
بہتر رسائی کا مطلب ہے بہتر نگہداشت۔ 
جب بھی آپ Healthix میں شامل کسی طبی نگہداشت فراہم کنندہ سے طبی نگہداشت موصول 

کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی اسپتال، نرسنگ ہوم، معالج، گھر پر نگہداشت کرنے والے نرس 
یا لیب، تو آپ کے منفرد طبی ریکارڈوں میں آپ کی صحت کی حالت، معالجہ، جانچوں کے 
نتائج اور عالج سے متعلق معلومات شامل کرکے ان کو ازخود اپڈیٹ کردیا جاتا ہے۔ آپ کے 
ریکارڈوں میں رسائی کرنے سے آپ کی طبی نگہداشت کرنے والی ٹیم کو وہ معلومات حاصل 
ہوتی ہیں جو انہیں آپ کی طبی روئداد کی نسبتا مکمل فہم کی بنیاد پر بہتر نگہداشت فراہم 

کرنے میں مدد کرسکتی ہیں۔

Healthix کے ذریعہ کس طرح کی معلومات تک رسائی کی جاسکتی ہے؟
لیب اور ریڈیولوجی کے نتائج، آپ کی دوائیں، الرجی، جانچ، طبی مالقاتیں اور دیگر 

معلومات دستیاب ہیں۔ براہ کرم، اس بات سے آگاہ رہیں کہ اگر آپ رضامندی دے دیتے ہیں، 
ایڈز، ذہنی صحت، جینیاتی مرض یا جانچ، الکحل یا منشیات کے غلط  تو ایچ آئی وی/ 

استعمال، جنسی متعدی امراض اور خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق حساس طبی معلومات 
تک رسائی کی جاسکتی ہے۔

Healthix کو رضامندی دینے کے کیا فوائد ہیں؟ 
  •  طبی نگہداشت کا معیار بہتر ہوتا ہے اور تحفظ میں اضافہ ہوتا ہے۔

  •  بار بار تحقیقیاتی جانچ اور لیب ٹسٹ کم ہوتے ہیں۔
  •  خطرناک دواؤں کا استعمال اور الرجی کے ردعمل کا امکان کم ہوتا ہے۔

  •  کسی طبی ایمرجنسی کی صورت میں تیز رفتاری سے عالج۔
  •  ڈاکٹروں اور دیگر نگہداشت فراہم کنندگان کے ساتھ بہتر تال میل کے رابطے۔

  •   کونسے طبی نگہداشت فراہم کنندہ آپ کے طبی ریکارڈوں میں رسائی کرتے ہیں، اس 
پر آپ کا کنٹرول ہوتا ہے۔

کیا میری رازداری محفوظ رکھی گئی ہے؟
Healthix نیویارک ریاستی اور وفاقی پرائیویسی و رازداری کے قوانین کی پابندی کرتی ہے اور 
اس کو نیویارک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ کی طرف سے فنڈ فراہم کیا جاتا ہے اور ریگولیٹ 

کیا جاتا ہے۔ Healthix صرف اسی صورت میں ان نگہداشت فراہم کنندگان کو آپ کی معلومات 
تک رسائی کی اجازت دیتی ہے جو آپ کی نگہداشت میں شامل ہوں اور جب آپ نے رضامندی 

 دی ہو۔ Healthix آپ کی طبی معلومات کے تحفظ کے لئے حفاظتی تدبیر اپناتی ہے۔ 

Healthix کی پرائیویسی اور سکیورٹی پالیسی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے 
لئے Healthix.org پر جائیں۔

 جب آپ کی صحت 
 کا معاملہ ہو تو ہر 

تفصیل اہم ہے۔ ۔ ۔ ۔ 

الکھوں مریضوں کے الکھوں ریکاررڈ
گریٹر نیویارک کے لئے قابل اعتماد ریسورس 

حقائق  صحت کی معلومات کا تبادلہ: 

