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01. 02. 03.

આ "ુ $તi કા વi શે

અમે આ %ુ 'તi કાન ેઆસાનીથી વાંચી શકાય તે માટે
અલગ વi ભાગોમાં છુટ< પાડ< છે.

તમે કદાચ તેને તબAાવાર વાંચવા ચાહો.

સપો $ટ

આ "ુ $તi કા વાંચવા તમે કદાચ મદદ મેળવવા ચાહો.

જો તમારે કોઇ સવાલ હોય તો,
આ 0ુ 2તi કાના અંતમાં વધારે મા હi તી છે.



વi ભાગ 1. મોટ) મા હi તી (ડેટા) 0ું છે?

લોકો મા હi તી ફાળવે.
આપણે બધા એકબી4ને વi વi ધ 4તની વાતો કહ7એ.

શીખો

તે આપણને બધાન ેશીખવામાં મદદ કરે.

હવે, કો&'(ુટર અને ઇ/ટરનેટન ેકારણે,
આપણે વધારેને વધારે મા હi તી વહેચી શક;એ છ;એ –
એકદમ જ@દ; બીB લોકો સાથે



પાનુ ં5

!યારે ઘણીબધી મા હi તી એ0સાથ ેભેગી થાય 5યારે,
તેન ેમોટ9 મા હi તી (બીગ ડેટા) કહેવાય.

તે આપણને દાખલા(પેટ Bન) જોવામાં મદદ કર9 શકે.

કો#$%ુટર પર સં,હ કરેલ મા હi તીન ેડેટા કહેવાય છે.

ડેટા

ચાલો મોટ' મા હi તીનો દાખલા
(બીગ ડેટા પેટ 4ન)5ુ ઉદાહરણ જોઇએ

લંડન એ&'(ુલ*સ સ ␣વi સ 8.6 મi લi યન લોકોને
સંભાળ 9ુર; પાડે છે.



In 2021 the London Ambulance Service
said it had looked at all of the movements 
of its ambulances going out on a call.

2019માં લંડન એ()*ુલ,સ સ ␣વi સે 
ક3ું કે તે 68 એ()*ુલ,સ 5ટ�ેશનો�
ઘટાડવા માંગે છે�.

તેમણે ક&ું કે તેમણ ેકોલ આઉટ માટ ે
જતી બધી એ456ુલ7સની :ુસાફર=
પર ?યાન આA6ું હCું.

તેમણ ેક&ુ કે એ)*+ુલ-સની
1ુસાફર5એ એક દાખલો(પેટ ;ન) બના=યો.

તે દાખલા(પેટ )ન)માં એ./0ુલ2સ
4ાં અને કેટલીવાર :ય છે તે દ )શા>0.ુ
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In 2021 the London Ambulance Service
said it had looked at all of the movements 
of its ambulances going out on a call.મા હi તી(ડેટા)માં જણા-ુ ંકે 68 
નાના એ23-ુલ5સ 7ટેશનોન ેબદલે 18
વi શાળ એ23-ુલ5સ સે5ટરો વ@ુ સારા રહેશે.

ડેટાએ બતા()ુ ંકે મોટા સે0ટરોથી,
એ45)ુલ0સો જ8દ: દદ;ઓ પાસ ેપહoચશ.ે

આ એક ઉદાહરણ છે જે મા હi તી એકઠ2
કરવાથી કઇર2તે અમને દદ8ની કાળ:
કરવામાં <ુધારો કરવા મળે છે.
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વi ભાગ 2 &ય (તi ગત તબીબી મા હi તી 0ુ છે?

આજકાલ NHSહે(થકેર ટ,મ
તેમની વ2ચે એકબી6 સાથે ઘણીબધી
મા હi તી વહeચે છે.

તેનો મતલબ આખા દેશના NHS મેનેજરો
લોકોને શેની જ1ર છે, 3ારે જ1ર છે
અને યો6ય જ6યાએ છે તે બાબતો પર યોજના કર9 શકે.

