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એનએચએસ (NHS) કે વીર:તે કરે છે
આસાનીથી વાંચી શકાતી માગદ
. iશ␣કા

અ"ુ$મiણકા

01.

iવભાગ 1

02.

iવભાગ 2
દદ'ની માiહતી .ું છે?

03.

iવભાગ 3

મોટ) માiહતી (ડે ટા) 0ું છે?

દદ'ની માiહતી કોણ જોઇ શકે?

04.

iવભાગ 4

05.

iવભાગ 5

06.

iવભાગ 6

દદ'ની માiહતી વાપરવા iવશે iનયમો

નેશનલ હે +થકે ર ડે ટાસેટ
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01. 02. 03.

અમે આ %ુi'તકાને આસાનીથી વાંચી શકાય તે માટે
અલગ iવભાગોમાં છુટ< પાડ< છે.
તમે કદાચ તેને તબAાવાર વાંચવા ચાહો.

આ "ુi$તકા વાંચવા તમે કદાચ મદદ મેળવવા ચાહો.
સપોટ$

જો તમારે કોઇ સવાલ હોય તો,
આ 0ુi2તકાના અંતમાં વધારે માiહતી છે.

iવભાગ 1. મોટ) માiહતી (ડે ટા) 0ું છે?

લોકો માiહતી ફાળવે.
આપણે બધા એકબી4ને iવiવધ 4તની વાતો કહ7એ.

તે આપણને બધાને શીખવામાં મદદ કરે .
શીખો

હવે, કો&'(ુટર અને ઇ/ટરનેટને કારણે,
આપણે વધારે ને વધારે માiહતી વહે ચી શક;એ છ;એ –
એકદમ જ@દ; બીB લોકો સાથે
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કો#$%ુટર પર સં,હ કરે લ માiહતીને ડે ટા કહે વાય છે.

ડે ટા
!યારે ઘણીબધી માiહતી એ0સાથે ભેગી થાય 5યારે ,
તેને મોટ9 માiહતી (બીગ ડે ટા) કહે વાય.
તે આપણને દાખલા(પેટન)B જોવામાં મદદ કર9 શકે .

ચાલો મોટ' માiહતીનો દાખલા
(બીગ ડે ટા પેટન)5ુ
4 ઉદાહરણ જોઇએ

લંડન એ&'(ુલ*સ સiવ␣સ 8.6 iમiલયન લોકોને
સંભાળ 9ુર; પાડે છે.

પા#ુ 6

In 2021 the London Ambulance Service
said 2019માં
it had looked
at allલof
movements
લંડન એ()*ુ
,સthe
સi વ
␣સે
of its ambulances going out on a call.

ક3ું કે તે 68 એ()*ુલ,સ 5ટે શનો
ઘટાડવા માંગે છે.

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

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

તે દાખલા(પેટન)માં
) એ./0ુલ2સ
4ાં અને કે ટલીવાર :ય છે તે દશા>0ુ
) .
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In 2021 the London Ambulance Service
said it had looked at all of the movements
માiહતી(ડે ટા)માં જણા-ું કે 68
of its ambulances going out on a call.

નાના એ23-ુલ5સ 7ટે શનોને બદલે 18

iવશાળ એ23-ુલ5સ સે5ટરો વ@ુ સારા રહે શે.

ડે ટાએ બતા()ું કે મોટા સે0ટરોથી,
એ45)ુલ0સો જ8દ: દદ;ઓ પાસે પહoચશે.

આ એક ઉદાહરણ છે જે માiહતી એકઠ2
કરવાથી કઇર2તે અમને દદ8ની કાળ:
કરવામાં <ુધારો કરવા મળે છે.

iવભાગ 2 &યi(તગત તબીબી માiહતી 0ુ છે ?

આજકાલ NHSહે (થકે ર ટ,મ
તેમની વ2ચે એકબી6 સાથે ઘણીબધી
માiહતી વહe ચે છે.

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

આ માiહતી વહe ચવાથી દરે કને મદદ થાય છે.
તેનો મતલબ આપણે વધારે લોકોને સારા થવામાં
મદદ કર; શક;એ, જ?દ;.

પા#ુ 9

!યi#તગત તબીબી માiહતી વહe ચવાથી
અમે દાખલા(પેટન)8 જોઇ શક?એ.
આ પેટનoથી NHSને આપણી તiબયતની
કાળFમાં કઇર?તે Iુધારો કરવો તે iવશે મદદ કરે છે .

દાતઃ સમાન i(થiત ધરાવતા લોકોને
તેમના માટે દવાનો 4ે5 ડોઝ આપવો.

સંયોજક

iવiવધ દવાઓ

તેમની iવiવધ
અસરો માટે

iવiવધ લોકો સાથે

મતલબ કે ડો)ટર ,ણે છે કે દરે ક 0યi)ત માટે
કઇ દવા વાપરવી 8ે9 છે.
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દાત, NHS ટાઇપ 2 ડાયાiબટ+સવાળા
ઘણાબધા લોકો5ુ 7યાન આપે છે.

