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 یصحت ک  یڻولز کا استعمال کرتے ہوئے اپن ڻلیج ی: ڈئریک  موٹیر
 بھال کرنا  کھید
 فائده ہے۔   ای اس کا ک ےی ہے اور آپ کے ل  یکو کس طرح بدل  رہ  ئری ک لتھی ہ  یکنالوجی ڻ  ڻلی جی ہے کہ ڈ  یت ی جائزه ل ٹ ی ش کٹ ی ف ہی 

 

 ہے؟   یبدل رہ   سےیکو ک ئریک  لتھیہ  یکنالوج یڻ  ڻل یجیڈ 

سے مراد  یکنالوجی ڻ  ڻلیجیہے۔ ڈ یکو بدل رہ قےی کے طر  یفراہم یک ئریک  لتھیہ پیش رفت  ںیم یڻکنالوج ڻلیجیڈ
 ۔ںیجو آن الئن کام کرتے ہ ں یآالت اور سسڻمز ہ کڻرانکیال

نگہداشت  یصحت ک یسب ہمار پسی(پہننے کے قابل) اور ا ںیجو آپ پہنتے ہ  آالتکالز،  ویڈیفارمز، و ٹیآن الئن پل
طور  ی' کہا جاتا ہے۔ عمللتھیہ یلی'ڻ  ای' سنیڈیم یلیاسے اکثر 'ڻ ں،یم دانیم ی۔ طبںیبن رہے ہ ڻولز مانوس  ےیکے ل

  یکنالوجی ڻ ڻلیجیڈ ضیاور مر شنلیپروف لتھیہے۔ جہاں ہ یجات یک فراہمجو دور سے   ئریک  لتھیہپر اس کا مطلب ہے 
 ۔ںیجڑتے ہ عےیکے ذر

COVID-19 بھال اکثر   کھی۔ اس وقت کے دوران دہے ایبنا د یکرنا ضرور زیت  مزیدکو یلینے اس تبدوباء  یعالم
لوگوں  ضروت مندکو کم کرنا تھا جبکہ  الؤیکے پھ وباء  یعالم۔ اس کا مقصد یتھ یجات یطور پر فراہم ک ڻلیجیڈ

 رکھنا تھا۔ یکو مدد فراہم کرنا جار

 مطلب ہے؟  ا یکا ک  وںیل یان تبد 

COVID-19 وںیلیتبد یہونے وال ںی م ئری ک  لتھیہکو دونوں اور عوام   وںکار ایمہ  ئریک لتھیہوباء کے دوران  یعالم 
کالز کے   ویڈیاور و فونی لیسے ڻ شنلزیپروف ئریک لتھ یہاس سے مراد  ںیم باتی ترت  یکے مطابق ڈھالنا پڑا۔ بہت س

 بات کرنا ہے۔  عےیذر
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  ےیاستعمال کے لعام  ڻولز  ڻلیجیڈ ں،یہ یاور خدمات معمول پر آ رہ یہوئ یکم ںیوباء م  یعالم سےیج سےیج
  موٹیر یاور صحت ک ئریک  لتھیہ آپ کے پاس  ںیہو سکتا ہے کہ آنے والے سالوں م ہی۔ اس کا مطلب ںیہ  ابیدست

فراہم کرنے   ںیاور انہ ںیمؤثر ہ  یخدمات کتن ہیہے کہ  یتی جائزه ل ہی قیتحق دیکہ مز سا یکا انتخاب ہو گا۔ ج  نجمنٹیم
 ۔ ںیہ یہو سکت اںیلیتبد  دیمز کیا ںیہے، اور مستقبل م ایک  قہیطر نیکا بہتر

 کر سکتا ہوں؟  سےیک  نضم  ا حالت ک  یاپن سے استعمال ے ڻولز ک ڻل یج یڈ  ں یم

کے ساتھ   ینگران پرمشاورت اور گھر   موٹیر ںیڻولز کا اثر ہو رہا ہے۔ اس م ڻلیجی کے تمام شعبوں پر ڈ ئریک  لتھیہ
  یک قےیکے استعمال کے طر یکنالوجیڻ ںیم  ئریک لتھ یہ۔ ںیشامل ہ پسیا یساتھ پہننے کے قابل آالت اور صحت ک

