM~ savao-xaNa ejnsaI Co¸ to NHS England vatI Aa savao-xaNa krI rhI Coº 
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Saa maaTo manao p`Snaavaila maaoklavaamaaM AavaI htIÆ 

tmao p`Snaavaila maaoklavaamaaM AavaI htI karNa ko [MglaonDmaaM saamaanya icaik%sak saaqao 

naaoMQaayaola vayask ddI-AaomaaMqaI tmao yaa_icCk rIto psaMd qayaa hta.  saamaanya icaik%sak 

ddI- savao-xaNanaa Aa tbakka maaTo [MglaonDmaaM saamaanya icaik%sak saaqao naaoMQaayaolaa 

lagaBaga 1 imailayana vayask ddI-Aaonao psaMd krvaamaaM Aavyaa Co. 
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Saa maaTo Aa savao-xaNa frIqaI qa[ r(uM CoÆ 

jIpI poSanT savao- tonaa jIpI p`ikTsa Wara AapvaamaaM AavatI kaLjI Anao saovaa maaTo 

poSanTnaa p`itBaavaao tonaa AnauBavaao Anao psaMdgaIAao maaTo ]paya ]plabQa kravaI rhI 

Co. jao tmao gayaa vaYao- Aa p`SnaavalaI pUrI krI haoya¸ tao pNa Amaaro tmaara halanaa 

AnauBavaao jaNavaa jÉrI Co̧  Anao Aa vaYao- Amao AamaaM ddI-Aao saaqao saMbaMQa Qaravata 

mau_aAao ivaSao vaQau p`Snaaonaao samaavaoSa pNa kyaao- Coº 
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SauM maaro Baaga laovaao j pDSaoÆ 

Baaga laovaanauM saMpUNa-pNao svaOicCk Co̧  maaTo tmaaro p`Snaavaila BarvaI j pDSao evauM naqaIº 

pNa pirNaamaao laaokaonaa tomanaI ŸpI saj -rI ko Aaraogya kond/aonaa AnauBavaaonauM sacaaoT 

ica~ dSaa-vao to maaTo Amaaro juda¹juda Anaok laaokaonaa AiBap`ayaaonaI jÉr Co̧  maaTo Amao 

[cCIe CIe ko Sa@ya eTlaaM vaQau laaokao p`Snaavaila Baroº 

Aa savao-xaNa¸ ddI-Aaonao̧  tomanaI p`oi@Tsa ddI-Aaonao saovaaAao pUrI paDvaa maaTo koTlaI saarI 

rIto kama krI rhI Co to ivaSao̧  paotanaao AiBap`aya AapvaanaI tk Coº Amao AaSaa 

raKIe CIe ko Aa savao-xaNamaaM Baaga laovaa maaTo psaMd krayaolaa ddI-Aao Aa mah<vanaa 

mau_aAao ivaSao tomanaao mat dSaa-vavaanaI Aa tknaao laaBa laoSaoº p`oi@Tsaao kovaI rIto kama 

krI rhI Co to baabato¸ Amanao joTlaa vaQau p`itBaavaao maLSao toTlauM vaQau sacaaoT ica~ 

Amanao maLI rhoSaoº 
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tmao koTlaI p`SnaavailaAao maaoklaI r(a CaoÆ 

saamaanya icaik%sak ddI- savao-xaNanaa Aa tbakka maaTo [MglaonDmaaM saamaanya icaik%sak 

saaqao naaoMQaayaolaa lagaBaga 1 imailayana vayask ddI-Aaonao psaMd krvaamaaM AavyaaCo¸toqaI drok 

vaYao- [MglaonDmaaM AMdajo 2 imailayana juda juda ddI-Aaonao p`Snaavaila maaoklavaamaaM Aavao 

Co. 
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તમે વિવિધ મદુ્દાઓ વિશે પછૂી રહ્યા છો, જેમ કે દદીઓને જનરલ પે્રક્ટિસ અપોઇન્િમેન્િ લેિી કેિલી 
સહલેી કે અઘરી છે, જનરલ પે્રક્ટિસ અપોઇન્િમેન્િના સમય વિશે તમને કેિલો સતંોષ છે, હલે્થકેર 

કમમચારીઓ પાસેથી મળતી સારસભંાળની ગણુિત્તા કેિી છે િગેરે. હુ ંતમને કઈ રીતે મારી GP 

સેિાના અન્ય પાસાઓં વિશે કહી શકંુ કે ફરરયાદ કરી શકંુ? 

તમને તમારા ડૉક્ટર, નર્સ અથવા GP વવશ ેબીજી કોઈ પણ ર્મસ્યા કે ફરરયાદ હોય તો ઇપ્ર્ોર્ 

મોરી તમને મદદ નરહ કરી શકે. ઇપ્ર્ોર્ મોરી NHS England માટે ફક્ત GP Patient Survey 

ચલાવ ેછે. 

જો તમે તમારા ડૉક્ટર અથવા GPની ર્ેવાઓ અથવા ર્ારર્ભંાળ વવશ ેકંઈ કહવેા કે ફરરયાદ કરવા 
માગંતા હો તો પહલેા તમારે આરોગ્ય વવભાગનો ર્પંકસ  ર્ાધવો પડશે. જો તમને કોઈ ફરરયાદ હોય 

તો દરેક આરોગ્ય વવભાગની ટુકડીના ર્ભ્યોમાથંી એક ર્ભ્ય ફરરયાદો માટે હોય છે અને તે તમારી 
ર્ાથ ેર્મસ્યા હલ કરવાનો પ્રયત્ન કરશ.ે 

બીજી એક રીત,ે તમે NHS England નો ર્પંકસ  ર્ાધી શકો જે તમારા આરોગ્ય વવભાગ દ્વારા 
આપવામા ંઆવતી ર્ેવાઓની ર્ચંાલન કરે છે. અહીં NHS England નો ર્પંકસ  ર્ાધો: 
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•ઇમેઇલ: england.contactus@nhs.net "For the attention of the complaints team" 

ઇમેઇલની ર્બ્જજેક્ટ લાઇનમા ંલખો. 

•ફોન 0300 311 22 33 

નીચેની વેબર્ાઇટ પર તમે ર્પંકસ  માટેની બીજી રીતો મળેવી શકો છો: 

•https://www.england.nhs.uk/contact-us/complaint/ 

•http://www.nhs.uk/NHSEngland/complaints-and-feedback/Pages/nhs-
complaints.aspx 
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SauM huM savao-xaNanaa pirNaamaao jao[ SakuMÆ 

ha¸ savao-xaNanaa pirNaamaao p`kaiSat qaaya Co Anao www.gp-patient.co.uk pr jao[ 

SakaSao.toAao Aaonalaa[na ]plabQa Co Anao tmaama saamaanya icaik%sak p`oi@Tsanao pNa 

]plabQa krvaamaaM Aavao Co. naaoMQa laovaa ivanaMtI ko gayaa vaYa-naa savao-xaNaaonaa pirNaamaao 

www.gp-patient.co.uk Wara Kato ]plabQa Co. 

