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ی   (Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi, (SOReg-N)) موٹاپے یک رسجری یک نارویجن رجسٹر

 (Scandinavian Obesity Surgery Registry – Norge) میں اندراج ےک متعلق سوال 
 

 پس منظر اور مقصد
ی  ۔  (SOReg-N)یہاں آپ ےس پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ موٹاپے یک رسجری یک نارویجن رجسٹر  پر رضامند ہیں

میں اپنا اندراج کرواپے
SOReg-N   ۔ بہت ےس مریضوں ےک  ہیں

کا مقصد ان مریضوں ےک عالج کا معیار بہٹر بنانا ہے جو موٹاپے ےک عالج ےک لیں رسجری کرواپر
ی کو یہ معلومات حاصل ہو سکتر ہیں کہ آپریشن ےس پہےل 

ی کا موازنہ کرپے ےس رجسٹر گٹں اور بعد میں بیماری اور خون یک عالج اور خٹر
۔ اس طرح  آئ  ویلیوز میں کیا تبدیلیاں  طویل المدت اثرات اور بالعموم ہیں اور اس عالج یک پیچیدگیوں اور ضمتے اثرات کا علم ہوتا ہے

۔ معلوم کرنا اس عالج کا معیار   ممکن ہو جاتا ہے
 

ی میں اندراج کروانا آپ یک
ی میں موٹاپے یک رسجری یک نارویجن رجسٹر

۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رجسٹر  مرضے پر منحرص ہے
۔ ورت ہے  شامل کرپے ےس پہےل ہمیں تحریری رضامندی پر آپ ےک دستخط حاصل کرپے یک ضے

 
 :

ی
ی میں آپ ےک متعلق مندرجہ ذیل تفصیالت شامل ہوں یک  رجسٹر

، تشخیصوں ےک متعلق معلومات اور  ی میں نام، تاری    خ پیدائش اور نارویجن شناختر نمٹر
عالج ےک متعلق معلومات  مہیا کیں گی  رجسٹر

۔ رجسٹر یک جانے وایل دورسی تفصیالت میں سماجر و مایل حیثیت، دوائیوں کا استعمال، خون یک ویلیوز اور اگر پیشاب 
ی

شامل ہوں یک
۔ کا نمونہ لیا گیا ہو 

ی
۔ تفصیالت آپریشن ےس پہےل اور آپریشن ےک بعد عام معائنوں ےک وقت حاصل یک جائیں یک  تو اس کا نتیجہ شامل ہیں

 
انک طور پر رجسٹر کیا جاتا ہے اور یہ غٹں  ہاسپٹل ٹرسٹبرگن  ۔ تفصیالت کو الیکٹر ی یک ڈاٹا پراسیسنگ ےک لیں ذمہ دار ہے اس رجسٹر

 ۔متعلقہ افراد یک پہنچ ےس باہر ہے 
 

ی یک منظوری دی ہے اور تفصیالت کو متعلقہ منظوریوں ےک تحت محفوظ رکھا جان  گا۔  نارویجن ڈاٹا پروٹیکشن اتھارئر نے رجسٹر
تمام جمع شدہ تفصیالت کو راز میں رکھا جان  گا اور تفصیالت پر کام کرپے واےل سب لوگ ان حاالت کو راز میں رکھنے ےک پابند ہیں جو 

۔ان ےک علم میں آئ  یں
 

 تفصیالت کو دیکھنے کا حق، تفصیالت میں تبدییل اور تفصیالت کو حذف کروانا )نکلوانا(
ڈ تفصیالت میں کوئ  گآپ کیس بیھ وقت معلوم کر سکیر ہیں کہ آپ ےک متعلق کونیس تفصیالت رجسٹر یک  

ت  ہیں اور اگر رجسٹر
ی ےس حذف  ، اپنے متعلق اکٹیھ یک گت  تفصیالت کو رجسٹر ۔ آپ جب چاہیں غلیط ہو تو آپ کو اےس درست کرواپے کا حق حاصل ہے

۔ ڈاٹا حذف کرپے کا مطلب یہ نہیں ہو گا کہ ا
ی

 وجہ نہیں بتائے پڑے یک
 کا مطالبہ کر سکیر ہیں اور آپ کو کوئ 

ن ناموں ےک بغٹں کرواپے
 فائلز میں ےس بیھ ڈاٹا تلف ہو جان  گا جو پہےل یہ تحقیق میں استعمال ہو 

 ہوں۔ چیکتحقیقر
 

 کا انتخاب کریں یا اگر آپ بعد میں الگ ہونا چاہیں تو اس ےس آپ ےک عالج ےک سلسےل پر کوئ  اثر 
ی میں شامل نہ ہوپے

اگر آپ رجسٹر
 نہیں پڑے گا۔

 
ی ےس  ے رجسٹر ےک سلسےل میں بیھکا سوال   دینے تفصیالت دورسوں کو رجسٹر ے ےک سلسےل میں اور موٹاپے یک رسجری ےک یورپیی   محققیں
۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام   معلوماتمجمویع ضف لیکن یہ تفصیالت شناخت ےک بغٹں اٹھ سکتا ہے 

