
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਤਹਾਸ  
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ 
ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਜੋ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਨ ੂੰ  ਵੂੰ ਡਣਾ 

ਜਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਣਾ ਸਿੇਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਤਖਆ 
ਕਰਨੀ 



ਜਾਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਣਾ 
ਜਜਨੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਨਹ ਾਂ ਹੀ ਜਬਹਤਰ  

ਤਜਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਤਰਕਾਰਡ ਤਵਚ ਹੈ ਉਸ ਨ ੂੰ  
ਤਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਿਾਹਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਤਵਖਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 
ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰ ਭਾਤਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਣ ਦੀ 
ਿਹੱਤਵਪ ਰਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਲ ਸਕੇਗੀ; ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ-ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, 

ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਖ ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਐਕਸ-ਰੇ।  
 

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰਕਾਰਡਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੂੰ ਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ 
ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 



ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਸੀ...  
ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ.ਪੀ. ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਜਰਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜਸਹਤ ਅਤੇ 
ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਪ ਰਾ ਜਰਕਾਰਡ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ  
ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਪਤਾ ਸੀ ਤਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹ,ੋ ਿਾਨਤਸਕ ਤਸਹਤ ਲਈ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਦੇ 
ਜਾਂ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਬਾਤਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਕਰਦੇ ਹ,ੋ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਐਿੂੰਬੁਲੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਵ,ੇ ਤਾਂ 
ਤਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹਨ?  
 ਤੁਹਾਡਾ ਸਥਾਨਕ ਐਨ.ਐਚ.ਐਸ. (NHS) ਇਹ ਿਤਹਸ ਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਕ ਤਜਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ-
ਭਾਲ ਤਵਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰ ਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਸਕਨ ਤਜਸ ਨਾਲ ਜੋ 
ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਨ, ਇਸੇ ਲਈ Your Care 
Connected  ਨ ੂੰ  ਪ ਰੇ ਬਰਤਿੂੰਘਿ, ਸੈਂਡਵੈਲ ਅਤੇ ਸੌਤਲਹਲ ਤਵਚ ਲਾਗ  ਕੀਤਾ ਜਾ ਤਰਹਾ ਹੈ। 
 
Your Care Connected ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਦ ਜੇ ਰਜਜਸਟਰਡ ਜਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਜਰਕਾਰਡ 
ਜਵਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਜਸ ਨਾਲ ਉਹ 
ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਬਹਤਰ, ਸੁਰੱਜਖਅਤ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਨ।  

 “Your Care Connected ਹੱਸਪਤਾਲ ਦੇ 
ਦੌਤਰਆਂ ਤੋਂ ਤਨਾਉ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ; ਇਕ 
ਤਸਸਟਿ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਲਈ, 

ਿੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਭਰੋਸੇਿੂੰ ਦ ਅਤੇ ਜ਼ਰ ਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਿੇਰੇ ਲਈ 

ਤਬਹਤਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਵਚ ਿਦਦ 
ਕਰੇਗਾ” 

ਏਤਡਿਅਨ, ਇਕ ਰੋਗੀ 

ਇਹ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਜਕਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ 
• ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਈ ਂ

ਤੇਜੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ   
    ਨਾਲ ਪਹੁੂੰਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ  
 
• ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਜਵੇਂ 

ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ   
   ਉਹਦੀ ਤਿਕਦਾਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ 
ਹੋਵੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ   
   ਐਲਰਜੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਤਵਚ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ   
   ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਪਛਲੀ ਵਾਰ 
ਜੀ.ਪੀ. ਪਿੈਕਤਟਸ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ  
   ਤਕਹੜੇ ਿੈਂਬਰ ਨੇ ਦੇਤਖਆ ਸੀ।  
 
• ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਤਖਆ 

ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤਵਚ ਸੁਧਾਰ 

 
• ਫਾਰਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਰਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਿਾਂ 

• ਬਜਾਏ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ.ਪੀ. ਤੁਹਾਡੇ 
ਤਰਕਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਤਹੱਸਾ ਲੈ   

   ਰਹੀਆਂ ਸੂੰ ਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਫੈਕਸ ਜਾਂ 
ਤਰਕਾਰਡੇਡ ਤਡਤਲਵਰੀ ਰਾਹੀਂ  
   ਭੇਜੇ (ਜੋ ਤਕ ਿੌਜ ਦਾ ਤਵਕਲਪ ਹੈ)  
 
• ਤਕਸੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਤਵਚ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਦੇਖ-

ਭਾਲ ਨ ੂੰ  ਪਹੁੂੰ ਚਾਣ ਦੇ  
   ਕਾਬਲ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ 

 



 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۔

ਸਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਏਗਾ 
ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਜਕਸੇ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਚੂੰ ਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 

ਹੈ 

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰਕਾਰਡ ਤੱਕ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਪਹੁੂੰ ਚ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ 
ਫਾਰਿਾਂ ਨ ੂੰ  ਭਰਨ ਤਵਚ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਭਰਨੇ ਹਨ, ਜੋ 
ਸਿਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਸਪਤਾਲ ਤਵਚ ਗੈਰ-

ਜ਼ਰ ਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਤਹਣ ਤਵਚ ਘਾਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 

ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਰਕਾਰਡਾਂ ਨ ੂੰ  ਵੂੰ ਡੋ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  ਬਚਾਉ 



ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਕੌਨ ਪਹੁੂੰ ਚ 
ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇਗਾ? 

