
તમારો તબીબી 
ઈતતહાસ તમાર ું  જીવન 

બચાવી શકે છે 
તમને મળતી સુંભાળમાું સ  ધારા કરવા માટે માહહતીની 

આપ-લે કરવી 

જીવનો બચાવે છે સમય બચાવે છે માહિતીન ું રક્ષણ કરે છે 



જીવનો બચાવે છે 
જેટલી વધારે માહહતી એટલ ું વધારે સાર ું  

આરોગ્ય વ્યવસાયયકોને તમારા જીપીના રેકોર્ડમાું રાખેલી 
માહિતી જોવા દેવાથી તેમને અગત્યની અને સુંભવતઃ જીવન 
બચાવી શકે તેવી માહિતી મળશે; તેનાથી લોિીની તપાસ 
અને એક્સ-રે જેવી તપાસ બબનજરૂરી રીતે દોિરાવવી નહિ 
પર્ે. 
 
તમારી તબીબી નોંધોની આપ-લે કરવાથી તમાર ું  જીવન 
બચાવી શકાય છે. 



શ ું તમને ખબર હતી... 
તમારા જીપી પાસેના તબીબી રેકોર્ડ તમારા આરોગ્ય અને 
તુંદ રસ્તીના સૌથી સુંપણૂડ રેકોર્ડ િોય છે. 

પરુંત   તમને એ ખબર િતી કે તમે જ્યારે િોસ્સ્પટલ જાવ, માનયસક આરોગ્યની 
સેવા અથવા કામના કલાકો યસવાયના સમયે આપવામાું આવતી સેવા મેળવો, 
અથવા તમને જ્યારે એમ્બ્ય લન્સની જરૂર પર્ે ત્યારે તમારી સારવાર કરતાું 
લોકો તમારા તે રેકોર્ડ મેળવી શકતાું નથી? 

  
તમારી સ્થાયનક એન.એચ.એસ.ને લાગે છે કે તમારી સુંભાળમાું સુંકળાયેલ લોકો 
તમારા યવશેની અગત્યની માહિતી જોઈ શકવાું જોઈએ, જેથી તમને મળતી 
તબીબી સુંભાળમાું સ ધારા કરવામાું મદદ થાય અને આથી બયમિંગિમ, સેન્ર્વેલ 
અને સોબલિલમાું Your Care Connectedનો અમલ કરવામાું આવી રહ્યો છે.  

 
Your Care Connectedથી ડોક્ટરો, નસો તેમજ તમારી સુંભાળ રાખનારાું 
નોંધાયેલાું અન્ય આરોગ્ય વ્યવસાતયકો તમને બહતેર, વધ  સલામત સુંભાળ 
પરૂી પાડવા માટે તમારા જીપીના રેકોડડમાું રાખેલ માહહતી તમારી પરવાનગી 
લઈને જોઈ શકશે. 

" Your Care Connectedથી િોસ્સ્પટલની 
મ લાકાતોનો તનાવ ઘણો બધો ઓછો થઈ 
જશ;ે મારી વાત જણાવવા માટે એક જ પદ્ધયત 
િોવાથી, મારા યવશેની તમામ ભરોસાપાત્ર અને 
આવશ્યક માહિતી પરૂી પાર્વાથી મને બિતેર 
સુંભાળ પરૂી પાર્વામાું મદદ થશ“ે 

 
એહિઅન, દદી 

આનાથી તમને કેવી રીતે મદદ થાય છે 
- તમારી તબીબી માહિતી વધ  ઝર્પથી 

અને સિલેાઈથી મેળવી શકવી, જે તમાર ું 
જીવન બચાવી શકે છે  

- તમે કઈ દવાઓ લો છો અને કેટલા 
પ્રમાણમાું, તમને કોઈ એલજીઓ છે કે 
નહિ, તમે કરાવેલ કોઈ તાજેતરની 
તબીબી તપાસોનાું પહરણામો, તમે 
જીપીની પ્રેક્ટીસમાું કયા કમડચારી સભ્યને 
છેલ્લે મળયાું િતાું વગેરે જેવી માહિતી 
પરૂી પાર્ે છે 

- તમારી સુંભાળની સલામતી અને 
ગ ણવત્તામાું સ ધારો કરે છે 

- ફોમ્બસડ ભરવામાું ઓછો સમય વીતે છે 

- ભાગ લેતી સુંસ્થાઓમાું તમારા જીપી 
ફેક્સ અથવા રેકોરે્ર્ હર્બલવરી 
મારફતે તમારા રેકોર્ડ મોકલી આપે 
(જે િાલમાું કરવામાું આવે છે), તેના 
કરતાું આ વધારે સ રબક્ષત છે 