 :ںیہ  ہی ںیکچھ مثال

 کالز  ویڈیو  ےیکے لمشاورت 

 ای لیم یا کیطرف سے ا یککار  ایمہ  ئریک  لتھیاپوائنڻمنٹ طے شده ہے تو آپ کو اپنے ہ ویڈیاگر آپ کے پاس و
  ویڈیکرے گا اور بتائے گا کہ آپ و قیتصد یاور وقت ک خیتار  ےیاپوائنڻمنٹ کے ل ہیموصول ہوگا۔  غامی پ کسٹیڻ

 یاپوائنڻمنٹ تک رسائ یپر اپن  وڻریکمپ  ای ٹیبلی۔ آپ اپنے سمارٹ فون، ڻںیحاصل کر سکتے ہ  یرسائ سےیکال تک ک
کار   ایمہ  ئریک  لتھیاگر آپ کے ہ یجائے گ یک شکشی پ یاپوائنڻمنٹ ک موٹی۔ آپ کو صرف رںیحاصل کر سکتے ہ

کہ آپ ان  ںیکھیکو د کشنیگئے س ےید چےیہے۔ ن ںیضرورت نہ یمعائنہ کرنے ک یکو اس مرحلے پر جسمان
 ۔ںیکر سکتے ہ  سےیک یاریت  یک ڻنگزیم

 کرنا  ئریش  وزیڈیو ای ریتصاو

 ئری ش ویڈیو ای ریتصو یمخصوص عالمات ک ایحالت  یسے بات کرنے سے پہلے آپ سے اپن شنلیپروف ئریک  لتھیہ
جائے   جایکا جائزه بھ ' کرنا ہے  سےیک ہی' عہیکے ذرکار  ایمہ  ئریک  لتھیکرنے کو کہا جا سکتا ہے۔ آپ کو آپ کے ہ

فارم پر   ٹیآن الئن پل عےیمحفوظ اپ لوڈز کے ذر ای  لزیم یا سجز،یم  کسٹیعام طور پر ڻ وزیڈیاور و ریگا۔ تصاو
مدد  ںیسمجھنے م  دیمز ںیحالت کے بارے م یکو آپ ک شنلیپروف ئری ک لتھی۔ اس سے آپ کے ہںیجاتے ہ جےیبھ

کتابچے   یمعلومات ںیکر سکتا ہے۔ اس م ئریش یبھ وزی ڈیو ای ںیآپ کے ساتھ فائل شنلی پروف  ئریک  لتھی۔ آپ کا ہیملے گ
 مثال کے طور پر۔ ں، یہ اتیہدا یک  قےیآلہ استعمال کرنے کے طر یطب ںیجن م ںیشامل ہو سکتے ہ  وزیڈیو ای

 یورچوئل وارڈز اور گھر پر نگران

 عمده کیا یہے۔ اس ک یجا سکت یک ینگران یلوگوں کو ہسپتال سے ڈسچارج اور گھر پر ان ک ںیکچھ حاالت م 
لوگ جن   سےیا لہذا یمانگ تھ ادهیز یبستروں ک میں۔ چونکہ ہسپتال یوباء کے دوران تھ یعالم COVID-19 مثال

 یان ک عےیاور کنسلڻنڻس کے ذر ،یرہ یملت جنیآکس ںینہ۔ اایگ  ایگھر جانے د ںیانھ ں یمستحکم تھ ادهیعالمات ز یک
 ۔ایگ  ایک ڻری سطح کو دور سے مان یک جنیعالمات اور آکس

