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સારાાંશ
1.1 પરરચય
1. જુ લાઈ 2016 માાં NHS ઇંગ્લેન્ડે બાળકો અને પુખ્તો માટે જન્મજાત હૃદય રોગની (CHD) સેવાઓના
ભધવષ્ય સાંબાંધિત કેટલીક દરખાસ્તો પ્રકાધશત કરી. વતવમાન અને ભધવષ્ય માટે સમગ્ર દેશમાાં CHD દદીઓની
સાંભાળ માટેના સાતત્યપૂણવ માપદાંડો સુધનધશ્ચત કરવા અમે દરખાસ્ત મૂકેલ પગલાાંનુાં તેઓ વણવન કરતી હતા.
2. CHD સેવાઓ પૂરી પાડતી દરેક હોધસ્પટલમાાં સાતત્યપૂણવ રાષ્ટ્રીય સેવા માપદાંડોના અમલ દ્વારા અમે આમ
કરવાની દરખાસ્ત કરી હતી. માપદાંડો ધનદાન, સારવાર દરધમયાન અને ઘરે સાંભાળ શરૂ થાય અને જીવનના
અાંત સમયની સાંભાળ સુિી દદીના સમગ્ર માગવને આવરી લે છે . જો અમલમાાં મૂકવામાાં આવે તો અમારી
દરખાસ્તોની અસર એ હશે કે કેટલીક હોધસ્પટલ્સ વિુ CHD સજવ રી અને કેથેટર પ્રરિયાઓ હાથ િરશે
જ્યારે અન્ય જે સાંબાંધિત માપદાંડોનુાં પાલન નધહ કરતી હોય તે આ કાયવ કરવાનુાં બાંિ કરશે.
3. આનો અથવ એ થાય કે અમે આ પ્રરિયા બાંિ કરવાની દરખાસ્ત કરી છે તે હોધસ્પટલ ખાતે જે દદીઓ
વતવમાનમાાં સજવ રી અને/અથવા ઈન્ટરવેન્શનલ કેથેટર પ્રરિયાઓ મેળવવાની શક્યતા િરાવતા હતા તેઓ
ભધવષ્યમાાં જુ દી હોધસ્પટલમાાં આ સજવ રી અને/અથવા ઈન્ટરવેન્શનલ કેથેટર પ્રરિયાઓ મેળવે તેવી શક્યતા
છે . કેટલાક દદીઓ માટે આનો અથવ થશે કે સજવ રી/ઈન્ટરવેન્શનલ કેથેટર પ્રરિયાઓ અને સજવ રી પહેલા અને
પછી એક મુલાકાત માટે વિુ મુસાફરી કરવી. જોકે, મોટાભાગની અનુવતી મુલાકાતો અને સતત ચાલુ રહેતી
મોધનટરીંગ અને સાંભાળ હજુ પણ ઘરની નજીક થઈ શકે છે .
4. સાંભાળના સ્તરમાાં પણ ફેરફાર થશે જે ની તમામ CHD દદીઓ ભધવષ્યમાાં અપેક્ષા રાખી શકે. જો અમે
સમગ્ર ઇંગ્લેન્ડમાાં CHD સેવાઓ આપતી તમામ હોધસ્પટલ્સમાાં રાષ્ટ્રીય માપદાંડોનો સાંપૂણવપણે અમલ કરીએ
તો અમે એ સુધનધશ્ચત કરી શકીશુાં કે દદીઓ કઈ હોધસ્પટલની મુલાકાત લે છે તેનાથી સ્વતાંત્ર રહીને CHD
ની સારવાર મેળવતા દરેક દદીને સમાન ઉચ્ચ માપદાંડો પર આપવામાાં આવતી સાંભાળ મેળવશે. આનો અથવ
એ થાય કે તમામ લોકો માટે સાતત્યપૂણવ અને વાજબી ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત સારવાર.