HEALTHIX 
Healthix، ایک عالقائی تنظیم 

برائے طبی معلومات )RHIO( ہے، 
جو مریضوں کی رضامندی سے طبی 

صحت کے معلومات کے محفوظ 
تبادلے کے لئے پورے عالقہ کے طبی 

نگہداشت فراہم کنندگان کے ساتھ 
اشتراک کررہی ہے۔ 

Healthix 500 سے زیادہ طبی نگہداشت 
کو ہر آن اور  کے مراکز )سہولیات( 

عین نگہداشت کے وقت مریضوں کی 
محفوظ معلومات فراہم کرتی ہے، جن 
میں گریٹر نیویارک عالقہ کے ہزاروں 
ڈاکٹر اور طبی نگہداشت کے پیشہ ور 

ماہرین شامل ہیں۔



کیا یہ بات میرے بس میں ہوگی کہ کون میری طبی معلومات میں رسائی کرسکتا ہے؟
ہاں، آپ کی طبی معلومات میں رسائی پر آپ کا قابو ہوگا۔ Healthix میں شامل ہونے والے 

ہرایک نگہداشت فراہم کنندہ Healthix کے توسط سے آپ کی طبی معلومات تک رسائی کرنے 
کے لئے الگ سے آپ کی رضامندی الزمی طور پر حاصل کرے گا۔

میری رضامندی دینے کا طریقہ کیا ہے؟
آپ کسی ایسے اسپتال میں داخل ہونے پر یا Healthix میں شریک ایسے نگہداشت فراہم کنندہ 
کے ہاں رجسٹریشن کرنے کے دوران Healthix کے مریض کی رضامندی فارم پر دستخط کرکے 
اپنی رضامندی دیتے ہیں۔ آپ کی رضامندی صرف ان افراد کو Healthix میں موجود آپ کی 

طبی معلومات میں رسائی کرنے کی اجازت دیتی ہے جو آپ کی نگہداشت میں شامل ہیں۔

اگر میں رضامندی دینا نہ چاہوں، تو کیا ہوگا؟
Healthix کو رضامندی دینے کا فیصلہ کرنا رضاکارانہ ہے۔ اگر آپ اپنے نگہداشت فراہم 

کنندگان کو Healthix کے توسط سے اپنی طبی معلومات تک رسائی کرنے کی اجازت نہیں 
تو آپ Healthix کے مریضوں کے  کسی ایمرجنسی کی صورت میں بھی-  دینا چاہتے ہیں – 

رضامندی فارم میں اس ظاہر کرسکتے ہیں۔ آپ نیا رضامندی فارم جمع کرکے اپنے فیصلے کو 
کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں۔

اگر میں رضامندی کا فیصلہ نہ کروں، تو کیا ہوگا؟
اگر آپ وقت پر رضامندی کا فیصلہ نہ دے سکیں، تو آپ کا طبی ریکارڈ کسی ایمرجنسی کی 
صورت میں چند خاص منظور شدہ نگہداشت فراہم کنندگان )مثال کے طور پر، ایمرجنسی روم 

کے لئے قابل رسائی ہوگا۔ کے معالج( 

اگر میرے ڈاکٹر Healthix میں شریک نہ ہوں، تو کیا ہوگا؟
اگر آپ کا طبی نگہداشت فراہم کنندہ ابھی تک Healthix میں شامل نہیں ہے، تو وہ کسی بھی 
وقت اس میں شامل ہوسکتے ہیں۔ Healthix بروکلین، کوینز، اسٹاٹین جزیرہ، منہاٹن اور النگ 

جزیرہ کے طبی نگہداشت فراہم کنندگان کے ساتھ کام کرتی ہے۔

Healthix آپ کے معالجوں اور 
نگہداشت فراہم کنندگان کو الرٹ 
کے ذریعہ وقت پر طبی اطالعات 

فراہم کرسکتی ہے، تاکہ انہیں اور 
باتوں کے عالوہ یہ معلوم ہوسکے 

کہ آپ کو کس وقت ایمرجنسی روم 
میں داخل کیا جائے۔ 

40 Worth Street, New York, NY  10003  
877·695·4749   I   www.healthix.org  

صحت کی خدمات فراہم کنندگان کو باخبر رکھنے کا مطلب 
آپ کی بہتر نگہداشت۔

    Healthix کے رضامندی 
فارم کا نمونہ دیکھنے اور 
اس کے بارے میں مزید 

 اطالعات کے لئے 
 www.Healthix.org 

پر جائیں۔


