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 معلومات  اہم

 رازداری 

موبائل پیغامات، ای میلز اور فون کالز انکرپٹڈ نہیں  

۔ آپ ڈیوائشی ےک محفوظ استعمال پر موجودہ   ہیں

رہنمانی ےک حواےل ےس مزید معلومات یہاں دیکھ سکتے  

 :  https://www.ncsc.gov.ukہیں

مشورے یک مثالوں میں یہ یقینی بنانا شامل ہے کہ آپ ےک  

موبائل فون پر پاس کوڈ لگا ہو اور الک اسکرین پر  

 اعالمیوں کو بند کیا ہوا ہو۔ 

 
 کی پتے  میل ای یا نمبر ٹیلیفون نمبر، موبائل کے آپ

 تبدیلی 

، ٹی لیفون نمبر یا ای میل پتہ  اگر آپ اپنا موبائل نمبر

تبدیل کریں تو اپنی معالج کو آگاہ کریں تاکہ منصوبر  

۔   ےک مطابق آپ یک باہیم گفتگو جاری رہے

 
 ٹاپ  لیپ /فون شدہ چوری یا گمشدہ

اگر آپ کا فون/لیپ ٹاپ گم یا چوری ہو جائی تو اپنی  

 معالج ےس رابطہ کریں۔ وہ رسوس کو روک دے گا۔ 

 معلومات زیدم                                                                                                        

  

 

 

 

 
 
 

 رابطے مفید                                                                                                           

NHS inform www.nhsinform.scot                                                                                                                           

 88 44 22 0800 ٹیلیفون:                                                                                                                                                     

 
 

  

 
 

 

 

 

فرمائیں کہ مجھ ےس رابطہ کریں ایک  براِہ کرم نوٹ 

۔ ہوسکتا ہے کہ آپ یک ریڈنگز   ایمرجنیس رسوس نہیں ہے

 نہ دیکھے۔ اگر آپ کو طنر معاونت درکار 
ً
کو معالج فورا

 NHSپر   111( کو یا GPہو، تو آپ کو اپنی فیمیل ڈاکبر ) 

۔   24  کو کال کرنی چاہنں

 ڈائل کریں۔  999ایمرجنیس یک صورت میں 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NESD1676:   2022منی 

Inhealthcare   ےک
مریض یک  استعمال ےک لتں 

 عمویم معلومات کا کتابچہ

NHS 24 
www.nhs24.scot 

 111فری فون:  
 

http://www.ncsc.gov.uk/
http://www.ncsc.gov.uk/
http://www.nhsinform.scot/
http://www.nhs24.scot/
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 ہے؟  کیا کریں رابطہ سے مجھ

ی کا ایک نیا نام  یہ مختلف اقسام یک  اییس رسورسی یا آپشبی

ہے جنہیں کیس فرد کو اس لتں مہیا کیا جاتا ہے تاکہ وہ  

اپنی معالج ےس رابےط میں رہے اور گفتگو کرسےک۔ ان میں  

ےس بعض رسورسی کو حالیہ سالوں میں مختلف نام دینی  

گتی ہیں جیےس کہ ریموٹ ہیلتھ پاتھ ویز؛ ریموٹ ہیلتھ  

نگ؛ ہوم اینڈ م نگ یا ٹییل  مانیبر وبائل ہیلتھ مانیبر

 ہیلتھ۔ 

یہ رسوس آپ یک صحت ےک بارے میں پوچھنی ےک لتں  

۔ 
ی

 متفقہ وقفوں ےس ازخود آپ ےس رابطہ کرے یک

یہ موبائل ایپ، ویب سائٹ، موبائل پیغام یا خودکار فون  

رسوس ہے اور اےس  مفت کال ےک ذریےع فراہم کردہ ایک 

، جیےس  بہت یس وجوہات ےک لتں استعمال کیا   جاسکتا ہے

 کہ: 

وع کربی یا روکنی ےک   عالج کا کونی پروگرام رسر

 اثرات یک نگرانی کرنا۔ 

اپنی ذانے دیکھ بھال یک غرض ےس کچھ کربی ےک  

 لتں آپ کو یاد دہانی کروانا یا حوصلہ افزانی کرنا۔ 

آپ یک طبیعت میں اچانک بگاڑ پیدا ہوبی یک  

درست عالج  نشاندیہ کرنا تاکہ آپ جلد از جلد 

۔   حاصل کر سکیں

ن وجوہات یک نشاندیہ کرنا کہ آپ یک طبیعت کو  
ُ
ا

 کیوں بہبے طور پر منظم نہیں کیا جاسکا۔ 

عالج ےک منصوبر ےک دوران مشاورت اور  

 معاونت پیش کرنا۔ 

 

