جی ایم کیئر ریکارڈ:
اک اہم ڈیجیٹل وسیلہ جیڑا صحت
تے نگہداشت دیاں خدمتاں نُوں بہتر
بناندا اتے زندگیاں بچاندا اے۔
پتا کرو کہ ساڈا عالقہ تہاڈے ڈیٹا
نُوں ساریاں لئی ودھیا نگہداشت
صحت لئی کیویں جوڑ رہیا اے۔
gmwearebettertogether.com

تہاڈی نگہداشت لئی ڈیٹا

جی ایم کیئر ریکارڈ تواڈے ڈیٹا
نوں انفرادی نگہداشت دے مرکز
وچ پا رہیا اے۔ ایدے وچ صحت اتے
نگہداشت دی جانکاری ہوندی اے
جو زندگیاں بچاوندی اے۔
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جی ایم کئیر ریکارڈ این ایچ ایس اتے نگہداشت دیاں
خدمتاں نال سارے  10گریٹر مانچسٹ بورو تُوں
تہاڈی جانکاری اکٹھی کردا اے ،تاں جے بھاویں تُسیی
کیتے وہ ہوو تہاڈی صحت دی تازہ ترین جانکاری
صف اول دے صحت اتے نگہداشت تے کارکنان
تیکر
ِ
رسائی کر سکن۔
اک ودھیا وسیلہ ،جی ایم کئیر ریکارڈاین ایچ ایس
اتے نگہداشت دیاں مختلف خدمتاں دے صحت اتے
نگہداشت دے پیشہ وراں دے وچکار نگہداشت دے
ہموار تبادلے نُوں یقینی بناندا اے۔
ایدا مطلب اے کہ جی پیز ،ڈاکٹر ،نرساں اتے
نگہداشت دے ماہرین تواڈی اپنی کہانی دہرائے بغیر
تواڈے لیے سب توں محفوظ تے موثر نگہداشت
فراہم کرسکدے نیں۔

صف اول
ِ
دے صارفین

تحقیق اتے منصوبہ بندی لئی ڈیٹا

تہاڈی طبی صحت اتے نگہداشت
تُوں عالوہ وی جی ایم کئیر ریکارڈ
حصہ اے۔
کسے بڑی وڈی شے دا ّ
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ہور
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تحقیقاتی مطالعے
منظور شدہ

جی ایم کئیر ریکارڈ وچ موجود جانکاری سانوں
صحت توں متعلق سارے توں اہم سواالں دے
جواباں نوں سمجھن وچ مدد کردی اے جو ساڈے
خطے نوں متاثر کر رہے ہن ،جیداں کووڈ -19توں
متعلق سواالت۔
ایہہ غیر شخصی کیتے ڈیٹا دے کارن اے ،جیداں
صحت اتے نگہداشت دی جانکاری جیدے تحت
تہاڈا ناں ،این ایچ ایس نمبر اتےپتہ ہٹا دیتا گیا اے،
گریٹر مانچسٹر یونیورسٹیاں وچ انتہائی محدو اتے
دنیا دی جانی پہنچانی ریسرچ لئی ورتیا جاوے گا۔
ہلے تیکر ،منظور شدہ تحقیقی مطالعے خاص
موضوعات نال نبڑن تیکر محدود نیں جیداں ساڈے
عالقیاں وچ مختلف گروپس دے  2.8ملین لوکیں
کووڈ -19تُوں کیداں متاثر ہوئے۔