- ઈમર્જન્સીમાું વધારે સલામતીપવૂડક 
સુંભાળ પરૂી પાર્ી શકાય છે 



 زندگیاں بچانا
 جتنی معلومات ہوں گی اتنا ہی بہتر ہو گا

صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ وروں کو 

اجازت دینا کہ وہ آپ کے        جی پی  کے پاس 

جو معلومات ہیں انہیں دیکھ سکیں اس سے انہیں  

اہم  اور ممکنہ زندگی بچانے والی معلومات 

حاصل ہوں گی ؛  اس سے غیر ضروری دوبارہ 

ٹیسٹس کروانے کو کم کرنے میں بھی مدد ملے 
 گی، جیسے کہ بلڈ ٹیسٹس اور ایکسریز ہیں۔

સમય બચાવે છે 
સમય બગાડવાન ું કોઈને ગમત ું નથી 

તમારી તબીબી માહિતી વધારે ઝર્પથી મેળવી 
શકવાથી તમારે ભરવાું પર્તાું ફોમ્બસડન  ું પ્રમાણ ઓછું 
થઈ જશે, રાિ જોવાનો સમય ઘટી જશે અને 
િોસ્સ્પટલમાું બબનજરૂરી રોકાણો ઓછાું થશે.  

 
તમારા તબીબી રેકોર્ડડસની આપ-લે કરીને સમય 
બચાવો. 



તમારી માહહતી કોણ મેળવી શકશે? 

તેઓ શ ું જોશે? 

તમે જ્યારે નીચેનામાુંથી કોઈ પણ સુંસ્થામાું જશો, ત્યારે તમારી સારવાર કરતી 
વ્યસ્ક્ત Your Care Connectedનો ઉપયોગ કરીને તમારા જીપીના રેકોર્ડમાુંથી 
માહિતી જોવા માટે તમારી પરવાનગી માગશે. આનાથી તમને બિતેર, વધ  
સલામત સુંભાળ પરૂી પાર્વામાું મદદ થશેઃ  

Your Care Connectedનો ઉપયોગ કરીને માત્ર તમારી પરવાનગી લઈને જ 
અને તમને સીધી સુંભાળ પરૂી પાર્વા માટે જ તમારી માહિતી જોઈ શકાય છે. 
કૃપા કરીને નોંધ લેશો કે ઈમર્જન્સીની પહરસ્સ્થયતમાું, દાખલા તરીકે તમે બેિોશ 
િો અથવા વાતચીત કરી શકો તેમ ન િો, અથવા તેમને લાગે કે તમારા 
આરોગ્ય અને તુંદ રસ્તી માટે આવશ્યક છે તો ક્લીનીશ્યનો તમારી પરવાનગી 
યવર દ્ધ જઈ શકે છે.  

તમારી સારવાર કરનારાું આરોગ્ય વ્યવસાયયકો તમારા તબીબી રેકોર્ડના માત્ર 
નીચે જણાવેલ ભાગો જ જોશે અને તમારી પરવાનગી લઈને જ; જો તમે તેમને 
તમારા રેકોર્ડ જોવા દેશો તો તેનાથી તેમને ઘણી બધી અગત્યની માહિતી મળી 
શકશે, જેમ કેઃ 

તમારી માહિતીનો ઉપયોગ, સુંશોધનો જેવા બીજા કોઈ િતે  સર કરવામાું આવશે નહિ, અથવા 
તે ત્રીજા પક્ષને આપવામાું/વેચવામાું આવશે નહિ. કોઈ પણ ફેરફારો અથવા અદ્યતન યાદી 
માટે, કૃપા કરીને અમારી આ વેબસાઈટ જ ઓ www.midlandsyourcareconnected.nhs.uk. 

• બયમિંગિમ બચલ્િન્સ િોસ્સ્પટલ 
• બયમિંગિમ કમ્બયયૂનટી િલે્થકેર 
• બયમિંગિમ એન્ર્ સોબલિલ મેન્ટલ 
િલે્થ ફાઉન્ર્ેશન ટ્રસ્ટ 

• બયમિંગિમ યવમેન્સ િોસ્સ્પટલ 
• બયમિંગિમ યસટી િોસ્સ્પટલ 
• ગ ર્ િોપ િોસ્સ્પટલ 

• િાટડલેન્્સ િોસ્સ્પટલ 
• ક્વીન એબલઝાબેથ િોસ્સ્પટલ 
• ધ રોયલ ઓથોપીર્ીક િોસ્સ્પટલ 
• સેન્ર્વેલ જનરલ િોસ્સ્પટલ 
• સોબલિલ િોસ્સ્પટલ 
• વેસ્ટ યમર્લેન્્સ એમ્બ્ય લન્સ સયવિસ 
• કામના કલાકો યસવાયના સમયની 

