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 معلومات کی تصدیق

 

مریض کے طور پر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے سچ اور معلومات کے قابل بھروسا ہونے  حاضر ذہنایک 

کے حوالے سے کس طرح امتیاز برتنا ہے۔ اس لیے جب آپ انٹرنیٹ یا کسی طبع شدہ مواد میں معلومات تالش کر 

 رہے ہوں تو، آپ کو اپنے ذہن میں درج سوال رکھنے چاہئیں:

 

 ہم کی ہیں؟یہ معلومات کس نے فرا (1

 ؟نے معلومات فراہم کی ہیں کیا ہیلتھ پروفیشنل/ہیلتھ آرگنائزیشن/یونیورسٹی/کمپنی/افراد (2

 یہ ویب سائیٹ کیوں تشکیل دی گئی ہے؟ (3

 سائیٹ کسی خاص نکتہء نظر کو سامنے ال رہی ہے؟ ویب کیا یہ (4

 کیا مصنفین اپنی پوزیشن کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں؟ (5

 کرتی ہے؟ کوئی کمپنی/تنظیم اعانت فراہم سائیٹ کوکیا اس ویب  (6

 کیا یہ ویب سائیٹ کوئی پراڈکٹ فروخت کرتی ہے؟ (7

 و متوازن انداز میں پیش کیا جاتا ہے؟ککیا معلومات  (8

 ے؟ا ہکیا ویب ایڈریس آپ کو معلومات کے جائے مقام سے متعلق اشارہ دیت (9

 ہیں؟ معلومات کس حد تک قابل بھروسا –قابل بھروسا  (11

 دستاویز/صفحہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا حوالہ موجود ہے؟کیا جو  (11

 کیا معاملے کو جامعیت سے زیر بحث الیا گیا ہے؟ (12

 کیا مصنف)ین( بتاتے ہیں کہ ان کو یہ معلومات کہاں سے ملی ہیں؟ (13

 کیا مصنف)ین( اور ان کے تجربے/مہارت سے متعلق پس منظری معلومات موجود ہیں؟ (14

 لے شامل کیے گئے ہیں؟کیا سیکشن/پیج کے آخر میں حوا (15

 کیا پیج/سیکشن کے شروع/آخر میں مصنف سے متعلق مختصر معلومات شامل کی گئی ہیں؟ (16

 کیسے اپ ڈیٹ کی گئی ہے؟ –یہ معلومات کب  (17

 کیا یہ پیج/دستاویز بتاتی ہے کہ اسے کب تشکیل دیا گیا؟ (18

 کیا معلومات حالیہ ہیں یا اس کی مدت معیاد ختم ہو گئی ہے؟ (19

 آخری بار کب اپ ڈیٹ کیا گیا تھا؟ ویب سائیٹ کو (21

 کیا ویب سائیٹ میں انفرادی سیکشنز/پبلیکیشنز میں اشاعتی تاریخیں شامل ہیں؟ 

  کیا "ہمارے متعلق" سیکشن میں اس حوالے سے معلومات شامل ہیں کہ اس ویب سائیٹ کو کتنے عرصے

 بعد اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے؟

 معلومات کو کس انداز میں پیش کیا گیا ہے؟ (21

 کیا لے آؤٹ واضح ہے؟ 

 کیا آپ سائٹ میں بآسانی ادھر ادھر حرکت کر سکتے ہیں؟ 

 کیا لکھائی کا انداز واضح ہے؟ 

 کیا فانٹ کا سائز کافی بڑا ہے؟ 

 کیا ویب سائیٹ دوسری زبانوں میں دستیاب ہے؟ 

 کیا ویب سائیٹ کا کوئی محل وقوع ہے؟ 

http://www.smartpatient.ha.org.hk
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 یں؟کیا صفحات کے سرورق/اطراف پر نیوی گیشن بٹن موجود ہ 

 کیا دوسری زبان میں معلومات سے متعلقہ ہائپرٹیکسٹ ربط موجود ہے؟ 

 کیا معذور افراد ویب سائیٹ تک رسائی پا سکتے ہیں؟ 

http://www.smartpatient.ha.org.hk

