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આયોiજત
ઉ(ર મ+ય લંડનમાં
ઓથoપેiડક સંભાળ
તમારા iવક(પો
સેવા %દાતા:
North Middlesex University Hospital NHS Trust
Royal Free London NHS Foundation Trust
Royal National Orthopaedic Hospital
Whittington Health NHS Trust
University College London Hospitals NHS Foundation Trust

તમાર% આયોiજત ઓથoપેiડક સંભાળ
આ પi+કામાં આપવામાં આવેલી માiહતી એવા દદ4ઓ માટે છે જે ને હોi<પટલની ટ=મની
આયોiજત ઓથoપેiડક સંભાળની જEર છે.
• આ પi+કામાં આપવામાં આવેલી માiહતી એવા દદ4ઓ માટે છે જે ને હોi<પટલની
ટ=મની આયોiજત ઓથoપેiડક સંભાળની જEર છે
• ઓથoપેiડક સંભાળ એ હાડકાં, સાંધા અને <નાIુઓ માટે ની સંભાળ છે

તમને જે સંભાળની જEર છે તેમાં iનKણાંતની સલાહ, રોગના iનદાન માટે ના પર=Nણો (જે મ
કે
એOસ-રે અને લોહ=ની તપાસ) અથવા સજP ર= શામેલ હોઈ શકે છે. આ આઉટપેશTટ
એપોઇTટમેTટ, iદવસની સજP ર= અથવા ઇનપેશTટ સંભાળ અથવા આના સંયોજન તર=કે
થઈ શકે છે.
• iદવસની સજP ર= એ એવી સજP ર= છે જે રાતે હોi<પટલમાં રહે વાની જEiરયાત iવના
iદવસમાં થઈ શકે છે
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• ઇનપેશTટ સજP ર= એ એવી સજP ર= છે જે માં દદ4ને ઓછામાં ઓછ= એક રાત
હોi<પટલમાં રહે વાની જEર પડે છે.
• આઉટપેશTટ એપોઇTટમેTટમાં આરોWય સંભાળ %ેiOટશનર સાથે સલાહ-Xૂચનો
થાય છે. આ તમારા લNણોની વ[ુ સાર= સમજણ મેળવવા માટે , સારવારના કોસP પર
ચચાP કરવા અથવા સજP ર= પછ= ફોલો-અપ માટે તમારા ડોOટર, નસP અથવા અTય
આરોWય ]યવસાયી હોઈ શકે છે, .

પસંદ કરવાનો તમારો અiધકાર
આ માiહતી બાનeટ, કે `ડે ન, એનiફaડ, હાર્ં ગી અને ઇસiલdWટનમાં રહે તા દદ4ઓ માટે છે
જે મને iનતંબ અને eૂંટણની ર=fલેસમેTટ સiહત આયોiજત હોi<પટલની ઓથoપેiડક
સંભાળ અથવા સજP ર=ની; અને iનતંબ, eૂંટણ, ખભા, કોણી, પગ, પગની eૂંટ=ઓ અને
હાથની અTય સજP ર=ની
જEર પડ= શકે છે.
આ પi+કામાં તે સંભાળ માટે hાં જiું તે પસંદ કરવાના તમારા અiધકાર અને તમારા
iવકaપો jું છે તે વણPવે છે.
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તમે આ માiહતી %ાfત કર= રkાં છો કારણ કે તમારા GP, iફiઝયોથેરાiપ<ટ અથવા અTય
કોઈ iOલiનiશયન એiું iવચારે છે કે તમને હોi<પટલની iનKણાત ઓથoપેiડOસ ટ=મની
સંભાળથી ફાયદો થઈ શકે છે.

જો તમને NHS માં શાર=iરક અથવા માનiસક <વા<pયની i<થiત માટે સંદiભdત કરવામાં
આવે છે, તો મોટાભાગના કે સોમાં, rયાં Xુધી તે હોi<પટલ તમને જEર= સેવા sૂર= પાડે tયાં
Xુધી તમે કયા હોi<પટલ અથવા સેવા પર uઓ છો તે પસંદ કરવાનો તમારો કાvૂની
અiધકાર છે. આમાં NHS હોi<પટલો અને ખાનગી હોi<પટલો જે NHS વતી આ %કારની
સંભાળ sૂર= પાડે છે, શામેલ છે. rયાં Xુધી તે ટ=મ તમને જEર= સારવાર આપે tયાં Xુધી
તમે સલાહકાર અથવા %wયાત આરોWય સંભાળ ]યવસાયીની આગેવાની હે ઠળ તમાર=
iOલiનકલ ટ=મ પણ પસંદ કર= શકો છો.