ટાઇપ 2 ડાયાiબટ)સવાળા લોકો માટે
iવiવધ દવાઓ ઉપલ7ધ છે.

NHS મોટા iચ'ને જુ એ છે અને ટાઇપ 2 ડાયાiબટ5સ
iવશે ઘણી બધી =યi>તગત તબીબી માiહતી
એકi'ત કરે છે.

મોટા iચ'ને જોયા પછ.,
NHS ડૉ1ટરોને દરે ક દદ5 માટે ટાઇપ 2 ડાયાiબટ.સની
કઇ દવા યો<ય છે તે ન>. કરવામાં મદદ કરે છે.

iવભાગ 3. આપણી *યi,તગત તબીબી માiહતી કોણ જોઇ શકે ?

NHS માiહતી એકઠ* કરે છે
.યારે લોકો હોi2પટલે હાય,
6પી પાસે 8ય યા કોઇ બી6
NHS સiવ␣સ પાસે 8ય.

ઉમર

હરે ક %યi'તઓ વ,ચે ઘણા તફાવતો છે

! iત

જે મ કે uમર, 7iત અને iબમાર=ના આપણા

પાiરવાર&ક ઇiતહાસ

પાiરવાiરક ઇiતહાસ.

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

પા#ુ 12

!યારે આપણી ઘણી બધી અંગત
તબીબી માiહતીને એકસાથે જોડવામાં આવે છે
>યારે તે મોટો ડે ટા બની @ય છે.

NHS અમાર% અંગત )વા)+ય માiહતી
iવશેનો આ મોટો ડે ટા આની સાથે વહe ચે છે:

iવiવધ હે &થ (ોફે શનલો

NHSમેનેજરો

તબીબી સંશોધનકતા+
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તેનો મતલબ કે NHS કર* શકે :

યો#ય સારવાર અને કાળ- .ુર0 પાડે

તે #ું કરે છે તેમાં +ુધારો કરે

મા# તમાર& NHS હે )થકે ર ટ&મ
જ માiહતી જોઇ શકે કે તમે કોણ છો.

બી# કોઇસાથે તમાર. /યi1તગત માiહતી
ફાળવતા પહે લાં, NHS તમે કોણ છો તે
જણાવતી માiહતી કાઢ. નાંખે છે.

પા#ુ 14

આ "યi$તગત લોકો કોણ છે
તે જોવા1ું 4ૂબ જ 7ુ8કે લ બનાવે છે.

તેનો અથ& એ છે કે NHS આપણા દરે ક iવશેની વ5ુ પડતી
માiહતી ;હે ર કયા& iવના સંશોધન અને આયોજન માટે આપણી
BયiCતગત તબીબી માiહતીનો ઉપયોગ કરH શકે છે.

NHS ખાનગી કં પનીઓ સાથે કામ કરે છે.
દાતઃ દવાની કં પની જે નવી દવા તપાસે છે.

NHS ખાનગી કં પનીઓ સાથે ફ.ત તે જ
માiહતી વહe ચે જે માં તમે કોણ છો તે
:હે ર કર< શકતા નથી.

iવભાગ 4. &યi(તગત તબીબી માiહતી વાપરવા iવશેના iનયમો

NHS સંશોધન અને આયોજન માટે
/યi0તગત તબીબી માiહતીનો ઉપયોગ
કરવા iવશે ઘણા સખત iનયમો છે.
STRICT rules

સંશોધન અને આયોજન માટે તમાર1 2યi3તગત
તબીબી માiહતી વપરાતી બંધ કરવા=ું
તમે પસંદ કર1 શકો છો.
તેને નીકળ1 જBુ(ઓDટ આઉટ) કહે વામાં આવે છે.

જો કે તમે ઓ(ટ આઉટ કરો,
છતાંપણ અ3ુક તબીબી આિ78મક સમયે તમાર<
તબીબી માiહતી વાપરવામાં આવે છે.
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દાતઃ
રોગચાળો થાય ,યાં તમાર/
અથવા બી4 લોકોની તiબયતને
કદાચ કોઇ જોખમ હોય.

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

રોગચાળો જે એક થી વધારે દે શો કે ખંડોમાં
ફે લાય તેને iવ;ભરમાં ફે લાયેલ ચેપ કહે વાય છે.
કોiવડ-19 iવ;ભરમાં ફે લાયેલ ચેપ છે.

પા#ુ 17

સંશોધન અને આયોજનમાં તમે
તમાર0 iવગતો વપરાતી બંધ કર0 શકો છો.
તેને ઓ:ટ આઉટ કહે વાય છે.

!યાં આસાનીથી વાંચી શકાય તેવી
0ુi2તકા ઉપલ7ધ છે જે ઓ<ટ-આઉટ
iવશે વધારે સમજુ તી આપે છે.