 
 
 

 
 سروسز کی کریں رابطہ سے مجھ

 ہونا رجسٹر لیے کے کرنے استعمال
Inhealthcare  ردہ یک جانب ےس فراہم ک 

سسٹم ےک ذریےع   Inhealthcareیہ رسورسی آپ کو 

۔ آپ کا معالج یہ وضاحت کرے گا   فراہم یک گنی ہیں

کہ سسٹم کیےس کام کرتا ہے اور آپ ےک لتں ممکنہ  

 فوائد پر  

بات کرے گا۔ ہم آپ یک رضامندی ےک بعد یہ آپ کو  

۔ 
ی

 رجسبر کریں ےک

آپ ےک بارے میں وصول کردہ تمام معلومات کو ڈیٹا  

انتہانی   تحت  ےک  ضوابط  موجودہ  یک  تحفظ  ےک 

 محفوظ رکھا جائی گا۔ 

پھر رسوس ےک ایپ/ویب سائٹ ورژن ےک لتں آپ کو ایک  

 جس میں آپ کو  
ی

  Inhealthcareای میل موصول ہویک

۔
ی

 میں رجسبر ہوبی یک دعوت دی جائی یک

کونی    Inhealthcareبراِہ کرم یہ ذہن میں رکھیں کہ 

۔ اس یک  انسان نہیں بلکہ ایک کمپ  یوٹر سسٹم ہے

پروگرامنگ مخصوص معلومات بھیجنی اور وصول  

ی طلب یک جائی اس   ، لٰہذا جو چبں کربی ےک لتں یک گنی ہے

۔ اس یک وضاحت آپ کا   ےک عالوہ کچھ اور نہ بھیجیں

 معالج کرے گا۔ 

اگر آپ رجسبر نہ ہوبی کا فیصلہ کریں تو آپ کو یہ ای  

ِہ کرم اپنی معالج کو  میل نظرانداز کر دینی چاہنں لیکن برا

۔   آگاہ کر دیں کہ آپ ئی فیصلہ تبدیل کرلیا ہے

؟   یہ کیےس کام کرتا ہے

آپ کا معالج اس پر بات کرے گا کہ آپ ےک لتں ابالغ کا  

 کونسا آپشن

۔ اس میں ویب پیج، موبائل   سب ےس زیادہ موزوں ہے

پیغامات یا خودکار ٹیلیفون کال ےس منسلک ہوبی وایل  

۔ آپ ےک   ی بیھ ہوسکتا ہے موبائل ایپ یا ای میلز کا آپشبی

لتں اپنی ترجیح یافتہ آپشن یا ابالغی طریقے کا استعمال  

کو بھیجر جائی یا    ’Inhealthcare‘مقرر کر دیا جائی گا۔   

س ےس موصول ہوبی واےل تمام پیغامات آپ ےک لتں مفت ا

۔ موبائل پیغامات مفت مخترص کوڈ  ےس   82025ہیں

۔ 
ی

 موصول ہوں ےک

آپ کو یہ تحریری انتباہ موصول ہوسکتا ہے کہ آپ ےس  

۔ بعض موبائل نیٹ  
ی

ح پر چارجز لتں جائیں ےک پریمیئم رسر

س وقت بھیجنے  
ُ
ورک فراہم کنندگان یہ عمویم پیغام ا

، تاہم  ہیں ج ب کونی مخترص کوڈ استعمال کیا جاتا ہے

مفت مخترص کوڈ استعمال کربی ےک لتں آپ ےس   82025

۔ 
ی

 کونی چارجز نہیں لتں جائیں ےک

 اس کا خود ےس جائزہ لینی ےک لتں ایک ویب سائٹ موجود ہے  

www.phonepayplus.org.uk 

 مجھے بھی بعد کے اس کیا
 ہوگا؟ جانا پاس کے معالج

جر ہاں۔ آپ کا معالج اس ےک بعد بیھ حسِب  

ورت آپ ےک معائتی کا اہتمام کرے گا۔   ضی

 یہ مجھے اب کہ کروں فیصلہ یہ میں اگر
 تو نہیں، ضرورت کی  کرنے استعمال سروس

 ہوگا؟ کیا

آپ کو ہدایت یک جانے ہے کہ اپنی معالج ےک ساتھ ےط  

۔ شدہ عرےص   تک نگرانی جاری رکھیں

اگر آپ رسوس روکنا یہ چاہنے ہیں تو آپ ویب، ایپ یا  

خودکار فون کال پر کام/آپشن ےک عدم انتخاب کا استعمال  

۔   کرسکتے ہیں

http://www.phonepayplus.org.uk/

