উন্নত সেবার জন্য আপন্ার
তথ্য বববন্ময়
নর্থ ওয়েস্ট লন্ডন স্বাস্থ্য এবং সেবা ববয়েষজ্ঞগণ আপনার সেবা বনবিত করয়ত এক োয়র্ কাজ করয়ে।. জবিত
বযবিবগথ আপনার েম্পয়কথ প্রােবিক তর্য সেখয়ত পারয়বন, ফয়ল আপবন বববিন্ন েংস্থ্ার েমবিত সেবা
পায়বন।. যখন আপবন আপনার বজবপ অনুেীলন, হােপাতায়ল যান অর্বা আপনার কবমউবনটি অর্বা বাবিয়ত
োহাযয সপয়ত চান সে ববষেটি এটি বনবিত কয়র, বজবপ এর মত সেবা ববয়েষজ্ঞ, হােপাতায়লর ডািার, সজলা
নােথ অর্বা েমাজ কমীয়ের আপনার েম্পয়কথ েঠিক েময়ে েঠিক তর্য জানার অবিকার আয়ে।.

এটি বিভাবব ঘটবব?
নর্থ ওয়েস্ট লন্ডয়নর োয়র্ েমবিত সেবা কমথেূচীয়ত সযাগোয়নর অংে বহোয়ব স্বাস্থ্য এবং োমাবজক সেবা
েংস্থ্ােমূহ আপনার সেবা আরও উন্নত করয়ত সেবা েম্পবকথ ত তর্য বববনমে কয়র।.

েমবিত সেবা সরির্ড বি?
েমবিত সেবা সরকডথ হল স্বাস্থ্য এবং োমাবজক েুরক্ষা তর্য একয়ে বনয়ে আোর একটি পন্থা।. সরাগীয়ের জনয
েমবিত সেবা সরকডথ ততবর করয়ত তর্য েংযুি করা হয়ব।.
বচবকৎো সেবা এবং োমাবজক েুরক্ষা ইবতহাে, স্বাস্থ্য ববয়েষজ্ঞ যারা েরােবর আপনার সেবার োয়র্ েম্পবকথ ত
তায়ের প্রয়বোবিকার র্াকার েম্ভাবনা আয়ে।. এর অর্থ হল আপনার অনুমবত, যারা আপনার সেবার োয়র্
েংযুি তারা সেখয়ত পারয়ব সয আপনার বজবপ আপনায়ক সকান ঔষি বনয়েথ বেত কয়রয়ে, অর্বা েম্প্রবত
আপবন সকান হােপাতায়ল বগয়েয়েন বকনা।.
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যবি আপবন্ আপন্ার জন্য েমবিত সেবা সরির্ড ততবর িরবত ন্া চান্, তাহবে এটি আপন্ার বজবপ
সি জান্াবত হবব।.

সিান্ সিান্ তথ্য প্রিান্ িরা হবব?
আপনার েম্পয়কথ তর্য প্রোন করা হয়ব যায়ত রয়েয়ে:
• আপনার স্বাস্থ্য এবং সেবার োয়র্ েম্পবকথ ত িাল র্াকার তর্য।.
• এনএইচএে নম্বর।.
• বেে।.
• সযাগায়যায়গর ববস্তাবরত।.
• বনকটতম আত্মীে।.
• বচবকৎো এবং এলাবজথ।.
• অযাপয়েন্টয়মন্ট, বচবকৎো এবং সেবা।.
 • আপনার সেবার োয়র্ েম্পবকথ ত োমাবজক এবং মানবেক স্বায়স্থ্যর তর্য।.
• পরীক্ষার ফলাফলেমূহ সযমন রি পরীক্ষা, লযাবয়রটবর পরীক্ষা, এক্সয়র।.
 • বজবপ এবং হােপাতায়লর সরকডথ।.

