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કોર્ડિનેટ માઈ કેર એટલે શું (Coordinate 
My Care)?
દરદી તરીક ે તમન ે કદાચ તમારી ભાવિ ક રે 
(સભંાળ) વિષ ે વિચાર થઈ શક ઃે તમારી 
ઈચછ્ા મજૂબ શ ું થવ ું જોઈએ, તમન ે કયા સથ્ળ ે 
ક રે લવેાની ઈચછ્ા છ ે અન ે વસત્ ુ- સથ્િતિ 
ક ે હકીકત-બીનાથી દ રૂ રહ વેા વિષ ે પણ.

કોર ડ્િનટે માઈ ક રે (Coordinate My 
Care) (CMC) એ કોઈ એક વિના મલૂય્ ે 
ક  ેમફત મળી રહતેી સરવ્િસ છ  ેક  ેજ ે 
તમન  ેવય્કત્િગતરીત  ેરાખવામા ંઆવલે 
ઈલકેટર્ોનિક ક રે પલ્ાનની અદંર તમારી 
ઈચછ્ાઓ અન  ેદર્ષ ટ્િબિ દં નુો ર કેર ડ્ 
રાખવામા ંતમન  ેમદદરપૂ બની શક.ે આ ક રે 
પલ્ાનની તપાસ ડોકટરસ્, નરસ્ીસ અન ે 
ઈમરજ્નસ્િ સવેાઓ દવ્ારા કરવામા ંઆવ  ેછ ે 
ક  ેજ  ેતઓેન  ેતમારી ક રેમા ંતમારી પસદંગીઓ 
સમજવામા ંતઓેન  ેમદદરપૂ બની શક.ે

શ   ું તમન ે મારી પરવાનગીની જર રૂ રહ ે? 
હા. એક વખત જયારે તમે તમારી મંજૂરી કે 
સંમતિ આપો ત્યારે જ કેવળ તમે CMC 
સર્વિસમાં જોડાઓ અને તમને CMC રેકર્ડ 
મળી શકે. જો વ્યક્તિગત પસંદગી કરવાની 
કોઈ એક વ્યક્તિ તેઓની ક્ષમતા ગુમાવે તો 
ચર્ચા- વિચારણા બાદ જયાં શકય હોય ત્યાં 
વ્યક્તિના કુટુંબ- પરિવાર અને કેરર્સ સાથે 
ડોકટર્સ અથવા નર્સ તેઓના શ્રેષ્ઠ હિતમાં 
નિર્ણય કરી શકે.

મારા CMC ર કેર ડ્ કોણ જોઈ શક ે? 
ફકત હલેથ્ પર્ફશેનલ્સ્ (ધ.ધાધારીઓ), 
ઈમરજ્નસ્િ અન ે આઉટ ઓફ અવરસ્ 
(ઓફિસ સમય બાદની) હ લેથ્ 
સરવ્િસીસતમારા CMC ર કેર ડ્સ જોઈ શક.ે 

કપૃા કરી તમારા ક રેરસ્ અન ે લોહીની 
સગાઈના નજીકનાઓન ે જણાવો ક ે તમારી 
પાસ CMC ર કેર ડ્ છ,ે જ થેી કરીન ે કોટ ુબંિક 
સભય્ો અન ે ક રેરસ્ન ે એવ ું લાગી શક ે ક ે 
ત ઓેન ે જણાવવામાં આવલે હોવાથી, ત ઓે 
આવી ઉપયોગી માહિતીમાં સારો એવો ભાગ 
લઈ શક.ે 

કોઈકવખત CMC રેકર્ડસમાંથી મળતી 
માહિતીનો ઉપયોગ સંશોધન અથવા સેવાઓ 
સુધારવા માટે કરી શકાય. અમે જયારે આવુ 
કરીશું, ત્યારે અમે કાંતો તમને ઓળખી 
શકાય તેવી માહિતી- વિગતો પહેલા કાઢી 
નાખીશું અથવા, જો આ શકય નહિ બને 
તો, તેને ઉપયોગમાં લેવા તમારી સંમતિ માટે 
વિનંતી કરીશું. તમારી માહિતીનો ઉપયોગ 
વેચાણ અથવા માર્કેટીંગના હેતુ માટે કરવામાં 
આવશે નહિ. 

CMC મા ંભાગ લવેામા ંલાભ- ફાયદાઓ 
શ ુ ં  છ ?ે
તમારી ઈચછ્ા મજૂબના ક રેના પર્કાર અન ે 
કયા સથ્ળ ે ત ે તમન ે લવેાની ઈચછ્ા છ ે તનેો 
નિર ણ્ય કરવામાં CMC તમન ે સપોર ટ્ ક ે 
ટ કેો કર ે છ.ે તય્ારબાદ ત ે ખાતરી કર ે છ ે ક ે 

તમારી પસદંગી વિષ ે તમારી ક રે લનેાર દર કે વય્કત્િન ે 
તનેી માહિતી હોય છ.ે

મારા CMC રેકર્ડસમાં હું મારી માહિતી કેવી રીતે જોઈ 
– તપાસી શકુ.?
તમારા CMC ર કેર ડ્ન ું નિરમ્ાણ ક ે ત યૈાર થતા,ં તમન ે 
તનેી પ પેર નકલ આપવામાં આવશ.ે તય્ાર પછી તમ ે 
કોઈ પણ વખત ે તનેી નકલ માટ ે વિનતંી કરી શકો.

