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 کرنا  ئریش کو ڻا یڈ  ںیم  ئریک  لتھیہ
معلومات جمع اور   ںیصحت کے بارے م یذات یتو آپ ک ںیالتے ہ فیکے پاس تشر شنلیپروف ئریک  لتھیجب آپ ہ

کے   شنلزیپروف  ئریک  لتھیہ کے طور پر سمجھا جاتا ہے۔  کارڈیر ای یہسڻر یطب ی۔ اسے آپ کںیہ یجات یک کارڈیر
 ںینگہداشت کے بارے م  یآپ ک اورصحت کو سمجھنے  یآپ ک ںیتاکہ انھ وتا ہےہ دیمف  کھنایکو د کارڈیاس ر ےیل
 مدد ملے۔ ںیکرنے م صلےیف

۔ ےہ ا جات ایک جمعسسڻم پر  وڻریکمپ عام طور پر انھیںجاتے تھے اب  ےیکاغذ پر فائل ک کارڈیکے ر ضوںیمر پہلے
جا رہا  ایک ئریکو کس طرح استعمال اور ش ڻایڈ یکہ ذات ںیہ  یخدشات بھ ںیاس بارے م کنیل ںیاس کے کچھ فائدے ہ

مختلف ممالک کے   ہ یہے۔  یکام کرت سےیک  ئرنگیش  ڻایہے کہ ڈ یاس بات کا جائزه فراہم کرت ٹی ش کٹیف ہیہے۔ 
  نای۔ اس کا مقصد ان اہم سواالت کے جوابات دیںہ ہدایات  یمخصوص معلومات فراہم کرنے کے بجائے عموم ےیل

 ۔ںیہو سکتے ہ ںیاور نظم کرنے کے بارے م نگ ئری ش یک ڻایہے جو آپ کے ڈ

 

 جائے گا؟  ا یاستعمال ک  سےی ک و معلومات ک ی ریم

صحت سے متعلق معلومات جمع اور استعمال  یآپ ک ےیکو سمجھنے کے ل یہسڻر یطب یآپ ک اکاریمہ  ئریک  لتھیہ
شخص کے  یجا سکتا ہے تاکہ مختلف سروسز کس ایک ئری ش انی۔ معلومات کو مختلف سسڻمز کے درمںیکرتے ہ 

تھراپسٹ   ویآپ کے فز ایکنسلڻنٹ   کےآپ  ںیسپتال ما۔ مثال کے طور پر آپ کا ڈاکڻر ںیسک کھیکو د کارڈیر یطب
کا مکمل جائزه   یہسڻر یطب یکر سکتا ہے۔ آپ ک ئریمعلومات کو ش ںیدورے کے بارے م ہیکے ساتھ آپ کے حال

  ںیہو سکتا ہے۔ اس سے اپائنڻمنڻس م دیمفحقیقی طور پر  ےیکے ل شنلزیشامل تمام پروف ںینگہداشت م  یآپ ک نایل
 ہے۔  اثابت ہو سکت یمتیبہت ق ںیحاالت م  ینگامہ یہ ہے اور یمدد مل سکت ںیوقت بچانے م 

معلومات  یصحت ک ےیکے ل آگاہی دیمز ںیکے بارے م وںیمار یاور ب قیتحق یعالج ک ایآالت  ات،یادو ینئ
عام   ںی۔ اس معلومات مںیاکڻھا کرتے ہ  ڻایکا ڈ ضوںی مر ںیم  سیب ڻایڈ یمرکزایک ۔ بہت سے ممالک ںیہ یضرور

سے نہ  یآسان شناخت یک  لوگوںسے  ڻای۔ تاکہ ڈںیہوتے ہ ںینام اور پتے شامل نہ کہ  سےیج التیتفص یطور پر ذات
  ئریش  ےیکرنے کے ل  قیاور ہسپتالوں کے سائنس دانوں کے ساتھ اہم تحق وںی ورسڻیون ی ےہو سکے۔ اس کے بعد اس