આ મા હi તી વહeચવાથી દરેકને  મદદ થાય છે.
તેનો મતલબ આપણે વધારે લોકોને સારા થવામાં
મદદ કર; શક;એ, જ?દ;.



!ય #તi ગત તબીબી મા હi તી વહeચવાથી
અમ ેદાખલા(પેટ 8ન) જોઇ શક?એ.

આ પેટનoથી NHSને આપણી ત બi યતની
કાળFમાં કઇર?તે Iુધારો કરવો તે વi શ ેમદદ કરે છે.

દાતઃ સમાન (થi તi  ધરાવતા લોકોને
તેમના માટે દવાનો 4ે5 ડોઝ આપવો.

સંયોજક વi વi ધ દવાઓ તેમની વi વi ધ 
અસરો માટે 

વi વi ધ લોકો સાથે

મતલબ કે ડો)ટર ,ણે છે કે દરેક 0ય )તi  માટે
કઇ દવા વાપરવી 8ે9 છે.

પા#ુ 9



દાત, NHS ટાઇપ 2 ડાયા બi ટ+સવાળા
ઘણાબધા લોકો5ુ 7યાન આપે છે.

ટાઇપ 2 ડાયા બi ટ)સવાળા લોકો માટે
વi વi ધ દવાઓ ઉપલ7ધ છે.

NHS મોટા ચi 'ને જુએ છે અને ટાઇપ 2 ડાયા બi ટ5સ
 વi શે ઘણી બધી =ય >તi ગત તબીબી મા હi તી
એક 'i ત કરે છે.

મોટા ચi 'ને જોયા પછ.,
NHS ડૉ1ટરોન ેદરેક દદ5 માટે ટાઇપ 2 ડાયા બi ટ.સની
કઇ દવા યો<ય છે તે ન>. કરવામાં મદદ કરે છે.
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વi ભાગ 3. આપણી *ય ,તi ગત તબીબી મા હi તી કોણ જોઇ શકે?

NHS મા હi તી એકઠ* કરે છે
.યારે લોકો હો 2પi ટલે હાય,
6પી પાસ ે8ય યા કોઇ બી6
NHS સ ␣વi સ પાસ ે8ય.

ઉમર

!તi

પા રi વાર&ક ઇ તi હાસ

હરેક %ય 'તi ઓ વ,ચે ઘણા તફાવતો છે
જેમ કે uમર, 7તi  અને બi માર=ના આપણા
પા રi વા રi ક ઇ તi હાસ.

કઈ સારવારનો ઉપયોગ કરવો તે
ન/0 કરતી વખતે આપણા ડૉ7ટરે
આ તફાવતોને :યાનમા ંલેવાની જ?ર છે.



!યારે આપણી ઘણી બધી અંગત
તબીબી મા હi તીન ેએકસાથે જોડવામાં આવ ેછે
>યારે તે મોટો ડેટા બની @ય છે.

NHS અમાર% અંગત )વા)+ય મા હi તી
વi શેનો આ મોટો ડેટા આની સાથે વહeચે છે:

વi વi ધ હે&થ (ોફેશનલો NHSમેનેજરો તબીબી સંશોધનક +તા
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પાનું 13

તેનો મતલબ કે NHS કર* શકે:

યો#ય સારવાર અને કાળ- .ુર0 પાડે તે #ું કરે છે તેમા ં+ુધારો કરે

મા# તમાર& NHS હે)થકેર ટ&મ
જ મા હi તી જોઇ શકે કે તમે કોણ છો.

બી# કોઇસાથે તમાર. /ય 1તi ગત મા હi તી
ફાળવતા પહેલા,ં NHS તમે કોણ છો તે
જણાવતી મા હi તી કાઢ. નાંખે છે.



આ "ય $તi ગત લોકો કોણ છે
તે જોવા1ું 4ૂબ જ 7ુ8કેલ બનાવે છે.