1.2 પૂવભ
વ ધૂ મકા
5. ધબ્રસ્ટોલ રોયલ ઇન્ફમવરી ખાતે હૃદયની જરટલ શસ્ત્રરિયા મેળવતા બાળકોની સાંભાળની ચચતાઓ અાંગે જાહેર
પૂછપરછથી શરૂઆત કરીને 2001 માાં પ્રકાધશત સમીક્ષાઓ અને પૂછપરછોની શ્રેણીને પગલે રાષ્ટ્રીય CHD
માપદાંડો ધવકસાવવામાાં આવ્યા હતા.
6. જે ઓ સેવાઓ આપે છે - સજવ ન, કાર્ડડઓલોજીસ્ટ, ધનષ્ણાત નસો અને અન્ય લોકોના સહયોગથી CHD
સેવાઓમાાં સીિો રસ િરાવતા લોકો - દદીઓ, પરરવારો, સાંભાળકતાવઓ અને દદીઓના પ્રધતધનધિઓ દ્વારા
આ માપદાંડો ધવકસાવવામાાં આવ્યા હતા. તમામ જૂ થોમાાં સવવસાંમધત સિાઈ હતી અને NHS ઇંગ્લેન્ડના બોડવ
દ્વારા જુ લાઈ 2015 માાં માપદાંડો માંજૂર કરવામાાં આવ્યા હતા. એ સ્પષ્ટ હતુાં કે CHD સેવાઓના એકમાત્ર
રાષ્ટ્રીય કધમશનર તરીકે NHS ઇંગ્લેન્ડ પાસે માનદાંડોના સમૂહોનો અમલ કરીને સેવા સુિારને ગધત આપવાની
અને સુલભતા અને ગુણવત્તામાાં ધવધભન્નતા ઘટાડવાની એક અધદ્વતીય તક હતી જે સાચા અથવમાાં રાષ્ટ્રીય
સેવાનુાં સાંચાલન કરે.
7. માનદાંડો વણવવે છે કે ખૂબ ઉચ્ચ ગુણવત્તા િરાવતી CHD સેવાઓ કેવી રીતે આપી શકાય. તે - સાચા અથવમાાં
- પડકારરૂપ છે અને NHS ઇંગ્લેન્ડ બોડવ દ્વારા સ્વીકારવામાાં આવ્યુાં હતુાં કે તેનુાં પાલન તમામ હોધસ્પટલ્સ
માટે મુશ્કેલ બનશે ધસવાય કે તેઓ જે રીતે કાયવ કરે છે તેમાાં ફેરફારો કરવામાાં આવે. કેટલાક માનદાંડોનો અમલ
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કરવા માટેની સમયરેખા અલગ પડે છે કારણકે એવુાં સ્વીકારવામાાં આવ્યુાં હતુાં કે તેમાાંના કેટલાકના પાલન માટે
લાાંબો સમય લાગી શકે છે , જે મ કે, અન્ય બાળકોની ધનષ્ણાત સેવાઓની સાથે બાળકોની CHD સેવાઓનુાં
સહ-સ્થાન, જે માાં હોધસ્પટલના માળખા અથવા ગોઠવણીમાાં ભૌધતક ફેરફારોની જરૂર પડી શકે છે .
8. એકવાર તમામ હોધસ્પટલ્સ માનદાંડોનુાં પાલન કરતી થાય, CHD િરાવતા તમામ દદીઓ શક્ય ઉચ્ચતમ
ગુણવત્તાની સાંભાળ મેળવશે. આનો અથવ એ છે કે તેઓ અને તેમના પરરવારો/સાંભાળકતાવઓ ધનષ્ણાત નસો
અને મનોધવજ્ઞાનીઓ પાસેથી ઉચ્ચ સ્તરનો સહયોગ; સુિારેલ માધહતી અને સાંદેશાવ્યવહાર મેળવશે, જે થી
તેમની પાસે તેમની ધસ્થધત અને સારવારના ધવકલ્પો અાંગેની વિુ સારી સમજ; અને બાળકોમાાંથી પુખ્ત
સેવાઓમાાં સાંિાાંધતનો સમયગાળો વિુ સારી રીતે વ્યવસ્થાધપત હશે. ધક્લધનધશઅન્સ અને અન્ય ધનષ્ણાત
કમવચારીઓ એવા પયાવવરણમાાં કામ કરતા હશે જે કમવચારીઓના સાચા સ્તરો અને કૌશલ્યો િરાવતુાં હશે જે નો
અથવ એ છે કે માાંદગી અને રજાના રદવસ/કટોકટીનો સામનો કરવા માટે સેવા ધસ્થધતસ્થાપક અને વિુ સક્ષમ
છે . તેઓ પાસે તાલીમ અને શીખવામાાં આવેલ બાબતની ભાગીદારી માટે પણ વિુ તકો હશે અને સજવ ન
પાસે તેમના કૌશલ્યોનો અભ્યાસ કરવાની અને જાળવી રાખવાની વિુ તકો હશે કારણકે તેઓ વિુ
શસ્ત્રરિયાઓ અને ઈન્ટરવેન્શનલ પ્રરિયાઓ કરતા હશે.
9. અમે ધવચારીએ છીએ કે આ તમામ તત્વો દદીઓ માટે, અને તેમના પરરવારો માટે, અને સાંભાળકતાવઓ માટે
અને સ્વાસ્્ય પરરણામો પર વાસ્તધવક ફરક પાડશે તેમજ તેમની સાંભાળ લેતી ટીમને લાભ મળશે. અમે
માનીએ છીએ કે CHD િરાવનાર દરેક દદી તેમની સારવાર ક્યાાં મેળવે છે તેનાથી સ્વતાંત્ર રહીને સમાન ઉચ્ચ
માનદાંડો પર અપાતી સાંભાળ મેળવશે.

1.3 માનદાંડોનુાં પાલન કરવુાં
10. એકવાર માનદાંડો પર સહમતી સાિવામાાં આવી પછી અમે પહેલા એ જોયુાં કે વતવમાનમાાં CHD સેવાઓ
આપતી હોધસ્પટલ્સ જરૂરી માનદાંડોનુાં પાલન કરતી સેવાઓ આપવા માટે નેટવકવમાાં એકસાથે મળીને કામ કરી
શકે છે . આ અધભગમે માનદાંડોના પાલન માટે રાષ્ટ્રીય ઉકેલ ન આપ્યો. તેથી અમે હોધસ્પટલ્સને ચોક્કસ
સાંખ્યામાાં માનદાંડોના પાલનની આકારણી માટે સ્વ-આકારણી પૂણવ કરવાનુાં કહ્ુાં. ક્યા માનદાંડો અાંગે ધ્યાન
આપવા હોધસ્પટલ્સને કહેવુાં જોઈએ તે અાંગે અમે તબીબી સલાહ લીિી અને કુલ 14 જરૂરરયાતો પસાંદ કરી,
જે માપી શકાય તેવા પરરણામો સાથે અને સલામતી અને ગુણવત્તા સુિારવા અાંગે ખૂબ નજીકથી સાંકળાયેલ
હતી.
11. ત્રણ ચોક્કસ માનદાંડો અમારી દરખાસ્તો સાથે અનુરૂપ છે :
-

સજવ ન માટે કામગીરીની જરૂરીયાતો – પ્રત્યેક હોધસ્પટલ્સમાાં સજવ નની સાંખ્યા, અને તે પ્રત્યેક હાથ િરે છે તે
શસ્ત્રરિયાઓની સાંખ્યા.
o આ માનદાંડ જરૂરી બનાવે છે કે, 2016 માટે ઓછામાાં ઓછા ત્રણ સજવ ન િરાવતી ટીમમાાં અને
એધપ્રલ 2021 સુિીમાાં ઓછામાાં ઓછા ચાર સજવ ન િરાવતી ટીમમાાં સજવ ન કામ કરે. પ્રત્યેક CHD
સજવ ન માટે ત્રણ વષવના સમયગાળાની સરેરાશ લેતા પ્રધત વષવ 125 થી ઓછી નધહ જે ટલી
જન્મજાત હૃદયની શસ્ત્રરિયાઓ કરવી આવશ્યક છે . (લગભગ અઠવારડયાની ત્રણ શસ્ત્રરિયાઓને
સમકક્ષ);

