Study Protocol IASO-2303

IBM Watson Health

Attachment D
Version 5.0, 5 Nov 2020

امیجنگ ڈیپارٹمنٹ میں مصنوعی ذہانت استعمال کرنے کا طریقہ
سینڈ ویل اور ویسٹ برمنگھم این ایچ ایس ٹرسٹ میں امیجنگ ڈیپارٹمنٹ آئی بی ایم واٹسن ہیلتھ نامی ایک عالمی
کمپنی کے ساتھ مل کر کام کررہے ہیں تاکہ نئے سوفٹویئر کا استعمال کرتے ہوئے اپنی تحقیق کی مدد کریں جو
مصنوعی انٹیلی جنس (اے آئی) کے نام سے کوئی چیز استعمال کرتی ہے۔

یہ تحقیقی مطالعہ آپ کی ڈیجیٹل تصویروں سے حاصل کردہ معلومات کو استعمال کرے گا جو ایس ڈبلیو بی
اپنے معمول کے ایکسرے کے حصے کے طور پر جمع کرتے ہیں یا اپنے امیجنگ ڈیپارٹمنٹ میں میڈیکل
اسکین کرتے ہیں۔

جب آپ سینے یا پیٹ کے ایکسرے یا میڈیکل اسکین کے لئے آپ کی تقرری میں شامل ہوں گے تو ایس ڈبلیو بی
خود بخود آپ کو اس تحقیق میں شامل کرے گا۔

آپ بغیر کسی وجہ کے  ،کسی بھی وقت مطالعہ کا حصہ بننے سے روک سکتے ہیں  ،اور ہم آپ کے ریکارڈ
کوتحقیقی ڈیٹا بیس سے نکال دیں گے۔

اگر آپ تحقیق میں حصہ نہ لینے کا انتخاب کرتے ہیں تو  ،یہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ آپٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو
براہ کرم اس دستاویز کے آخر میں پرچی اتار کے اسے ہمارے ایکس رے استقبالیہ پر چھوڑیں۔

تحقیق آپ کی ڈاکٹر مالقات کے وقت کو یا یہ رپورٹ آپ کے ڈاکٹر یا ہسپتال کے ڈاکٹر کو کتنی جلد واپس بھیج
دی جاتی ہے کو متاثر نہیں کرے گی.

جو معلومات ہم اکٹھا کرتے ہیں وہ ظاہر کرے گا کہ آیا اس سے آپکی صحت میں فرق پڑ رہا ہے۔
بہت سارے لوگوں سے معلومات اکٹھا کرکے  ،ہم اعدادوشمار کا استعمال کرکے یہ کام کرسکتے ہیں کہ اے آئی
آپ کی ڈیجیٹل تصویروں کی اطالع دہندگی کی کتنی اچھی طرح سے مدد کر رہا ہے۔

آپکے اسکین کروانے کے بعد  ،ہم ان تفصیالت کوڈ کریں گے جو آپ کی شناخت کرسکیں۔
پھر ہم آپکی شناخت شدہ ڈیجیٹل تصاویر اور لندن میں برطانیہ کے ڈیٹا سینٹر میں قائم رپورٹوں کو
براہ راست اے آئی کو بھیجنے کیلئے ایک محفوظ کنکشن استعمال کریں گے۔

اگر آپکی رپورٹ میں اے آئی کو فرق نظر آئے ،اور اسپتال کے ماہر ڈاکٹر اسکا جائزہ لیتے ہیں اور اسکی
تصدیق کرتے ہیں  ،تو وہ آپ کو دیکھائے جانے والے اسپتال کے ڈاکٹروں کا بندوبست کریں گے۔

یہ تحقیق تین مہینوں میں سینڈ ویل اینڈ ویسٹ برمنگھم این ایچ ایس ٹرسٹ میں کی جائے گی  ،اور اس میں
جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن (جی ڈی پی آر) کی تعمیل ہوگی۔

تحقیق کے نتائج مطالعہ کے دوران پیش اور شائع کیے جائیں گے اور تکمیل کے ایک سال کے اندر اسپتال
کی ویب سائٹ پر دستیاب کردیئے جائیں گے.