েমবিত সেবা সরির্ড সথ্বি আবম বিভাবব উপিৃত হব
এবং বিভাবব আমার তথ্য বববন্ময় িরব?
েমবিত সেবা সরকয়ডথর েহােতাে বজবপগণ, হােপাতালেমূহ, ডািারগণ, োমাবজক পবরয়ষবােমূহ, োমাবজক
েুরক্ষা এবং মানবেক স্বাস্থ্য সেবা প্রোনকারীগণ আরও িালিায়ব একয়ে কাজ করয়ত েমর্থ হয়ব।.
ববয়েষজ্ঞগণ তৎক্ষণাৎ আপনার পবরপূণথ অবস্থ্া েম্পয়কথ সজয়ন আপনার বচবকৎো করয়ত পারয়বন।. এটি
বনবিত করয়ব:
• সকবল একবার আপনার ইবতহাে বলয়ত হয়ব।.
• অপ্রয়োজনীে অযাপয়েন্টয়মন্ট এবং পরীক্ষা এিায়বন।.
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• আপবন আপনার সেবা েম্পয়কথ বেদ্ধান্ত বনয়ত আরও সববে জবিত র্াকয়ত পারয়বন।.

অতীব বযবিগত উপাত্ত বি েংগৃহীত হবব?
যা আইনগতিায়ব “েংয়বেনেীল” বহোয়ব েংজ্ঞাবেত আমরা সেই তর্য েংগ্রহ করব না।. এর ময়িয আয়ে
গিথ পাত, িষথণ, বলি পবরবতথ ন এবং অননবতক সযৌন েম্পকথ ।.

যবি আপবন্ সিান্ তথ্য বববন্ময় িরবত উবিগ্ন হন্, তাহবে আপন্ার বজবপ’র োবথ্ িথ্া বেুন্।.

সি আমার তথ্য সিখবত পারবব?
• েরােবর আপনার সেবাে বনয়োবজত স্বাস্থ্য এবং োমাবজক েুরক্ষা প্রোনকারী ববয়েষজ্ঞ সযমন বজবপগণ,
হােপাতায়লর ডািারগণ, নােথগণ এবং েমাজ কমীগণ।.
• েহােক কমথচারী আপনার অযাপয়েন্টয়মন্ট অর্বা আপনার বচবকৎোর আয়োজন করয়ব।.
• আপনার অনুমবত োয়পয়ক্ষ, স্বাস্থ্য এবং োমাবজক েুরক্ষা েলেমূহ আপনার সরাগ বনণথে, বচবকৎো এবং
সেবা েম্পয়কথ সকে কনফায়রয়ে আয়লাচনা করয়ব।.

আমার েমবিত সেবা সরির্ড বি বন্বয়াগিারীর োবথ্
বববন্ময় িরা হবব?
না। আপনার েমবিত সেবা সরকডথ সকবল আপনার সেবার োয়র্ েম্পবকথ ত বযবিবয়গথর োয়র্ই বববনমে করা
হয়ব।.
তর্য েুরক্ষা আইন অনুোয়র, েকল েংস্থ্ায়ক বনবিত করয়ত হয়ব সয, তারা এমন সকান তর্য প্রকাে করয়ব না
যা বযবির মারাত্মক ক্ষবত অর্বা েংকয়টর কারণ হে।. নর্থ ওয়েস্ট লন্ডয়নর েমবিত সেবার োয়র্ েম্পবকথ ত
েকল েংস্থ্ায়ক বনবিত করয়ত হয়ব সয, সকান তর্য প্রকায়ের পূয়বথ আইন সময়ন তা করয়ত হয়ব।.

বিভাবব আপবন্ বন্বিত িরববন্ সয আমার উপাত্ত সিান্
ভু ে হাবত পড়বব ন্া?
আপনার তয়র্য অনবি প্রয়বোবিকার বন্ধ করয়ত আমায়ের সবে বকেু রক্ষাকবজ আয়ে।.


আপনার েমবিত সেবা সরকয়ডথর প্রয়বোবিকার “িূ বমকা বিবিক প্রয়বোবিকার” (Role Based Access)
কয় ারিায়ব বনেন্ত্রণ করা হে।. এর অর্থ হল শুিুমাে স্বাস্থ্য এবং সেবা প্রোনকারী ববয়েষজ্ঞগণ যারা
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আপনার সেবাে বনয়োবজত আয়েন তারা আপনার েম্মবতক্রয়ম আপনার সরকয়ডথ প্রয়বোবিকার পায়বন।.
তারা সয তর্য সেখয়ত পারয়বন তা তায়ের কাযথ েম্পােন করয়ত েীবমত করা হয়ব।. উোহরণস্বরূপ,
একজন েমাজ সেবক আপনার বচবকৎো সনাট সেখয়ত পারয়ব না কারণ আপনায়ক সেবা বেয়ত তায়ের এটি
সেখার সকান প্রয়োজন সনই।.


