
કનેક્ટિંગ યોર 
કેઅર 
સાઉથ વેસટ લંડનમાં જે રીતે અમે તમારી 
સંભાળને જોડીએ છીએ તેમાં સુિારો કરી રહાં 
છીએ. ટંૂક સમયમાં, સવાસ્થય અને સંભાળ 
વયાવસાધયકો જયારે તમારે જરૂર િોય તયારે 
અનય NHS સેવાઓમાંથી તમારા રેકોરસ્મને 
ઍ્સેસ કરવામાં સમથ્મ થશે. જયારે તમ ે
તમારા GP અથવા િૉસસપટલની મુલાકાત લો 
છો તયારે આ  તેને તમારા માટ ેઝડપી અને 
સરળ બનાવશે.



ફાયદાઓ શું છે? 
•• તમારે તમારો ઇધતિાસ એક જ વાર 
અમને કિેવો પડશે. 

•• તમ ેસબનજરૂરી અથવા પુનરાવરતિંત 
મુલાકાતો અને પરીક્ષણો ટાળી શકો 
છો. 

•• તમારી સંભાળ રાખતા લોકો 
માટ ેમિતવપૂણ્મ માહિતી તરત જ 
દ્રશયમાન થાય છે

•• વધુ ઉપલબિ માહિતી સાથે તમારી 
કાળજી ધવશેના હનણ્મયો વધુ ઝડપથી 
લઇ શકાય છે

કઈ માહિતી શેર કરવામાં 
આવશે?
શેર કરવામાં આવતી માહિતીમાં સામેલ 
છે: 

•• નામ, સરનામું અને NHS નંબર 
•• મુલાકાતો અને િોસસપટલ િાજરી
•• મિતવપૂણ્મ તબીબી ઇધતિાસ જેમાં 
હનદાન, દવાઓ અને એલજી્મ નો 
સમાવેશ થાય છે

•• પરીક્ષણના પરરણામો જેવા કે લોિી 
પરીક્ષણ અને એ્સ-રે

મારા માટ ેકનેક્ટિંગ યોર કેઅર  
નો શો અથ્મ થાય છે?
કનેક્ટિંગ યોર કેઅરનો અથ્મ એ છે કે તમારી સંભાળમાં સામેલ લોકો જેમ કે તમારા 
GP, સિભાગી િોસસપટલના િોસસપટલ ડોકટરો અથવા નસસો (ક્ોયડન િેલથ સરવિંસીઝ 
NHS ટ્સટ, સેનટ જયોજ્ક િેલથકેઅર NHS ટ્સટ, રકિંગસટન િોસસપટલ NHS ફાઉનડશેન 
ટ્સટ અને એપસમ એનડ સેનટ િેધલયર યુહનવરસિંટી િોસસપટલ) સુરસક્ષત સસસટમ દ્ારા 
તમારા ધવશેની મિતવપૂણ્મ માહિતી જોવા માટ ેસમથ્મ થશે. આ તેમને તમારી સંભાળ 
ધવશેના શ્ેષ્ઠ હનણ્મયો લેવામાં મદદ કરશે, જે કટોકટીની પરરસસથધતમાં જીવનરક્ષક બની 
શકે છે.  

ભધવષયમાં, અમે તમારા માટ ેવધુ ધવગતવાર સંભાળના રેકોડ્ક  શેર કરવા માટ ેઅનય 
સવાસ્થય અને સામાકજક સંભાળ પ્દાતાઓ સાથે પણ કામ કરીશું, જેમાં તમને સમુદાય 
NHS સેવાઓ, માનસસક સવાસ્થય સેવાઓ અને સામાકજક સંભાળ સેવાઓમાંથી 
પ્ાપત થતી સારવારનો સમાવેશ થશે. આ તમારી સંભાળ સાથે સંકળાયેલા દરેકને 
તમારી સારવાર માટ ેશ્ેષ્ઠ હનણ્મયો લેવામાં સમથ્મ બનાવશે.



કઈ માહિતી શેર  
નહિ થાય?  
કેટલીક માહિતીને અતયંત સંવેદનશીલ 
તરીકે વગગીકૃત કરવામાં આવે છે અને 
કાયદા દ્ારા પ્ધતબંધિત છે, જેમ કે 
જાતીય સવાસ્થય, સિાધયત ગભા્મવસથા 
અને દત્તક-ગ્રિણ રેકોરસ્મ. આ માહિતી 
શેર નહિ કરવામાં આવે.

શું મારી માહિતી સલામત 
છે? 
તમારી માહિતી સવાસ્થય અને સામાકજક 
સંભાળ સંસથાઓની સસસટમમા ંસુરસક્ષત 
રીતે સંગ્રહિત બની રિેશે જેમણ ેતે 
માહિતીને એકધત્રત કરી છે. કોઈ પણ 
માહિતી કનેક્ટિંગ યોર કેઅરના દશ્મક માટ ે
સંગ્રહિત કરવામાં કે સાચવવામા ંનિીં 
આવે.