 جا سکتا ہے۔ ایک
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جا  ایک ئری ش یبھ نیاداروں کے ماب یرونیخدمات کے ساتھ اور مختلف ب یصحت ک ںیکو دوسرے ممالک م  ڻایاس ڈ
 اتیادو یپر کام کرنے وال وںیانشورنس کمپن  لتھیہ ایسکتا ہے۔ مثال کے طور پر کچھ صحت کے ادارے نئے عالج 

ان   ،کارڈیر طبیملک کے  یکہ کس  سےیڻس، جیس  ڻای۔ بڑے ڈںیہ  یسکت چیب ڻایکو ڈ وںیکرنے (دواساز) کمپن اریت
 ہے۔ یپڑت یکرن یگ یادائ ےیکے ل یان تک رسائ ںیجنہ  ںیہ یمتیبہت ق ےیاداروں کے ل یتجارت

 نہ کرنے کا انتخاب کر سکتا ہوں؟   ئری کو ش ڻایاپنے ڈ  ںی م  ایک

۔ کچھ صحت کے ادارے آپ سے  ںینہ  ایجا سکتا ہے   ایک  ئریش ڻایآپ کا ڈ ایانتخاب کرنے کا حق ہے کہ آ ہیآپ کو 
کو استعمال  ڻایڈ لتھیآپ کے ہ  ہیگے۔  ںیکا فارم بھرنے کو کہ یکرنے سے پہلے آپ سے رضامند  ئریش ڻایاپنا ڈ

کہ   ےیچاہ یجان یآپ اطالع ک ںی۔ فارم مگا) طلب کرے یاجازت (رضامند یآپ ک ےی کرنے کے لسڻور کرنے اور 
وه  ں،یکر رہے ہ  ئریمعلومات کو ش یآپ جس ادارے  کے ساتھ اپن ایجائے گا اور آ  ایک سےیمعلومات کا استعمال ک 
  یتو آپ کو اپن ںیہ  ںینہ رضا مند کے لیےکرنے  ئر یمعلومات کو ش  ی۔ اگر آپ اپنںینہ ای یاسے فروخت کرے گ

 ہے۔ ںیضرورت نہ یک نےیاجازت د

معلومات    یکہ آپ اپن ںیفرض کر سکتے ہ ہیاجازت طلب کرنے کے بجائے ادارے  یآپ ک ں،یصورتوں م بعض
آپ  ںی۔ اس صورت مںینہ بتائ ںیصورت م یدوسر ںیجب تک کہ آپ انہ ںیہ رضا مند کے لیےکرنے  ئریکو ش

  کہہ ےینہ کرنے کے ل ئریمعلومات کو ش  یاور ان سے اپن ںیادارے سے رابطہ کرنے کا انتخاب کر سکتے ہ  یکس
 ۔ںیسکتے ہ 

معلومات  یکرنے سے پہلے اہم ذات ئریکو ش  ڻایوه آپ کے ڈ ایگے کہ آ یہ بھی بیان کریںکے فارم  یرضامند کچھ
پتہ شامل ہو سکتا   اینمبر   کلیڈیآپ کا نام، م ںیسے شناخت نہ ہو سکے۔ اس م یآسان یگے تاکہ آپ ک ںیکو ہڻا د

  ونکہیمطمئن محسوس کر سکتا ہے ک ادهیز ںیم بارےکرنے سے اتفاق کرنے کے   ئریکو ش  ڻایآپ کو اپنے ڈ ہیہے۔ 
 ۔ںیہ یتید یاس طرح معلومات گمنام دکھائ 

 مثال  ی ک قے یکو گمنام کرنے کے طر ڻایڈ 
 

 

جاتا  ایاکڻھا ک  ڻایڈ اده یسے ز ادهیکہ ز سایگمنام ہو سکتا ہے۔ ج یواقع ڻایاب ڈ ایکچھ بحث ہے کہ آ ںیاس بارے م
آن الئن موجود مختلف   ںیشخص کے بارے م یکس ےیساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ اس ل کیکو ا  ٹیس ڻایہے، ڈ

