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NHS ને મદદ કરવાની તમારી તક 

હ ું તમને GP Patient Survey માું ભાગ લેવાન ું જણાવવા લખી રહી છું. આ સવેક્ષણ Ipsos MORI દ્વારા 
NHS England વતી હાથ ધરાઇ રહ્યો છે. દર વરે્ષ લગભગ 1 મમલલયન લોકો સવકે્ષણમાું ભાગ લઇને અમન ે

મદદ કરે છે. 

તમારા મવસ્તારમાું GP અન ેસ્વાસ્્ય સેવાઓ સ ધારવી 

સવેક્ષણ તમારી GP પ્રકે્ટીસ અને અન્ય સ્થામનક NHS સવેાઓના તમારા અન ભવો અંગે પછેૂ છે, અન ેતેમાું 
તમારા મવશે તથા તમારા એકુંદર સ્વાસ્્ય અંગેના પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે. અમન ેમળેલા જવાબો તમને 

તથા તમારા ક ટ ુંબ જેવા લોકો માટે સ્થામનક સ્વાસ્્ય સેવાઓને સ ધારવામાું NHS ને મદદ કરે છે. તમે 

તાજેતરમાું તમારી GP પ્રેક્ટીસની મ લાકાત લીધી ન હોય, અથવા તમે અગાઉ પ્રશ્નાવલલ ભરી હોય તો પણ, 

અમ ેતમારા અલભપ્રાયો સાુંભળીએ તે ખરેખર મહત્વન ું છે. 

કૃપા કરીને પરૂી પાડવામાું આવેલ પ્રશ્નાવલી ભરીને અથવા ઓનલાઈન જઇન ેભાગ લો. ઓનલાઈન ભાગ 

લેવો એ NHS માટે સસ્્ ું હોય છે. 

પ્રશ્નાવલી ભરો અન ેપરૂા પાડલે એન્વેલોપમાું પાછી મોકલો. તે મફત છે - તમારે સ્ટેમ્પ ચોંટાડવાની જરૂર 

નથી. અથવા ઓનલાઇન ભાગ લો. www.gpsurvey.net/login પર જાઓ અન ેનીચેની લોલગન મવગતોનો 
ઉપયોગ કરો: 

                    સવેક્ષણ નુંબર: 1234567890        ઓનલાઇન પાસવડડ: AAAAA 

તેમાું 15 મમમનટથી ઓછો સમય લાગવો જોઈએ  

તમે શક્ય બન ેતેટલ ું જલ્દીથી સવેક્ષણ ભરીને NHS England ખાત ેમદદ કરી શકો છો. એ રીતે અમારે 

તમને કોઇપણ રીમાઇન્ડસડ મોકલવાની જરૂર નહીં રહ.ે 

તમારી માહહતીને ગોપનીય તરીકે ગણવામાું આવશે 

આગામી પષૃ્ઠ પર સવેક્ષણ અને ગોપનીયતા અંગ ેવધ  માહહતી છે. જો તમને વધ  પ્રશ્નો હોય અથવા 
પ્રશ્નાવલલ ભરવામાું મદદની જરૂર હોય, તો મ ખ્ય વબેસાઈટ www.gp-patient.co.u. k ની મ લાકાત લો. 
અથવા તમે Ipsos MORI ને ફ્રીફોન 0800 819 9140 (સોમવારથી શ ક્રવાર, સવારના 8 વાગ્યાથી રાતના 
9 વાગ્યા સ ધી; શમનવારે, સવારના 10 વાગ્યા થી સાુંજના 5 વાગ્યા સ ધી) પર કોલ કરી શકો છો. 

NHS ને મદદ કરવા તમારો થોડો સમય આપવા બદલ આપનો ખબૂ ખબૂ આભાર 

આપની સ્નેહાધીન 

 

 

Neil Churchill 

Director of Patient Experience  

NHS England 

કૃપા કરીને પષૃ્ઠ ફેરર્વો 



 
આ સરે્વક્ષણ NHSને GP સર્જરી અને અન્ય સ્થાનનક NHS સેર્વાઓ સધુારર્વામા ંમદદ કરશે જેથી તેઓ તમારી 
જરૂરરયાતોને ર્વધ ુસારી રીતે પરૂી કરી શકે. www.gp-patient.co.uk રે્વબસાઈટની મલુાકાત દ્વારા, તમે તમારા 
સ્થાનનક GP સર્જરીના પરરણામો સરિત, પાછલા સરે્વક્ષણ પરથી તમામ પરરણામો જોઈ શકો છો. 

 
તમન ેમાર ું નામ અન ેસરનામ ું કેવી રીતે મળ્ ું?  