-

સેવાઓ માટે એકબીજા પર આિાર અથવા સહ-સ્થળ – અન્ય સેવાઓ જે ની ઉપર CHD દદીઓ આિાર
રાખતા હોય અને જે આ જ હોધસ્પટલ સ્થળે હોવી જરૂરી છે .
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o માનદાંડો મુજબ જરૂરી બને છે કે બાળકોની ધનષ્ણાત કાર્ડડઆક સેવાઓ એવી વ્યવસ્થાઓમાાં આપી
શકાય જ્યાાં એ જ હોધસ્પટલ સ્થળે બાળકોની અન્ય ધનષ્ણાત સેવાઓની વ્યાપક શ્રેણી પણ
ઉપલબ્િ હોય. માનદાંડો મુજબ જરૂરી બને છે કે એધપ્રલ 2016 માટે કેટલીક બાળ ધવશેષતાઓ
પલાંગની પહોંચ મયાવદાથી 30 ધમનીટની માાંગની અાંદર હોય અને 2019 સુિીમાાં બાળકોની CHD
સેવાઓ હોય એ જ સ્થળે સહ-ધસ્થત હોય.
ઈન્ટરવેન્શનલ કાર્ડડઓલોજી
o માનદાંડો જરૂરી બનાવે છે કે 2016 માટે ઈન્ટરવેન્શનલ કાર્ડડઓલોજીસ્ટ ઓછામાાં ઓછા ત્રણની
ટીમમાાં અને એધપ્રલ 2017 સુિીમાાં ઓછામાાં ઓછા ચારની ટીમમાાં કામ કરે જે માાં મુખ્ય
ઈન્ટરવેન્શનલ કાર્ડડઓલોજીસ્ટ પ્રધત વષવ ઓછામાાં ઓછી 100 પ્રરિયાઓ હાથ િરે અને તમામ
ઈન્ટરવેન્શનલ કાર્ડડઓલોજીસ્ટ પ્રધત વષવ ઓછામાાં ઓછી 50 પ્રરિયાઓ હાથ િરે.

1.4 સલાહ માટે દરખાસ્તો
12. હોધસ્પટલ્સ દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેલી માધહતી પર દદીના પ્રધતધનધિઓ, ધક્લધનધશઅન્સ અને
કધમશનસવનો સમાવેશ કરતી રાષ્ટ્રીય પેનલ દ્વારા ધવચારણા કરવામાાં આવી હતી. પેનલે દરેક હોધસ્પટલની
માનદાંડોના પાલન માટેની ક્ષમતાની આકારણી કરી હતી અને જાણવા મળયુાં કે તે સમયે કોઈપણ હોધસ્પટલ
પરીક્ષણ કરવામાાં આવેલ તમામ માનદાંડનુાં પાલન કરતી ન હતી. આ અનપેધક્ષત ન હતુાં કારણકે માનદાંડો
હોધસ્પટલ્સ ‘ધવસ્તૃત’ થાય અને તમામ હોધસ્પટલ્સમાાં તમામ સેવાઓને શ્રેષ્ઠ પ્રણાલીના સાતત્યપૂણવ સ્તર
સુિી લાવવાની અપેક્ષા રાખતા હતા.
13. મોટાભાગની હોધસ્પટલ્સ જરૂરરયાતોના પાલનથી ખૂબ નજીક હતી અથવા માનવામાાં આવતુાં હતુાં કે તેમના
આયોજનોના ધવકાસ સાથે જરૂરી સમયગાળામાાં તેમનુાં પાલન કરે તેવી શક્યતા છે . તેમનુાં લીલો/અાંબર
અથવા અાંબર મૂલ્યાાંકન કરવામાાં આવ્યુાં.


ત્રણ હોધસ્પટલ્સ યુધનવર્સસટી હોધસ્પટલ્સ ઓફ લેસ્ટર NHS ટ્રસ્ટ, ન્યુકેશલ અપોન ટાઇન
હોધસ્પટલ્સ NHS ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ, અને રોયલ બ્રોમ્પપ્ટન એન્ડ હેરરફલ્ડ NHS ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
– એધપ્રલ 2016 માટે જરૂરરયાતો પૂરી કરવામાાં સક્ષમ રહ્ા ન હતા અને જરૂરી સમય મયાવદામાાં
તેમ કરવામાાં સક્ષમ નધહ બની શકે તેવુાં માનવામાાં આવતુાં હતુાં. તેમનુાં અાંબર/લાલ મૂલ્યાાંકન
કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં.
એક હોધસ્પટલ સેન્ટ્રલ માન્ચેસ્ટર યુધનવર્સસટી હોધસ્પટલ્સ NHS ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ – અત્યારે
જરૂરરયાતોનુાં પાલન કરી શકી ન હતી અને અને જરૂરી સમયમયાવદામાાં તેમ કરવામાાં સક્ષમ બની
શકે તેમ ન હતી. માન્ચેસ્ટર ખાતે સત્રના આિારે પૂરી પાડવામાાં આવતી ઈન્ટરવેન્શનલ
કાર્ડડઓલોજીની સાથે એક સજવ ન દ્વારા વાર્સષક 100 થી ઓછી શસ્ત્રરિયાઓ હાથ િરવામાાં
આવે છે . યોગ્ય 24/7 સર્જીકલ અથવા ઈન્ટરવેન્શનલ કવરઆપવામાાં આવતુાં નથી. રાષ્ટ્રીય પેનલે
આ વ્યવસ્થાઓ જોખમ બની શકે તેવી ગણી છે અને કેન્દ્રનુાં લાલ તરીકે મૂલ્યાાંકન કયુવ છે .