 شنیکے س یاور سرگرم یآن الئن بحال

 یبحال  ای شنزیکے س  یسرگرم ےیمدد کے ل ںیہونے م ابیسے صحت  یماریب ایعالمات کا نظم  یاگر آپ کو اپن
  ویڈیہو سکتا ہے۔ کالسز کو و عےیکے ذر لیوڻوری ڻ  ایآن الئن کالس  ہیہے تو  ایگ  ایکا مشوره د نےیحصہ ل ںیم
آپ کو اپنے   ای۔ ںیہ تےیحصہ ل ویاور الئ  وتےجا سکتا ہے جہاں بہت سے لوگ شامل ہ ایپہنچا  عےی کے ذر شنزیس

 ۔ ںیہ یجا سکت یجیبھ وزیڈیشده و کارڈیر  ےیوقت پر عمل کرنے کے ل

 سوالنامے  ایجرائد  اں،یآن الئن ڈائر

معلوم ہو سکے کہ  ہیتاکہ  ںیالگ ان کرنے کا انتخاب کر سکتے ہ ںیجرنل م ای یعالمات کو آن الئن ڈائر یآپ اپن
 کارڈیر یذات ےیاپنے ساتھ لے جانے کے ل ںیمشاورت م یاگل ی۔ اپنںیمحسوس کرتے ہ سایآپ وقت کے ساتھ ک 

 رکھنا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ 
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آپ کے   شنلیپروف  ئریک لتھی۔ آپ کا ہںیخاکہ بنا سکتے ہ کیا یحالت ک یآن الئن سوالنامے وقت کے ساتھ ساتھ آپ ک
  کسٹیڻ ای لیم یکرنے کو کہہ سکتا ہے۔ آپ کو وزٹ کرنے سے پہلے ا سایاپوائنڻمنٹ پر آنے سے قبل آپ سے ا

 جا سکتا ہے۔  جایسوالنامہ بھ  کیا ےیل مکمل کرنے کے  عےیکے ذر سجیم

 آالت پہننے کے قابل 

  ںیکرنے م کیحد کو ڻرایک  یک مائشیپ ںیآپ کے جسم م اں،یسمارٹ گھڑ سےیج ںیوه آالت جو آپ پہن سکتے ہ 
  یک یسطح اور سرگرم یک جنیکے اوقات کار، آکس ندیسطح، ن یدھڑکن، تناؤ ک  یدل ک ںی۔ اس مںیہ یمدد کرت

 - پیاایک ۔ ںیسے جڑے ہوتے ہ  پیاپر موجود  ٹیبلیڻ  ایآالت عام طور پر آپ کے سمارٹ فون  ہی۔ ںیسطح شامل ہ
پر انسڻال کر   ٹی بلیڻ ایپروگرام ہے جسے آپ اپنے سمارٹ فون  سایا کیا -اصطالح مختصر  ےی' کے لشنیکیپلی'ا

 صحت کا خاکہ بناتا ہے۔ ساتھ کے   گزرنے معلومات جمع کرتا ہے اور وقت ہی۔ ںیسکتے ہ 

اپنے   ےیآپ کے ل کنی۔ لںیہوتے ہ  ںیسے براه راست منسلک نہ کار  ایمہ ئری ک لتھیسسڻم عام طور پر آپ کے ہ ہی
 ہے۔ یہو سکت دیمف معلومات  ہیسے مشاورت کے دوران  شنلیپروف ئریک  لتھیہ

 پسیا یصحت ک

حالت کا نظم کرنے  یآپ ک  ںی۔ کچھ مںیہ ابیدست پسیا یبہت س ےیمدد کے ل ںیکرنے م کیصحت کو ڻر یآپ ک
آالت   یآپ کو طب ای ں یہی کرات یدہان ادی یک نےیدوا ل یکو اپن گرآپی۔ دںیسے متعلق معلومات شامل ہ قےیکے طر
 ۔ںیہ  تےیکرنے د کیڻر  کارڈنگیسے ر

  ئریک  لتھیہے کہ آپ ک ںیاگر آپ چاہتے ہ ںیہ  ابیدست ےیڈاؤن لوڈ اور استعمال کرنے کے ل ےآپ ک پسیتر ا ادهیز
۔ وه آپ کو بتا سکتے  ےگ یںتو وه آپ کے ساتھ اس پر بات کر لے سکیں ڈنگیآالت سے ر کلیڈیآپ کے م کار  ایمہ
اسے ہسپتال کے نظام سے منسلک   ونکہی ضرورت ہے ک یکرنے ک عمالفارم است ٹی پل ای پیکہ آپ کو کون سا ا ںیہ