તેનો અ &થ એ છે કે NHS આપણા દરેક વi શેની વ5ુ પડતી
મા હi તી ;હેર ક &યા વi ના સંશોધન અને આયોજન માટે આપણી
Bય Cતi ગત તબીબી મા હi તીનો ઉપયોગ કરH શકે છે.

NHS ખાનગી કંપનીઓ સાથે કામ કરે છે.

દાતઃ દવાની કંપની જે નવી દવા તપાસે છે.

NHS ખાનગી કંપનીઓ સાથે ફ.ત તે જ
મા હi તી વહeચે જેમાં તમે કોણ છો તે
:હેર કર< શકતા નથી.
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STRICT rules

વi ભાગ 4. &ય (તi ગત તબીબી મા હi તી વાપરવા વi શેના નi યમો

NHS સંશોધન અને આયોજન માટે
/ય 0તi ગત તબીબી મા હi તીનો ઉપયોગ
કરવા વi શે ઘણા સખત નi યમો છે.

સંશોધન અને આયોજન માટે તમાર1 2ય 3તi ગત
તબીબી મા હi તી વપરાતી બંધ કરવા=ું
તમે પસંદ કર1 શકો છો.

તેને નીકળ1 જB(ુઓDટ આઉટ) કહેવામાં આવ ેછે.

જો કે તમે ઓ(ટ આઉટ કરો,
છતાંપણ અ3ુક તબીબી આ78મિ ક સમયે તમાર<
તબીબી મા હi તી વાપરવામાં આવ ેછે.
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દાતઃ
રોગચાળો થાય ,યાં તમાર/
અથવા બી4 લોકોની ત બi યતને 
કદાચ કોઇ જોખમ હોય.

રોગચાળો એવો રોગ છે
જે જ,દ. ફેલાય છે અને ઘણાબધા લોકોને
એક સમયે અસર કરે છે.

રોગચાળો જે એક થી વધારે દેશો કે ખંડોમાં
ફેલાય તેને વi ;ભરમા ંફેલાયેલ ચેપ કહેવાય છે.

કો વi ડ-19 વi ;ભરમા ંફેલાયેલ ચેપ છે.



સંશોધન અને આયોજનમાં તમે
તમાર0 વi ગતો વપરાતી બંધ કર0 શકો છો.
તેને ઓ:ટ આઉટ કહેવાય છે.

!યા ંઆસાનીથી વાંચી શકાય તેવી
0ુ 2તi કા ઉપલ7ધ છે જે ઓ<ટ-આઉટ
વi શે વધારે સમજુતી આપે છે.

આ છબી પર, ઓ(ટ આઉટ
આસાનીથી વાંચવાની 2ુ 4તi કા માટે :લi ક કરો.
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વi ભાગ 5. નેશનલ હે+થકેર ડેટાસે2સ

અમે ક%ું કે કો)*+ુટર પર સં0હ
કરેલી મા હi તીન ેડેટા કહેવાય.

અમે $યારે ઘણીબધી મા હi તી
કો234ુટર પર 8ુક9એ તેન ેમોટો ડૅટા કહેવાય.

તે મન ેપેટ ?ન જોવામા ંમદદ કર9 શકે.

NHS પાસ ેદુ નi યામાં ,ે-
નેશનલ હે1થકેર ડેટાસે7સ છે.



નેશનલ હે&થકેર ડેટાસે.સ
ઇલે01ો નi ક રેકો 45સ છે જે NHS વડે
એ0: કરાયેલ મા હi તીનો સંAહ કરે છે.

તે#ુ ઉદાહરણ છે કે-સર ર/012.

કે#સર ર&'() હે+થકેર ડેટાસે0સમાં
1972થી કે#સરના દદ6ઓની મા હi તી
એકઠ) કરવામાં આવતી હતી.

મે#મીલન કે(સર સપો -ટ વેબસાઇટની છબી
પર #લi ક કરો જેની પાસ ેકે(સર ર6789
વi શે વ<ુ મા હi તી છે.
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પાનું 20

બી# બે નેશનલ હે)થકેર ડેટાસે1સ છેઃ

હો #પi ટલ ડેટાસેટ જેમાં દદ0 1ાં
અને 1ારે હો #પi ટલ ગ6ુ,
શા માટે અને 9ું થ6ુ ંતે વi ગતો બતાવે છે.