14. અમારી દરખાસ્તોના કેન્દ્ર સ્થાને અમારાં લક્ષ્ય છે કે દરેક દદીને ધવશ્વાસ હોવો જોઈએ કે તેમની સાંભાળ
એવી હોધસ્પટલ દ્વારા લેવાઈ રહી છે જે જરૂરી માનદાંડોનુાં પાલન કરવા સક્ષમ છે . આ પ્રાપ્ત કરવા માટે
અમે પ્રસ્તાવ મૂકીએ છીએ કે ભધવષ્યમાાં NHS ઇંગ્લેન્ડ માત્ર એવી હોધસ્પટલને જ CHD સેવાઓ સોંપશે
કે જે જરૂરી સમયમયાવદામાાં માનદાંડોનુાં પાલન કરવામાાં સક્ષમ હોય. જો અમલમાાં મૂકવામાાં આવે તો અમારી
દરખાસ્તોની અસર એ હશે કે કેટલીક હોધસ્પટલ્સ વિુ CHD સજવ રી અને કેથેટર પ્રરિયાઓ હાથ િરશે
જ્યારે અન્ય જે સાંબાંધિત માનદાંડોનુાં પાલન નધહ કરતી હોય તે આ કાયવ કરવાનુાં બાંિ કરશે.
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15. વ્યવહારમાાં આનો અથવ એ થાય કે ભધવષ્યમાાં જો અમારી દરખાસ્તો સ્વીકારવામાાં આવે તો:






સેન્ટ્રલ માન્ચેસ્ટર યુધનવર્સસટી હોધસ્પટલ્સ NHS ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ ખાતે પુખ્તો માટે સજવ રી અને
ઈન્ટરવેન્શનલ કાર્ડડઓલોજી બાંિ થશે અને આવી પ્રરિયાઓની જરૂર હોય તેવા દદીઓ ધલવરપૂલ હાટવ એન્ડ
ચેસ્ટ હોધસ્પટલ NHS ફાઉન્ડેશન ખાતે જાય તેવી વિુ સાંભાવના છે . અન્ય તમામ પ્રકારની સારવારની જરૂર
હોય તેવા દદીઓ એટલે કે, સજવ રી અને/અથવા ઈન્ટરવેન્શનલ કાર્ડડઓલોજી ધસવાયની કોઈપણ સારવાર
માટે હજુ પણ માન્ચેસ્ટરમાાં તેમની સારવાર મેળવી શકશે. અમે હોધસ્પટલ ટ્રસ્ટ સાથે આ ધવકલ્પની ચચાવ
ચાલુ રાખીએ છીએ.
રોયલ બ્રોમ્પપ્ટન એન્ડ હેરરફલ્ડ NHS ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ ખાતે બાળકો અને પુખ્તો માટે સજવ રી અને
ઈન્ટરવેન્શનલ કાર્ડડઓલોજી બાંિ થશે અને આવી પ્રરિયાઓની જરૂર હોય તેવા દદીઓ તેમની સાંભાળ લાંડન,
ગ્રેટ ઓરમોન્ડ સ્ટ્રીટ ફોર ધચલ્રન NHS ફાઉન્ડેશન, બાટવસ હેલ્થ NHS ટ્રસ્ટ અથવા ગાય’સ એન્ડ સેન્ટ
થોમસ NHS ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ ખાતે મેળવવાની ચાલુ રાખે તેવી સાંભાવના છે . એવી શક્યતા છે કે
હોધસ્પટલ ટ્રસ્ટ સજવ રી અને ઈન્ટરવેન્શનલ કાર્ડડઓલોજી માત્ર પુખ્તો માટે જ કરવાની ચાલુ રાખે. આ
ધવકલ્પ ચચાવ માટે ખુલ્લો રહે છે .
લેસ્ટર NHS ટ્રસ્ટની યુધનવર્સસટી હોધસ્પટલ્સ ખાતે બાળકો અને પુખ્તો માટે સજવ રી અને ઈન્ટરવેન્શનલ
કાર્ડડઓલોજી બાંિ થશે અને આવી પ્રરિયાની જરૂર િરાવતા દદીઓ તેમની સાંભાળ બર્મમગહામ ધચલ્રન્સ
હોધસ્પટલ NHS ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ, યુધનવર્સસટી હોધસ્પટલ્સ બર્મમગહામ NHS ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ અથવા
ધલડ્સ ટીચચગ હોધસ્પટલ્સ NHS ટ્રસ્ટ ખાતે મેળવે તેવી વિુ સાંભાવના છે . કારણકે, કેટલાક દદીઓ માટે તે
બર્મમગહામ કરતા વિુ નજીક છે . એવી શક્યતા છે કે હોધસ્પટલ ટ્રસ્ટ સજવ રી અને ઈન્ટરવેન્શનલ
કાર્ડડઓલોજી ધસવાય બાળકો અને પુખ્તો માટે CHD સેવાઓ આપવાનુાં ચાલુ રાખી શકે. આ ધવકલ્પ ચચાવ
માટે ખુલ્લો રહે છે .

16. ન્યુકેશલ અપોન ટાઇન હોધસ્પટલ્સ NHS ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટનુાં પણ યુધનવર્સસટી હોધસ્પટલ્સ ઓફ લેસ્ટર
NHS ટ્રસ્ટ અને રોયલ બ્રોમ્પપ્ટન એન્ડ હેરરફલ્ડ NHS ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ બન્નેની સમકક્ષ શ્રેણીમાાં અાંબર/લાલ
મૂલ્યાાંકન કરવામાાં આવ્યુાં હતુાં. જોકે, હૃદયના પ્રત્યારોપણ અને પ્રત્યારોપણ માટે બ્રીજના સમાવેશ સધહત
હૃદયની ધનષ્ફળતા માટેના અદ્યતન સાિનો સાથે CHD દદીઓ માટેની સાંભાળ પૂરી પાડવામાાં ન્યુ કેશલની
અનોખી ભૂધમકા છે અને દદીઓ પર નકારાત્મક અસર વગર તેને ટૂાંકા ગાળામાાં બદલી શકાય નહીં. તેથી
સાંતુલન માટે અમારો વતવમાન દ્રધષ્ટકોણ છે કે વિુ સારાં એ રહેશે કે ન્યુકેશલમાાંથી સ્તર 1 ની CHD સેવાઓ
આપવાની ચાલુ રહે. CHD સજવ રી અને પ્રત્યારોપણ કાયવિમમાાં એક જ સજવ ન હોય છે તેથી બન્ને એકસાથે
બાંિાયેલ છે .
17. આનો અથવ એ નથી કે ન્યુકેશલ અપોન ટાઇન હોધસ્પટલ્સ NHS ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ ખાતે લાાંબા ગાળે
પરરવતવન નધહ થાય. સ્તર 1 ના અન્ય તમામ સર્જીકલ કેન્દ્રની જે મ જ હોધસ્પટલ ટ્રસ્ટ માટે માનદાંડોનુાં
પાલન કરવુાં જરૂરી છે . આમ કરવાની સમયમયાવદા અલગ હોઈ શકે પરાંતુ ન્યુકેશલ અપોન ટાઇન હોધસ્પટલ્સ
NHS ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ ખાતે CHD સાંભાળ મેળવતા દદીઓ સાથે કોઈ રીતે બાાંિછોડ ન થાય તે સુધનધશ્ચત
કરવા અમે હોધસ્પટલ સાથે ધનકટતાથી કામ કરીશુાં.