معلومات کو   یکرنے سے پہلے ذات ریکو شئ  ڻایڈ ہے۔ تاہم  ایشناخت کرنا آسان ہو گ یمعلومات کو اکڻھا کر کے اس ک
 عمل ہے۔ نیبہتر یاب بھ نایہڻا د

کہ اس کے گمنام ہونے سے پہلے کون   ںیتو آپ ادارے سے پوچھ سکتے ہ ں،یفکر مند ہ ںیم آپ اس کے بارے اگر
آپ اس معلومات کو   ای ہے کہ آ یمدد مل سکت ںیکرنے م صلہ یف ہیجائے گا۔ اس سے آپ کو  ایمعلومات کو ہڻا د یس
 ۔ ںیمطمئن ہ ںیم  نےیاجازت د یکرنے ک ئریش

 ایگ ایمعلومات کو ہڻا د یذات ںیجس م ڻایڈ طبی

 1نمبر:  سیک

 ی کا عالقہ: روم، اڻل رہائش

 سال   40-35گروپ:  عمر

 مرد  :جنس

 حاالت: دمہ  یطب

 ڻا یڈ طبی یذات

 ی روس وی: مارنام

 ی ال سڻراڈا، روم، اڻل 111: پتہ

 1986 یفرور  23: دائشیپ خیتار

 مرد  :جنس

 حاالت: دمہ  یطب
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 ؟ ےہ  اجا سکت  یاک ئر ی شکو معلومات  ی ریم  ر یاجازت کے بغ ی ریم  ایک

۔ اس ںیپر الگو ہوتے ہنگ ئری اور شکرنے کے طریقے اکڻھا  ےک ڻایجو کہ ڈ ںیہ نی قوان  سےیا ںیتر ممالک م ادهیز
  یکو کس ڻایجا سکتا۔ اس سے پہلے کہ آپ اپنے ڈ ایک ں ینہ ئریش کو  ڻایڈ ریاجازت کے بغ  یکہ آپ ک یہ ہےکا مطلب 

کو کس طرح استعمال اور   ڻایجاتا ہے کہ آپ کا ڈ ایآگاه ک شہیکرنے پر رضامند ہوں آپ کو ہم ئریادارے کے ساتھ ش
 جائے گا۔ ایسڻور ک

  ڻایکرتا ہے جو اداروں کو ڈ شیکا خاکہ پ اراتیان مع (GDPR) شنیگولی ر کشنیپروڻ ڻایجنرل ڈ ںیم نیونی یورپی
 ڻایکا سب سے طاقت ور ڈ ایدن GDPR ۔ںیطور پر پورے کرنے چاہ یقانون ے یکرنے کے لسڻور اکڻھا اور 

رکھتا ہے۔ اداروں   تی رکن یاس قانون ک یھب  ہیممالک پر الگو ہوتا ہے۔ برطان یورپی قانون ہے اور تمام  کشنی پروڻ
 :ںیشامل ہ ںیان م ںیپورے کرنے چاہئ اراتیکو جو مع 

 ؛جا رہا ہے  ایک جمع وںیکجائے اور اسے  ایاستعمال ک  سےیکو ک ڻایکہ ڈ ںیرہالقلب  عیدار اور وس انتید •
 ں؛یکا حق د یمعلومات تک رسائ یذات یافراد کو ان ک •
 ای یلیتبد ،یتک رسائ ڻایمثال کے طور پر، اگر ڈ ںیاطالع د یک وںیخالف ورز یک جی اسڻور ےمعلومات ک •

 ؛ ہے یگئ یک یچور
کا نظم  قےیکو سڻور اور استعمال کرنے کے طر ڻایڈ عہیکو ان کے ادارے کے ذر سریآف کشنیپروڻ  ڻایڈ •