મોટે ભાગે, લોકો તેમની <થાiનક હોi<પટલોમાંથી પસંદ કરશે; તેમ છતાં, જો તમe લંડનમાં
અથવા દે શમાં બીજે hાંક સંદiભdત થવા માંગતા હો, તો તમે કયા iવકaપો ઉપલzધ છે તે
sૂછ= શકો છો. ભલે તમને તમે rયાં uઓ તેનાથી વાંધો ન હોય છતાં પણ તે uણiું
મહtવsૂણP છે કે તમાર= પાસે પસંદગી છે.
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તમને ન{= કરવામાં તમાર= સહાય કરવા માટે તમે:

• તમે તમાર= GP સજP ર=, iફઝ=યોથેરાiપ<ટ, રે ફરલ સપોટP સiવdસ અથવા તમાર=
સંભાળમાં સામેલ અTય NHS <ટાફની સલાહ માગી શકો છો.
• ‘તમાર= ન}કની સેવાઓ’ ટૂ લનો ઉપયોગ કર=ને www.nhs.uk/patientchoice
~ારા સેવાઓ અને સલાહકારો ઓનલાઇન જુ ઓ અને •ુલના કરો.
• iમ+ો, સંભાળકતાP અને પiરવાર સાથે તમારા iવકaપોની ચચાP કરો.

તમારે સીધા જ પસંદ કરવાની જEર નથી. તમે માiહતી પર iવચાર કરવા માટે લેવા થોડો
સમય લઈ શકો છો. તમારા iOલiનiશયનને કહો કે તમારે વ[ુ સમયની જEર છે અને તેઓ
તમને jું કરiું તે કહે શે. ખાનગી હોi<પટલો સiહત તમે જે પસંદ કર= શકો છો તે હોi<પટલો
અથવા સેવાઓ NHS દદ4ઓને iન: jુaક સારવાર %દાન કરવા માટે સNમ છે.

આ પi+કા ઉ€ર મ•ય લંડન (બાનeટ, કે `ડે ન, એનiફaડ, હાર્ં ગી અને ઇસiલdWટન) ની
તમારા NHS હોi<પટલોના iવકaપો પર કે iT‚ત કરે છે.
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ઉ>ર મ?ય લંડન વૈકiCપક ઓથoપેiડક નેટવકE
ઉ€ર મ•ય લંડન વૈકiaપક ઓથoપેiડક નેટવકP દદ4ઓ માટે આપવામાં આવતી સંભાળને
Xુધારવા માટે બનાવવામાં આ]Iું છે. તે હોi<પટલ „<ટ વ…ચેની ભાગીદાર= પર આધાiરત
છે.

આ ર=તે સાથે કામ કરવાનો અથP એ છે કે દદ4ઓ સમયસર ઉ…ચ †ુણવ€ાની સંભાળ
મેળવી શકે છે. સમ‡ હોi<પટલોના iOલiનiશયન એક ટ=મ તર=કે મળ=ને કામ કરશે,
સંIુOત તાલીમ અને iશNણ %ાfત કરશે, અને હોi<પટલો તેમની Xુiવધાઓ શેર કર= શકે
છે, જે થી વ[ુ સમiપdત પલંગ અને ઓપરે iટdગ iથયેટરોની Xુધી એOસેસ મળ= શકે છે.
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માર% પાસે કયા iવકCપો છે ?
એક દદ4 તર=કે તમારે મા+ તે હોi<પટલ પસંદ કરવાની જEર છે જે તમે તમાર=
આઉટપેશTટ એપોઇTટમેTટ અને ફોલોઅપ માટે પસંદ કરશો.