 ۔ یضرورت ہو گ یکرنے ک

 ں؟ ی ہ  ای فوائد ک

کس   ڻولز ڻلیجیکہ ڈ ںیہ ںیچند مثال ہاںی۔ ںیاستعمال کرنے کے بہت سے فوائد ہ زی کنالوج ی ڻ ڻلیجیڈ ںیم  ئریک  لتھیہ
 :ںیافراد کو فائده پہنچا سکتے ہ طرح

 ضرورت کو کم کرنا  یسفر ک

ہے۔ اس سے وقت اور   ںیضرورت نہ یتو آپ کو سفر کرنے ک ںیشرکت کر سکتے ہ ںیمشاورت م موٹیراگر آپ 
 بہتر ہے۔ یبھ ےیماحول کے ل ہیہے اور  یبچت ہو سکت یک سےیپ

 کو بہتر بنانا  یتک رسائ شنلزیپروف

  یتک رسائ شنلزیپروف ئر یک  لتھیضرورت کے تمام ہ یاپوائنڻمنٹ سفر کرنے ک  ریفون کالز بغ یلیاور ڻ ویڈیو  موٹیر
 ۔ںیہ  یکو آسان بنا سکت

ہسپتال کے   یمشکل ہو سکتا ہے جو آپ کے مقام یکو ِدکھانا بھ شلسٹیاسپ یکس کوحالت  یآپ ک ںیکچھ معامالت م 
  کھید ںیمشاورت اس سے قطع نظر کہ آپ کہاں رہتے ہ موٹیکام کرتا ہے۔ ر ںیہسپتال م شلسٹی اسپ یبجائے کس

 ۔ ےہ یتین بنا دکو آسا یاس سطح تک رسائ یبھال ک

 یبہتر ںیبنانے م اریتعاون اور بااخت

  کیسمجھنے کا ا ںیحالت کے بارے م یاقدامات کرنے سے آپ کو اپن ےیجانچ کرنے کے ل یصحت ک یگھر پر اپن
بات   ںیصحت کے بارے م یمحسوس کرنے اور اپن ںیکنڻرول م ادهیاحساس مل سکتا ہے۔ اس سے آپ کو ز این
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ہے۔  یمدد مل سکت یبھ ںیم  ےرکھن ادی نایہے۔ اس سے آپ کو دوا ل یمدد مل سکت ں یکرنے کے قابل ہونے م تیچ
کرده عالج کے معموالت پر عمل کرنے کے   زیشخص ہیں جو تجو سےیا یہے اگر آپ کوئ دیخاص طور پر مف ہی
 جدوجہد کر رہے ہیں۔ ےیل

 کا انتخاب   بیترت

  ںیاپنے گھر م ےیاور وه مشاورت کے ل ںیہ یناگوار لگ سکت یبھ باتیترت یک نک ی کل ایکچھ لوگوں کو ہسپتال 
معلوم ہو سکتا ہے کہ گھر   دیمف  ناید الیخ ہیکار کو  ایمہ  ئریک  لتھی۔ کچھ لوگوں کو اپنے ہںیہ  تےید حیرہنے کو ترج

 ہے۔  سایحالت کے ساتھ رہنا ک یان ک ںیم

 شانیپر ںیخاص طور پر اگر انہ تےید حیجسے کچھ لوگ ترج ںیہ یتید اریکالز گھر پر رہنے کا اخت ویڈیو  موٹیر
 موصول ہوں۔ ںیکن خبر

