
NHS كے ليے آپ كا ڈيٹا اہم ہے 
[Your Data Matters]

كی  آپ  معلومات  متعلق  سے  نگہداشت  اور  صحت  كی  آپ 
كی  كرنے، آپ  تشخيص  بنانے، جلد  بہتر  كو  نگہداشت  انفرادی 

پر  معالجوں  نئے  اور  كرنے  وضع  منصوبہ  خدمات  كا  مقامی 
�يںـ  كرتی  مدد  ہماری  ميں  كرنے  تحقيق 

كيسے  كو  ڈيٹا  اس  كہ  تھا  گيا  بنايا  سخت  كو  ضابطوں  بابت  مئی 2018 ميں، اس 
كی  ہےـ NHS مريضوں  سكتا  جا  كيا  نہيں  اور  كيسے  ہے  سكتا  جا  كيا  استعمال 

عہد  پابند  ليے  كے  ر�نے  واضح  بالكل  ميں  بارے  اس  اور  ركھنے  محفوظ  كو  معلومات 
ہےـ جاتا  كيا  طرح  كس  استعمال  كا  ڈيٹا  كہ  ہے 

معلومات  خفيہ  كی  آپ  آيا  كہ  ہے  حاصل  حق  كا  كرنے  فيصلہ  ميں  بارے  اس  كو  آپ 
�يںـ  سكتی  جا  كی  استعمال  ليے  كے  بندی  منصوبہ  اور  تحقيق  مريض 

nhs.uk/your-nhs-data-matters :كريں م�حظہ  ليے  كے  معلومات  مزيد 

اپنے ڈيٹا ســے متعلق حقوق كے بارے ميں مزيد معلومات كے ليے
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كريں م�حظہ  مہم 



معلوماِت مريض  خفيہ  كی  آپ  آيا  كہ  ہے  حاصل  حق  كا  كرنے  فيصلہ  ميں  بارے  اس  كو  آپ 
�يںـ سكتی  جا  كی  استعمال  ليے  كے  بندی  منصوبہ  اور  تحقيق 

ہے جاتا  كيا  طرح  كس  كا  استعمال  ڈيٹا  كے  آپ 

آپ كی صحت اور نگہداشت كی معلومات كا استعمال آپ كی 
انفرادی نگہداشت كو بہتر بنانے كے ليے كيا جاتا ہےـ  ان كا 
استعمال نئے معالجوں  پر تحقيق ميں،  يہ طے كرنے ميں كہ 

جی پی كلينكوں كو كہاں ركھا جائے اور آپ كے مقامی 
ہسپتال ميں ڈاكٹروں اور نرسوں كی تعداد كا منصوبہ بنانے ميں 
ـ جہاں كہيں ممكن ہوتا  ہماری مدد كے ليے بھی كيا جاتا ہے

ہے ہم ايسے ڈيٹا كا استعمال كرنے كی كوشش كرتے �يں جس 
سے آپ كی شناخت نہ ہوتی ہو، ليكن بعض اوقات آپ كی 

خفيہ معلومات مريض كا استعمال كرنا ناگزير ہو جاتا ہےـ

�يں؟ كيا  معلوماِت مريض  خفيہ 

كی  آپ  اور  �يں  كرتی  شناخت  كی  آپ  مريض  معلومات  خفيہ 
بت�تی  كچھ  ميں  بارے  كے  ع�ج  يا  صحت، نگہداشت 

كرتے  توقع  كی  جانے  ركھے  خفيہ  كو  معلومات  ان  آپ  �يںـ 
ہوتی  شناخت  كی  آپ  صرف  سے  جن  معلومات  ايسی  �يںـ 

معلومات  خفيہ  انہيں  پتہ، تو  اور  نام  كا  آپ  ہو، جيسے 
بھی  ابھی  استعمال  كا  ان  اور  ہے  جاتا  كيا  نہيں  شمار  مريض 