ਉਹ ਕੀ ਦੇਖਣਗ?ੇ 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਤਲਖੇ ਗਏ ਤਕਸੇ ਵੀ ਇਕ ਸੂੰਗਠਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ 
ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਤਰਕਾਰਡ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਤਬਹਤਰ, ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 
ਤਵਚ ਿਦਦ ਤਿਲੇਗੀ: 

Your Care Connected ਤਸਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤਕ ਕਲੀਤਨਸ਼ੂੰਸ ਆਪਦਾ 
ਦੇ ਸਿੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਇਕ ਤਰਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਤਕ 
ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਂ, ਜਾਂ ਤਕ ਉਹ ਇਹ ਸਿਝਣ ਤਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਹਤ ਅਤੇ ਤੂੰ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ 
ਜ਼ਰ ਰੀ ਹੈ।  

ਤਸਹਤ ਦੇ ਿਾਹਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰਕਾਰਡ 
ਦੇ ਤਸਰਫ਼ ਉਨਹ ਾਂ ਤਹਤਸ਼ਆਂ ਨ ੂੰ  ਹੀ ਦੇਖਣਗੇ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਤਲਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ 
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ; ਇਸ ਨਾਲ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਲੇਗੀ, ਤਜਸ ਇਹ    
ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ:  

ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਤਕਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਤਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਜਵੇਂ ਤਕ ਖੋਜ, ਜਾਂ ਤਕਸੇ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ 
ਨ ੂੰ  ਤਦੱਤਾ/ਵੇਤਚਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਕਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਤਾਜਾ ਤਲਸਟ ਲਈ, ਤਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨ ੂੰ  
ਦੇਖੋ      www.midlandsyourcareconnected.nhs.uk. 

ਹਾਰਟਲੈਂਡ੍ਸ ਹੌਸਤਪਟਲ 

ਕਵੀਨ ਐਤਲਜਾਬੈਥ ਹੌਸਤਪਟਲ 

ਦ ਰਾਯਲ ਓਰਥੋਪੀਤਡਕ ਹੌਸਤਪਟਲ 

ਸੈਂਡਵੈਲ ਜਨਰਲ ਹੌਸਤਪਟਲ 

ਸੌਤਲਹਲ ਹੌਸਤਪਟਲ 

ਵੈਸਟ ਤਿਡਲੈਂਡਸ ਐਿੂੰਬੁਲੈਂਸ ਸਰਤਵਸ 

ਸਥਾਨਕ ਸਿੇਂ ਤੋਂ ਬਾਤਹਰ ਜੀ.ਪੀ. ਦੀਆਂ 
ਸੇਵਾਵਾਂ 

ਬਰਤਿੂੰਘਿ ਤਚਲਡਿੇਨੂੰ ਸ ਹੌਸਤਪਟਲ 

ਬਰਤਿੂੰਘਿ ਕਤਿਯ ਤਨਟੀ ਹੈਲਥਕੇਅਰ 

ਬਰਤਿੂੰਘਿ ਐਡਂ ਸੌਤਲਹਲ ਿੈਂਟਲ ਹੈਲਥ 
ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਿਸਟ 

ਬਰਤਿੂੰਘਿ ਤਵਿੂੰ ਸ ਹੌਸਤਪਟਲ 

ਬਰਤਿੂੰਘਿ ਤਸਟੀ ਹੌਸਤਪਟਲ 

ਗੱੁਡ ਹੋਪ ਹੌਸਤਪਟਲ 

ਡਾਕਟਰੀ ਤਰੀਕੇ 

ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਖੀਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ 

ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਉਿਰ, ਤਲੂੰ ਗ 
ਆਤਦ) 

ਕਿਜੋਰ ਬੱਤਚਆਂ ਜਾਂ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ 
ਦੁਰਤਵਹਾਰ ਨਾਲ ਸੂੰ ਬੂੰ ਤਧਤ ਤਚੂੰ ਤਾਵਾਂ 

(ਜੇਕਰ ਲਾਗੁ ਹੋਣ) 

ਐਲਰਜੀ 

ਦਵਾਈਆਂ 

ਹੌਸਤਪਟਲ ਤਵਚ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ 

ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ੂੰ ਸ ਅਤੇ ਇਿੁਨਾਈਜੇਸ਼ਨੂੰ ਸ 

ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 

ਬੀਿਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਣਾ 

ਇਲਾਜ 

 