 کنڻرول  کشنیانف

گھر پر   ےیتو آپ کے ل ںیعالمات ہ  یمتعد یہے۔ اگر آپ کو کوئ یکو کم کرت الؤیکے پھ کشنیمشاورت انف  موٹیر
۔ ںیمحفوظ ہے جہاں آپ دوسروں کو متاثر کر سکتے ہ  ادهیجگہ کا سفر کرنے سے ز یبھال ک کھید یرہنا صحت ک
جس  ںیدوسرے شخص سے محفوظ ہ  یکس رڻرانسپورٹ پ یعوام ای ںیہے کہ آپ انتظار گاه م یبھ ہیاس کا مطلب 

 ۔ ںی ہ  یعالمات ہو سکت یمتعد ںیم

 ں؟ ی ہ  ای ک لنجز یچ

  یبہت س یاب بھ ںیم ئریک  لتھیہ ں،یپر استعمال ہو رہے ہ مانےی پ عیوس ادهیفارم ز ٹیپل ڻلیج یڈ سےیج سےیج
 :کے نظام اور عوام کو سامنا ہے ئریک  لتھیجن کا ہ ںیہ لنجزیچند چ ہاں یضرورت ہے۔  یک وںیلیتبد

 اں یلیتبد یک اتیادیبن ںیم باتی ترت ئریک  لتھیہ

اگر  ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر یک یلیتبد ںیم ڻرنیکے اندر نئے نظام اور کام کرنے کے پ  باتی ترت ئریک  لتھیہ
  یپر مبن سکیتو وہاں ڈ ںیہ یجات ید پسیا ےیعالمات کو الگ کرنے کے ل یکے پورے گروپ کو اپن ضوںیمر

معلومات پر   یموصول ہونے وال ںی۔ انہںیکر کیہے جو ان معلومات کو چ یضرورت ہوت یک شنلزیپروف ئریک  لتھیہ
ضرورت ہے۔  ی'سرخ پرچم' عالمات کو فالو اپ کرنے ک یاگر کس یضرورت ہوگ یعمل کرنے کے قابل ہونے ک

کہ نئے   ںیسکھا سک ہیہے تاکہ لوگوں کو   یہو سکت یضرورت بھ  یسے گزرنے ک ت ی ترب یعملے کے ارکان کو نئ
 جائے۔ ایسوال کا دور سے جواب د یبھ یاور کس ئےجا ایاستعمال ک سےیڻولز کو ک  ڻلیجیڈ

 میاور تعل یرسائ

قابل   کیڻاپ اور ا پیل ای  ٹیبلیسمارٹ فون، ڻ ےی استعمال کرنے کے ل ںیسے بہت سے ڻولز کو گھر م ںیان م
ان کو  ای یہو گ ں یحاصل نہ یکو ان آالت تک رسائ  یہے۔ ہر کس یضرورت ہوت یکنکشن ک ٹیبھروسہ انڻرن 

 ںینہ  یکرنے کے قابل بھ ستعمالطور پر ا یجسمان ںی جانتے ہوں گے۔ کچھ لوگ انہ  ںینہ قہیاستعمال کرنے کا طر 
تک   ئری ک لتھیہو گا کہ تمام لوگ ہ یبنانا ضرور ینی قی ہیہے  یآت یلیتبد  ںیم یکنالوجی ڻ  سےیج سےی۔ جںیہو سکتے ہ

  یجا رہ ید حیان کو ترج ایضرورت ہو  یاگر ان ک ئےیرہنا چاہ  ابیدست کو ۔ روبرو خدماتںیرکھ سک  یجار یرسائ
 ہو۔

 ی ورڻیکیس ڻایڈ

ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ  یمناسب نظام ک ےیسے نظم کرنے کے ل قےیمحفوظ طر امعلومات ک یذات
کے مطابق،   نیقوان یورڻ یکیس ڻایڈ ںیہے تو اسے آپ کے ملک م  یک ئریش ریتصو  کینے اپنے ڈاکڻر کے ساتھ ا

 ELFپر  ئرنگیش ڻای ڈ ےیلمعلومات کے  دیمز ںیضرورت ہے۔ اس بارے م یسے اسڻور کرنے ک قےی مناسب طر
 ۔ںیپڑھ ٹی ش کٹیف

http://www.europeanlung.org/
https://europeanlung.org/en/information-hub/factsheets/data-sharing-in-healthcare/
https://europeanlung.org/en/information-hub/factsheets/data-sharing-in-healthcare/
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 اور تعلقات  اتیاخالق یطب