ŸpI poSanT savao-naa pirNaamaao AMgao vaQau maahItI maaTo kRpa krIOnao www.gp-

patient.co.uk \ naI maulaakat laovaI. 
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SauM Aa sava-oxaNanauM pirNaama jIpInaI Aavaknao Asar krSaoÆ 

jIpI poSanT savao- 2019 maaM saIQaI rIto caUkvaNaIqaI p`oikTsa saaqao saMkLayaolaI naqaI. 

 
  

http://www.gp-patient.co.uk/
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Pa`Snaavaila pUrI krvaIÁ 
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SauM maaro baQaa j p`Snaaonaa jvaaba Aapvaanaa rhoSaoÆ 

Aa p`Snaaonaa jvaaba Aapvaa saMpUNa-pNao svaOicCk Co̧  maaTo tmaaro jvaaba Aapvaa j 

pDSao evauM naqaIº pNa Amao AaSaa raKIe CIe ko tmao Baaga laoSaao¸ karNa ko AanaaqaI 

Amanao laaokaonaa AnauBavaaonauM EaoYz saMBava ica~ maLSaoº koTlaaMk evaa p`Snaao pNa Co̧  jo 

Amao tmanao̧  tmao Agaa] Aapolaa jvaabaaonaa AaQaaro CaoDI dovaa khISauMº daKlaa trIko¸ 

tmaaro p`Sna 9 naao jvaaba tao j Aapvaanaao Co¸ jao tmao p`Sna 8 naao jvaaba ha maaM 

AaPyaao haoya¸ pNa Ìpa krInao p`SnaavailamaaM Aapola saUcanaaAaonauM kaLŸpUva -k palana 

kraoº 
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huM caaokzamaaM KranaI inaSaanaI kÉM ko caaokDI kÉMÆ 

tmao tmaara paotanaa AiBap`aya ko AnauBavanaI saaOqaI vaQau naŸk Aavata haoya to jvaaba 

maaTo ek caaokzamaaM KranaI inaSaanaI ko caaokDI¸ gamao to krI Sakao Caoº 
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manao kagaL pr p`Snaavaila pUrI krvaamaaM tklaIf pDo tao SauM qaayaÆ 

[Psaaosa maaorI jomanao p`Snaavaila pUrI krvaamaaM tklaIf haoya tovaa ddI-Aao maaTo Toilafaona 

naMbar pUrao paDI r(aM Coº Ìpa krI AzvaaiDyaa drmyaana savaaro 8 qaI ra~o  9 sauQaI Aqavaa 

Sainavaaro savaaro 10 qaI saaMjo 5 sauQaImaaM 0800 819 9140 pr faona kraoº 

jo ddI-Aao kagaL pr p`Snaavaila pUrI krvaa na maaMgata haoya¸ toAaowww.gp-

patient.co.uk naI maulaakat la[nao p`Snaavaila Aa^nalaa[na pUrI krI Sakoº Ìpa krI 

naaoMQa laoSaao ko ddI- dIz ek j p`itBaava svaIkaya- Co º 
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Pa`Snaavailanaa p`qama panaa prnauM BSL icah\na SauM CoÆ 

Pa`Snaavailanaa p`qama panaa prnauM BSL icah\na¸ iba`iTSa saa[na laoMgvaoj ³maUk¹baiQarao maaTonaI 

BaaYaa´naao laaogaao Coº 

iba`iTSa saa[na laoMgvaoj ³ BSL´ iba`TnamaaM vapratI sava- saamaanya [SaaraAaonaI BaaYaa Coº 

BaaYaa trIko BSL nauM tonauM paotanauM vyaakrNa Anao rcanaaSaas~ Co Anao to baaolacaalanaI 

AMga`oŸ pr AaQaairt naqaI ko tonaI saaqao najIkqaI saMbaiwt naqaIº 

જાન્યઆુરી 2009 થી GP પેશન્ટ ર્વેક્ષણ વવશે વધ ુ મારહતી અને ર્વેક્ષણનુ ં એક 
ઓનલાઇન સ્વરૂપ બ્રિરટશ ર્ાઇન લેંગ્વેજમા ંર્વેક્ષણ વેબર્ાઇટ www.gp-patient.co.uk 
દ્વારા ઉપલબ્જધ થશે. 

ઓનલાઇન બ્રલિંક દ્વારા ર્વેક્ષણને પરંુૂ કરવા માટેની સચૂનાઓ પણ બ્રિરટશ ર્ાઇન લેંગ્વેજમા ં
ઉપલબ્જધ થશે અને W3C એક્ર્વેર્બ્રબબ્રલટી ધોરણો ર્ાથે ર્પંણૂસપણે સરુ્ગંત રહશેે. 
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maoM ek BaUla krI CoÑ huM SauM kÉMÆ 

http://www.gp-patient.co.uk/
http://www.gp-patient.co.uk/
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tmao kao[ BaUla krI haoya tao pNa Amao [cCISauM ko tmao Amanao tmaarI pUNa- krolaI 

p`Snaavaila maaoklaaoº Ìpa krI KaoTa jvaaba vaaLuM KanauM pUropUÉM BarI dao Anao pCI 

kaLŸpUva-k saacaa jvaabanaa KanaamaaM KranaI inaSaanaI kraoº 
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maaraqaI maarI p`Snaavaila Kaovaa[ ga[ CoÂ tmao manao tonaI baIŸ nakla maaoklaI SakSaaoÆ 

Amao jomaNao tomanaI p`Snaavaila paCI naqaI maaoklaavaI tovaa laaokaonao yaad kravavaa maaTo 

baIŸ p`Snaavaila maaoklaISauM¸ tao Aa tmanao Aavata bao¹ek AzvaaiDyaamaaM maLI jvaI 

jao[eº 
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SauM huM p`Snaavaila maara saaqaIÀima~ÀAnya kao[ vyai>nao Barvaa maaTo AapI SakuMÆ 

naa¸ p~maaM jonauM naama AapvaamaaM AavaolauM Co tonaa AnauBavaao ivaSao p`Snaavaila pUCo Co¸ 

maaTo tmao p`Snaavaila BarvaamaaM madd la[ Sakao̧  pNa tmaaro tonao tmaara paotanaa AnauBavaao 

ivaSao j pUrI krvaanaI Coº 
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SauM huM baIjaAao maaTo maoM jo epao[MTmaonT\sa laIQaI haoya tomanaa ivaSao jvaaba AapI SakuMÆ 