આ હોi<પટલ તે હશે rયાં તમાર= મોટાભાગની સંભાળ થશે.
આ હોi<પટલની ટ=મ કોઈ પણ સજP ર= સiહતની તમાર= બધી સંભાળની દે ખરે ખ કરશે,
પછ= ભલે તે સજP ર= ગમે tયાં થાય. બધા સંદભovું પiરણામ સજP ર= નથી હો•ું પરં •ુ જો તેની
જEર હોય તો, આઉટપેશTટ એપોઇTટમેTટ માટે હોi<પટલની તમાર= પસંદગી પછ= ન{=
કરે છે કે આ સજP ર= hાં થશે.

rયારે તમારા GP અથવા iફઝ=યોથેરાiપ<ટ તમને સંદiભdત કરે છે tયારે તેઓ તમને
હોi<પટલ iનKણાતને કે મ મળવાની જEર છે તે iવશેની માiહતી %દાન કરશે, અને તમને
કયા %કારની સારવારની જEર પડ= શકે છે તે iવશે વ[ુ iવગત આપશે.

પસંદ કરતી વખતે, કયા પiરબળો તમારા માટે મહtવsૂણP છે તે iવશે iવચારો. આમાં તમે
અTય NHS સંભાળ મેળવતા <થાનો, તમે એપોઇTટમેTટ માટે Šુસાફર= કર= શકો તેવી
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સરળતા, પાiકdગની ઉપલzધતા અથવા ઘરની, rયાં તમે કામ કરો છો અથવા iમ+ો અને
પiરવારની ન}ક હોય તેવી જWયાનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

આ sુi<તકાનાં પાનાં 10 અને 11 જુ ઓ.

સંભાળ સંયોજકો
સંભાળ સંયોજકો અમાર= ટ=મના સ•યો છે જે દદ4ઓને તેમની સંભાળ દરiમયાન વધારાની
મદદ અને માગPદશPન આપી શકે છે. તેઓ સજP ર= કરાવતા કોઈપણ માટે ઉપલzધ છે, પરં •ુ
ખાસ કર=ને iવકલાંગ, ઉTમાદ, શીખવાની અNમતા અથવા હોi<પટલમાં આવવા અંગે બેચેન
અvુભવતા દદ4ઓ માટે ઉપયોગી હોઈ શકે છે. તેઓ સંભાળકતાPઓ અને પiરવારના
સ•યોને પણ મદદ કર= શકે છે.

તેઓ ]યવહાiરક બાબતોમાં જે મ કે એપોઇTટમેTટ માટે કે વી ર=તે આવiું, સજP ર= પછ= ઘરે
જવા માટે ની ગોઠવણ, iOલiનકલ ટ=મો કોઈ ચો{સ જEiરયાતોને સમજે છે તે XુiનiŽત
કરવા અને આરોWય અને સામાiજક સંભાળ સેવાઓ સહ=ત દદ4ની સંભાળમાં સામેલ અTય
ટ=મો સાથે જોડાણમાં સહાય કર= શકે છે.
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જો તમને લાગે કે સંભાળ સંયોજકની મદદથી તમને ફાયદો થશે, તો કૃ પા કર=ને તમે જયારે
તમાર= સંભાળ hાં રાખવી તે પસંદ કરો tયારે તમારા GP અથવા iફiઝયોથેરાiપ<ટને
જણાવો.
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બધા દદ4ઓ માટે :

• તમાર= એપોઇTટમેTટ %wયાત સજP ન સાથે હશે, જે તેમની સiજdકલ ટ=મ સાથે,
તમાર= સંભાળvું iનર=Nણ કરશે, પછ= ભલે તે ગમે tયાં થાય. તમાર= એપોઇTટમેTટ
rયાં થાય tયાં તમારા તબીબી રે કો‘સP ઉપલzધ રહે શ.ે
• જો તમને સજP ર=ની જEર હોય, તો જો ઉ…ચ-અવલંબન સંભાળની જEર= હોય તો તે
માટે નાએOસેસ સાથેની અ’તન Xુiવધાઓમાં થશે.
• iનતંબ અને eૂટ
ં ણના ર=fલેસમેTટ માટે , તમને તમારા ઓપરે શનને સમજવા,
સજP ર=ની તૈયાર= કરવા અને પછ=થી sુનવPસન માટે , સજP ર= પહે લાના iશNણના વગo
આપવામાં આવશે.
• દરે ક હોi<પટલમાં iOલiનકલ ટ=મો તમને “ૂબ જ સાર= સંભાળ આપવા અને NHS
માટે ઉપલzધ હોય તેવા નવીનતમ સંશોધન અને નવીનતાઓનો લાભ લેવા માટે
સાથે મળ=ને કામ કરશે
• અંiતમ Nણે ઓપરે શન રદ થવાની શhતાને ઘટાડવા અને ચેપvું જોખમ ઓછું કરવા
માટે , આયોiજત ઓથoપેiડક સજP ર=ને કટોકટ=ની સંભાળથી અલગ કરવામાં આવી
છે.
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North Middlesex University Hospital / Royal
Free London ની ભાગીદાર=
UCLH / Whittington Health ની ભાગીદાર=
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University College London Hospitals NHS Trust અને
Whittington Health NHS Trust Partnership ની
ભાગીદાર%