1.5 આ દરખાસ્તોનો અમલ થવાથી શુ ફાયદો થશે?
18. અમે માનીએ છીએ કે CHD માટે રાષ્ટ્રીય માનદાંડોનો અમલ કરવો તે દદીઓની સારવાર ક્યાાં થાય છે તેનાથી
સ્વતાંત્ર રહીને શક્ય ઉચ્ચ ગુણવત્તાની સાંભાળ સુધનધશ્ચત કરવાનો એકમાત્ર માગવ છે . હોધસ્પટલ ક્યા
માપદાંડોનુાં પાલન કરે છે તે અનુસાર વતવમાનમાાં થોડો તફાવત છે તેથી ઇંગ્લેન્ડમાાં તમે ક્યાાંથી સેવાઓ મેળવો
છો તેના આિારે સાંભાળ ધભન્ન હોઈ શકે છે .
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19. CHD દદીઓની સાંભાળ સુિારવા માટે NHS લગભગ 20 વષોથી પ્રયાસો કરી રહેલ છે અને અમે
અગાઉની સમીક્ષા અને પૂછપરછોમાાંથી ઘણાં શીખ્યા છીએ અને અમે જાણીએ છીએ કે આ સેવાઓ પર
અધનધશ્ચતતાના વાદળો ઘેરાયેલા રહે છે , જે ણે હોધસ્પટલ્સ વચ્ચે સાંબાંિોને નુકસાન પહોંચાડેલ છે ;
કમવચારીઓની ભરતીને નુકસાન પહોંચાડેલ છે ; અને આ સેવાઓની ધસ્થધતસ્થાપકતા ઘટાડી છે . સમગ્ર
દેશમાાં અધભગમની ધનધશ્ચતતા અને સાતત્યતા દાખલ કરીને આપણે ભધવષ્ય માટે એક સ્થાયી,
ધસ્થધતસ્થાપક અને ટકાઉ રાષ્ટ્રીય CHD સેવાનુાં સજવ ન કરવાની જરૂર છે .

1.6 અમારી દરખાસ્તોને અમલમાાં મૂકવાથી સાંભધવત અસરો
20. દદીઓ અને તેમના પરરવારો/સાંભાળકતાવઓ, ધક્લધનધશઅન્સ, અને અન્ય હોધસ્પટલ સ્ટાફ સાથેની વાતચીત
થકી અમે જાણીએ છીએ કે અમારી દરખાસ્તો અાંગે ચચતાઓ છે અને તેમના અમલથી તેઓને વ્યધક્તગત રીતે,
અથવા તેમની નોકરીઓને અથવા અસર પામેલ હોધસ્પટલ્સમાાં અન્ય સેવાઓને કેવી અસર કરી શકે છે . અમે
આ ચચતાઓ જાણીએ છીએ તેથી જ અમે સાંપૂણવ જાહેર સલાહમસલત હાથ િરીએ છીએ જે થી અમારી
દરખાસ્તો અાંગે અમે વિુ ધવગતે વાત કરી શકીએ અને તમારી પાસેથી વિુ જાણી શકીએ કે માનદાંડોના
અમલથી તમને, તમારા પરરવારને અથવા તમે કામ કરો છો ત્યાાં થઈ શકતી અસર અાંગે તમે શુાં ધવચારો છો.
એ નોંિ લેવી અગત્યની છે કે અમારી દરખાસ્તોનો અમલ કરવામાાં આવે તો પણ 2018 ની શરૂઆત સુિી
પરરવતવન નધહ થાય અને દદીની સાંભાળમાાં ધવક્ષેપ ન પડે અથવા અનુધચત અસર ન થાય તે સુધનધશ્ચત કરવા
અમે તમામ હોધસ્પટલ્સ સાથે ધનકટતાથી કાયવ કરીશુાં.
21. સલાહમસલત અગાઉના સમયગાળા દરધમયાન લોકો સાથે વાત કરવાથી અમે જાણીએ છીએ કે ધવશેષ કરીને
દદીઓને ચચતા છે કે ભધવષ્યમાાં તેમની સાંભાળ ક્યાાં લેવામાાં આવશે. અમારી દરખાસ્તોનો અમલ કરવામાાં
આવે તો કેટલાક લોકો માટે સજવ રી કે કેથેટર પ્રરિયા માટે તેમની નવી હોધસ્પટલની મુલાકાત લેવાની જરૂર
હોય ત્યારે મુસાફરીનો સમય વિી જશે. અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે મુસાફરીના સમયમાાં સરેરાશ વિારો
ખાસ્સો ઓછો હશે જોકે, અમે જાણીએ છીએ કે કેટલાક દદીઓ માટે તે વિુ નોંિપાત્ર હશે. અમે સ્વીકારીએ
છીએ કે આ વિારાની મુસાફરીનો ગાળો કેટલાક લોકો માટે મુશ્કેલ હશે, અમે માનીએ છીએ કે રાષ્ટ્રીય
માનદાંડોનુાં પાલન કરતી હોધસ્પટલમાાં સારવાર લઈને અાંતે તો દદીને જ ફાયદો થશે.
22. સદનસીબે, મોટા ભાગે CHD સજવ રી માટે હોધસ્પટલમાાં દાખલ થવુાં આયોધજત હોય છે , અને CHD
દદીઓ માટે વાસ્તધવક કટોકટીમાાં દાખલ થવાના રકસ્સા ઘણા ઓછા હોય છે . જ્યાાં ગભાવશયમાાં CHD નુાં
ધનદાન કરવામાાં નથી આવ્યુાં એવા રકસ્સાઓમાાં પણ જન્મ પછી તરત જ સજવ રીની જરૂર પડે તો શસ્ત્રરિયાનુાં
આયોજન થોડા રદવસના સમયગાળામાાં કરવામાાં આવે છે અને નવજાત બાળકોને ધસ્થર થવા દેવામાાં આવે છે
અને ધનષ્ણાત અને ઉચ્ચ કુશળતા િરાવતી બાળકો માટેની ટ્રાન્સપોટવ ટીમ દ્વારા બાળકોને સર્જીકલ કેન્દ્ર
ખાતે લઈ જવામાાં આવે છે . આ જ બાબત પુખ્ત દદીઓ માટે પણ લાગુ પડે છે .
23. અમે એ પણ જાણીએ છીએ કે અમારી દરખાસ્તોનો અન્ય હોધસ્પટલ સેવાઓ જે વી કે પેરડયાટ્રીક ઈન્ટેસીવ
કેર, અને સમગ્ર હોધસ્પટલ્સ અને તેના સ્ટાફ પર અસર પડવા અાંગે પણ ચચતા છે . જાહેર સલાહમસલતના
અમારા આયોજનના ભાગ રૂપે ઔપચારરક અસર આકારણી હાથ િરવામાાં આવી છે , જે નક્કી કરે છે કે
અસર પામેલ દરેક હોધસ્પટલ માટે અમારી દરખાસ્તોના અમલનો અથવ શુાં હોઈ શકે.