ی
یک صورت میں دی جائیں یک

آپ یک تفصیالت تفصیالت پر نام اور نارویجن شناختر نمٹر یا دورسی براہ راست پہچان کرواپے وایل تفصیالت ےک بغٹں کام کیا جان  گا۔ 
ی ےک مجاز عمےل کو ناموں   یک فہرست تک رسائ  حاصل ہے جو اور ٹیسٹوں کو ایک کوڈ ناموں یک فہرست ےس جوڑے گا۔ ضف رجسٹر

ی ا ہے آپ کا پتہ چال سکت ی آپریشن کرپے واےل ہسپتال یک بجان  کیس اور ہسپتال میں ہو تو رجسٹر گٹں ۔ اگر آپریشن ےک بعد آپ یک خٹر
ی  گٹں  کہ خٹر

ی
ی ےک لیں تفصیالت اکٹیھ کرپے واےل ہسپتال ےک متعلقہ عمےل کو یاد دہائے بھیجر یک ےس تعلق رکھنے وایل آپریشن ےک بعد رجسٹر

۔  بلکہ اس میں فرد کو پہچانا جا سےک گا۔ معلومات کو رجسٹر کیا جان 
ی

 یہ یاددہائے شناخت ےک بغٹں نہیں ہو یک
 

ی یک تفصیالت کو ہسپتال تحقیقر مقصد ےک لیں یہ  ورت پڑ سکتر ہے کہ رجسٹر مریضوں ےک ریکارڈ اور مندرجہ ذیل دیگر  ےکضے
یوں یک دورسی  : رسکاری رجسٹر ی(،  پیشنٹ)نارویجن  Norsk Pasientregisterتفصیالت ےس مال کر دیکھا جان  رجسٹر
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Dødsårsaksregisteret  ،)ی  Medisinsk)نسجے پر ملیے وایل ادویات یک ڈاٹابیس(،  Reseptregisteret)وجوہ اموات یک رجسٹر
Fødselsregister ( ،)ی آف ناروے ی آف ناروے( اور ) Kreftregisteretمیڈیکل برتھ رجسٹر  Statistiskکینرس رجسٹر

Sentralbyrå  ےس موازنہ کیا 
ی

ی اور نسجے پر ملیے وایل ادویات یک ڈاٹابیس ےس باقاعدیک )سٹیٹسٹکس ناروے(۔ نارویجن پیشنٹ رجسٹر
 
ی

۔  چیکجاتا رہے گا تاکہ تفصیالت یک دستیائر اور درستیک  یک جان 
 

ی ےس ساالنہ قویم رپورٹیں تیار یک جا ۔ نتائج کو رجسٹر
ی

ے االقوایم طتر جریدوں میں شائع کیا جان  گا۔  طتر ئیں یک اجالسات اور قویم اور بیں
ی ےک تجزیات یک بنیاد پر حاصل ہوپے واےل نتائج کا تعلق افراد ےس نہیں جوڑا جا سےک گا۔  رجسٹر

 
 Den regionale komité for medisinsk) تمام تحقیقر منصوبوں ےک لیں طتر تحقیق ےک اخالقیائر معامالت یک ریجنل کمیتر 

forskningsetikk, REK)    ۔ جب ایک منصوپر کو منظوری مل جان  یک اور حسب قانون دیگر رسکاری اداروں  منظوری درکار ہے
ی

پیشیک
:   SOReg-Nیہاں تو آپ کو 

ی
 یک ویب سائیٹ پر معلومات مل جائیں یک

 

 bergen.no/soreg-http://www.helse 
 

ی انچارج/رابطہ شخص:   رجسٹر
Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi v/Villy Våge, Helse Bergen, PB 1400, 5021 Bergen.  

 :  villy.vage@helse-bergen.no۔ ای میل: 90863744فون نمٹر
  

https://helse-bergen.no/soreg
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  رضامندی کا فارم
 مریضوں ےک لیں سال ےس زیادہ عمر ےک  16-
 

ی:   رجسٹر
Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-N)   موٹاپے یک رسجری یک(

ی(  نارویجن رجسٹر

 : پراجیکٹ نمٹر 
/Prosjektnummer 

/Registeransvarliges navn  انچارج کا نام:  یرجسٹر 
Villy Våge 

 کلینک/شعبہ: 
Helse Bergen HF 

ی میں میں نے معلومائر تحریر "
پڑھ یل ہے اور مجھے  "اندراج ےک متعلق سوالموٹاپے یک رسجری یک نارویجن رجسٹر

ی ےک مقصد، رجسٹر یک جانے وایل ذائر تفصیالت، تفصیالت  ، تفصیالت دورسوں کو دینے ےک عمل اور ماخذ  ےکرجسٹر
ے حقوق ےس آگاہ   اور انہیں حذف کرواپے ےک سلسےل میں مٹں