હા, પરંત ુપ્રશ્નના એક જ ભાગમા.ં પ્રશ્નાવબ્રલના મોટા ભાગના પ્રશ્નો પત્ર પર નામ ધરાવતા 
વ્યક્ક્તના અનભુવ વવશે પછેૂ છે. ‘એપોઇન્ટમેન્ટ લેવી’ વવભાગમા ંતમે બીજા લોકો માટે લીધેલી 
અપોઇન્ટમેન્ટ માટે પછેૂલા પ્રશ્નોના જવાબ મેળવી શકો છો. 
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SauM huM kao[nao p`Snaavaila BarvaamaaM madd krI SakuMÆ 

ha¸ tonaao vaaMQaao naqaIº jao kao[ ima~ ko sagaanao p`Snaavaila BarvaamaaM tmaarI maddnaI jÉr 

haoya tao tmao to AapI Sakaoº pNa jvaabaao maa~ tomanaa AnauBavaao ivaSao j haovaa jao[eº 
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SauM huM kao[nao p`Snaavaila BarvaamaaM madd krvaa khI SakuMÆ 

ha¸ tonaao vaaMQaao naqaIº jao tmanao p`Snaavaila BarvaamaaM maddnaI jÉr haoya tao tmao kao[ 

ima~ ko sagaanao madd krvaa khI Sakaoº pNa jvaabaao maa~ tmaara AnauBavaao j ivaSao 

haovaa jao[eº 

0
3
7 

SauM maaro p~ paCao maaoklavaao pDSaoÆ 

naa¸ tmaaro tmanao pUra paDvaamaaM Aavaola Tpala Kca- caUkvaola prbaIiDyaamaaM maa~ tmaarI 

pUrI krolaI p`Snaavaila j maaoklavaanaI rhoSaoº 
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maoM gayaa AzvaaiDyao À gayaa maihnao À qaaoDa samaya pholaa j maarI p`oi@Tsa badlaI¸ SauM 

maaro tao pNa p`Snaavaila pUrI krvaI jao[eÆ 

જો તમે પોતાનો GP આરોગ્ય વવભાગ નવેમ્બરથી બદલ્યો હોય તો, કૃપા કરી GP આરોગ્ય 

વવભાગ વવશે પ્રશ્નો પછૂતા પહલેા તમારા નોંધાયેલા આરોગ્ય વવભાગ વવશેના પ્રશ્નોના જવાબ 

આપો. જોકે, આરોગ્ય વવભાગના પ્રશ્નો માટે કૃપા કરી વવચારો કે બીજી કોઈ જગ્યાએ તમે 

આરોગ્ય વવભાગની અપોઇન્ટમેન્ટ લીધી હતી કે કેમ. આ કોઈ પણ આરોગ્ય વવભાગ હોય શકે 

જેમ કે GP આરોગ્ય વવભાગ અથવા હબ્જર્. 
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maoM gayaa vaYa- drmyaana maara ŸpInaI maulaakat laIQaI naqaI¸ pNa manao p`Snaavaila 

maaoklavaamaaM AavaI Coº SauM maaro to pUrI krvaI jao[eÆ 

હા, જો તમે કોઈ GP આરોગ્ય વવભાગ ર્ાથે નામ નોંધાવ્યુ ંહોય - પછી ભલે તમે તાજેતરમા ંકોઈ 

GP, નર્સ અથવા બીજા કોઈ હલે્થકેર કમસચારીની મલુાકાત ન લીધી હોય તો પણ તમારા જવાબો 
અમારા માટે કીમતી છે. ર્વેમા ંપ્રશ્નો છે જે પછેૂ છે કે છેલ્લ ેક્યારે તમે કોઈ આરોગ્ય વવભાગની 
અપોઇન્ટમેન્ટ બનાવી હતી અને છેલ્લ ેક્યારે આરોગ્ય વવભાગની અપોઇન્ટમેન્ટ લીધી હતી; 
આ અમન ેર્મજવા મદદ કરશ ેકે તમારો અનભુવ નવો છે કે નરહ. 
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huM maara ŸpI ³Da^@Tr´nao maLtaoÀmaLtI naqaI¸ maa~ p`o@TIsamaaMnaa nasa-nao j maLuM CuMº SauM 

huM tao pNa Aa savao-xaNa BarI SakuMÆ 

હા, તમે હજી પણ પ્રશ્નાવબ્રલ પણૂસ કરી શકો છો. મોટા ભાગના પ્રશ્નો ર્મગ્રપણે આરોગ્ય વવભાગ 

વવશે છે, એમા ં GP, નર્સ કે બીજા આરોગ્ય વવભાગના કમસચારીઓની અપોઇન્ટમેન્ટ લેવાનો 
ર્માવેશ કરે છે. 

0
4
3 

maaro tonao kyaaro maaoklavauM jrurI banao CoÆ 

કૃપા કરી તમારી ભરેલી પ્રશ્નાવબ્રલ જેમ બને એમ જલદી પાછી આપો અને કૃપા કરી નોંધ લો કે 

એ આ તારીખ પહલેા કોઈ પણ હાલતમા ંઅમારી પાર્ે પહોંચે: 

5 એવપ્રલ 2019 

0
4
5 

manao maara p~ saaqao kao[ prbaIiDyauM Àp`Snaavaila maL\yaa naqaIÆ 

jao AavauM qayauM haoya tao Amao idlagaIr CIeº TUMk samayamaaM Amao tmanao frI yaad kravavaa 

maaTo ek p~ Anao saaqao p`SnaavailanaI nakla maaoklaISauM¸ maaTo Ìpa krI     tmanao savao-

xaNa maLo %yaaro savao-xaNa pUÉM krSaao Anao Aapola prbaIDIyaa maa prt krSaao Aqavaa¸ jao 

tmaarI pasao p`Snaavaila haoya¸ Anao tmao Amanao to vaholaa maaoklavaa maaMgata hao¸ tao Ìpa 

krI p`Snaavailanao maa~ “FREEPOST GP PATIENT SURVEY” laKola prbaIiDyaamaaM 

naaMKaoº Tpala iTikTnaI jÉr naqaIº 
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vaobasaa[T prÀAa^nalaa[na pUÉM krvauMÁ 
 
 
0
4
8 

SauM huM savao-xaNanao Aaonalaa[na pUÉM krI SakuMÆ 

tmao Aa savao-xaNanao Aaonalaa[na pUÉM krvaanaMu psaMd krao̧  tao  www.gp-patient.co.uknaI 

maulaakat laovaa ivanaMtI Anao savao-xaNanaI ilaMknao Anausarao. tmanao vapraSakta- maaTo pUCo 

%yaaro‚ tmaarao yauinaT pasavaD - saaqao‚ tmaarao saMdBa - naMbarÀvapraSakta-naama daKla krvaao 

j$rI banaSao. saMdBa- naMbar Anao pasavaD- e p`Snaavailanaa p`qama pRYz pr Capolaao Co. 

Aama CtaM‚ naaoMQa laovaa ivanaMtI k o ddI- dIz maa~ Aok j jvaaba svaIkarI SakaSao. 