আমায়ের তর্য িান্ডার, সযখায়ন আপনার তর্য েংরবক্ষত র্াকয়ব, তা েকল েবথয়েষ জাতীে বনরাপিা
মান বনয়েথ বেকা পাে কয়রয়ে।. এই বেয়স্টয়ম ববল্ট-ইন বনরীক্ষণ তববেষ্ট্য আয়ে যা আপনার উপায়ি
প্রয়বোবিকায়রর লগ বজাে রায়খ, ফয়ল স্বাস্থ্য েংস্থ্ােমূহ বনবিত করয়ত পায়র সয সকউ আপনার তয়র্য
অেিতিায়ব আপনার সরকয়ডথ প্রয়বে করয়ত পারয়ব না।.

সক আপনার েমবিত সেবা সরকয়ডথ প্রয়বোবিকার পায়ব তা আপবন েম্পূণথ বনেন্ত্রণ করয়ত পারয়বন।. আপনার
তর্য সক সেখয়ত পারয়ব এবং সক পারয়ব না তা আপবন সবয়ে বনয়ত পারয়বন।.

আবম বি বন্বিড ষ্ট সিান্ বযবির বন্িট সথ্বি আমার
েমবিত সেবা সরির্ড সিখা বন্ধ িরবত পারব?
হযাাঁ, যবে আপবন বনবেথ ষ্ট্ সকান পবরয়ষবা প্রোনকারী অর্বা বযবিবগথয়ক আপনার েমবিত সেবা সরকডথ সেখয়ত
বেয়ত না চান তাহয়ল আপবন শুিু তায়ের সেখয়ত পাওোর অনুমবত প্রতযাখযান করয়ত পায়রন।.
সেবা ববয়েষজ্ঞগণয়ক প্রবেক্ষণ প্রোন করা হয়ব সযন আপনার েমবিত সেবা সরকডথ সেখয়ত চাওোর েমে
আপনার অনুমবত গ্রহণ কয়র ফয়ল আপনার েুয়যাগ আয়ে সয আপবন রাবজ হয়বন বকনা।.

োমাবজি সেবা প্রিান্িারী বযবিমাবেিান্াধীন্
সিাম্পাবন্ বি আমার উপাবত্ত প্রববশাবধিার পাবব?
আপবন বনবথাচন করয়ত পারয়বন সয আপনার েমবিত সেবা সরকয়ডথর উপাোনেমূহ আপনার সেবাে
বনয়োবজত বযবিমাবলকানািীন সকাম্পাবন অর্বা েংস্থ্ােমূয়হর োয়র্ বববনমে করয়বন বকনা।.
আপনায়ক সেবা প্রোন করার জনয সকাম্পাবন অর্বা তায়ের কমীগণ সকান িরয়নর তর্য সেখয়ত পায়বন তা
েীবমত করা হে।.
আপন্ার তথ্য বাবিবজযি উবেবশয বববন্ময় অথ্বা বববি িরা হবব ন্া।.

বিভাবব আমার তথ্য বন্রাপি থ্ািবব?
তর্য েুরক্ষা আইন ১৯৯৮ দ্বারা আপনার তর্য েুরবক্ষত, এর অর্থ হল আপনার বযবিগত তর্য আপনার
সেবাে েুববিা প্রোন করার জনয বযবহৃত হয়ব।. এটি কারও োয়র্ বববনমে অর্বা বববক্র করা হয়ব না।.
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সিয়ার.র্াটা-র োবথ্ বিভাবব এর তু েন্া িরা যায়?
সকোর.ডাটা একটি জাতীে কমথেূচী এবং এটি নর্থ ওয়েস্ট লন্ডয়নর েমবিত সেবা সরকডথ হয়ত বিন্ন।. নর্থ
ওয়েস্ট লন্ডয়নর োয়র্ েংযুি েমবিত সেবা এবং েমবিত সেবা সরকডথ ববয়েষিায়ব স্থ্ানীে বযবহায়রর জনয
তর্য বববনমে করা হয়ব এবং জাতীে কমথেূচীর অংে বহোয়ব বযবহৃত হয়ব না।.