1.7 મારા દ્રધષ્ટકોણ હુ ાં કઈ રીતે જાહેર કરી શકુાં?
24. સલાહમસલત દરધમયાન CHD સેવાઓના ભધવષ્ય અાંગે તમારો અધભપ્રાય આપવાની તમને ઘણી તકો
મળશે. આ મહત્વની સેવામાાં રસ હોય તેવા કોઈપણ વ્યધક્તને અમે સાાંભળવા માાંગીએ છીએ અને અમારી
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દરખાસ્તો અાંગે અમે તમને પૂછવા માાંગીએ છીએ તેવા ઘણા પ્રશ્નો અમે તૈયાર કરેલ છે . આ પ્રશ્નોના
જવાબોનુાં સ્વતાંત્ર રીતે પૃ્થકરણ કરવામાાં આવશે અને ધનણવય લેવામાાં આવે તે પહેલા NHS ઇંગ્લેન્ડ બોડવ
દ્વારા ધ્યાન પર લેવામાાં આવશે.
25. અમે સાંખ્યાબાંિ કાયવિમોનુાં આયોજન કરીશુાં જે વા કે જાહેર બેઠક, વેધબનાર અને ધવવટર ચેટ, તેથી અમને
પ્રશ્નો પૂછવા માટે અને અમારી દરખાસ્તો અાંગે વિુ જાણવા માટે તમારી પાસે ઘણા બિા રસ્તા હશે.
26. સલાહમસલત પ્રશ્નો અને આ સલાહમસલત અાંગેની તમામ અન્ય માધહતી અમારા કન્સલ્ટેશન હબપર મળી
શકે છે . સાંદભવની સરળતા માટે સલાહમસલત પ્રશ્નો એપેધન્ડક્સ A માાં બીડાણ કરેલ છે . જો સલાહમસલત
અાંગેના તમારા જવાબો તમે અમને પોસ્ટ મારફતે મોકલવાનુાં પસાંદ કરો તો, કૃપા કરીને બીડાણ કરવામાાં
આવેલ ફોમવ પર રહેલ પ્રશ્નોના જવાબ આપો અને અમને નીચેના સરનામે પોસ્ટ કરો.
CHD સલાહમસલત
c/o બેવલી ધસ્મથ (ધવશેષ સોંપણી)
NHS ઇંગ્લેન્ડ
4N08| ક્વારી હાઉસ| ક્વારી ધહલ | ધલડ્સ | LS2 7UE
27. જો તમને જોઈતી માધહતી ના મળે અથવા આ સલાહમસલતને લગતા કોઈ પ્રશ્નો હોય તો કૃપા કરીને
england.congenitalheart@nhs.netપર અમારો સાંપકવ કરો.

પરરધશષ્ટ A – સલાહમસલત અને પ્રશ્નો
માનદાંડોનુાં પાલન કરવુાં
1. આ સલાહમસલતમાાં તમે કઈ ક્ષમતાથી જવાબ આપી રહ્ા છો?

□ વતવમાન CHD દદી
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

વતવમાન CHD દદીના માતાધપતા, પરરવારના સભ્ય અથવા સાંભાળકતાવ
જાહેર જનતાના સભ્ય
CHD દદી પ્રધતધનધિ સાંસ્થા
સ્વૈધછક સાંસ્થા/ચેરરટી
ધક્લધનધશઅન
NHS પૂરી પાડનાર સાંસ્થા
NHS કધમશનર
ઉદ્યોગ
અન્ય જાહેર સાંસ્થા
અન્ય

જો અન્ય હોય તો, કૃપા કરીને જણાવો:
______________________________________________________________
2. તમે ક્યા પ્રદેશમાાં રહો છો?

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

લાગુ પડતુાં નથી/પ્રાદેધશક/રાષ્ટ્રીય સાંસ્થા
ઇંગ્લેન્ડ - નોથવ ઇસ્ટ
ઇંગ્લેન્ડ - નોથવ વેસ્ટ
ઇંગ્લેન્ડ - યોકવશાયર એન્ડ િ હમ્પબર
ઇંગ્લેન્ડ - ઇસ્ટ ધમડલેન્ડસ
ઇંગ્લેન્ડ - વેસ્ટ ધમડલેન્ડસ
ઇંગ્લેન્ડ - ઇસ્ટ ઓફ ઇંગ્લેન્ડ
ઇંગ્લેન્ડ – લાંડન
ઇંગ્લેન્ડ - સાઉથ ઇસ્ટ
ઇંગ્લેન્ડ - સાઉથ વેસ્ટ
સ્કૉટલૅન્ડ
વેલ્સ
નોિવન આયલેન્ડ

3. NHS ઇંગ્લેન્ડ એવી દરખાસ્ત મૂકે છે કે જન્મજાત હૃદયરોગ સેવાઓ માત્ર એવી હોધસ્પટલ્સને જ સોંપવામાાં
આવે જે ધનયત સમયમયાવદામાાં સાંપૂણવ માનદાંડોનુાં પાલન કરવા માટેસક્ષમ હોય. આ દરખાસ્તનો તમે કઈ હદ
સુિી સમથવન અથવા ધવરોિ કરો છો?