0
4
9 

savao-xaNa Aa^nalaa[na pUÉM krvaa maaTo jÉrI maarI laaoga [nanaI ivagataoÀ saMdBa- Kaovaa[ 

gayaao Coº SauM manao to frI maLI SakoÆ 

હુ ં રદલગીર છ ં કે હુ ં તમને તમારા લોબ્રગનની વવગતો આપી શકીશ નહીં કેમ કે મને કોઇપણ 
વ્યક્ક્તગત વવગતોનો એક્ર્રે્ નથી. જો તમે ર્વેક્ષણને ઓનલાઇન પરંુૂ કરવા માગંો, તો કૃપા 
કરીને થોડાક અઠવારડયા ંરાહ જુઓ કેમ કે જેમણે ર્વેક્ષણ ભયુું નથી તેઓ દરેકને અમે સ્મવૃતપત્રક 
મોકલીશુ.ં તમે પ્રશ્નાવબ્રલની બીજી નકલ મેળવશો અને પેપર પર ર્વેક્ષણ પરંુૂ કરવાનુ ંપર્દં કરી 
શકો અથવા તેને ઓનલાઇન પરંુૂ કરવા ર્દંભસનો ઉપયોગ કરી શકો. 

0
5
1 

manao Aa^nalaa[na savao-xaNa pUÉM krvaa maaTo yauJrnaomaÀ saMdBa- ËmaaMk @yaaMqaI maLI 

SakSaoÆ 

savao-xaNa Aa^nalaa[na pUÉM krvaa maaTo yauJrnaomaÀ saMdBa- ËmaaMk Anao pasavaD-p`Snaavailanaa 

pholaa panao kmPyauTrnaa icah\navaaLa ivaBaagamaaM Capola Coº 

 

  

http://www.gp-patient.co.uk/
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Baaga laovaaoÁ 
 
0
6
1 

manao p`Snaavaila koma naqaI maLIÆ huM to kovaI rIto maoLvaI SakuMÆ 

p`Snaavaila [glaonDmaaM kao[ ŸpI saaqao naaoMQaayaolaa haoya tovaa laaokaomaaMqaI Aayaaojna ivanaa 

psaMd krayaola laaokaonao maaoklavaamaaM AavaI rhI Coº NHS Englandએ tomanaa naama kao[ 

j Aayaaojna ivanaa enaecaesanaa kao[ ŸpI pasao naaoMQaayaolaa ddI -AaonaI yaadImaaMqaI 

psaMd kyaa-M Coº Aa savao-xaNanaI Kra[ TkavaI raKvaa maaTo [Psaaosa maaorI jomanao savao-

xaNamaaM Baaga laovaa maaTo Aayaaojna ivanaa psaMd krvaamaaM Aavyaa naqaI¸ tovaa laaokaonao 

p`Snaavaila maaoklaI Sako nahIMº 

0
5
3 

A%yaaro maarI kao[ ŸpI saaqao naaoMQaNaI qayaolaI naqaI¸ SauM maaro tao pNa p`Snaavaila pUrI 

krvaI jao[eÆ 

આ ર્વે એવા લોકોન ેમોકલવામા ંઆવી રહ્યો છે જેઓ કોઈ પણ GP આરોગ્ય વવભાગમા ં છેલ્લા છ 

મરહનાથી નોંધાયેલા છે. તેથી, જો તમે આ ર્મયગાળા દરવમયાન નોંધાયેલા હો, પછી ભલે હમણા ન 

નોંધાયેલા હો, તોપણ તમે પ્રશ્નાવબ્રલ ભરી શકો છો. કૃપા કરી એ ર્મયગાળા દરવમયાન (અથવા એ 

ર્મયગાળા દરવમયાન) તમે જે GP આરોગ્ય વવભાગ ર્ાથ ેનોંધાયેલા હો તે આરોગ્ય વવભાગ વવશેના 
પ્રશ્નનોના જવાબો આપો. જોકે, આરોગ્ય વવભાગ વવશેના પ્રશ્નો માટે કૃપા કરી કોઈ પણ આરોગ્ય વવભાગ 

વવશે વવચારી શકો જયા ંતમે અપોઇન્ટમેન્ટ લીધી હોય. આ કોઈ પણ આરોગ્ય વવભાગ હોઈ શકે જેમ કે 

GP આરોગ્ય વવભાગ કે હબ્જર્. 

0
5
7 

maoM halamaaM maara ŸpInaao saMpk - kyaao- naqaI¸ SauM maaro toma CtaM p`Snaavaila pUrI krvaI 

jao[eÆ 

હા, તમે હજી પણ પ્રશ્નાવબ્રલ પણૂસ કરી શકો છો. જો તમને પ્રશ્ન લાગ ુપડતો ન હોય તો કૃપા કરી ‘લાગ ુ
નથી’ (જયા ંર્ામેલ હોય) પર્દં કરો અથવા ખાલી રાખો. અમ ેમાગસદશસન આપતી સચૂનાઓ પણ 

ર્ામેલ કરી છે જે તમને લાગ ુન પડતા પ્રશ્નોના જવાબ ટાળવા મદદ કરશ.ે 

0
9
2 

jao maaro Baaga naa laovaao haoya tao kaonao saMpk- krvaao jao[eÆ 

Baaga laovaao saMpUNa-pNao svaOicCk Co, pNa Amao AaSaa raKIe CIe ko tmao Baaga laoSaao 

karNa ko Aa Amanao tmao tmaara Da^@Tr pasao java Aqavaa tomanao faona krao %yaarnaa 

tmaara AnauBavaao ivaSao EaoYz saMBava maaihtI AapSaoº 

jao tmaaro Baaga naa laovaao haoya tao tmaaro k[ krvaanaI jrur naqaI, jao ko hjI pNa tmanao 

Amaara trfqaI kdaca bao smaRitp~ maLSao ko jo tmao AvagaNaI pNa Sakao Cao.જો તમ ે
તમારો ર્દંભસ નબંર મને કહો તો અમે કોઇપણ વધ ુસ્મવૃતપત્રક મોકલવાની યાદીમાથંી 
તમારંુ નામ અને ર્રનામુ ંદૂર કરી શકીએ છીએ, જો કે આગામી બે થી ત્રણ અઠવારડયામંા ં
મોકલવા માટે પહલેેથી તૈયાર કરેલ કોઇપણ સ્મવૃતપત્રકોને અમે અટકાવી શકીશુ ંનહીં. 
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saamaanyaÁ 

 
 
0
6
2 

0800 vaaLa naMbar pr faona krvaanaao koTlaao Kca- Aavao CoÆ 

yaUkonaa saamaanya laonDlaa[na faona prqaI 0800 vaaLa Toilafaona naMbar pr faona krvaanaao 

kao[ Kca- laagatao naqaIº 

0
6
6 

[Psaaosa maaorI SauM CoÆ 

[Psaaosa maaorI ek naaoMQaayaolaI Anao svatM~ savao-xaNa krnaarI saMsqaa Co Anao to maako-T 

irsaca- saaosaayaTInaI naOitk Aacaar saMihtanauM caustpNao palana kro Coº [Psaaosa yaUko Anao 

maaorI¸ jomanaa ivaSao tmao Alaga Alaga saaMBaL\yauM hSao̧  Aao@Taobar 2005maaM ek~ qayaa 