کو کس   شنلزیپروف ئر یک  لتھیکہ ہ ںیکرتے ہ نیاس بات کا تع ہی۔ ںیجو طب کے اندر موجود ہ ںیہ اراتیمع یاخالق
کو برقرار رکھا جا سکتا  اراتیکے ساتھ ان مع وںیلیان تبد ایکہ آ ںیخدشات ہ ںیطرح کام کرنا چاہئے۔ اس بارے م

تعلقات کو متاثر  انیرنے والے کے درمبھال ک کھید یاور ان ک ضیمشاورت مر موٹیر ایہے۔ مثال کے طور پر ک 
 ڻلی جیڈ ہی ایک -ہے  یپر کام کرت اریمع یٰ اعل ےیکو برقرار رکھنے کے ل تیثیح ینج ایدن یک ئری ک  لتھیگے؟ ہ ںیکر
 ره سکتا ہے؟ یفارمز پر جار ٹیپل

  ئریک  لتھیاور ہ ںیہے، حکومت  یکو اپنا رہ قوںی وباء کے بعد کام کرنے کے نئے طر یعالم COVID-19 ایچونکہ دن
 ۔ںیسے نمٹ رہے ہ لنجوںینظام ان چ

 ں؟ ی کر سکتے ہ   سے یک  یار یہوگا اور آپ ت  ا یک  ںی ورچوئل مشاورت م

 زیتجاو لیدرج ذ ےیمدد کے ل ںیم یاریہے تو آپ ت ای گ ایمدعو ک  ےیمشاورت کے ل ا یاپوائنڻمنٹ اگر آپ کو آن الئن 
 :ںیاستعمال کر سکتے ہ

 کال سے پہلے

گے۔ آپ جو    ںی اسمارٹ فون) استعمال کر ای  ٹیبلی ڻ  وڻر،ی کون سا آلہ (کمپ  ے ی مشاورت کے ل یکہ آپ اپن  ںی کر طے  •
کہ آپ   ںی بنائ  ین ی قی ۔ یضرورت ہوگ یکنکشن ک ٹی مستحکم انڻرن  ک ی آپ کو ا ےی اس کے ل ںی آلہ منتخب کرتے ہ  یبھ

 ۔ںی جانتے ہ  قہ ی کا طر کرنےاور آواز کو آن  مرهی اپنا ک  ےی کے ل وی ڈی و کروفون،ی اپنے مائ 
  ای کہ آ ںی کر کی گے؟ چ ںی ڻھی ب  ےی جگہ کا انتخاب کرنا جہاں آپ کال کے ل  یسی مشق کرنے کے قابل ہے اور ا ہی  ای ک •

مشق   ی ک کھنےی طرف د ی ک مرےی ک دھای س ںی م چی کے ب  نی الئڻنگ درست ہے اور اپنے چہرے کو اسکر ی آپ ک
مدد   ی جو اس میں آپ ک ںی ہ  ی پڑوس ای افراد  ےآپ کے پاس دوست، خاندان ک ای ک -  ںی ہ  ںی نہ  ین ی قی  ری ۔ اگر آپ غںی کر

 ۔ ںی تالش کر سکتے ہ  یآن الئن بھ  ےی کے ل وزی ڈی و یک قوں ی آپ طر ں؟ی کر سکتے ہ 
۔ اس بات  یشامل ہوں گ  التی تفص ی ک قےی کال سے جڑنے کے طر ںی جس م ں،ی اپوائنڻمنٹ کا دعوت نامہ تالش کر  •

 آپ کو ضرورت ہے۔  یجن ک ںی اور ان اقدامات سے واقف ہ  ںی کہ آپ اسے پڑھتے ہ  ںیبنائ  ین ی قی کو 
  ںی اس کے بارے م ںی آپ جس بات پر بات کرنا چاہتے ہ  -  ںی کر اری فہرست ت  یک  زوںی چ  ےی کرنے کے ل ت ی بات چ •