GP સાથ ેનોંધાયલેા દદીઓની NHS સલૂચમાુંથી તમાર ું નામ યાદૃચ્છછક રીતે પસુંદ કરવામાું આવ્ ું હ્ ું. 
General Data Protection Regulation અન ેData Protection Act 2018 અંતગડત, અમ ેNHS 

England ખાત ે(એક ‘ડટેા મનયુંત્રક' તરીકે) તમારા મવશેની જે માહહતી ધરાવીએ છીએ તેના માટે જવાબદાર 

છીએ. Ipsos MORI સવેક્ષણ હાથ ધરવા માટે અમારા વતી કાયડ કરતા 'ડટેા પ્રોસેસર' છે.  

Ipsos MORI તમારી સુંપકડ  મવગતો ગ પ્ત રાખશ ેઅન ેફક્ત તમને આ સવેક્ષણ મોકલવા માટે જ તેનો 
ઉપયોગ કરશ.ે Ipsos MORI ને તમારા સ્વાસ્્ય મવશનેી કોઈપણ માહહતી આપવામાું આવી નથી. સવેક્ષણ 

પણૂડ થતા, Ipsos MORI તમારી સુંપકડ  મવગતોનો નાશ કરશ.ે  

NHS England ની ગોપનીયતા સચૂના તમે કેવી રીતે સુંપકડ  કરી શકો છો અન ેતમારી માહહતીનો ઉપયોગ 

કેવી રીતે થાય છે તે મવશે તમારા અમધકારો સમજાવ ેછે. તમે સચૂનાને www.england.nhs.uk/contact-

us/privacy-notice પર જોઈ શકો છો. 

 
મારા જવાબોન ું શ ું થશે? 

તમારા GP પ્રેક્ક્ટસ અન ેસ્થામનક ક્ષેત્ર માટે પહરણામો પ્રદાન કરવા અન ેરાષ્રીય પહરણામો બનાવવા માટે 

અન્ય લોકોના જવાબો સાથ ેતમારા જવાબોન ેએકસાથ ેમકૂવામાું આવ ેછે. તેન ેતમાર ું નામ, સરનામ ું કે 

NHS નુંબર સાથ ેજોડવામાું આવતા નથી. તમારા જવાબો Ipsos MORI દ્વારા  અન ેNHS England ના 
માન્ય સ્ટાફ અન ેસુંશોધકો દ્વારા ગોપનીય રાખવામાું આવશ.ે પ્રકામશત થયલેા કોઈપણ પહરણામોમાું તમન ે

કોઈ ઓળખી શકશ ેનહીં. વધ  માહહતી માટે www.gp-patient.co.uk/confidentiality પર જાઓ. 

 
આ પત્રના આગળના ભાગ પરના સવેક્ષણ નુંબરનો ઉપયોગ શા માટે કરવામાું આવે છે? 

Ipsos MORI આ સવેક્ષણ નુંબરનો ઉપયોગ કોણ ેસવકે્ષણ માટે પ્રમતહક્રયા આપી છે તે જાણવા (જેથી કરી 
તેઓ જે લોકોએ પ્રમતહક્રયા નથી આપી તેમને સ્મમૃત પત્રો મોકલી શકે) અન ેજવાબોન ેGP પ્રકે્ટીસ સાથ ે

જોડવા કરે છે. સવકે્ષણ નુંબર તમારા NHS નુંબર સાથ ેજોડવામાું નહીં આવ.ે  

સવેક્ષણમાું ભાગ લેવો સ્વેચ્છછક છે. જો તમે આ સવેક્ષણ મવશ ેકોઇપણ સ્મમૃત પત્ર મેળવવા ન માુંગતા હોવ, 

તો કૃપા કરી અમન ે પરૂા પાડલે એન્વેલોપમાું પ્રશ્નોત્તરી ખાલી પાછી મોકલી આપો અથવા Ipsos MORI ને 

ફ્રી ફોન 0800 819 9140 પર સુંપકડ  કરો. 

 
શ ું આ પ્રશ્નોત્તરી ભરવામાું કોઈ મારી મદદ કરી શકે? 

હા, તે ઠીક છે. તમે મદદ માટે અમારી ટીમનો સુંપકડ કરી શકો અથવા મમત્ર કે સુંબુંધીને પછૂી શકો છો, પણ 

સ મનમિત કરો કે જવાબો માત્ર તમારા અન ભવો મવશે જ હોય. 

 
જો તમન ેપ્રશ્નોત્તરીની નકલ મોટી મપ્રન્ટ અથવા બ્રેઇલમાું જોઈતી હોય તો, ફ્રી ફોન 0800 819 
9140 પર કોલ કરો. 

આ સરે્વનો અમલ તમે શા માટે કરી રહ્યા છો? 


