مزید معلومات کے لیے

کونسی معلومات شیئر کی جائے گی؟

کنکٹنگ یور کیئر کے بارے میں مزید معلومات کے
لیے وزٹ کریں:

کنکٹنگ یور کیئر ایڈلٹ ہیلتھ اور سوشل کیئر اور
بچوں کی ہیلتھ کے بارے میں معلومات شیئر کرتی
ہے ،بشمول:

www.swlondon.nhs.uk/connectingyourcare

•آپ کا نام ،پتہ اور این ایچ ایس نمبر

کنکٹنگ یور کیئر
ہم اُس طریقے میں بہتری ال رہے ہیں
جس کے تحت ہم پورے جنوب مغربی
لندن میں آپ کی کیئر کو کنکنٹ یعنی
منسلک کرتے ہیں۔ جلد ہی جب آپ کو
ضرورت ہو گی تو صحت اور کیئر کے
ماہرین این ایچ ایس کی دیگر سروسز
سے آپ کے ریکارڈ تک رسائی حاصل
کر سکیں گے۔

ہم سے رابطہ کریں
بذریعہ ای میل:
connectingyourcare@swlondon.nhs.uk
0203 668 3100

•اپائنٹمنٹس اور ہسپتال جانا
•اہم طبی اور سوشل کیئر کے بارے میں ہسٹری
بشمول تشخیصوں ،ادویات اور الرجی کے
•حالیہ نتائج ،جیسے بلڈ ٹیسٹس اور ایکسرے سکین
رپورٹس
حساس معلومات جو کہ قانونی طور پر خارج کر
دی گئی ہو اور بچوں کی سوشل کیئر کے بارے میں
معلومات فی الوقت شیئر نہیں کی جا رہیں۔

کیا میرے بارے میں معلومات محفوظ ہے؟
موجودہ ڈیٹا پروٹیکشن قوانین کے تحت آپ کے بارے
میں معلومات محفوظ ہے اور یہ رازدارانہ اور

کنکٹنگ یور کیئر کیا ہے؟
آپ کی معلومات کو شیئر کرنے کے طریقے میں
بہتری النے کے لیے کنکٹنگ یور کیئر پورے جنوب
مغربی لندن میں ہیلتھ اور کیئر سروسز کو آپس میں
جوڑ رہی ہے۔ اِس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیلتھ اور
کیئر کے اُن ماہرین کو یہ با سرعت اور محفوظ
طریقے سے دستیاب ہو گی جنہیں آپ کی کیئر اور
عالج کے لیے زیادہ بہتر اور با سرعت فیصلے
کرنے کے لیے اِسے دیکھنے کی ضرورت ہو۔
جنوب مغربی لندن میں کچھ سروسز جیسے ہسپتال
اور جی پی پریکٹسز  2019اِس طریقے کے تحت
معلومات شیئر کر رہی ہیں۔ ستمبر  2020سے
پورے جنوب مغربی لندن میں اور بھی ادارے
معلومات شیئر کرنے کا طریقہ اپنا رہے ہیں۔

یہ اہم کیوں ہے؟
ہیلتھ اور کیئر کے ماہرین کو آپ کی صحت اور
کیئر بارے میں اصل وقت یعنی رئیل ٹائم میں
برقیاتی یعنی الکٹرانک اور صرف پڑھی جانے
والی یعنی ریڈ اونلی معلومات کی قسم تک رسائی
حاصل ہو گی۔

آپ کو اِس کے کیا فوائد ہوں گے؟
•آپ کی دیکھ بھال کرنے والے اہم لوگوں کو اہم
معلومات فوری طور پر دکھائی دے گی
•آپ کی کیئر کے بارے میں فیصلے تیزی سے
کیے جاسکتے ہیں
•آپ غیر ضروری اور/یا بار بار کی اپائنٹمنٹس
اور ٹیسٹوں سے بچ سکتے ہیں
•آپ کو کیئر مہیا کرنے والے دیگر لوگوں اور
اداروں کو دیکھنا آسان ہوتا ہے
•یہ مختلف اداروں میں کام کرنے والے لوگوں
کی آپ کی کیئر اور تجربے کو بہتر بنانے کے
لیے مل کر کام کرنے میں مدد کرتی ہے
•یہ بہتر آڈٹ ٹریل مہیا کرتی ہے تا کہ آپ دیکھ
سکیں کہ کس نے آپ کی معلومات تک رسائی
حاصل کی ہے۔

کنکٹنگ یور کیئر میں کونسے ادارے
موجود ہیں؟
کنکٹنگ یور کیئر کی توسیع میں شامل ہیلتھ اور
کیئر مہیا کنندگان ہیں:
•ہسپتال
•جی پی پریکٹسز
•کمیونٹی سروسز
•مینٹل ہیلتھ سروسز

•سوشل کیئر سروسز
•این ایچ ایس  111سروس اور
آؤٹ آف آورز سروس یعنی عام
اواقات سے باہر وقت کے دوران
سروس
•کچھ لنگر خانے ،کمیونٹی
فارمیسز اور کیئر ہومز

کنکٹنگ یور کیئر کو جنوب
مغربی لندن سے باہر توسیع
دینا
کوویڈ -19کی عالمی وبا کی
وجہ سے ہسپتالوں اور جی پیز
کے مابین معلومات کے تبادلے
کو جنوب مغربی لندن سے باہر
والے عالقوں کو شامل کرنے
کے لیے توسیع دی گئی ہے۔
مستقبل میں ہمیں توقع ہے کہ
لندن اور تمام مضافاتی کونٹیز
میں مزید سروسز کو شامل
کرنے کے لیے معلومات کو شیئر
کرنے کے اِس طریقے میں توسیع
کی جائے گی۔