 ںیکر ضیتفو   ےیکرنے کے ل

 ل،یاسرائ ڈا،ینیارجنڻائن، ک ںی۔ ان مںیطرح طاقت ور ہ یک GDPR جو ںیہ نیقوان یممالک کے اپنے انفراد گرید
  نیکے تحفظ کے کچھ قوان  ڻایڈ ںیتر ممالک م ادهی۔ زںیشامل ہ کہیاور امر وراگوئےی نڈ،یسوئڻزرل نڈ،یل یوزین

  ریاجازت کے بغ یآپ ک ںیتر ممالک م ادهیکن زیطرح مکمل نہ ہوں ل یک GDPR ۔ ہوسکتا ہے کہ وهںیموجود ہ
 ۔ہے یقانون ریکرنا غ ئری کو ش ڻایڈ

 ے؟ یرکھنا چاہ الیکا خ زوں یکا فارم بھرتے وقت مجھے کن چ  ی رضامند 

وه  ںیکے فارم م یمکمل رضامند کیکو پڑھنا اچھا ہوتا ہے۔ ا التیتو تفص ںیکا فارم بھرتے ہ یجب آپ رضامند
 :سواالت کے جوابات دے لیجو درج ذ ےیچاہ یمعلومات ہونتمام 

 ہوں؟ یراض ےیکرنے کے ل ئر یش  ڻایکس کے ساتھ اپنا ڈ ںیم •
 معلومات کو کب تک رکھا جائے گا؟ یریم •
 ؟یگ ںیجائ یک ئریدوسرے ادارے کے ساتھ ش یمعلومات کس یریم ایک •
 جائے گا؟ ایاستعمال ک سےی ہونے کے بعد ک  ئریش ڻایڈ رایم •
 کوشش کر رہا ہے؟ یحاصل کرنے ک ایاکڻھا کر کے ک ڻایاداره ڈ ہی •
 حاصل کر سکتا ہے؟ یسے محفوظ ہے اور کون اس تک رسائ قےی قابل بھروسہ طر ڻایڈ ایک •
 گا؟  چےیب ڻایڈ رایاداره م ہی ایک •

سے پہلے ادارے سے جواب   نےید یرضامند یتو آپ اپن تاید ںیکا فارم ان سواالت کے جوابات نہ  یاگر رضامند
 ۔ںیطلب کر سکتے ہ 

 ں؟ ی ہ  یکرت  سڻور اکڻھا اور  سےیمعلومات کو ک ی ذات پسیسائڻس اور ا  ب یو

اور  جیکے اسڻور ڻا یگئے ڈ ےیسائڻس سے جمع ک  بی اور و پسیا نیکے تحفظ کے قوان  ڻایڈ ںیتر ممالک م ادهیز
طور پر  یکو عوام پسیسائڻس اور ا بیہے کہ و ایگ بیان کیا ںیم GDPR ں،یم ورپی ۔ ںیاستعمال کا احاطہ کرتے ہ

جاتا ہے  ایک انیب ںیم  یسیپال یسیوی۔ اسے عام طور پر پرائےیکرنا چاہ ئریکو ش قےیمعلومات جمع کرنے کے طر
 ہے۔ یکے اندر موجود ہوت پیا ایسائٹ  بیجو و
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 ںیجو آپ کے بارے م ںیآلہ استعمال کرنے کا انتخاب کر سکتے ہ  سایا یکوئ ای پی ا یوال کنگیڻر کیآپ صحت 
 یجائے گ یمحفوظ ک  عہیکے ذر  پیمعلومات ا ہیعالمات۔  یمثال کے طور پر روزانہ ک –معلومات جمع کرتا ہے 

 ۔ںیسے مطمئن ہ  ہ کارقی کے طر مالمعلومات کے استع یسے اپن پیجانچنا اچھا عمل ہے کہ آپ ا ہیلہذا 

رجسڻر ہونے سے پہلے آپ کو الگ ان کرنے کے قابل ہونے سے پہلے اجازت  ےیکے ل پیا یکسعام طور پر 
تو آپ   ںیہ ںیکار سے مطمئن نہ قہی معلومات اکڻھا کرنے کے طر یآپ ک پیکہا جائے گا۔ اگر آپ ا ےیکے ل نےید