Anao tomaaMqaI yaUkonaI baIŸ saaOqaI maaoTI saMSaaoQana ejnsaInauM inamaa -Na qayauMº [Psaaosa maaorInao 

maanyatap`aPt maUlyaaMkna krnaar saMsqaa maako-iTMga @vaaoilaiT eSyaaornsa ³ema@yaue´ 

trfqaI navauM AaMtrraYT/Iya p`iËyaa QaaorNa ISO 20252 toma j maaihtInaI saurxaa maaTonauM 

AaMtrraYT/Iya QaaorNa ISO 27001 AapvaamaaM AavyauM htuM¸ jo Aa baMnao QaaorNaao maoLvanaar 

duinayaanaI p`qama ejnsaI Coº [Psaaosa maaorI ivaSao vaQau maaihtI maoLvavaa maaTo Ìpa krInao 

www.ipsos-mori.com pr javaº 
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ગોપનીયતા અને ડેટા ર્રંક્ષણ: 
આ વવભાગની મારહતી ર્મજાવ ેછે કે આ ર્શંોધન માટે અમે તમારા વ્યક્ક્તગત ડેટાનો 
ઉપયોગ કેવી રીત ેઅને શા માટે કરી રહ્યા છીએ, તમારા અવધકારો અન ેજો તમને તમારા 
ડેટાના ઉપયોગ વવશે કોઈ પ્રશ્નો અથવા બ્રચિંતા હોય તો અમારો ર્પંકસ  કેવી રીત ેકરવો.  

તમને મારી સપંકમ  મારહતી કેિી રીતે મળી? 

Ipsos MORI તમને આ પ્રશ્નાવબ્રલ NHS England વતી મોકલી રહ્ુ ંછે. GP ર્ાથે નોંધાયેલા 
દદીઓની NHS સબૂ્રચમાથંી નામો યાદૃચ્છછક રીતે પર્દં કરવામા ંઆવ્યા હતા. NHS 

Englandએ તમારા વ્યક્ક્તગત ડેટાની મયાસરદત પ્રમાણમા ંઆપ-લે કરી છે જેથી કરીન ેIpsos 

MORI તમને આ ર્શંોધનમા ંભાગ લેવા માટે આમવંત્રત કરી શકે. આ ડેટામા ંશામેલ છે:  

o તમારંુ નામ અને ર્રનામુ ં
o GP પ્રેક્ક્ટર્ કોડ અને NHS નબંર 

o બ્રલિંગ અને જન્મનો મરહનો/વર્સ 

થોડા લોકો માટે, Ipsos MORI વધારાની ર્પંકસ  વવગતો (મોબાઇલ નબંર અને ઇમઇેલ 

ર્રનામુ)ં અને પણૂસ જન્મતારીખ રાખશે. તમને ઓનલાઇન ર્વેક્ષણમા ંભાગ લેવા આમતં્રણ 

આપતો ટેક્સ્ટ ર્દેંશ અથવા યાદ અપાવતી ઇમેઇલો પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. NHS England ને 
તે ર્મજવામા ંરર્ છે કે શુ ંદદીઓ પારે્થી મારહતી એકવત્રત કરવાની આ એક ર્ારી 
રીત છે. 

Ipsos MORI તમારી ર્પંકસ  વવગતો ગપુ્ત રાખશે અને ફક્ત તમને આ ર્વેક્ષણ મોકલવા માટે 

જ તેનો ઉપયોગ કરશે. ર્વેક્ષણ પણૂસ થતા, Ipsos MORI તમારી ર્પંકસ  વવગતોનો સરુબ્રક્ષતરૂપે 

નાશ કરશ.ે  Ipsos MORI પાર્ે કોઇના સ્વાસ્્ય વવશેની કોઈપણ મારહતી નથી. 

મારા વ્યક્ટતગત ડિેા પર પ્રરિયા કરિા માિેનો તમારો કાનનુી આધાર શુ ંછે? 

NHS ને GP પ્રકે્ક્ટર્ અને અન્ય સ્થાવનક NHS ર્ેવાઓ સધુારવા માટે મદદ કરવા માટે NHS 

England આ ર્શંોધન કરી રહ્ુ ંછે જેથી તેઓ સ્થાવનક જરૂરરયાતોન ેવધ ુર્ારી રીતે પણૂસ કરી 
શકે. 

NHS England, GP Patient Survey માટેના વ્યક્ક્તગત ડેટાની પ્રરિયા કરવા માટેના ડેટા 
વનયતં્રક છે, જેનો અથસ એ છે કે તેઓ પ્રરિયા ર્ામાન્ય મારહતી સરુક્ષા વનયમન (GDPR) નુ ં
પાલન કરે છે તેની ખાતરી કરવા માટે જવાબદાર છે. GP Patient Survey માટે કાયદેર્ર 
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પ્રરિયા માટે NHS England નો આધાર કલમ 6(1) (e) છે - “જાહરે રહતમા ંઅથવા 
વનયતં્રણકતાસને ર્ોંપાયેલ ર્ત્તાવાર અવધકારના ઉપયોગમા ંકરવામા ંઆવેલ કાયસની  
કામગીરી માટે પ્રરિયા કરવી જરૂરી છે”. આનો અથસ એ થયો કે NHS England, યોગ્ય ર્લામતી 
ઉદ્ભવમા ંહોય તો ર્શંોધન માટે તમારા વવશેના વ્યક્ક્તગત ડેટાનો ઉપયોગ કરી શકે છે. Ipsos 

MORI એ ડેટા પ્રોર્ેર્ર છે કે જે ર્વેક્ષણ પહોંચાડવા માટે NHS England ની સચૂનાઓ પર 

કાયસ કરે છે. 

તમે NHS England ની ગોપનીયતા સચૂના https://www.england.nhs.uk/contact-

us/privacy/privacy-notice/ પર જોઈ શકો છો. 

ર્વેક્ષણમા ંભાગ લેવો એ સ્વૈચ્છછક છે અને કોઈપણ જવાબ તમારી ર્મંવતથી આપવામા ં
આવે છે. જો કે, જો તમે ભવવષ્યમા ંભાગ લેવા માગંતા ન હોવ તો કૃપા કરીને તમે ભાગ લેવા 
નથી માગંતા તે જણાવવા તમારો ર્વે નબંર (પત્રની ટોચ પર અથવા પ્રશ્નાવલીના 
આગળના ભાગમા ંછે), gppatientsurvey@ipsos.com ને મોકલો 

શુ ંઆ સિેક્ષણમા ંરાષ્ટ્રીય ડિેા ઑપ્િ-આઉિ લાગ ુકરિામા ંઆવ્્ુ ંછે? 