સ્થાયનક જીપીની સેવાઓ 

• એલજીઓ 
• દવાઓ 
• િોસ્સ્પટલમાું દાખલા અને રીફરલો 
• વેક્સીનો અને રસીઓ 
• તપાસનાું પહરણામો 
• યનદાનો  
• સારવાર 

• તબીબી પ્રહિયાઓ 
• જીવનના અંત સમયની ઈચ્છાઓ 
• ભૌગોબલક માહિતી (ઉંમર, બલિંગ 
વગેરે) 

• અરબક્ષત બાળકો અથવા પ ખ્ત 
લોકોની િરેાનગતીને લગતી બચિંતાઓ 
(લાગ  પર્ત  ું િોય તો) 



 زندگیاں بچانا
 جتنی معلومات ہوں گی اتنا ہی بہتر ہو گا

صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ وروں کو 

اجازت دینا کہ وہ آپ کے        جی پی  کے پاس 

جو معلومات ہیں انہیں دیکھ سکیں اس سے انہیں  

اہم  اور ممکنہ زندگی بچانے والی معلومات 

حاصل ہوں گی ؛  اس سے غیر ضروری دوبارہ 

ٹیسٹس کروانے کو کم کرنے میں بھی مدد ملے 
 گی، جیسے کہ بلڈ ٹیسٹس اور ایکسریز ہیں۔

 وقت بچانا
 کسی کو بھی وقت ضائع کرنا پسند نہیں ہے

آپ کی طبی معلومات تک جلد رسائی سے مدد 

ملی گی کہ ان فارموں کی تعداد کو کم کیا جا 

سکے جو آپ کو پر کرنے ہوتے ہیں، انتظار 
 کرنے کے اوقات کو کم کیا  اور ہسپتال میں غیر 

۔قیام کو کم کیا جا سکےگاضروری   
 

آپ کے طبی ریکارڈز کو آپس میں تقسیم کرنا 
 اور وقت بچانا۔

માહહતીન ું રક્ષણ કરે છે 
ગ પ્તતાની અગત્યતા 

માત્ર નોંધાયેલાું આરોગ્ય સુંભાળના વ્યવસાયયકો જ 
તમારા તબીબી રેકોર્ડ જોઈ શકે છે અને તેમ કરતાું 
પિલેાું તેઓ િુંમેશાું તમારી પરવાગની માગશે. બીજ ું શ ું 
જોઈએ, તેમણે આ માહિતી તાળાબુંધ નેટવકડ મારફતે 
મેળવવાની રિશેે જેથી તમારી માહિતીન ું સુંભવતઃ 
સવોચ્ચ ધોરણો મ જબ રક્ષણ કરવાની ખાતરી રિ.ે 

 
તમે આપશો તે માહહતીન ું હુંમેશાું રક્ષણ કરવામાું 
આવશે. 



શેની આપ-લે કરવામાું આવતી નથી? 

તમારી માહહતી, તમારી પસુંદગી 

Your Care Connected તમારા જીપીના રેકોડડમાુંથી બધી તવગતોની 
આપ-લે કરત  ું નથી. 
આન ું કારણ એ છે કે અમે દદીઓની ગ પ્તતા તેમજ સુંવેદનશીલ માહિતીની 
આપ-લે કરવા ઉપરની રાષ્ટ્રટ્રય માગડદયશિકાન ું પાલન કરીએ છીએ.. આના 
પહરણામે Your Care Connected િાલમાું નીચેનાને લગતી માહિતીની આપ-લે 
કરત  ું નથીઃ 

કૃપા કરીને નોંધ લેશોઃ સુંવેદનશીલ માહિતીની આપ-લેને લગતી રાષ્ટ્રટ્રય માગડદયશિકામાું થતા 
ફેરફારો અન સાર આ યાદીમાું પણ ફેરફાર કરવામાું આવી શકે. તમારી સારવાર કરતી વ્યસ્ક્ત 
Your Care Connectedનો ઉપયોગ કરીને જ્યારે તમારા રેકોર્ડ મેળવે ત્યારે કઈ માહિતી તેમને 
આપવામાું આવતી નથી તેની અદ્યતન યાદી માટે કૃપા કરીને અમારી વેબસાઈટ જ ઓ. 

તમારા આરોગ્ય સુંભાળની વાત આવે ત્યારે, તમારી તબીબી માહિતી કોણ જોઈ 
શકે, ક્યારે જોઈ શકે અને તેઓ તે ક્યારે મેળવી શકે તેની પસુંદગી કરવાની 
તમને સત્તા છે.  

