جی ایم کیئر ریکارڈ:
ایک اہم ڈیجیٹل سرمایہ جو صحت اور
نگہداشت کی خدمات کو بہتر بناتا ہے اور
جانیں بچاتا ہے۔
اس بات کا پتہ لگائیں کہ ہمارا عالقہ کس
طرح آپ کے ڈیٹا کو ہم سب کی بہتر
نگہداشت صحت کے لیے استعمال کرتا ہے۔
gmwearebettertogether.com

آپ کی نگہداشت کے لیے ڈیٹا

جی ایم کیئر ریکارڈ انفرادی نگہداشت کے
لیے آپ کے ڈیٹا کو مرکزی حیثیت دے رہا
ہے۔ اس میں جانیں بچانے والی صحت اور
نگہداشت کی معلومات موجود ہیں۔
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جی ایم کیئر ریکارڈ  NHSاور گریٹر مانچسٹر کے تمام 10
بوروز کی نگہداشت کی خدمات سے آپ کی معلومات اکٹھی
کرتا ہے ،تاکہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں ،صحت و نگہداشت
کے فرنٹ الئن کارکنان آپ کی تازہ ترین معلومات تک
رسائی حاصل کر سکیں۔
ایک حیرت انگیز سرمایہ ،جی ایم کیئر ریکارڈ ،نگہداشت
اور مختلف  NHSاور نگہداشت کی خدمات میں موجود تمام
صحت و نگہداشت کے ماہرین کے درمیان نگہداشت کی ایک
ہموار منتقلی کو یقینی بناتا ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ عمومی معالجین ،ڈاکٹر ،نرسیں اور
نگہداشت فراہم کنندگان آپ کے لیے محفوظ ترین اور مؤثر
ترین نگہداشت بہم پہنچائیں گے اور اس کے لیے آپ کو اپنی
کہانی دہرانے کی ضرورت نہیں ہو گی۔

فرنٹ الئن
صارفین

ڈیٹا برائے تحقیق اور منصوبہ سازی

آپ کی طبی صحت اور نگہداشت کے ساتھ
ساتھ جی ایم ریکارڈ بھی ایک عظیم تر چیز
حصہ ہے۔
کا ّ

15
مزید
متوقع ہیں

7
مطالعات
منظور شدہ

جی ایم کیئر ریکارڈ میں موجود معلومات ،ہمارے عالقے کو
متاثر کرنے والے صحت سے متعلق چند اہم ترین سواالت
جن میں کووڈ -19سے متعلق سواالت شامل ہیں ،کے جوابات
سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔
اس کی وجہ غیر مشخص ڈیٹا یعنی صحت و نگہداشت کی
معلومات ہیں ،جن میں سے آپ کی معلومات NHS ،نمبر اور
پتہ ہٹایا گیا ہے اور جنہیں مانچسٹر یونیورسٹیوں میں انجام
دی جانے والی انتہائی منتخب شدہ اور معروف عالمی تحقیق
کے لیے استعمال کیا جائے گا۔
اب تک ،منظور شدہ مطالعات ان لوگوں تک محدود ہیں جو
ان مخصوص موضوعات پر کام کرنے میں مصروف ہیں
جو اس بات سے متعلق ہیں کہ ہمارے عالقے کے  28الکھ
شہریوں کے مختلف گروپ کووڈ 19-سے کس طرح متاثر
ہوئے ہیں۔