ના. Department of Health and Social Care પકુ્ષ્ટ કરી છે કે રાષ્રીય ડેટા ઑપ્ટ-આઉટ ત્યારે 

જ લાગ ુપડે છે જયારે દદીની ગપુ્ત મારહતીનો ઉપયોગ વ્યક્ક્તની ર્ભંાળ વર્વાયના અન્ય 

હતેઓુ માટે કરવામા ંઆવે છે. દદીની ગોપનીય મારહતીમા,ં વ્યક્ક્ત વવશે ચ્ક્લવનકલ ડેટા (જેમ 

કે કોઈપણ પ્રાપ્ત થયેલ તબીબી ક્સ્થવત, વપ્રક્સ્િપ્શનો અથવા ર્ભંાળ), અને વ્યક્ક્તગત 

વવશેની કોઈપણ મારહતી કે જે વ્યક્ક્તના તબીબી રેકોડસ  દ્વારા ઍક્ર્ેર્ કરવામા ંઆવી હોય, તે 

શામેલ છે. GP Patient Surveyમા ંવસ્તી વવર્યક ડેટા અને ર્પંકસની વવગતોનો ઉપયોગ 

કરવામા ંઆવે છે જે GP પ્રકે્ક્ટર્ના દદીની નોંધણીના રેકોડસમાથંી લેવામા ંઆવે છે અને 
ર્વેક્ષણ કરાયેલ વ્યક્ક્તઓને પર્દં કરવા અને ર્પંકસ  કરવા માટે ર્પંકસ  કરી શકે છે. આ 

વ્યક્ક્તગત ડેટાને ગોપનીય દદીની મારહતી તરીકે વગીકૃત કરવામા ંઆવી નથી કારણ કે 

કોઈ ચ્ક્લવનકલ મારહતીનો ઉપયોગ અથવા ઍક્ર્ેર્ કરવામા ંઆવ્યુ ંનથી. જેમ કે, GP Patient 

Surveyમા ંરાષ્રીય ડેટા ઑપ્ટ-આઉટ લાગ ુપડતુ ંનથી. 

શુ ંતમને મારા આરોગ્ય ડિેા સધુી પહોચ મળી છે? 

ના, બ્રબલકુલ નહીં. Ipsos MORI ને ફક્ત તમારા GP પ્રકે્ક્ટર્ કોડ અને NHS નબંર, નામ, 

ર્રનામુ,ં મરહનો અને જન્મ વર્સ અને બ્રલિંગ આપવામા ંઆવ્યુ ંછે. થોડા લોકો માટે, Ipsos 

MORI વધારાની ર્પંકસ  વવગતો (મોબાઇલ નબંર અને ઇમેઇલ ર્રનામુ)ં રાખશે. NHS 

England એ Ipsos MORI ને તમારા સ્વાસ્્ય વવશે કોઈ મારહતી આપી નથી - આ તમારા અન ે

તમારા GP વછચે ગપુ્ત રહ ેછે. 

https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy/privacy-notice/
https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy/privacy-notice/
mailto:gppatientsurvey@ipsos.com
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Ipsos MORI ને તમારો NHS નબંર આપવામા ંઆવે છે જેથી જો તમે અગાઉ ર્વેક્ષણમાથંી 
ઑપ્ટ-આઉટ કયો હોય તો તેઓ ફરીથી તમારો ર્પંકસ  કરશ ેનહીં તેની ખાતરી કરવા માટે 

તેઓ તમને ઓળખી શકે તમારી ર્પંકસ  વવગતોનો ઉપયોગ ર્વેક્ષણ ર્બંવંધત તમારો ર્પંકસ  
કરવા માટે કરવામા ંઆવે છે, અને GP કોડનો ઉપયોગ ફક્ત GP પ્રેક્ક્ટર્ના જવાબોને બ્રલિંક 

કરવા માટે કરવામા ંઆવશે. 

જન્મનો મરહનો અને વર્સ અને જાવતના વવશેની મારહતીનો ઉપયોગ ફક્ત તે ખાતરી કરવા 
માટે કરવામા ંઆવશે કે અનાવમક ર્વેક્ષણ ડેટા શક્ય તેટલી નજીકથી પ્રેક્ક્ટર્ની વસ્તી 
પ્રોફાઇલ ર્ાથે મેળ ખાય છે. 

તમારંુ નામ અને સરનામુ ંકોની સાથે શેર થયેલ છે 

Ipsos MORIર્વેક્ષણ ચલાવવા માટે અમકુ ર્પ્લાયર ર્સં્થાઓ ર્ાથે કામ કરી રહ્યો છે, અને 
તે હતે ુમાટે આ ર્પ્લાયર ર્સં્થાઓને તમારંુ નામ અન ેર્રનામુ ંજાહરે કરવાની જરૂર રહશેે. 

તેઓ ર્વેક્ષણ માટે તમારા કોઈપણ જવાબો જોતા નથી અથવા પ્રાપ્ત કરતા નથી. આ 

ર્પ્લાયર ર્સં્થાઓમા ંશામેલ છે:  

o Adare SEC; પત્રો અન ેપ્રશ્નાવબ્રલ છાપવા 
o Text Local; ટેક્સ્ટ ર્દેંશ રીમાઇન્ડરનુ ંવવતરણ 

o Whistl and Royal Mail; વવતરણ અને પોસ્ટેજ 

આ ર્પ્લાયર ર્ામાન્ય ડેટા ર્રંક્ષણ વનયમનન ેમાન્ય અને સરુ્ગંત છે.  

કકૂીઝ 

કેટલાક ઓનલાઇન ર્વે 'કકૂીઝ' ના ઉપયોગ દ્વારા મારહતી એકવત્રત કરે છે. તમારા કોમ્પ્યટુર 

પર ર્ગં્રરહત ત્યા ંનાની ફાઈલ છે. આ ફાઇલોનો ઉપયોગ શક્ય તેટલા ઓછા પ્રમાણમા ંઅને 
માત્ર ગણુવત્તા વનયતં્રણ, માન્યતા અને વધ ુમહત્ત્વનુ,ં તમે પહલેાથી જ પણૂસ કરેલ ઓબ્રલન 

ર્વે માટે તમને રરમાઇન્ડર્સ મોકલતા અટકાવવા માટે ઉપયોગમા ંલેવાય છે. તમારા 
કમ્પ્યટુર પર િાઉઝર ર્ેરટિંગ્ર્ન ેર્માયોજજત કરીને તમારા માટે 'કકૂીઝ' દૂર કરવુ ંઅથવા 
તેનો ઉપયોગ રોકવો શક્ય છે. 

Ipsos MORI પણ તમારા કમ્પ્યટુરનો ઉપયોગ કરી રહલેા ર્ોફ્ટવેરને અનરુૂપ ફોમસમા ં
ર્વેક્ષણની પ્રશ્નાવલી વવતરરત કરવામા ંઆવી છે તેની ખાતરી કરવા માટે આપમેળે 
તમારી ઓપરેરટિંગ વર્સ્ટમ વવશે મારહતી મેળવશે, ર્ેરટિંગ્ર્ અને IP ર્રનામા ર્રહત 
િાઉઝરના પ્રકાર બતાવશે. Ipsos MORI તમારા કમ્પ્યટુરથી કોઈપણ અન્ય મારહતી 
મેળવતા નથી. 
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મારા જિાબોનુ ંશુ ંથાય છે?/ શુ ંમારા ડૉકિર આ સિેક્ષણના મારા જિાબો જોશે? 