□ ભારપૂવવક સમથવન
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□
□
□
□

સમથવન તરફ વલણ
સમથવન અથવા ધવરોિ નહીં
ધવરોિ તરફ વલણ
ભારપૂવવક ધવરોિ

4. પ્રશ્ન નાં 3 માટે કૃપા કરી તમે આપેલ જવાબ સમજાવો.

ત્રણ હોધસ્પટલ ટ્રસ્ટની આકારણી કરવામાાં આવી છે કે તેઓ ધનયત સમયમયાવદામાાં સાંપૂણવ માનદાંડોનુાં પાલન કરવા
માટેસક્ષમ નથી. તેથી NHS ઇંગ્લેન્ડ એવી દરખાસ્ત મૂકે છે કે સર્જીકલ (સ્તર 1) સેવાઓ નીચેની હોધસ્પટલ્સને
સોંપવામાાં ન આવે.


સેન્ટ્રલ માન્ચેસ્ટર યુધનવર્સસટી હોધસ્પટલ્સ NHS ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ (પુખ્ત સેવા)



રોયલ બ્રોમ્પપ્ટન એન્ડ હેરરફલ્ડ NHS ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ (પુખ્ત અને બાળકો માટેની સેવાઓ); અને



યુધનવર્સસટી હોધસ્પટલ્સ ઓફ લેસ્ટર NHS ટ્રસ્ટ (પુખ્ત અને બાળકો માટેની સેવાઓ).

5. એક અથવા વિારે ટ્રસ્ટ માટે ધનયત સમયમયાવદામાાં માનદાંડોના અમલમાાં સમથવન માટે અપનાવી શકાય તેવા
કોઈ વ્યવહારક્ષમ પગલાાં તમે ધવચારી શકો છો?
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સેન્ટ્રલ માન્ચેસ્ટર યુધનવર્સસટી હોધસ્પટલ્સ NHS ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ અને યુધનવર્સસટી હોધસ્પટલ્સ ઓફ લેસ્ટર NHS
ટ્રસ્ટ
સેન્ટ્રલ માન્ચેસ્ટર અને લેસ્ટર સર્જીકલ (સ્તર 1) સેવાઓ આપતી ન હોય તો જ્ાાં સુધી હોસ્સ્પટલ સ્તર 2
ના માનદાં ડોનો અમલ કરતી હોય, NHS ઇાં ગ્લેન્ડ માાંગશે કે તેઓ સ્નષ્ણાત તબીબી સેવાઓ (સ્તર 2)
આપે. આ દરખાસ્તનો તમે કઈ હદ સુધી સમર્થન અર્વા સ્વરોધ કરો છો?

□
□
□
□
□

ભારપૂવવક સમથવન
સમથવન તરફ વલણ
સમથવન અથવા ધવરોિ નહીં
ધવરોિ તરફ વલણ
ભારપૂવવક ધવરોિ

રોયલ બ્રોમ્પપ્ટન એન્ડ હેરરફલ્ડ NHS ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
6. અન્ય હોધસ્પટલ જે બાળકો માટે સર્જીકલ (સ્તર 1) સેવાઓ આપતી હોય તેની સાથે ભાગીદારીમાાં કામ
કરીને રોયલ બ્રોમ્પપ્ટન પુખ્તો માટે સર્જીકલ (સ્તર 1) ના માનદાંડોનુાં પાલન કરી શકે છે . પુખ્ત લોકો માટેની
સેવાઓ પાછી ખેંચવાના ધવકલ્પ તરીકે NHS ઇંગ્લેન્ડ આ પ્રકારની કામગીરીને સમથવન કરવા માાંગે છે .
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રોયલ બ્રોમ્પપ્ટન માત્ર પુખ્ત માટેની (સ્તર 1) સેવા આપે તેવી દરખાસ્તનો તમે કેટલી હદ સુિી સમથવન
અથવા ધવરોિ કરો છો?

□
□
□
□
□

ભારપૂવવક સમથવન
સમથવન તરફ વલણ
સમથવન અથવા ધવરોિ નહીં
ધવરોિ તરફ વલણ
ભારપૂવવક ધવરોિ

ન્યુકશ
ે લ અપોન ટાઇન હોધસ્પટલ્સ NHS ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ
7. NHS ઇંગ્લેન્ડ અલગ સમયસીમામાાં માનદાંડોનો અમલ કરવા તે સમય દરધમયાન તેમની સાથે કામ કરીને
ન્યુકેશલ અપોન ટાઇન હોધસ્પટલ્સ NHS ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટમાાંથી સર્જીકલ (સ્તર 1) સેવાઓ મળે તે માટેની
સોંપણી ચાલુ રાખવાની દરખાસ્ત મૂકે છે . આ દરખાસ્તનો તમે કઈ હદ સુિી સમથવન અથવા ધવરોિ કરો
છો?

□
□
□
□
□

ભારપૂવવક સમથવન
સમથવન તરફ વલણ
સમથવન અથવા ધવરોિ નહીં
ધવરોિ તરફ વલણ
ભારપૂવવક ધવરોિ

મુસાફરી
અમે જાણીએ છીએ કે જો સેન્ટ્રલ માન્ચેસ્ટર યુધનવર્સસટી હોધસ્પટલ્સ NHS ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ (પુખ્ત સેવા); રોયલ
બ્રોમ્પપ્ટન એન્ડ હેરરફલ્ડ NHS ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ (પુખ્ત અને બાળકો માટેની સેવાઓ); અને યુધનવર્સસટી હોધસ્પટલ્સ
ઓફ લેસ્ટર NHS ટ્રસ્ટ (પુખ્ત અને બાળકો માટેની સેવાઓ) માાં સર્જીકલ (સ્તર 1) સેવાઓની સોંપણી બાંિ કરવાની
દરખાસ્તોનો અમલ કરવામાાં આવે તો કેટલાક દદીઓએ સજવ રી સધહત સૌથી ધનષ્ણાત સાંભાળ માટે વિુ મુસાફરી
કરવી પડશે.
8. તમે માનો છો કે અમારી દરખાસ્તોની દદી મુસાફરી પર અસર અાંગેની અમારી આકારણી સચોટ છે ?
□ હા
□ ના

