
NHS-க்� உங்கள் தர�கள் 
�க்கியமானைவ (Your Data 
Matters)
உங்கள் உடல்நலத்ைத�ம் கவனிப்ைப�ம் பற்றிய 
தகவல்கள், நாங்கள் உங்கள் தனிப்பட்ட கவனிப்ைப 
ேமம்ப�த்த, ேநாயறிதல் ேசாதைனைய ேவகமாகச் 
ெசய்ய, உங்கள் உள்�ர்ச் ேசைவகைளத் திட்டமிட, 
�திய சிகிச்ைசகைளப் பற்றி ஆராய்ச்சி ெசய்ய 
எங்க�க்� உத�கின்றன. 

ேம 2018-இல், இந்தத் தர�கைள எப்ப�ப் பயன்ப�த்தலாம், 
எப்ப�ப் பயன்ப�த்தக் �டா� என்பைவ பற்றிய கறாரான விதிகள் 
வ�வாக்கப்பட்டன. ேநாயாளிகளின் தகவல்கைளப் பா�காப்பாக 
ைவத்தி�ப்பதி�ம் அைவ எப்ப�ப் பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன 
என்பைத எப்ேபா�ேம ெதளிவாகச் ெசால்வதி�ம் NHS பற்��தி 
ெகாண்��க்கிற�.

உங்கள் ரகசியமான ேநாயாளித் தகவல்கள் ஆராய்ச்சிக்காக�ம் 
திட்டமிட�க்காக�ம் பயன்ப�த்தப்படலாமா என்� நீங்கள் ேதர்� 
ெசய்யலாம். 

ேம�ம் அறிய இங்� ெசல்�ங்கள்: nhs.uk/your-nhs-data-matters

உங்கள் தர� உாிைமகைளப் பற்றி ேம�ம் தகவல் அறிய 
ico.org.uk-இல் உள்ள ‘உங்கள் தர�கள் �க்கியமானைவ’ 
(Your Data Matters) பரப்�ைரக்�ச் ெசல்�ங்கள்
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உங்கள் ரகசியமான ேநாயாளித் தகவல்கள் ஆராய்ச்சிக்காக�ம் 
திட்டமிட�க்காக�ம் பயன்ப�த்தப்படலாமா என்� நீங்கள் ேதர்� ெசய்யலாம்.

உங்கள் தர�கள் பயன்ப�த்தப்ப�ம் விதம் 

உங்கள் உடல்நல மற்�ம் கவனிப்�த் தகவல்கள் 
உங்கள் தனிப்பட்ட கவனிப்ைப 
ேமம்ப�த்�வதற்காகப் பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன. 
�திய சிகிச்ைசகைள ஆராய்ச்சி ெசய்தல், ெபா� 
ம�த்�வர் சிகிச்ைசயகங்கைள எங்ேக அைமப்ப� 
என்� ��� ெசய்தல், உங்கள் உள்�ர் 
ம�த்�வமைனயில் எத்தைன ம�த்�வர்கள் 
மற்�ம் தாதிகள் இ�க்க ேவண்�ம் என்� 
திட்டமி�தல் ஆகியவற்றில் எங்க�க்� உதவ�ம் 
அைவ பயன்ப�த்தப்ப�கின்றன. சாத்தியமான 
சமயங்களில், உங்கைள அைடயாளம் காட்டாத 
தர�கைளப் பயன்ப�த்த �யல்கிேறாம், ஆனால் 
சில சமயங்களில் உங்கள் ரகசியமான ேநாயாளித் 
தகவல்கைளப் பயன்ப�த்�வ� அவசியமான�. 

ரகசியமான ேநாயாளித் தகவல்கள் என்பைவ 
யாைவ? 

ரகசியமான ேநாயாளித் தகவல்கள் என்பைவ 
உங்கைள அைடயாளம் காட்�கின்றன, உங்கள் 
உடல்நலம், கவனிப்� அல்ல� சிகிச்ைச பற்றி 
ஏதாவ� விவரம் ெசால்கின்றன. இந்தத் தகவல்கள் 
ரகசியமாக ைவத்தி�க்கப்பட ேவண்�ம் என்� 
நீங்கள் எதிர்பார்ப்�ர்கள். உங்கள் ெபயர், �கவாி 
என உங்கைள அைடயாளம் காட்�வேதா� 
நி�த்திக்ெகாள்�ம் தகவல்கள் ரகசியமான 
ேநாயாளித் தகவல்கள் அல்ல. அைவ இப்ேபா�ம் 
பயன்ப�த்தப்படலாம்: எ�த்�க்காட்டாக, உங்கள் 
ெபா� ம�த்�வர் சிகிச்ைசயகம் இன்ெனா� 
ெபா� ம�த்�வர் சிகிச்ைசயகத்�டன் 
இைணந்�விட்டால் உங்கைளத் ெதாடர்� 
ெகாள்ள அைவ பயன்ப�த்தப்படலாம்.