CMC માં ભાગ લેવામાં સંભવિત ગેરફાયદાઓ શું છે?
તમારી ક રે અન ે ઈચછ્ાઓની ચરચ્ા કરનાર નરસ્ અથવા 
ડોકટર તમારી સાથ ે ત ે સવં દેનાપ રૂવ્ક કરવાનો પર્યતન્ 
કરશ,ે છતાં પણ, તમન ે એવ ુ લાગી શક ે ક ે તઓેના 
થોડાકં પર્શન્ોના જવાબ આપવા તમ ે કદાચ ત યૈાર ન 
હોઈ શકો. જો તવે ું બનવા પામ ે તો, તમાર ે તનેો જવાબ 
આપવાની જર રૂ નથી, અથવા તમ ે કોઈ બીજા સમય ે ત ે 
આપી શકો.

જો મને CMC માં ભાગ લેવાની ઈચ્છા હોય તો શું 
થશે? 

1. તમારા ડોકટર અથવા નર્સ તમારી સ્થિતિ અને ભાવિ 
કેર માટે તમારી સાથે વાતચીત કરશે. તેઓ CMC વિષે 
ખુલાસો કરી અનેતમન CMC નો રેકર્ડ જોઈએ છે કે નહિ 
તે માટે પૂછશે.

2. જો તમ  ેહા કહશેો તો, તઓે તમારી જનમ્તારીખ, 
સરનામ ુ, નજીકના સગા, નિદાન, દવાઓ અન  ેતમારી 
ક રે વિષનેી ઈચછ્ાઓની વિગતોવાળો CMC રકેર ડ્ 
ત યૈાર કરશ.ે ઈમરજ્નસ્િ ક  ેતાકીદમા ંતમન  ેકઈ ક રેની 
આવશય્કતા રહશે  ેતનેો પણ તઓે તમેા ંસમાવશે કરશ.ે 
તઓે તમન  ેપ પેર નકલ આપશ.ે

3. CMC સરવ્િસ તમારા કરે પર્ફશેનલસ્ (ધંધાધારીઓ), 
NHS 111 ટલેિફોન સરવ્િસ અન ેઆઉટ એફ અવરસ્ 
(ઓફિસ સમય બાદની) તમારા વિસત્ારની જીપી (GP) 
સરવ્િસન ેતમારો સંદશેો આપી, તઓેન ેજણાવશ ેક  ેજો 
તમન ેતમેા ંતઓેની માહિતી – નિવશે (ઈનપટૂ) જરરૂ 
જણાયતો તમારો CMC રકેરડ્મળી રહશે.ે 

જો મન ે CMC માં ભાગ લવેાની ઈચછ્ા ન હોય તો 
શ   ું થશ ે?
તમારી પરવાનગી વગર કદી પણ CMC ર કેર ડ્ ત યૈાર 
ન કરી શક.ે તમ ે જ ે કોઈ પણ નિર ણ્ય કરો ત મેાં તમ ે 
કોઈ પણ સમય ે તમારો વિચાર બદલી શકો અન ે તમારા 
કોઈ એક ક રે પર્ફશેનલ્સ્ન ે ત ે વિષ ે માહિતી આપી 
શકો. 

એકવખત તમ  ેતમેા ંજોડાઓ અન  ેજો તમન  ે CMC 
સરવ્િસીસમાથંી નીકળી જવાની ઈચછ્ા થાય તો, 
તમારા રકેરડ્ બધં કરવામા ંઆવશ,ે પણ ત  ેકાઢી- રદ ન 
કરી શકાય. આનો અરથ્ એવો થાય ક  ેતમારી ક રે લનેાર 
બધાજ ડોકટરો, નરસ્, પરેામડેિકસ અન  ેસોશય્લ 
વર ક્રસ્ ત  ેજોઈ- તપાસી શકશ  ેનહિ. તમારી ક રેની 
બાબતમા ંકોઈ પણ સભંવિત ન હોય તવેા પર્સગંમાનંી 
તપાસ- પછૂપરછમા,ં CMC સટ્ાફના સીનિઅર 
સભય્ોન  ેતમારા બધં કરવામા ંઆવલે રકેરડ્ની સગુમતા 
કદાચ સાધી શક.ે જયા ંશકયહશ  ેતય્ા,ં તમારી સમંતિ- 
પરવાનગીથી આવ  ુકરવામા ંઆવશ.ે CMC માટ  ેત  ે
જાણવાન ુ ંમહતવ્ન ુ ંછ  ેક  ેશા માટ  ેલોકો તઓેના રકેર ડ્સ 
બધં કરવાન ુ ંપસદં કર  ેછ  ેજ થેી કરીન  ેનિશચ્િત કરવામા ં
આવતી કોઈ પણ સમસય્ાઓન ુ ંઅમ  ેસબંોધન કરી શકીએ. 
આવ  ુકરવા માટ  ેઅમન  ેઆવા બધં કરવામા ંઆવલે 
રકેર ડ્સની ચકાસણી (ઓડિટ) કરવાની જરરૂ રહ ે 
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છ.ેઆવા હતે -ુ ઉદદ્શે માટ  ેતમારી માહિતીનો કદાચ 
ઉપયોગ કરવામા ંઆવી શક.ે જો આવી ચકાસણીમા ંતનેો 
સમાવશે હશ  ેતો તમારા નામ અન  ેઓળખન  ેપર્થમ દરૂ 
કરવામા ંઆવશ.ે

