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یک طرف ےس ذیابیطس ےک مریضوں     (Norsk diabetesregister for voksne)ناروے میں بالغ افراد ےک ذیابیطس رجسٹ  
 ےک لیں معلومات

 
 رجسٹ  کا مقصد 

ن مقصد ذیابیطس رکھنن واےل افراد ےک عالج کا معیار بہٹر   نیشنل ایک    ناروے میں بالغ افراد کا ذیابیطس رجسٹ   یں
ّ
۔ اس کا اول کوالٹ  رجسٹ  ہے

لیں بیھ اہم بنیاد فراہم کرے گا۔ اس رجسٹ  یک ڈا  ۔ یہ رجسٹ  ذیابیطس اور ذیابیطس ےس تعلق رکھنن وایل بیماریوں پر تحقیق ےک  ٹا  بنانا ہے
۔ روزمّرہ انتظام    Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssykehusپراسیسنگ ےک لیں   ےک ذےم ہے جو برگن ےک   Noklusذمہ دار ہے

Haraldsplass Diakonale Sykehus    ۔ یہ یقیٹن بنانن ےک لیں ذمہ دار ہے کہ آپ ےک متعلق تفصیالت    Helse Bergen HFےس وابستہ ہے
ن  ل ڈاٹا پروٹیکشن  کو حسب قانون، یورپیی  ۔  ڈاٹا فائلنگ سسٹم  ہیلتھ پرسنل  ریگولیشن اور  جٹن  ایکٹ ےک مطابق، برتا جان 

 
 :
ی
 میں آپ ےک متعلق مندرجہ ذیل تفصیالت رکیھ جائیں یک

 اس رجسٹ 

ذاتر   • نام۔ درست  ڈاکٹ  کا  اور آپ کا عالج کرنن واےل  پتہ، صنف   ، نمٹر نارویجن شناخٹر  اور  پیدائش  تاری    خ  نام،  تفصیالت:  عمویم 
۔ تفصیالت یقی 

ی
 میں درج تفصیالت استعمال یک جائیں یک

 ٹن بنانن ےک لیں نیشنل پاپولیشن رجسٹ 

صحت ےک متعلق تفصیالت: ذیابیطس یک ٹائپ اور تشخیص کا سال، ساالنہ معائنوں یک صورتحال جس میں ماہر امراض چشم کا   •
؛ ذیابیطس ےک متعلق مع  نل میڈیسن سپیشلسٹ کا معائنہ شامل ہیں لومات اور تربیت، ذیابیطس یک پیچیدگیاں، قد  معائنہ اور/یا انٹ 

 اور وزن، لیبارٹری ٹیسٹوں ےک نتائج اور ذیابیطس یا دل یک بیماری ےک لیں دوائیوں کا استعمال۔ 

 گزارنن ےک مختلف پہلوؤں اور اس حواےل ےس پیش مشکالت یک تفصیالت  •
ی

 ۔ ذیابیطس ےک ساتھ زندیک

 
، آپ ےس کچھ اضافن خون ےک نمونن اور پیشاب ےک   نمونن دینن کو بیھ کہا جا سکتا ہے

ا
ڈاکٹ  ےس معائنہ کروانن ےک موقع پر۔   مثل

اک کار کا  بائیو بینک میں محفوظ رکھا جان  گا جس ےک ساتھ رجسٹ  نن    چان نمونوں کو ایک نیشنل ریس  ، اشٹر معاہدہ کر رکھا ہے
۔   Helse Bergen HFاور نمونوں ےک نتائج کو رصف ذیابیطس پر تحقیق ےک لیں استعمال کیا جان  گا۔ بائیو بینک  یک ملکیت ہے

 جب آپ اس سلسےل میں الگ ےس رضامندی دینن کا انتخاب کریں۔  
ی
 ایےس نمونن رصف تب لیں جائیں ےک

 
 ہیں 

 ےس  کہ آ  تفصیالت اس طرح اکٹیھ یک جاتی
ی

آپ ےک طٹر ریکارڈ ےس معلومات بالغ افراد  پ کا عالج کرنن واال ڈاکٹ  باقاعدیک
ےک ذیابیطس رجسٹ  کو منتقل کرتا ہے یا آپ خود براہ راست رجسٹ  کو تفصیالت دیں۔ تفصیالت منتقل کرنن کا کام کمپیوٹر 

۔ غٹں متعلقہ افراد ےک تفصیالت ٹیکنالوجر ےک ذریےع اور اس طرح ہوتا ہے کہ   علم میں نہ آئیں
 

 دورسے ذرائع ےس ملیے وایل تفصیالت ےس موازنہ
 میں درج تفصیالت ےک مکمل اور درست ہونن کو یقیٹن بنانن ےک 

مختلف تحقیقر پراجیکٹس ےک سلسےل میں یا ذیابیطس رجسٹ 
دفعہ  ۔ ہر  جائیں اکٹیھ یک  تفصیالت  وایل  رکھنن  تعلق  ذیابیطس ےس  وں ےس بیھ  لیں ہو سکتا ہے کہ دورسے رسکاری رجسٹ 

پر ہماری ویب موقع  رابےط ےک  وں ےس  ۔  )www.noklus.no(ائیٹ  س  دورسے رجسٹ 
ی

آ جان  یک اطالع  وں ےس   پر  جن رجسٹ 
، یک جا سکٹر ہیں تفصیالت اکٹیھ   ی نسخوں یک ڈاٹابیس، گردوں ےک امراض کا رجسٹ  ، ڈاکٹ  : بچوں کا ذیابیطس رجسٹ  ، وہ یہ ہیں