உங்கள் ரகசியமான ேநாயாளித் தகவல்கைள 
யார் ஆராய்ச்சிக்காக�ம் திட்டமிட�க்காக�ம் 
பயன்ப�த்த ���ம்?

அவற்ைற NHS, உள்�ர் ஆைணயங்கள், 
பல்கைலக்கழக மற்�ம் ம�த்�வமைன 
ஆராய்ச்சியாளர்கள், ம�த்�வக் கல்�ாிகள், �திய 
சிகிச்ைசகைள ஆராய்ச்சி ெசய்�ம் ம�ந்� 
உற்பத்தி நி�வனங்கள் ஆகிேயார் 
பயன்ப�த்�கின்றனர். 

உங்கள் தர�கைளப் பகிர்வதில் பங்�ெபறாைம

ஆராய்ச்சி மற்�ம் திட்டமிட�க்காக உங்கள் 
ரகசியமான ேநாயாளித் தகவல்கைளப் பகிர்வதில் 
நீங்கள் பங்�ெபறாமல் இ�க்கலாம். அப்ேபா�ம் 
சில சமயங்களில் உங்கள் ரகசியமான ேநாயாளித் 
தகவல்கள் பயன்ப�த்தப்படலாம்: 
எ�த்�க்காட்டாக, ஒ� ெகாள்ைளேநாய் தாக்கி 
உங்க�க்� அல்ல� மற்றவர்களின் 
உடல்நலத்திற்� ஓர் அபாயம் இ�க்கக்��ய 
�ழல் நில�ம்ேபா�. இ�ந்தா�ம் நீங்கள் ஒ� 
�றிப்பான ஆராய்ச்சி ெசயல்திட்டத்தில் பங்ேகற்க 
ஒப்�தல் அளிக்கலாம்.

பங்�ெபறாைம உங்கள் கவனிப்ைப�ம் 
சிகிச்ைசைய�ம் பாதிக்�மா?

இல்ைல, உங்கள் ரகசியமான ேநாயாளித் 
தகவல்கள் உங்கள் தனிப்பட்ட கவனிப்�க்காகத் 
ெதாடர்ந்� பயன்ப�த்தப்ப�ம். பங்�ெபறாைம 
உங்கள் கவனிப்ைப�ம் சிகிச்ைசைய�ம் 
பாதிக்கா�. அப்ேபா�ம் நீங்கள் மலக்�டல் 
�ற்�ேநாய்க்கான த�திச் ேசாதைன ேபான்ற 
த�திச் ேசாதைனச் ேசைவக�க்� 
அைழக்கப்ப��ர்கள்.

அ�த்� நீங்கள் என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்?

உங்கள் ரகசியமான ேநாயாளித் தகவல்கள் 
பயன்ப�த்தப்ப�ம் விதம் �றித்� உங்க�க்�த் 
தி�ப்தியாக இ�ந்தால் நீங்கள் எ��ம் ெசய்யத் 
ேதைவயில்ைல.

உங்கள் ரகசியமான ேநாயாளித் தகவல்கள் 
ஆராய்ச்சி மற்�ம் திட்டமிட�க்காகப் 
பயன்ப�த்தப்பட நீங்கள் வி�ம்பவில்ைல 
என்றால், இைணயத்தில் அல்ல� ஒ� 
ெதாைலேபசிச் ேசைவ �லம் பா�காப்பாக 
விலகலாம்.

உங்கள் ேதர்ைவ நீங்கள் எந்த சமயத்தி�ம் மாற்றிக்ெகாள்ளலாம்.
ேம�ம் அறிய அல்ல� உங்கள் ேதர்ைவச் ெசய்ய nhs.uk/your-nhs-data-matters 

என்ற வைலப்பக்கத்திற்� வ�ைக தா�ங்கள் அல்ல� 0300 303 5678 என்ற எண்ைண அைழ�ங்கள்