 ۔ںی نہ بھول یتاکہ کال کے دوران آپ کچھ بھ ںی بلٹ پوائنڻس بنا سکتے ہ  ی کچھ فور

 کال کے دوران 

موجود فون نمبر  ںی م کارڈی کار آپ کے ر ای مہ  ئری ک لتھی تو امکان ہے کہ آپ کا ہ  یہوت  ںی منسلک نہ  وی ڈی و  یاگر آپ ک •
  ے ی اور وقت کے ل ی جڑ پاتے تو وه عام طور پر کس ںی کرے گا۔ اگر وه فون پر آپ کے ساتھ نہ  پر آپ سے رابطہ

 گے۔  ں ی اپائنڻمنٹ دوباره بک کر ی آپ ک
۔ آپ  ںی کھول زی دستاو یکوئ  ای  ںی رکھ اری ت  ڈی نوٹ پ  ک ی پر ا وڻری اپنے کمپ  ے ی نوڻس لکھنے کے ل یکال کے دوران کوئ  •

 پر نوڻس بنائے گا۔ کارڈی وقت آپ کے آن الئن ر یکار اس ای مہ  ئری ک لتھی کا ہ 
ہے تو کال ختم ہونے پر آپ نے جو کچھ سنا ہے اسے دوباره پڑھ سکتے   ںی نہ  نی قی  ںی اگر آپ کو بحث کے بارے م •

 نکتے کو غلط سمجھا ہے۔  یآپ نے کس ای کار  پھر کہہ سکتا ہے کہ ک ای مہ  ئری ک لتھی ۔ آپ کا کا ہ ںی ہ 
  د ی کال کے دوران معمول کے مطابق مز وی ڈی و  ای آن الئن نسخہ دے سکتا ہے  کی کار آپ کو ا ای مہ  ئری ک لتھی آپ کا ہ  •

  یرسائ  سےی ہے کہ نسخے تک ک ںی نہ  نی قی  ں ی کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو اس بارے م فر ی آپ کو ر ےی عالج کے ل
کہ آپ کال ختم ہونے سے   ںیبنائ  ین ی قی جانیں گے تو   سےی ک ںی اپوائنڻمنڻس کے بارے م دی آپ مز ای جائے،   یحاصل ک

 ۔ ںی پہلے پوچھ ل
 

 مطالعہ اور معلومات  د یمز

 :معلومات یک ضیمر

•  European Lung Foundationٹ یش کٹیف سے متعلق ئرنگیش ڻایڈ 
• World Health Organization ںیپڑھ اںیکہان یذات یکے استعمال ک لتھیہ ڻل یجیپر ڈ سائٹ بیو یک 

http://www.europeanlung.org/
https://europeanlung.org/en/information-hub/factsheets/data-sharing-in-healthcare/
https://europeanlung.org/en/information-hub/factsheets/data-sharing-in-healthcare/
https://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/digital-health/personal-stories
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 :قیتحق یڻولز پر سائنس ڻلیجیڈ ںیصحت م یک پھڑوںی پھ

: ‘ COVID-ہے  تایبھال کا جائزه ل کھید ڻلیجیڈ یجانے وال یک شیوباء کے دوران پ یمضمون عالم ہی •
 ’ نگہداشت یاور ورچوئل سانس ک سنیڈیم یلیڻ ںیکے دور م 19

والے   COVID-19 وباء کے دوران ینے عالم  ینگران پرہے کہ کس طرح گھر  تایمضمون جائزه ل ہی •
 ’ہے یکو کم کرت امیق ںیکے اسپتال م ضوںیکے مر COVID-19 یگھر پر نگران :یمعاونت ک یلوگوں ک

 

      

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۔

 Dr Hilary Pinnock, Jellien Makonga-Braaksma, Dr Carme Hernández, Kjeld ٹ ی ش کٹ ی ف ہی 
Hansen  اور Joyce Norwell ۔یگئ  ی مدد سے مرتب ک یک 

  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
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