 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۔

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ 
ਸੁਰੱਜਖਆ ਕਰਨੀ 

ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ 

ਤਸਰਫ਼ ਰਤਜਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦੇ ਿਾਹਰ ਹੀ 
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤਰਕਾਰਡਾਂ ਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ 
ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਿੇਸ਼ਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੂੰਗਣਗੇ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ, ਇਕ 
ਤਾਲਾਬੂੰ ਦ ਨੇਟਵਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੂੰ ਚ ਨ ੂੰ  ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 
ਤਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਨਸ਼ਤਚਤ ਹੋਵੇ ਤਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੇਸ਼ਾਂ 

ਿੁੂੰ ਿਤਕਨ ਉਚੇਰੇ ਿਾਪਦੂੰਡ ਤੇ ਸੁਰੱਤਖਅਤ ਰਹੇ। ,  
 
ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੂੰ ਡੁੂੰ ਗੇ ਉਹਨ ੂੰ  ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਜਖਰ ਰਜਖਆ 

ਜਾਵੇਗਾ।  

 



ਕੀ ਵੂੰ ਜਡਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹ?ੈ 

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਣ 

Your Care Connected ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਜਰਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਰ ਕੁਝ ਵੂੰ ਡਦਾ ਨਹੀਂ 
ਹੈ। 
ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਤਕਉਂਤਕ ਰੋਗੀ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਤਕਸੇ ਵੀ ਸੂੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੂੰ ਡਣ 
ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਿੂੰ ਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸਦੇ ਤਸੱਟੇ ਵਜੋਂ,Your Care 
Connected ਹੇਠ ਤਲਤਖਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੂੰ ਡਦਾ ਹੈ: 

ਜਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: ਇਹ ਤਲਸਟ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਜਸ ਨਾਲ ਸੂੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਵੂੰ ਡਣ ਬਾਰੇ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਿਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਤਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨ ੂੰ  ਦੇਖੋ ਜੋ ਉਸ 
ਵੇਲੇ ਵੂੰ ਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਜੋ ਤਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਤਰਹਾ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ Your Care 
Connected ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰ ਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਹਤ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕੋਂ ਤਕ 
ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਵੇਂ ਪਹੁੂੰ ਚ 
ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  
 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਨਾਲ ਵੂੰ ਡਣ ਤਵਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਗਾਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਪਛਲੇ ਸਫੇ 
ਤੇ ਤਲਖੇ ਗਏ ਤਕਸੇ ਵੀ ਸੂੰਗਠਨ ਤੇ ਜਾਵੋਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਤਰਕਾਰਡ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿੂੰਗਣਗੇ। 
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਜਹਰ ਆਣਾ 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Your Care Connected ਤੋਂ ‘ਬਾਤਹਰ ਆ ਜਾਣ’ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਿ 
ਡਾਕਟਰੀ ਪਿੈਕਤਟਸ ਹੀ ਇਲੈਕਟਿੋਤਨਕਲੀ ਤਰਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਤਕਰਪਾ ਕਰ 
ਕੇ ਇਨਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇ ਤਕ ਬਾਤਹਰ ਆਣ ਦਾ ਿਤਲਬ ਹੈ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਕਾਰਡ ਤਬਲਕੁਲ ਵੀ 
ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਦੇ ਸਿੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ। 

 

ਆਈ.ਵੀ.ਐਫ਼. ਟਿੀਟਿੈਂਟ 

ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ. ਅਤੇ ਏਡਜ਼ 

ਲੈੈੰਤਗਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਬੀਿਾਰੀਆਂ 

ਲੈਂਤਗਕ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧੀ ਿੁੜ ਤਨਰਧਾਰਣ ਕਰਨਾ 

ਗਰਭਾਵਸਥਾ ਨ ੂੰ  ਖ਼ਤਿ ਕਰਨਾ 

ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਤਰਕਾਰਡ ਤੋਂ ਿੁਫ਼ਤ ਟੈਕਸਟ 



 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۔

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ 
ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਂਗ?ੇ 

ਤਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨ ੂੰ  ਦੇਖੋ  
MidlandsYourCareConnected.nhs.uk 

ਤਵਕਲਤਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਿ ਨ ੂੰ  ਈ-ਿੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ
InfoMidlandsYourCareConnected@nhs.net 

ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੁਫ਼ਤਫੋਨ ਨੂੰ ਬਰ 0333 150 3388 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 

ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਕਾਸ਼ਨ ਨ ੂੰ  ਬਿੇਲ, ਵੱਡੀ ਛਪਾਈ, 
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ (ਪਹੁੂੰਚ ਵਾਲੇ 
ਟੈਕਸਟ ਆਕਾਰ) ਤਵਚ ਪਿਸਤੁਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਕਈ ਹੋਰ ਦ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤਵਚ 
ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤਕਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨ ੂੰ  
ਸੂੰ ਪਰਕ ਕਰੋ।  