 عمومیتو اس کا  ںیاجازت سے انکار کرتے ہ یکہ اگر آپ اپن ںیہو گا۔ آگاه رہ  اریکا اخت انکار شہیکے پاس ہم
صورت   یسیکر سکتے جب تک آپ رضامند نہ ہوں۔ ا ںیآلہ استعمال نہ ای پیہوگا کہ آپ اس وقت تک ا ہیمطلب 

ہو جس سے آپ مطمئن ہوں۔ اگر  یسیپال  یسیویپرائ ایسی ںیتالش کرنے کے قابل ہے جس م پیا یسیا کیا ہی ںیم
 ےیکرنے کے ل زیآلہ تجو ای پیقابل اعتماد ا کیسے ا اکاریمہ  ئریک  لتھیاپنے ہ  شہیمہے تو آپ ہ  ںینہ اعتمادآپ کو 

 ۔ںیکہہ سکتے ہ 

 مطالعہ  د یمز

قانون  ںیتو اپنے ملک م  ں،یسمجھنا چاہتے ہ دیمز ںی کے بارے م نیکے تحفظ کے قوان ڻایڈ ںیاگر آپ اپنے ملک م
 ۔ںیسائٹ پر تالش کر بیو یحکومت ک یاپن ےیکے ل نےیکا جائزه ل

 ۔ںیپڑھ سکتے ہ دیمز  ںیکے بارے م  GDPRسائٹ پر بیو یک شنیکم  EUتو آپ  ں،یہ ںیم نیون ی یورپیاگر آپ 

 

 

 

European Respiratory Society ںی کے ساتھ پارڻنرشپ مEuropean Lung Foundation  اور عوام   ضوںی مر
  یالت  ےی عالج اور نگہداشت کے ل ص،ی تشخ یشگی صحت کو بہتر بنانے اور پ  یک پھڑوںی کے ساتھ پھ شنلزی پروف ئری ک لتھی کو ہ 
 ہے۔

تھا۔   ای گ ای مرتب ک ںی م  2022 ل ی مدد سے اپر یک Jos Pielage اور  J.J.M. (Hans) van Delden سر ی مواد پروف ہی 
  ںی اس منصوبے کے بارے م تھا۔ ای ک اری ت  ے ی کے ل کٹی پروج  DRAGONنے    European Lung Foundationاسے

 ۔ ںی معلومات حاصل کر دی مز

 

   

 °n گرانٹ EU/EFPIA Innovative Medicine Initiative 2 Joint Undertaking – DRAGON اس کام کو
 : /https://www.imi.europa.euے ی معلومات کے ل دی سے تعاون حاصل ہوا ہے۔ مز 101005122

پارڻنرز   ٹ ی ا ی سوسی ا یبھ  یکوئ  ای ، EFPIA ن،ی ون ی  یورپ ی ، IMI  ہے اور یکرت  یعکاس یمواصلت مصنف کے نقطہ نظر ک 
 ۔ ںی ہ  ںی ذمہ دار نہ  ےی استعمال کے ل یبھ یموجود معلومات کے کس  ںی اس م

  

  

http://www.europeanlung.org/
https://gdpr.eu/what-is-gdpr/
https://europeanlung.org/dragon/
https://europeanlung.org/dragon/
https://www.imi.europa.eu/

	ہیلتھ کیئر میں ڈیٹا کو شیئر کرنا
	میری معلومات کو کیسے استعمال کیا جائے گا؟
	کیا میں اپنے ڈیٹا کو شیئر نہ کرنے کا انتخاب کر سکتا ہوں؟
	ڈیٹا کو گمنام کرنے کے طریقے کی مثال
	کیا میری اجازت کے بغیر میری معلومات کو شیئر کیا جا سکتا ہے؟
	رضامندی کا فارم بھرتے وقت مجھے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟
	ویب سائٹس اور ایپس ذاتی معلومات کو کیسے اکٹھا اور سٹور کرتی ہیں؟
	مزید مطالعہ