તમારા ધવશેની માહિતી ડટેા પ્ોટે્ શન 
એ્ટ 2018 અંતગ્મત સંરસક્ષત છે. આમાં 
જરૂરી છે કે સવાસ્થય અને સામાકજક 
સંભાળ વયવસાયકતા્મઓ:

•• ફ્ત તમારા ધવશેની જ માહિતી 
જોઈ શકે જેથી તેઓ તમને જોઈતી 
સંભાળ પૂરી પાડી શકે 

•• તમારા રેકોડ્કને ફરકજયાત સુરસક્ષત 
રાખે

•• ધવશ્ાસની ફરજ િોય

આ ઉપરાંત, તમામ સંગઠનો જનરલ ડટેા 
પ્ોટે્ શન રેગયુલેશન (GDPR) 2016 
દ્ારા શાસસત થાય છે, જેનો અથ્મ છે કે 
તેઓ તમારી માહિતી માટ ેજવાબદાર છે 
અને તેને સુરસક્ષત રાખવી આવશયક છે.

તમારા ધવશેની માહિતી ખાનગી કંપનીઓ 
સાથે શેર કરી શકાશે અથવા વેચી શકાશે 
નિીં. 

મારા ધવશેની  
માહિતી  
કોણ જોઈ શકશે?
માત્ર તે જ લોકો જે તમારી સંભાળમાં 
પ્તયક્ષ રીતે સામેલ છે, તે સમયે અને 
સથળે જયારે તમ ેતેમને જુઓ, અથવા 
જયારે તેઓ તમને જોવા અથવા 
પરરણામો, તબીબી પત્રોનું અનુવત્મન 
કરવાની અથવા તમારી સંભાળનું 
અનુવત્મન કરવાની તૈયારી કરતા િોય. તે 
તમારા GP અથવા પ્ેક્ટસ નસ્મ અથવા 
િોસસપટલ ડોકટરો અને નસસો િોઈ શકે છે, 
જેમાં વિીવટકતા્મઓ સામેલ છે જેઓ 
તમારી મુલાકાત અને કાળજીની ગોઠવણ 
કરતા િોઈ શકે છે. 



શું મારી પાસે પસંદગી છે? 
જો તમારી માહિતી આ રીતે શેર થાય તેમાં તમ ેખુશ િોવ તો તમારે કંઈપણ કરવાની જરૂર નથી. 
કનેક્ટિંગ યોર કેઅર સસસટમ આગામી થોડા મહિનામાં તબક્ાવાર કરવામાં આવશે. 

જો મારે બિાર નીકળી જવું િોય તો?
જો તમારી માહિતીને શેર કરવામાં આવે તેમ તમ ેન ઇચછતા િોવ તો તમને www.swlondon.
nhs.uk/connectingyourcare ની મુલાકાત લઈને ઑપટ-આઉટ (નીકળી જવું) ફોમ્મ ડાઉનલોડ 
કરીને બિાર નીકળી જવાનો અધિકાર છે. 

તમ ેસિભાગી િોસસપટલો પૈકી એકમાંથી દદદી સલાિ અને સંપક્ક  સેવાઓ (પેશનટ એડવાઇઝ એનડ 
ધલએશન સરવિંસીસ) (PALS) ના તમારા GP પ્ેક્ટસમાંથી પણ ઑપટ-આઉટ ફોમ્મ લઇ શકો છો:

બિાર નીકળી જવાનો અથ્મ એ છે કે તમારી માહિતી અતયારે જે રીતે વિેંચવામા ંઆવે છે તે રીતે જ - 
ફોન, ઇમેઇલ, ફૅ્સ અથવા પત્ર દ્ારા - વિેંચવામા ંઆવશે પરંતુ તેમાં એકધત્રત થવા માટ ેસમય લાગી 
શકે છે અને તમે લાભોનો કનેક્ટિંગ યોર કેઅર દ્ારા ઇલે્ટ્ોહનક રીતે માહિતી શેર કરવાનો ફાયદો લેવા 
માટ ેસમથ્મ થશો નિીં. 

આનો અથ્મ એ છે કે તમારાં સંભાળકતા્મ લોકો જયારે તમારં મૂલયાંકન કરતા િોય તયારે તેમના માટ ે
સંપૂણ્મ ઇધતિાસ ઉપલબિ િોતા નથી અને તમારી સંભાળ ધવશેનાં હનણ્મયો
લેવામાં વધુ સમય લાગી શકે છે.  

કનેક્ટિંગ યોર કેઅરમાંથી બિાર નીકળી જવાને કોઈ પણ રીતે
રાષ્ટીય ડટેા ઑપટ-આઉટ અથવા અનય કોઈપણ ડટેા શેરરિંગ કરારો સાથે લલિંક કરવામાં આવેલ નથી.

શું તમે વધુ જાણવા માંગો છો?
વધુ માહિતી માટ ેમુલાકાત લો  
www.swlondon.nhs.uk/connectingyourcare 

connectingyourcare@swlondon.nhs.uk

0203 668 3100
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