অন্যান্য এন্এইচএে উবিযাগ যা েম্পবিড আপবন্ অবগত
আবেন্
োরমমথ সেবা সরকডথ হল একটি ইয়লকট্রবনক সরকডথ যায়ত সরাগীর এলাবজথ, বচবকৎো এবং ববরূপ প্রবতবক্রোর
তর্য েংরবক্ষত র্ায়ক।. এটি বজবপ বেয়স্টম সর্য়ক সনওো হে যা সরাগীর স্বাস্থ্য ববয়েষজ্ঞগণ সেখয়ত পান।.
োরমমথ সেবা সরকডথ বজবপয়ত বনববন্ধত েকল সরাগীর জনয একটি জাতীে কমথেচ
ূ ী।.
আপবন সয সকান েমে এই কমথেূচী নাও গ্রহণ করয়ত পায়রন এবং েমবিত সেবা সরকয়ডথর মত প্রবতবার
আপনার সেবা ববয়েষজ্ঞগণ এই তয়র্য প্রয়বোবিকার চাওোর েমে আপনার অনুমবত প্রার্থনা করয়ব।.
আপনার োরমমথ সেবা সরকডথ তয়র্য শুিুমাে জানা েরকার (need-to-know) এই বিবিয়ত প্রয়বোবিকার
সেওো হয়ব।. এক জােগাে েব তর্য জমা রাখাে জরুরী অবস্থ্াে অর্বা যখন বজবপ অনুেীলন বন্ধ র্ায়ক
তখন স্বাস্থ্যকমীয়ের েুববিা প্রোন কয়র।.

িখন্ এবং বিভাবব আবম আমার েম্মবত জান্াব
সেবার উপর বিবি কয়র অনুমবত প্রোন করা হে।. স্বাস্থ্য ববয়েষজ্ঞয়ের েয়ল আয়েন বববিন্ন স্বাস্থ্য ববয়েষজ্ঞ
সযমন ঊর্ধ্থতন নােথ, কনোলটযান্ট বচবকৎেক, বািথকযজবনত সরাগ ববোরে, বেশুয়রাগ ববয়েষজ্ঞ, ময়নায়রাগ
ববয়েষজ্ঞ যারা কবমউবনটি নােথ, সর্রাবপস্ট, ফামথাবেস্ট, োইয়কালবজস্ট, সোেযাল ওোকথ ার এবং অনযানয কমীয়ের
পাোপাবে কাজ কয়র।. জরুরী অবস্থ্া বযতীত সকউ আপনার অনুমবত োিা আপনার সরকয়ডথ প্রয়বোবিকার

পায়ব না।.

েমবিত সেবা সরিবর্ড বি আমার প্রববশাবধিার থ্ািবব?
সরাগীয়ের তায়ের েমবিত সেবা সরকডথ েহয়জ সেখয়ত বেয়ত আমরা প্রবতজ্ঞাবদ্ধ এবং নর্থ ওয়েস্ট লন্ডয়ন
আমায়ের েহয়যাগীয়ের োয়র্ আমরা একটি ওয়েবোইট ততবর করয়ত কাজ করবে যা আপনায়ক লগ অন করয়ত
এবং তর্য পিয়ত েক্ষম করয়ব।. ২০১৬ োয়ল এই কাজ েম্পন্ন হয়ব।.
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বিভাবব আপবন্ সশখার অক্ষমতা েম্পন্ন বযবিবির তাবির
তথ্য প্রিান্ িরার অবগত বেদ্ধান্ত বন্বত োহাযয িরববন্?
সেখার অেুববিা েম্পন্ন বযবিয়েরয়ক সেবা প্রোনকারীয়ের তবিিায়ব সযয়কান অনুমবত সপয়ত ইতঃময়িয
োংগ বনক নীবতমালা এবং কাযথপ্রণালী আয়ে, এবং তর্য েুরক্ষা আইন ১৯৯৮ এর অিীয়ন সরাগীর সরকয়ডথ
আইনগতিায়ব প্রয়বোবিকার সেওো হে।.
কম ক্ষমতা েম্পন্ন বযবির পয়ক্ষ বেদ্ধান্ত গ্রহয়ণ স্বািাববক প্রয়োজনীেতা প্রয়যাজয হয়ব।.