پی  جی  كی  آپ  پر، اگر  طور  كے  ہے: مثال  سكتا  جا  كيا 
تو  ہے  رہی  ہو  ضم  ساتھ  كے  پريكٹس  ديگر  كسی  پريكٹس 

ليےـ كے  كرنے  رابطہ  سے  آپ 

معلوماِت  خفيہ  كی  آپ  ليے  كے  بندی  منصوبہ  اور  تحقيق 
ہے؟ سكتا  كر  كون  استعمال  كا  مريض 

اور  حكام، يونيورسٹی  استعمال NHS، مقامی  كا  ان 
كمپنيوں  ساز  دوا  اور  كالجوں  محققين، طبی  كے  ہسپتال 

تحقيق  پر  معالجوں  نئے  كہ  جو  ہے  سكتا  جا  كيا  ذريعہ  كے 
�يںـ   رہی  كر 

كرنا  فيصلہ  كا  كرنے  نہ  شامل  كو  ڈيٹا  اپنے 

اور تحقيق  كو  مريض  معلومات  خفيہ  اپنی  آپ 
فيصلہ كا  كرنے  نہ  شامل  ليے  كے  بندی  منصوبہ 

سكتے بن  حاالت  ايسے  باوجود  كے  اس  �يںـ  سكتے  كر 
استعمال كا  مريض  معلومات  خفيہ  كی  آپ  ميں  جن  �يں 

كے  مرض  وبائی  پر، كسی  طور  كے  ہے: مثال  جاتا  ليا  كر 
خطرہ كو  صحت  كی  لوگوں  ديگر  يا  آپ  ميں  جس  دوران 

ريسرچ  سائنٹفك  كسی  بھی  اب  آپ  ہےـ  سكتا  ہو 
دے رضامندی  ليے  كے  ہونے  شامل  ميں  پروجيكٹ 

�يںـ  سكتے 

ع�ج اور  نگہداشت  كی  آپ  فيصلہ  يہ  كا  كرنے  نہ  شامل  كيا 
گا؟ كرے  متاثر  كو 

بھی  اب  استعمال  كا  مريض  معلومات  خفيہ  كی  نہيں، آپ 
نہ  شامل  گاـ  جائے  كيا  ليے  كے  نگہداشت  انفرادی  كی  آپ 

كو  ع�ج  كے  آپ  اور  نگہداشت  كی  آپ  فيصلہ  كا  كرنے 
كی  اسكريننگ  بھی  اب  كو  آپ  گاـ  كرے  نہيں  متاثر 

معدے  پر  طور  كے  گا، مثال  جائے  ب�يا  ليے  كے  خدمات 
ليےـ  كے  اسكريننگ  كی  كينسر  كے 

چا�يے؟ كرنا  كيا  آگے  كو  آپ 

مريض معلومات  خفيہ  كی  آپ  ميں  انداز  جس  آپ  اگر 
كو آپ  تو  �يں  خوش  سے  اس  ہے  جاتا  كيا  استعمال  كا 

ہےـ  نہيں  ضرورت  كی  كرنے  بھی  كچھ 

كا  مريض  معلومات  خفيہ  كی  آپ  كہ  �يں  چا�تے  آپ  اگر 
تو  جائے  كيا  نہ  ليے  كے  بندی  منصوبہ  اور  تحقيق  استعمال 
خدمت  فونك  ٹيلی  ايك  يا  الئن  آن  ميں  انداز  محفوظ  آپ 

�يںـ سكتے  كر  فيصلہ  كا  ہونے  نہ  شامل  ذريعہ  كے 

�يںـ  سكتے  كر  تبديل  فيصلہ  اپنا  بھی  كبھی  آپ 
 nhs.uk/your-nhs-data-matters كے  ليے كرنے  فيصلہ  اپنا  يا  ليے  كے  معلومات  مزيد 

كريں كال  يا 5678 303 0300 پر  كريں  م�حظہ 
v1 5/18