اگر آپ اس تحقیق پر تبادلہ خیال کرنا چاہتے ہیں یا اس سے دستبرداری چاہتے ہیں تو  ،براہ کرم
رابطہ کریں:
ڈاکٹر بہادر بھاٹیہ ,bahadar.bhatia@nhs.net .پرنسپل انوسٹی گیٹر  ،پرنسپل میڈیکل فزیکسٹ
ڈاکٹر سارہ یوسف۔  ,sarah.yusuf@nhs.netشریک انوسٹی گیٹر ,کنسلٹنٹ ریڈیوالجسٹ

یہ معلومات آڈیو اور بڑے پرنٹ میں بھی دستیاب ہے
اگرآپ کو ضرورت ہے.
یہ معلومات یہاں پر بھی دستیاب ہے
https://www.swbh.nhs.uk/services/imaging/

رازداری
•
•

آپ کی طبی نگہداشت کی ٹیم ایسی تفصیالت ہٹاتی ہے جو کسی شخص کی شناخت کرتی ہے مصنوعی انٹلیجنس
ڈیپارٹمنٹ کو منتخب شدہ تصاویر بھیجنے سے پہلے.
کے ذریعہ اس تحقیق کے لئے اس کے سوا کسی اور مقصد کے لئے استعمال نہیں ہوتے ہیں۔
یا

آئی ٹی سیکیورٹی
•
•

ہم آئی ٹی کی مضبوط حفاظت کو نافذ کرتے ہیں جس میں لندن کے ڈیٹا سینٹر اور وہاں کے محفوظ ماحول سے ایک
محفوظ لنک شامل ہے۔
تین ماہ کی مدت کے لئے محفوظ کیا جاتا ہے جس کے بعد وہ محفوظ طریقے سے مستقل طور پر حذف ہوجاتے ہیں.

ڈیٹا پروٹیکشن آفیسر
•

اگر آپ اس بارے میں شکایت کرنا چاہتے ہیں کہ محققین نے آپ کی معلومات کو کس طرح سنبھاال ہے آپ کو تحقیقاتی
ٹیم سے رابطہ کرنا چاہئے اگر آپ اس کے بعد خوش نہیں ہیں تو  ،آپ ڈیٹا پروٹیکشن آفیسر سے رابطہ کرسکتے
ہیں.

انفارمیشن کمشنر کا دفتر ()ICO
• ہم اس تحقیق کے دوران آپ کی تصویر اور رپورٹس کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں اس لئے انفارمیشن کمشنر کے دفتر
کی ہدایات پر عمل درآمد کیا ہے
• اگر آپ ان کے جواب سے خوش نہیں ہیں یا یقین رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ڈیٹا پر ایک طرح سے کارروائی کررہے ہیں
یا 0303
) کو شکایت کرسکتے ہیں(
یہ صحیح یا قانونی نہیں ہے  ،آپ انفارمیشن کمشنر آفس (
)1113 123۔

مریضوں کی ایڈوائزری رابطہ خدمات (
•
•
•
•

)

) ایک ایسی خدمت ہے جو مدد  ،معلومات پیش کرتی ہے
مریضوں سے متعلق مشورے اور رابطہ کی خدمات (
اور مریضوں ،رشتہ داروں اور زائرین کی مدد کرتی ہے .وہ مدد اور مشورے بھی فراہم کرسکتے ہیں اگرآپ کو کوئی
تشویش یا شکایت ہے کہ عملہ آپ کے لئے حل نہیں کرسکا ہے۔
مریضوں سے متعلق مشورے اور رابطہ خدمات سے رابطہ ہوسکتا ہے:
فون 10am – 4pm, 0121 507 6440 ,4080 ,5892 :پیر  -جمعہ
ای میلswbh.complaints@nhs.net :

ویکیبلٹی ایڈووکیسی خدمات
•

•
•

اپنی شکایات پر کارروائی میں مدد کے لئے آپ آزاد مشورہ حاصل کرسکتے ہیں
ویکیبلٹی ایڈووکیسی خدمات
0121 303 1234
www.voiceability.org
وکالت کی خدمات ان لوگوں کے لئے ایک مفت  ،غیر جانبدارانہ اور آزادانہ خدمات پیش کرتی ہیں جو
بارے میں باضابطہ شکایت کرنا چاہتے ہیں۔

کے

شکریہ
ہم اس تحقیقی مطالعہ میں حصہ لینے میں آپ کے تعاون کا شکر گذار ہیں.

اگر آپ حصہ لینا نہیں چاہتے ہیں تو براہ کرم اس پرچی کو پھاڑ کر ایکسرے کے استقبالیہ پر چھوڑدیں۔ اس معلوماتی
کتابچے کو پڑھنے اور ہمیں بتانے کے لئے آپ کا شکریہ۔

[نام درج کریں]

میں

[ہسپتال کا نمبر ڈاکٹر مالقات خط سے]
میں نہیں چاہتا کہ  SWBاس تحقیق کے لئے میرا ڈیٹا استعمال کرے۔
تاریخ درج کریں[………………………………………………………………………………….
دستخط کریں [………………………………………………………………………………….