আবম বি েমবিত সেবা সরির্ড গ্রহি িরবত এবং আমার
তথ্য প্রিান্ িরবত বাধয?
আপবন বনেন্ত্রণ করয়বন।. আপবন অংেগ্রহণ নাও করয়ত পায়রন যার অর্থ হল আপবন েমবিত সেবা সরকডথ
গ্রহণ করয়বন না এবং তর্য বববনমে করয়বন না.
আপবন যবে োিারণত আপনার তর্য প্রোন করয়ত আগ্রহী হন, আপবন বনম্নবলবখত ববষেগুবলয়ত েম্মত:


আপনায়ক সেবা বেয়ত আপনার েম্পবকথ ত তর্য স্বাস্থ্য এবং সেবা ববয়েষজ্ঞগণয়ের বনকট প্রোন করা
হে।.



স্থ্ানীে পবরয়ষবা পবরকল্পনা এবং েকয়লর সেবা উন্নত করয়ত স্বাস্থ্য এবং সেবা প্রোনকারী
েংস্থ্ােমূয়হর োয়র্ তর্য ( আপনার বযবিগত ববস্তাবরত োিা) নামহীন িায়ব প্রোন করা হয়ব।.



শুিুমাে স্বাস্থ্য এবং েমাজ সেবক ববয়েষজ্ঞগণ আপনায়ক েরােবর সেবা প্রোন করয়ত আপনার তর্য
সেখয়ত পারয়বন।.



আপনার েম্পবকথ ত তর্য বযবিমাবলকানািীন সকাম্পানীর বনকট বববক্র করা হয়ব না।.



অবেযই স্বাস্থ্য এবং সেবা ববয়েষজ্ঞগণ আপনার সরকডথেমূহ বনরাপয়ে রাখয়বন।.

আপন্ার তথ্য সিখা বন্ধ িরবত আপবন্ আপন্ার মন্ পবরবতডন্ িরবত পাবরন্ অথ্বা সয সিান্
েময় ‘অপট- আউট’ িরবত পারববন্।. যবি আপবন্ এটি িরবত চান্, অন্ুগ্রহ িবর আপবন্
আপন্ার স্বাস্থ্য অথ্বা সেবা েংস্থ্াবি জান্ান্ যারা আপন্াবি সেবা প্রিান্ িরবে।.

ববববচয ববষয়
আমায়ের লক্ষয হল সরাগীয়ের ক্ষমতা প্রোন করা সযন তারা তায়ের সরকডথ প্রোন এবং প্রয়বোবিকার বনেন্ত্রণ
করয়ত পায়র।. আপনার তর্য প্রোয়নর সক্ষয়ে আপনায়ক বকেু ববষে ববয়বচনা করয়ত হয়ব:
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• আপনায়ক আপনার েব তর্য প্রোন করয়ত হয়ব না; আপবন েীবমত করয়ত পারয়বন বক সেখা যায়ব এবং সক
সেখয়ত পারয়ব।.
• যবে আপবন আপনার বন্ধু বা পবরবায়রর েেেযয়ের প্রয়বোবিকার সেন তাহয়লও তারা বক সেখয়ত পারয়ব
আপবন সেটাও েীবমত করয়ত পারয়বন।.
• যবে আপবন আপনার সরকয়ডথ সকান িু ল খুাঁয়জ পান, অনুগ্রহ কয়র যত দ্রুত েম্ভব আপনার সেবা প্রোনকারীর
োয়র্ সযাগায়যাগ করুন.

েহায়তা এবং আরও উন্নত সেবা
বযবিগত ববস্তাবরত োিা বকেু তর্য, নর্থ ওয়েস্ট লন্ডয়নর জনগয়ণর সেবা প্রোয়নর পবরকল্পনা এবং স্থ্ানীে
পবরয়ষবা উন্নত করয়ত বনরাপয়ে স্বাস্থ্য এবং সেবা প্রোনকারী েংস্থ্ােমূয়হর োয়র্ প্রোন করা হয়ব।. এই
নামহীন তর্য সেবা প্রোয়নর পবরকল্পনা করয়ত োহাযয কয়র।. এটি আমায়ের প্রোনকৃ ত পবরয়ষবা পযথয়বক্ষণ
করয়তও োহাযয কয়র।.

আবরা জান্বত চান্?
আপবন যবে আরও তর্য জানয়ত চান অনুগ্রহ কয়র:
• আপনার স্বাস্থ্য অর্বা সেবা প্রোনকারী ববয়েষয়জ্ঞর োয়র্ কর্া বলুন।.
• ইয়মইল: share4care@nhs.net
• পবরেেথন করুন: www.integration.healthiernorthwestlondon.nhs.uk
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