، ان میں تبدییل کرواپے ی میں شامل تفصیالت دیکھنے
رجسٹر

 ۔ کیا گیا ہے 
 

 
ی

ے طتر ریکارڈ ےس حاصل یک جائیں یک الت کو ضف مریضوں ی۔ اکٹیھ یک جانے وایل تفصمجھے علم ہے کہ تفصیالت مٹں
ے دہائے  ےک عالج  ےک لیں استعمال کیا جان  گا۔ اور موٹاپے پر تحقیق میں معیار یک یقیں

 
 

ے متعلق تفصیالت کو  ے  SOReg-Nمیں یہاں رضامندی دیتا/دیتر ہوں کہ مٹں  اور انہیں معیار یک یقیں
میں شامل کیا جان 

۔دہائے   اور موٹاپے پر تحقیق ےک لیں استعمال کیا جا سکتا ہے
                                                                               

/Navn med blokkbokstaver بڑے نارویجن حروف میں  ،نام : 
 
 
 

Fødselsnummer 11 siffer / تاری    خ پیدائش اور نارویجن
 : ہندےس( 11) شناختر نمٹر 

 
 

/Dato تاری    خ 
 
 

/Underskrift دستخط 
 

 

Fylles ut av representant for registeret /ی کا نمائندہ مکمل کرے  یہ حصہ رجسٹر

 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om SOReg-N / ہوں کہ میں نے 

 ےک SOReg-N میں تصدیق کرتا/کرئر
۔  بارے میں معلومات دی ہیں

 
Navn med blokkbokstaver /بڑے نارویجن حروف میں نام 

 
 

Dato /تاری    خ 

 
 

Underskrift /دستخط 

Eventuelle kommentarer: / اگر کوئ  تبرصہ ہو تو یہاں لکھیں 
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  رضامندی کا فارم
 وں ےک لیں بچسال عمر ےک  16ےس  12-
 

ی:   رجسٹر
Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi (SOReg-N)   موٹاپے یک رسجری یک(

ی(  نارویجن رجسٹر

 :  پراجیکٹ نمٹر
/Prosjektnummer 

/Registeransvarliges navn  :ی انچارج کا نام  رجسٹر
Villy Våge 

 کلینک/شعبہ: 
KHelse Bergen HF 

ی میں اندراج ےک متعلق سوالمیں نے بجے یک طرف ےس معلومائر تحریر "
پڑھ یل ہے  "موٹاپے یک رسجری یک نارویجن رجسٹر

ی ےک مقصد، رجسٹر یک جانے وایل ذائر تفصیالت، تفصیالت ےک  ۔ مجھے رجسٹر اور بجے کو اس ےک بارے میں بتایا ہے
 اور انہیں 

، ان میں تبدییل کرواپے ی میں شامل تفصیالت دیکھنے
ماخذ، تفصیالت دورسوں کو دینے ےک عمل اور رجسٹر

۔  حقوق ےس آگبجے ےکحذف کرواپے ےک سلسےل میں   اہ کیا گیا ہے
 

 اور موٹاپے پر   اور ٹیسٹوں ےک نتائج التییک جانے وایل تفصاکٹیھ  
ے دہائے کو ضف مریضوں ےک عالج میں معیار یک یقیں

 تحقیق ےک لیں استعمال کیا جان  گا۔
  

اور میں شامل کیا جان   SOReg-Nمیں یہاں بجے یک طرف ےس رضامندی دیتا/دیتر ہوں کہ بجے ےک متعلق تفصیالت کو 
۔انہیں   اور موٹاپے پر تحقیق ےک لیں استعمال کیا جا سکتا ہے

ے دہائے  معیار یک یقیں
 

: بڑے نارویجن حروف میں  ،نامبجے کا  /Navn på ungdommen med blokkbokstaver 

 
 

Fødselsnummer 11 siffer / نارویجن  تاری    خ پیدائش اور
 ہندےس(:  11شناختر نمٹر )

 
 

 
/Datoتاری    خ 

 
 
 

/Underskrift av foresattرسپرست ےک دستخط 
 
 
 

 

 رشتہ )ماں/باپ/رسپرست(
/Rolle (mor/far/verge) 

 

 

Fylles ut av representant for registeret /ی کا نمائندہ مکمل کرے  یہ حصہ رجسٹر

 
Jeg bekrefter å ha gitt informasjon om SOReg-N  / ہوں کہ میں نے 

 ےک SOReg-Nمیں تصدیق کرتا/کرئر
۔  بارے میں معلومات دی ہیں

 
Navn med blokkbokstaver /بڑے نارویجن حروف میں نام 

 
 

Dato /تاری    خ 

 
Underskrift /دستخط 

Eventuelle kommentarer: / اگر کوئ  تبرصہ ہو تو یہاں لکھیں 
 
 
 
 

 

https://helse-bergen.no/soreg