તમ ે કોઈ પણ નિર ણ્ય કરો ત ે પર્તય્ ે ધય્ાન નહિ 
આપતા, તઓે પાસ ે રહ લે માહિતી માટ ે દર કે દેર કે 
તમન ે મળી રહતેી શર્ ષે ઠ્ ક રે હજી પણ આપશ.ે

હું મારા રેકર્ડને કેવી રીતે અધતન કરી શકું?
તમારા ક રે પર્ફશેનલસ્ ક ે ધધંાધારીઓ તમારી સાથ ે 
નિયમિતરીત ે તમારી ક રે વિષ ે ચરચ્ા કરી અન ે થતાં કોઈ 
પણ ફરેફારોન ે તમારા CMC ર કેર ડ્સમાં અધતન કરશ.ે 
જો તમ ે તમાર ું સરનામ ુ અથવા જીપી (GP) બદલો, 
અથવા તમન ે તમારા CMC ર કેર ડ્માં ફરેફાર કરવાની 
ઈચછ્ા હોય તો, તમારા જીપી (GP) અથવા નરસ્ન ે 
જણાવવાથી, તઓે જર રૂી ફરેફારો કરશ.ે

અમારો સંપર્ક કરો
CMC કાર્ય કેવી રીતે કરે છે તે વિષે જો તમને કોઈ 
પ્રશ્નો હોય તો, કૃપા કરી અમારો સંપર્ક કરોઃ

કોર્ડિનેટ માઈ કેર ટીમ (Coordinate My Care 
Team)

The Royal Marsden
NHS Foundation Trust,
Fulham Road,
London SW3 6JJ
020 7811 8513
સોમવારથી- શુક્રવાર સવારના 9– સાંજના 
 coordinatemycare@nhs.net
www.coordinatemycare.co.uk

જો તમને મેડિકલ- તબીબી અથવા નર્સીંગ કેર 
વિષે સલાહની જરૂર જણાય તો, કૃપા કરી તમારા 
જીપી (GP), ડિસ્ટ્રકટ નર્સ અથવા બીજા કેર 
પ્રફેશનલનો સંપર્ક કરશો.

દરદીઓ અને તેઓના કેરરસડ (સંભાલ રાખનારાઓ) માટે માહિતી

તમારા કેરર/ હેલ્થકેર ટીમ સાથે તમને શેર કરવા માટે

તમારો કોર્ડિનેટ માઈ કેર રેકર્ડ તમારા જીપી 
(GP),હેલ્થ અને સોશ્યલ કેર ટીમ્સને પરિચિત 
હોય છે.

તમારા કેરર અથવા બીજા હેલ્થકેર પૂરા 
પાડનારાઓને (પ્રોવાઈડર્સ) યાદ કરાવવા માટે, 
અમે તમને આ ટૂંકા ફોર્મ ઉપર રહેલ માહિતી પૂરી 
કરી અને તે તમારી તબીબી કે મેડિકલ નોટસ સાથે 
મૂકવાની ભલામણ કરીએ છીએ.

જો તમને NHS 111, અથવા આઉટ ઓફ 
અવર્સ (ઓફિસ સમય બાદના) જીપીનો (GP) 
સંપર્ક કરવાની જરૂર જણાય, અથવા જો તમારા 
માટે એમ્બ્યૂલન્સને બોલાવવામાં આવે તો કૃપા 
કરી તેઓને જણાવવાનંુ યાદ રાખશો કે તમારી 
પાસે કોર્ડિનેટ માઈ કેર રેકર્ડ છે.

Coordinate My Care
The Royal Marsden
NHS Foundation Trust  Fulham 
Road,
London SW3 6JJ
020 7811 8513
સોમવારથી- શુક્રવાર સવારના 
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coordinatemycare@nhs.net

વધારે માહિતી માટે, કૃપા કરી અમારી 
વેબસાઈટ જૂઓઃ  
www.coordinatemycare.co.uk

NHS દરદીઓ માટ ેNHS ક્લિનિશ્યન 
દ્વારા નિર્માણ.
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