તમારા જવાબો અન્ય લોકોના જવાબો ર્ાથે મકૂવામા ંઆવ્યા છે અને તમારા નામ, ર્રનામા ં
અથવા NHS નબંર ર્ાથે જોડાયેલા નથી. તમારા જવાબો Ipsos MORI દ્વારા અને NHS 

England ના માન્ય સ્ટાફ અન ેર્શંોધકો દ્વારા ગોપનીય રાખવામા ંઆવશે. પ્રકાવશત થતા 
કોઈપણ પરરણામોમા ંકોઈ તમને ઓળખવામા ંર્મથસ હશ ેનહીં. 

તમારા જવાબો તમારા ડૉકટર અથવા GP પ્રેક્ક્ટર્ન ેપાછા મોકલવામા ંઆવતા નથી. NHS 

England વતી Ipsos MORI, આ વેબર્ાઇટ પર તમારી પ્રેક્ક્ટર્ના અન્ય પ્રવતર્ાદ ર્ાથે તેમને 

અજ્ઞાત રૂપે પ્રકાવશત કરશ:ે https://gp-patient.co.uk/surveysandreports  

NHS England ના માન્ય સ્િાફ અને સશંોધનકારો કોણ છે અને તેઓ તારણોનો 
ઉપયોગ કેિી રીતે કરી શકે છે?  

વ્યક્ક્તગત દદી સ્તરે ર્વેક્ષણ ડેટાનો ઉપયોગ કરવા માટે ર્ક્ષમ થવા માટે, NHS England 

અને અન્ય ર્સં્થાઓ દ્વારા કાયસરત તમામ સ્રોત ર્શંોધનકારોએ પરવાનગી માટે અરજી 

કરવી આવશ્યક છે. દરેક એચ્પ્લકેશનને ર્ખત મજૂંરી પ્રરિયામાથંી પર્ાર થવુ ંઆવશ્યક છે, 

જે કાયસ કરવામા ંઆવશે તનેો ઉલ્લેખ કરશ,ે એક કરાર ર્ાથ ેકે કોઈપણ પ્રકાશન ફક્ત ર્પંણૂસ 
અનામી ડેટાનો ર્દંભસ લેશે. અન્ય બધા વપરાશકતાસઓ ફક્ત રાષ્રીય, CCG અથવા પ્રેક્ક્ટર્ 

સ્તર પર અનામી ડેટાને ઍક્ર્ેર્ કરી શકે છે.  

મારો વ્યક્ટતગત ડિેા ક્ા ંરાખિામા ંઆિશ ેઅને તેની પ્રરિયા કરિામા ંઆિશ?ે 

આ ર્વેક્ષણ માટે વપરાયલે અને એકવત્રત કરેલા તમારા તમામ વ્યક્ક્તગત ડેટા Ipsos 

MORI દ્વારા યનુાઇટેડ રકિંગડમના ડેટા ર્ેન્ટર અને ર્વસરોમા ંર્ગં્રરહત કરવામા ંઆવશે. 

તમે મારી વ્યક્ટતગત મારહતી સલામત છે તેની ખાતરી કેિી રીતે કરશો? 

Ipsos MORI તેની મારહતી સરુક્ષા જવાબદારીઓને ગભંીરતાથી લે છે અને તમારી મારહતી 
ખોટ, ચોરી અથવા દુરૂપયોગથી સરુબ્રક્ષત છે તેની ખાતરી કરવા માટે વવવવધ ર્ાવચેતીઓને 
લાગ ુકરે છે. સરુક્ષા ર્ાવચેતીઓમા ંકાયાસલયોની યોગ્ય ભૌવતક સરુક્ષા અન ેકમ્પ્યટુર 

વર્સ્ટમોની વનયવંત્રત અન ેમયાસરદત ઍક્ર્ેર્નો ર્માવેશ થાય છે. વ્યક્ક્તગત મારહતી 
સરુબ્રક્ષત રૂપે ર્ગં્રરહત થાય છે અને પ્રોજેક્ટમા ંર્ીધા ર્કંળાયેલા કમસચારીઓ દ્વારા જ જોઇ 

શકાય તે માટે કડક પગલા ંલેવામા ંઆવ્યા છે.  

https://gp-patient.co.uk/surveysandreports
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Ipsos MORI તેની મારહતી સરુક્ષા વનયતં્રણ અને કાયસકારી પદ્ધવતઓનુ ંવનયવમત આંતરરક 

અને બાહ્ય ઓરડટ કરાવે છે, અને મારહતી સરુક્ષા માટેના આંતરરાષ્રીય ધોરણ, ISO 27001 

મા ંમાન્યતા પ્રાપ્ત છે. 

પ્રશ્નોના તમારા વ્યક્ક્તગત જવાબો તમારા નામ, ર્રનામા ંઅથવા NHS નબંર ર્ાથે 
જોડાયેલા નથી. Ipsos MORI, અને NHS England ના માન્ય સ્ટાફ અને ર્શંોધનકારો, 
વ્યક્ક્તગત જવાબોને ગોપનીય માને છે અને ર્ામાન્ય ડેટા ર્રંક્ષણ વનયમનના તમામ 

પાર્ાઓ અન ેજોગવાઈઓ અને સરુબ્રક્ષત ર્ગં્રહ માટેની આવશ્યકતાઓ ર્રહતના તમામ 

અન્ય ર્બંવંધત કાયદાઓનુ ંપાલન કરે છે.  

Ipsos MORI કેિલો સમય મારો અંગત ડિેા અને ઓળખી શકાય તેિા જિાબો 
જાળિી રાખશે? 

Ipsos MORI ફક્ત તમારા ડેટાને એવી રીતે જાળવી રાખશે કે જે તમને ર્શંોધન પ્રોજેક્ટ અને 
તારણોને ટેકો આપવા માટે જરૂરી હોય ત્યા ંસધુી ઓળખી શકે. પ્રેક્ક્ટર્મા,ં આનો અથસ એ છે કે 

એકવાર જયારે અમે અનામી ર્શંોધન તારણોને ર્તંોર્કારક રીતે જાણ કરીશુ,ં ત્યારે તમારા 
વ્યક્ક્તગત, ઓળખાણ આપતા ડેટા અને અમારા ર્પ્લાયર્સના ડેટાને અમારી વર્સ્ટમમાથંી 
અમે સરુબ્રક્ષત રીતે દૂર કરીશુ.ં  

આ અધ્યયન માટે, અમે તારણો પ્રકાવશત થયાના બે મરહના પછી અમારા વર્સ્ટમમાથંી 
તમારા વ્યક્ક્તગત ડેટાને સરુબ્રક્ષત રીત ેદૂર કરીશુ.ં 

મારા ડૉટિર આ સિેક્ષણમા ંકેિી રીતે શામેલ છે? 