UCLH અને Whittington Health ના i&લiનiશયન એક ટ/મ તર/કે મળ/ને કામ કર/
ર4ા છે .

તમે niversity College Hospital અથવા The Whittington Hospital* માં
આઉટપેશTટ એપોઇTટમેTટ અને કોઈપણ ફોલો-અપ સંભાળ લેવાvું પસંદ કર= શકો છો.

જો તમે આ પસંદગી કરો છો અને સજP ર=ની જEર હોય તો:

• iદવસની સજP ર= The Whittington Hospital અથવા University College
Hospital Grafton Way Building માં થઈ શકે છે
• ઇનપેશTટ સજP ર= University College Hospital Grafton Way Building માં
કરાશે
Gujerati translation
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Royal Free London NHS Foundation Trust અને
North Middlesex University Hospital NHS Trust ની
ભાગીદાર%

North Middlesex University Hospital અને Royal Free London ના
i&લiનiશયન એક ટ/મ તર/કે મળ/ને કામ કર/ ર4ા છે .

તમે Barnet Hospital, Chase Farm Hospital, Edgware Community Hospital,
Finchley Memorial Hospital, North Middlesex University Hospital or the Royal
Free Hospital* માં આઉટપેશTટ એપોઇTટમેTટ અને કોઈપણ ફોલો-અપ સંભાળ લેવાvું
પસંદ કર= શકો છો.

જો તમે આ પસંદગી કરો છો અને સજP ર=ની જEર હોય તો:

• ડે સજP ર= Chase Farm Hospital અથવા North Middlesex University Hospital
માં થઈ શકે છે
Gujerati translation
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• ઇનપેશTટ સજP ર= Chase Farm Hospital માં કરાશે

જો તમાર= સજP ર= વ[ુ જiટલ હોય, તો તમને Royal National Orthopaedic Hospital
માં સંદiભdત કરવામાં આવશે. તમાર= iOલiનકલ ટ=મ, GP અથવા iફઝ=યોથેરાiપ<ટ તમાર=
સાથે આ અંગે ચચાP કરશે.

*તમાર= સજP ર=થી સીધા સંબંiધત કે ટલાક પર=Nણો, તે હોi<પટલમાં થઈ શકે છે rયાં
તમા”ં ઓપરે શન હોય. તમે જે સંભાળ %ાfત કરશો તે એ જ ઉ…ચ †ુણવ€ાની હશે, ભલે
તે ગમે tયાં થાય.

તમને અŠુક એપોઇTટ માટે iવiડઓ અથવા ટે iલફોન પરામશPની ઓફર કરવામાં આવી શકે
છે, જે નાથી હોi<પટલમાં Šુસાફર=ની જEiરયાત ઓછ= થઈ શકે છે.
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ઉ>ર મ?ય લંડન વૈકiCપક ઓથoપેiડક નેટવકE iવશે

ઉ€ર મ•ય લંડન વૈકiaપક ઓથoપેiડક નેટવકP ઓથoપેiડક સંભાળ, સંશોધન અને
iશNણમાં •ે–તા %દાન કરે છે.

તે North Middlesex University Hospital NHS Trust, Royal Free London NHS
Trust, Royal National Orthopaedic Hospital, University College London
Hospitals NHS Foundation Trust અને Whittington Health NHS Trust ~ારા %દાન
કરવામાં આ]Iું છે.

વ[ુ માiહતી માટે આના પર uઓ:
www.northlondonpartners.org.uk/ncl-elective-orthopaedic-network

NHS England ના સૌજTયથી દદ4ના iવકaપો માટે ની માiહતી: વૈકiaપક સંભાળ સેવાઓમાં
iવકaપો:
www.england.nhs.uk/patient-choice/elective-care/
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