આ છબી પર, ઓ(ટ આઉટ
આસાનીથી વાંચવાની 2ુi4તકા માટે i:લક કરો.

iવભાગ 5. નેશનલ હે +થકે ર ડે ટાસે2સ

અમે ક%ું કે કો)*+ુટર પર સં0હ
કરે લી માiહતીને ડે ટા કહે વાય.

અમે $યારે ઘણીબધી માiહતી
કો234ુટર પર 8ુક9એ તેને મોટો ડૅ ટા કહે વાય.
તે મને પેટન? જોવામાં મદદ કર9 શકે .

NHS પાસે દુ iનયામાં ,ેનેશનલ હે 1થકે ર ડે ટાસે7સ છે.

પા#ુ 19

નેશનલ હે &થકે ર ડે ટાસે.સ
ઇલે01ોiનક રે કો5સ4 છે જે NHS વડે
એ0: કરાયેલ માiહતીનો સંAહ કરે છે.

તે#ુ ઉદાહરણ છે કે -સર ર/012.

કે #સર ર&'() હે +થકે ર ડે ટાસે0સમાં
1972થી કે #સરના દદ6ઓની માiહતી
એકઠ) કરવામાં આવતી હતી.

મે#મીલન કે (સર સપોટ- વેબસાઇટની છબી
પર i#લક કરો જે ની પાસે કે (સર ર6789
iવશે વ<ુ માiહતી છે.
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બી# બે નેશનલ હે )થકે ર ડે ટાસે1સ છેઃ

હોi#પટલ ડે ટાસેટ જે માં દદ0 1ાં
અને 1ારે હોi#પટલ ગ6ુ,
શા માટે અને 9ું થ6ું તે iવગતો બતાવે છે.

ONS ડૅ ટાસેટ 'ૃ)*ુ થવાની ઉમર,
3iત, iવ6તાર અને 'ૃ)*ુ થવા8ુ કારણ બતાવે છે.
ONS નો મતલબ છે ઓiફસ ફોર નેશનલ
6ટે ટC6ટCDસ(રાECય આંકડા માટે ની ઓiફસ)

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

iવભાગ 6. વ&ુ માiહતી
!યi#તગત તબીબી માiહતીનો ઉપયોગ કરવો
મહ4વ5ુણ7 છે.

1
2
3

વ"ુ દે ખા(ુ

ભરોસાપા'

સમ# શકાય તે*ુ

પા#ુ 22

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

મોટું iચ((iપ+ચર)
https://youtu.be/fJ2hyXCOOyQ

અ"થમા
https://youtu.be/iVRTjZ30KBo

કે #સર
https://youtu.be/y0P2qriA5dw

iડમે%શીયા
https://youtu.be/-X_LZp8J9qA

ડાયાiબટ'સ
https://youtu.be/vYCUSSperMo

હાટ-એટે
#
ક((દયરોગનો હુ મલો)
https://youtu.be/iVRTjZ30KBo

નoધ વહe ચવી
https://youtu.be/oDY9dGAV9NQ

NHS ડ"#ટલ
NHS ડ"#ટલ આપણી દદ+
તબીબી માiહતી ભેગી કરે છે.

‘યોર ડે ટા મેટસ) ટુ ધ NHS’ -ારા
NHS ડ./ટલ પાસે ઉપાયોગી માiહતી છે.

NHS ડ"#ટલ વેબસાઇટ
પર જવા છબી પર i1લક કરો.

લે#ટર કો-(ોડ*શન -ુપે માiહતી તૈયાર કર8.
અમે ચાહતા હતા કે દરે ક જણ દદ> તબીબી માiહતી મેળવી શકે .
આ માગદ
C iશકા
␣ અGડ#ટે GડHગ પેશGટ ડે ટા
(દદ>ના ડે ટાને સમજવા) સાથે ભાગીદાર8માં બનાવવામાં આવી હતી.
અમે આ દ#તાવેજ એવા લોકો તર8કે બનાNયો છે જે ઓ છે :
“હોiશયાર, (માટ* અને /ુi1ધશાળ5" (રચીદા)
“ હoiશયાર, (માટ* અને મદદ:પ" (શર5ફા)
“=યવi(થત, સંભાળ રાખનાર, આદર કરનાર, Hેiરત અને સહાJુKiુ તMૂણ"* જે ક5
ભારતી "સમજુ , Qયા:, મહે નRુ, Hેiરત"
“(માટ,* સiSય, મદદ:પ અને (વતંU" VમોWલ
રાYભી "મજ/ુત, મહે નRુ, કાળZ કરનાર"
1વની શાહ "બાયોમેડ5કલ iવ]ાથ^, ઉ`સાહ5, કાળZ કરનાર, ક:ણાMૂણ* અને સiSય શીખનાર"
સોનલ " ઉ`સાહ5, મદદગાર, મહે નRુ, Hેiરત અને દયાbુ"
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