ઇંગ્લેન્ડમા ંGP ર્ાથે નોંધાયેલા લોકોની યાદસ ચ્છછક પર્દંગી મારફત પ્રશ્નાવબ્રલ મોકલવામા ં
આવી રહી છે, અને તમારંુ નામ NHS England દ્વારા લવેામા ંઆવેલા GP ર્ાથે નોંધાયેલ 

દદીઓની સબૂ્રચમાથંી યાદસ ચ્છછક રીતે પર્દં કરવામા ંઆવ્યુ ંહત ુ.ં 

GP પ્રેક્ક્ટર્ન ેજાણ હોવી જોઈએ કે ર્વેક્ષણ થઈ રહ્યો છે. ર્વેક્ષણ પણૂસ થયા પછી, તેમની 
પાર્ે આ વેબર્ાઇટ https://gp-patient.co.uk/surveysandreports દ્વારા ઉપલબ્જધ તેમની 
પ્રેક્ક્ટર્ માટે અનાવમક, આંકડાકીય પરરણામો સધુીની પહોંચ હશ,ે પરંત ુવ્યક્ક્તગત જવાબો 
સધુી પહોંચ નહીં હોય. 

શુ ંસિેક્ષણને નૈવતક મજૂંરી મળી છે? 

2007 મા ંપહલેુ ંર્વેક્ષણ શરૂ કરતા પહલેા, Ipsos MORI એ Central Office for Research 

Ethics Committee (COREC) ની ર્લાહ લીધી હતી અન ેર્લાહ આપવામા ંઆવી હતી કે આ 

https://gp-patient.co.uk/surveysandreports
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ર્વેક્ષણ ‘શદુ્ધ ર્શંોધન’ કરતા ં‘ર્ેવા મલૂ્યાકંન’ છે – તમેના દદીઓ માટે GP દ્વારા પરૂી 
પાડવામા ંઆવતી રે્વાનુ ંમલૂ્યાકંન કરવા માટે. પરરણામે, આ ર્વેક્ષણમા ંઔપચારરક 

તબીબી ર્શંોધન માટે નવૈતક મજૂંરીની જરૂર હોતી નથી. જો કે, Ipsos MORI Market 

Research Societyના ર્શંોધન નીવતશાસ્ત્રના કોડનુ ંર્ખત પાલન કરે છે, અન ેપરૂી પાડવામા ં
આવેલ દદીની વવગતો આ ર્વેના હતે ુવર્વાય અન્ય કંઈપણ માટે ઉપયોગમા ંલવેામા ં
આવતી નથી. 

સામાન્ય ડિેા સરંક્ષણ વનયમન (GDPR) 

GDPR મા ંઘણા બધા અવધકારો શામેલ છે, તેમ છતા,ં હટાવવા અન ેડેટા પોટેબીલીટીના 
અવધકાર ર્હીત, આ બધા લાગ ુપડતા નથી જયા ંપ્રરિયા માટેનો કાનનૂી આધાર એ જાહરે 

કાયસ છે.  

તમને કોઈપણ વ્યક્ક્તગત ડેટા કે જે ભુરં્ી નાખંવામા ંઆવે તે પહલેા ંIpsos MORI દ્વારા 
રાખવામા ંઆવે છે, તેના ઉપયોગની વવનતંી કરવાનો અવધકાર છે. તમે તમારી ર્મંવત પાછી 
ખેંચી શકો છો અને તમે પ્રદાન કરો છો તે તમારા વ્યક્ક્તગત ડેટા અથવા ર્વેક્ષણ જવાબોની 
પ્રરિયા ર્ામે, રરપોટસ  કરવા માટે ડેટાની પ્રરિયા થાય તે પહલેા ંકોઈપણ ર્મયે, વાધંો ઉઠાવી 
શકો છો.  

અમારે ર્ામાન્ય રીતે એક મરહનાની અંદર તમારા અવધકારોના ર્બંધંમા ંજવાબ આપવો 
જોઈએ, જો કે તેમા ંકેટલાક અપવાદો છે. NHS Englandની ગોપનીયતા સચૂના તમારા 
અવધકારો અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીત ેકરવો તે ર્મજાવે છે. 

https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/  

જો તમને તમારા વ્યક્ક્તગત ડેટા પર પર અમે જે રીત ેપ્રરિયા કરીએ છીએ તેના વવશ ેકોઈ 

બ્રચિંતા હોય, તો તમને Information Commissioner’s Office (ICO) મા ંફરરયાદ નોંધાવવાનો 
અવધકાર છે. તમે મારહતી કવમશનરની ઑરફર્નો ર્પંકસ  કેવી રીતે કરવો તે બાબતે  

https://ico.org.uk/global/contact-us/ પર અથવા ઇમેઇલ મોકલીને: 
casework@ico.org.uk વવગતો મેળવી શકો છો.  

આ સિે અને/અથિા મારા વ્યક્ટતગત ડિેા વિશે હું Ipsos MORI અને NHS 

England નો સપંકમ  કેિી રીતે કરી શકંુ? 

Ipsos MORIનો સપંકમ  કરો: 

જો તમને આ ર્શંોધન વવશ ેકોઈ પ્રશ્નો હોય, તો કૃપા કરીને ર્શંોધન ટીમનો ર્પંકસ  કરો. 
તેમનો ર્પંકસ  આ દ્વારા કરી શકાય છે: 

https://www.england.nhs.uk/contact-us/privacy-notice/
https://ico.org.uk/global/contact-us/
mailto:casework@ico.org.uk
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ઇમેઇલ: GPPatientSurvey@ipsos.com 

પોસ્ટ:  

G The P Team PS  - Ipsos MORI 
3 Thomas More Square 
London E1W 1YW  

અમારી ગોપનીયતા સચૂના વવશે, ડેટા ર્રંક્ષણના કાયદાઓનુ ંપાલન અથવા અમે તમારા 
વવશે રાખેલી મારહતી વવશે જો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોય અથવા વધ ુમારહતીની જરૂર હોય, તો 
કૃપા કરીને અમારા પાલન વવભાગનો ર્પંકસ  કરો. તેમનો ર્પંકસ  આ દ્વારા કરી શકાય છે: 

ઈમેલની વવર્ય પકં્ક્તમા ં“19-071872-01 GPPS” ર્ાથ ેcompliance@ipsos.com પર ઈમેલ 

કરો 

પોસ્ટ:  

Ref: 19-071872-01 GPPS  
Compliance Department 
Ipsos MORI  
3 Thomas More Square 
London E1W 1YW  

NHS England નો સપંકમ  કરો: 

ઇમેઇલ: england.contactus@nhs.net 

ટેબ્રલફોન: 0300 311 22 33 

પોસ્ટ:  

NHS England 
PO Box 16738 
Redditch 
B97 9PT 

 