ONS ડૅટાસેટ 'ૃ)*ુ થવાની ઉમર,
3તi , વi 6તાર અને 'ૃ)*ુ થવા8ુ કારણ બતાવે છે.

ONS નો મતલબ છે ઓફi સ ફોર નેશનલ
6ટેટC6ટCDસ(રાECય આંકડા માટેની ઓફi સ)

હોi#પટલ અને ONS માiહતીનો ઉપયોગ�
3હેર સેવાના આયોજન માટે
વપરાય છે જેમકે  NHS



2

1

3

વi ભાગ 6. વ&ુ મા હi તી

!ય #તi ગત તબીબી મા હi તીનો ઉપયોગ કરવો
મહ4વ5ુ 7ણ છે.

વ"ુ દેખા(ુ

ભરોસાપા'

સમ# શકાય તે*ુ



https://youtu.be/fJ2hyXCOOyQ

https://youtu.be/iVRTjZ30KBo

https://youtu.be/y0P2qriA5dw

આ પાના પર અમે અ)ુક ,યi.તગત�
તબીબી માiહતી iવશેના�
એનીમેશનની લ;ક વહeચી છે

મોટંુ ચi (( પi +ચર)

અ"થમા

કે#સર
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https://youtu.be/iVRTjZ30KBo

https://youtu.be/oDY9dGAV9NQ

https://youtu.be/-X_LZp8J9qA

https://youtu.be/vYCUSSperMo

ડi મે%શીયા

ડાયા બi ટ'સ

હા #ટ-એટેક((દયરોગનો હુમલો)

નoધ વહeચવી



NHS ડ"#ટલ

NHS ડ"#ટલ આપણી દદ+
તબીબી મા હi તી ભેગી કરે છે.

‘યોર ડેટા મેટ )સ ટુ ધ NHS’ -ારા
NHS ડ./ટલ પાસ ેઉપાયોગી મા હi તી છે.

NHS ડ"#ટલ વેબસાઇટ
પર જવા છબી પર 1લi ક કરો.



લે#ટર કો-(ોડ*શન -ુપે મા હi તી તૈયાર કર8.
અમ ેચાહતા હતા કે દરેક જણ દદ> તબીબી મા હi તી મેળવી શકે.

આ મા Cગદ ␣શi કા અGડ#ટેGડHગ પેશGટ ડેટા
(દદ>ના ડેટાન ેસમજવા) સાથે ભાગીદાર8માં બનાવવામાં આવી હતી.

અમ ેઆ દ#તાવેજ એવા લોકો તર8કે બનાNયો છે જેઓ છે:

“હો શi યાર, (મા *ટ અને /ુ 1ધi શાળ5" (રચીદા)
“ હo શi યાર, (મા *ટ અને મદદ:પ" (શર5ફા)
“=યવ (થi ત, સંભાળ રાખનાર, આદર કરનાર, Hે રi ત અને સહાJુKુ તi Mૂ *ણ" જેક5
ભારતી "સમજુ, Qયા:, મહેનRુ, Hે રi ત"
“(મા *ટ, સ Si ય, મદદ:પ અને (વતંU" VમોWલ
રાYભી "મજ/ુત, મહેનRુ, કાળZ કરનાર"
1વની શાહ "બાયોમેડ5કલ વi ]ાથ^, ઉ`સાહ5, કાળZ કરનાર, ક:ણાMૂ *ણ અને સ Si ય શીખનાર"
સોનલ " ઉ`સાહ5, મદદગાર, મહેનRુ, Hે રi ત અને દયાbુ"

વ"ુ $ણવા માટે ઃ

અમાર- વેબસાઇટની 3ુલાકાત કરોઃthinklusive.org
ઇ-મેઇલઃ hello@thinklusive.org

2022