  ، رجسٹ  امراض کا  ےک  نالیوں  خون یک  اور  یدل  رجسٹ  ، کینس  رجسٹ  برتھ  ی،   میڈیکل  رجسٹ  اموات یک  وجوہ  ناروے،  آف 
( ی  رجسٹ  پیشنٹ  نارویجن  اور  رجسٹ   رخصت کا  بیماری یک   ، رجسٹ  پویل  ایجوکیشنل  یا  داخل  میں  ہسپتالوں  میں  جس 

یکٹ سپیشلسٹس  (۔ ےسکلینکس/کانٹ   ہیں
 عالج کروانن واےل تمام مریضوں ےک متعلق تفصیالت ہوتر

 
لیں استعم ن فار میڈیکل اینڈ  ل  اذاتر تفصیالت کو تحقیق ےک   مطالےع کو ریجنل کمیٹٹں

نہیں کیا جان  گا، سوان  اس ےک کہ تحقیقر
، تحقیق ےک ذمہ دار ادارے ےک   نن منظور (Datatilsynet)  یا نارویجن ڈاٹا پروٹیکشن اتھارت    ڈاٹا پروٹیکشن آفیس ہیلتھ رجسٹ 

 کیا ہو۔ 
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کا مقصد   ناروے میں بالغ افراد ےک ذیابیطس رجسٹ  جب تک انہیں محفوظ رکھنا    تفصیالت کو تب تک محفوظ رکھا جائے گا

 میں تفصیالت پر کارروات  کرنن واےل  
وری ہو۔ تمام حاصل کردہ تفصیالت کو راز میں رکھا جان  گا اور رجسٹ  پورا کرنن ےک لیں رصن

۔  سب لوگ    واےل معامالت کو راز میں رکھنن ےک پابند ہیں
)ڈاٹا پراسسینگ کا ذمہ دار ادارہ(   Helse Bergen HFاپنن علم میں آنن

۔یہ یقیٹن بنا  ن  گا کہ پرائیوییس ےک حقوق کا ہمیشہ تحفظ کیا جان 

 

، انہیں تبدیل کروانے اور مٹائے کا حق   تفصیالت دیکھنے

۔ اگر آپ ےک خیال میں آپ ےک متعلق درج یک جانن  آپ کو یہ دیکھنن کا پورا حق حاصل ہے کہ آپ ےک متعلق کیا رجسٹ  کیا گیا ہے

، رجسٹ  ےس الگ   ۔ آپ جب چاہیں  کا تقاضا کر سکیر ہیں
ی

کا تقاضا کر سکیر   ہونن وایل تفصیالت درست نہیں ہیں تو آپ درستگ

۔ اس صورت میں آپ ےک متعلق تف ، سوان  اس ےک کہ یہ پہےل یہ تجزیوں میں شامل ہو ہیں
ی

صیالت رجسٹ  ےس نکال دی جائیں یک

چگ ہوں یا سائنیس اشاعتوں میں استعمال یک جا چگ ہوں۔ آپ ےک ڈاکٹ  کو اس بات کا علم ہے اور اگر آپ الگ ہونن کا فیصلہ 

 اثر نہیں پڑے گا۔ 
 کریں تو اس ےس آپ ےک عالج پر کوت 

 

۔    Noklusپر    55979500آپ فون نمٹر   ےس رابطہ کر ےک اپنن حقوق استعمال کر سکیر ہیں

 

جب رجسٹ  ےس کیس    جب اس کا تعلق رجسٹ  ےک مقصد ےس ہو۔   دے سکتا ہ  تفصیالت رصف تب    کیس اور ادارے کو رجسٹ   

۔ اور کو ڈاٹا دیا جان  تو نام، تاری    خ پیدائش اور نارویجن شناخٹر نمٹر یک جگہ ایک لنکنگ کوڈ است  عمال کیا جاتا ہے

 رابطہ تفصیالت

ےس رابطہ کر ےک حاصل  Noklusپر   55979500ناروے میں بالغ افراد ےک ذیابیطس رجسٹ  ےک متعلق مزید تفصیالت فون نمٹر 

۔ آپ  ۔   www.noklus.noیک جا سکٹر ہیں  پر بیھ اس رجسٹ  ےک متعلق مزید تفصیالت دیکھ سکیر ہیں

 

Helse Bergen HF    کو مقرر کیا ہے جس کا کام یہ یقیٹن بنانا ہے کہ ذاتر تفصیالت کو حسب   ڈاٹا پروٹیکشن آفیس نن ایک
۔  قانون برتا جان  اور پرائیوییس ےک تحفظ ےک سلسےل میں آپ ےک   پرائیوییس ےک حقوق ےک متعلق  اپنن  اگر  حقوق پورے کیں جائیں

 عمویم سوال ہو تو آپ فون نمٹر 
پر ڈاٹا   bergen.no -personvernombudet@helse یا ای میل  55975558 آپ کا کوت 

۔   پروٹیکشن آفیس ےس رابطہ کر سکیر ہیں

 

 

یجن  نارو اگر آپ ےک خیال میں آپ ےک پرائیوییس ےک حقوق یک خالف ورزی ہوت  ہے تو آپ نارویجن ڈاٹا پروٹیکشن اتھارت  یا  
وژن ۔  (Statens Helsetilsyn) بورڈ آف ہیلتھ سٹر  ےس رابطہ کر سکیر ہیں
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