9. જ્યાાં આમ બનતુાં હોય ત્યાાં લાાંબી મુસાફરીઓ ટાળવા, ઘટાડવા અથવા ભરપાઈ કરવા વિુમાાં શુાં થઈ શકે?
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સમાનતાઓ અને સ્વાસ્્ય અસમાનતાઓ
અમારી દરખાસ્તોથી જુ દા જુ દા લોકો કેવી રીતે અસર પામશે તે અાંગેની અમારી સમજ અમે સુધનધશ્ચત કરવા માાંગીએ
છીએ જે થી CHD સેવાઓ તમામ લોકો માટે યોગ્ય અને સુલભ બને અને અલગ અલગ લોકોની જરૂરરયાતો પૂરી કરી
શકે.
અમારા અહેવાલમાાં અમે આ દરખાસ્તોની સમાનતા અને સ્વાસ્્ય અસમાનતાઓની આકારણી કરી છે . તમે માનો છો
કે અમારી આકારણી સચોટ છે ?
□ હા
□ ના
10. કૃપા કરીને તમે માનતા હોવ કે અમારે ધવચાર કરવો જોઈએ તેવી અન્ય કોઈ સમાનતા અથવા આરોગ્ય
અસમાનતાનુાં વણવન કરો, અને અમે ઓળખેલી અને અન્ય અસરોને ટાળવા, ઘટાડવા અથવા ભરપાઈ કરવા
વિુમાાં શુાં થઈ શકે?

અન્ય અસરો
અમે સુધનધશ્ચત કરવા માાંગીએ છીએ કે પ્રસ્તાધવત ફેરફારો જો તેમનો અમલ કરવામાાં આવે તો દદી અને તેમના
પરરવારો/સાંભાળકતાવઓ માટે શક્ય તેટલા વિુ સરળ રીતે થાય તેથી અમે દરખાસ્તોની અન્ય અસરો સમજીએ તે
અગત્યનુાં છે .
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11. તમે માનો છો કે અન્ય જાણીતી અસરોનુાં અમારાં વણવન સચોટ છે ?
□ હા
□ ના
12. કૃપા કરીને તમે માનતા હોવ કે અમારે ધવચાર કરવો જોઈએ તેવી અન્ય કોઈ સમાનતા અથવા આરોગ્ય
અસમાનતાનુાં વણવન કરો, અને અમે ઓળખેલી અને અન્ય અસરોને ટાળવા, ઘટાડવા અથવા ભરપાઈ કરવા
વિુમાાં શુાં થઈ શકે?

અન્ય કોઈ અધભપ્રાયો
13. દરખાસ્તો અાંગે તમારા અન્ય કોઈ અધભપ્રાયો છે ?
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તમારા ધવશે
14. તમે ક્યા વય જૂ થમાાં છો?
□
□
□
□
□
□
□
□
□

18 થી નીચે
19 – 29
30 - 39
40-49
50 – 59
60-69
70-79
80+
નધહ કહેવાનુાં પસાંદ કરીશ

15. કૃપા કરી તમારી જાધત જણાવો
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□ પુરષ
□ સ્ત્રી
□ ઈન્ટરસેક્સ
□ ટ્રાન્સ
□ નોન-બાયનરી
□ નધહ કહેવાનુાં પસાંદ કરીશ
16. તમને ધવકલાાંગતા છે તેવુાં તમે માનો છો?
□ હા
□ ના
□ નધહ કહેવાનુાં પસાંદ કરીશ

17. કૃપા કરી તમારા મતે તમારાં જે વાંશીય મૂળ હોય તે પસાંદ કરો. વાંશીયતા એ રાષ્ટ્રીયતાથી ધભન્ન છે .
વ્હાઈટ

એધશયન અથવા એધશયન ધબ્રરટશ

અન્ય વાંશીય જૂ થ

☐વેલ્શ/ઇંધગ્લશ/સ્કોરટશ/
નોિવન આઈરરશ/ધબ્રટીશ
☐આઈરરશ
☐જીપ્સી અથવા આઈરરશ ટ્રાવેલર
☐અન્ય કોઈ વ્હાઈટ પૃષ્ઠભૂધમ

☐ઇધન્ડઅન
☐પારકસ્તાની
☐બાાંગ્લાદેશી
☐અન્ય કોઈ એધશયન પૃષ્ઠભૂધમ

☐ચાઇનીઝ
☐અન્ય કોઈ વાંશીય જૂ થ

ધમશ્ર

બ્લેક અથવા બ્લેક ધબ્રરટશ

☐વ્હાઈટ અને બ્લેક કેરેધબયન
☐વ્હાઈટ અને બ્લેક આરિકન
☐વ્હાઈટ અને એધશયન
☐અન્ય કોઈ ધમશ્ર પૃષ્ઠભૂધમ

☐બ્લેક – કેરેધબયન
☐બ્લેક – આરિકન
☐અન્ય કોઈ બ્લેક પૃષ્ઠભૂધમ
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અધિકૃત

18. તમારો િમવ અથવા આસ્થા દશાવવો
☐કોઈ િમવ નહીં
☐બુધદ્િસ્ટ
☐રિસ્ચન
☐ધહન્દુ
☐જ્યુાંઈશ

☐મુધસ્લમ
☐શીખ
☐નાધસ્તક
☐કોઈ અન્ય િમવ
☐કહેવા માાંગતા નથી

19. કૃપા કરીને તમારી જાતીય અધભમુખતાને સૌથી સારી રીતે વણવવતો ધવકલ્પ દશાવવો.
□
□
□
□
□

હેટરોસેકસ્યુઅલ
ગે
લેધસ્બઅન
બાયસેકસ્યુઅલ
નધહ કહેવાનુાં પસાંદ કરીશ
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