 
જો તમે તમારી સારવાર કરનાર સાથે તમારી તબીબી માહિતીની આપ-લે 
કરવા માટે રાજી િો, તો તમારે બીજ ું કશ ું કરવાની જરૂર નથી. જો તમે આગળના 
પાને આપેલમાુંથી કોઈ સુંસ્થામાું જશો, તો તમારી સારવાર કરનાર વ્યસ્ક્ત 
તમારા રેકોર્ડ જોવા માટે તમારી પરવાનગી માગશે.  

ભાગ ન લેવો 
જો તમે Your Care Connected માું 'ભાગ નહિ લેવાન ું' (બિાર નીકળી જવાન ું) 
નક્કી કરશો, તો માત્ર તમારી પોતાની મેહર્કલ પ્રેક્ટીસ તમારા રેકોર્ડ 
ઈલેક્ટ્રોયનક રીતે મેળવી શકશે, કૃપા કરીને યાદ રાખશો કે આમાું ભાગ નહિ 
લેવાથી તમારા રેકોર્ડ સાવ જ મેળવી નહિ શકાય, ઈમર્જન્સીની સ્સ્થયતમાું પણ 
નહિ.  

 
 

• આઈ.વી.એફ.ની સારવાર 
• એચ.આઈ.વી. અને એઈ્સ 
• જાયતય રીતે એકબીજામાું ફેલાતા 

ઈન્ફેક્શનો 

• લૈંબગક રીતે કરવામાું આવેલા 
ફેરફારો 

• ગભડપાત 
• જીપીના રેકોર્ડમાુંથી મોકલવામાું 

આવેલ મફત ટેક્સ્ટ 



 زندگیاں بچانا
 جتنی معلومات ہوں گی اتنا ہی بہتر ہو گا

صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ وروں کو 

اجازت دینا کہ وہ آپ کے        جی پی  کے پاس 

جو معلومات ہیں انہیں دیکھ سکیں اس سے انہیں  

اہم  اور ممکنہ زندگی بچانے والی معلومات 

حاصل ہوں گی ؛  اس سے غیر ضروری دوبارہ 

ٹیسٹس کروانے کو کم کرنے میں بھی مدد ملے 
 گی، جیسے کہ بلڈ ٹیسٹس اور ایکسریز ہیں۔

 وقت بچانا
 کسی کو بھی وقت ضائع کرنا پسند نہیں ہے

آپ کی طبی معلومات تک جلد رسائی سے مدد 

ملی گی کہ ان فارموں کی تعداد کو کم کیا جا 

سکے جو آپ کو پر کرنے ہوتے ہیں، انتظار 
 کرنے کے اوقات کو کم کیا  اور ہسپتال میں غیر 

۔قیام کو کم کیا جا سکےگاضروری   
 

آپ کے طبی ریکارڈز کو آپس میں تقسیم کرنا 
 اور وقت بچانا۔

 معلومات کاتحفظ  کرنا
 رازداری کی اہمیت

صرف رجسٹرڈ شدہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور آپ 

کے طبی ریکارڈز دیکھ سکتے ہیں اور ایسا کرنے سے پہلے وہ 

ہمیشہ اجازت طلب کریں گے۔ مزید یہ کہ، رسائی صرف ایک تاال 

بند نیٹ ورک کے ذریعے فراہم کی جاتی ہے تاکہ یقینی بنایا جا 

سکے کہ آپ کی معلومات ہمیشہ  ممکنہ  اعلی ترین معیار کے 
ہیںمطابق  محفوظ   

 
آپ جو معلومات آپس میں تقسیم کریں گے ان کا ہمیشہ تحفظ کیا 

 جائے گا۔

વધ  જાણવા માગો 
છો? 

કૃપા કરીને જ ઓ MidlandsYourCareConnected.nhs.uk 

અથવા, તમે ટીમને અિીં ઈમેઈલ કરી શકો છો 
InfoMidlandsYourCareConnected@nhs.net 

અથવા તેમને મફત ફોન 0333 150 3388 પર ફોન કરો 

અમે અમારાું પ્રકાશનો બ્રેઈલ 
(અંધબલયપ)માું, મોટા અક્ષરોમાું છપાયેલ, 
સિલેાઈથી વાુંચી શકાય તેવા લખાણ 
(ઈઝી રીર્) સ્વરૂપમાું બનાવી શકીએ 
છીએ. અનેક જ દી જ દી ભાષાઓમાું પણ 
માહિતી ઉપલ્ધ કરાવી શકાય છે. 
વધ  માહિતી માટે કૃપા કરીને અમારો 
સુંપકડ કરો.  


