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এই লিফলিলে বিা আলে:
• কেন আমরা আপনার লবষলে তথ্য সংগ্রহ েলর এবং লেভালব তা োলে িাগাই
• লেভালব আপনার বযলিগত তথ্যাবিীর কগাপনীেতা লনলিত েলর
• আপনার করের্ড কেখার বযাপালর আপনার অলিোরসমূ হ

তবথ্যর ক্তনরাপত্তা
কগাপনীেতা সংক্রান্ত প্রভাব সবার েীবলনই আলে। উইটিংেন কহিথ্ প্রলতলেন লবপু ি সংখযে ব্যলিগত তথ্যউপাত্ত সংগ্রহ, েমা ও কসগুলিা বযবহার েলর থ্ালে; কযমন: স্বাস্থ্য লবষেে করের্ড, ব্যলিগত করের্ড এবং
েলিউোলর েমােৃত তথ্যাবিী। এই সিলেড ত োলের প্রলোেলন অলনলেই এসব তথ্য-উপাত্ত বযবহার েলর
থ্ালেন।
আপনার ব্যলিগত তথ্য সু রক্ষা ও কগাপনীেতা লনলিত েরার োলেত্বেুকু আমরা গুরুলত্বর সালথ্ পািন েলর থ্ালে।
এই তথ্যসমূ হ আমরা যথ্াযথ্ ও আইনসম্মত উপালে বযবহার েলর থ্ালে। এো া েলিউোর অথ্বা োগলে
সংরলক্ষত ব্যলিগত তথ্য-উপালত্তর কগাপনীেতা ও লনরাপত্তা লবিালন আমরা প্রলোেনীে বযবস্থ্া গ্রহণ েলর থ্ালে,
কযটি আসলি আমালের েতড লবযর মলিয পল । ট্রাস্ট কবার্ড পযডালে আমরা এেেন লসলনের ইনফরলমেন লরস্ক
ওউনার লনলোগ লেলেলে, লযলন তথ্য-সিলের বযবস্থ্াপনা এবং ঐ সংক্রান্ত ঝুাঁ লে ও দুর্ঘেনা তোরলে েরলবন।
অনযলেলে েযািলর্েে গালর্ডোন লহলসলব লনলোগপ্রাপ্ত বযলি করালগর বযলিগত তথ্যাবিী ও কগাপনীেতা লনলিত
েরার িলক্ষয মূ ি োলেলত্ব লনলোলেত থ্ােলবন।
আমরা কিন আপনার তথ্য সংগ্রহ িক্তর
লচলেৎসে, নাসড এবং স্বাস্থ্যলসবা প্রোনোরী কপোেীবীরা আপনার প্রলোেলনই এনএইচএস-এর কসবাগ্রহীতা
লহলসলব আপনার স্বাস্থ্য, লচলেৎসা ও কসবা সংক্রান্ত করের্ড েমা রালখন। এই করের্ড আপনালে সলবডাচ্চ কসবা
লনলিত েরলত সাহাযয েলর। এগুলিালে োগলে লিলখত করের্ড লেংবা ইলিেট্রলনে উপালে সংরক্ষণ েরা হলে
থ্ালে, যার মলিয রলেলে:
•
•
•
•
•

আপনার সিলেড ত সািারণ তথ্যাবলি, কযমন নাম, ঠিোনা, েন্ম তালরখ, আপনার লনেেেন
ইতযালে।
আপনার সলে কযসেি কযাগালযাগ স্থ্ালপত হলেলে, কযমন অযাপলেন্টলমন্ট লেংবা লিলনে
লভলেে
আপনার স্বাস্থ্য, লচলেৎসা ও কসবা লবষেে তথ্যসূ ত্র ও লববরণী
এক্স-কর, স্কযান ও পরীক্ষাগালর সিালেত কেলস্টর ফিাফি
আপনার সিলেড োলনন লেংবা আপনার কসবা োলে লনলোলেত কপোেীলব ও স্বেনলের োে
কথ্লে সংগৃ হীত প্রাসলেে তথ্যাবিী

ক্তিক্তনিযাল অক্তিট
করাগীলের সংলিষ্ট তথ্য-উপাত্ত লিলনেযাি অলর্লের প্রলোেলন বযবহার েরা হলত পালর। এলক্ষলত্র বযবহৃত তলথ্যর
সিূ ণড কগাপনীেতা লনলিত েরা হে। এ সমস্ত লিলনেযাি অলর্ে তথ্য-উপাত্ত উইটিংেন কহিথ্ সালভড লসর
স্বাস্থ্যলসবার মান উন্নেলন সহােে ভূলমো পািন েলর থ্ালে।
কিটা িবরালার/তথ্য ক্তনয়ন্ত্রি
আপনার তলথ্যর কগাপনীেতা লনলিত েরার োলেলত্ব লনলোলেত তথ্য লনেন্ত্রে বা কর্ো েলরািার:
Whittington Health
Whittington Hospital
Level 5
Highgate Wing
London
N19 5NF
দৃক্তি আির্ষ ণ
কর্ো কপ্রালেেোন অযাক্ট ২০১৮ অনু যােী প্রলতষ্ঠানসমূ লহর দালেত্ব হলিা বযলিগত তথ্যাবিী েী োলে বযবহৃত
হলে কস লবষলে তথ্য েলমেনারলে অবলহত েরা। এসব তথ্যাবিী কয কেউ চাইলিই সংগ্রহ েরলত পালরন:
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
কেলিলফান: ০৩০৩১২৩১১১৩
ওলেবসাইে: www.ico.org.uk
ক্তিিম অব্ ইনফরবমশন অযাক্ট ২০০০
বযলিগত তথ্য ো া প্রলতষ্ঠান সংক্রান্ত কয কোন তলথ্যর েনয আমালেরলে লিখু ন অথ্বা ই-কমইি েরুন:
foi.whitthealth@nhs.net

িীভাবব্ আপক্তন আপনার করিিষ কপবত পাবরন
কর্ো কপ্রালেেেন অযাক্ট ২০১৮-এর অলিোর অনু যােী আমালের করেলর্ড থ্াো তথ্য আপলন কপলত পালরন:
•
•
•
•
•

আপনার অনু লরাি আমালের অনিাইন আলবেনপলত্র লিলখত হলত হলব।
সম্ভব হলি আমরা আপনার করেলর্ডর ইলিেট্রলনে ফরমযাে পাঠাব।
১ মালসর মলিয আপনালে সা া প্রোন েরলত আমরা োেবদ্ধ।
আপনালে যথ্াযথ্ পলরচেপত্র [কযমন: পাসলপােড অথ্বা ড্রাইলভং িাইলসন্স] প্রোন েরলত হলব, যালত
েলর পলরচে লনলিত হলে আপনার করের্ড েনাি েরা যাে।
তলথ্য কোন ভুি খুাঁ লে কপলি লেংবা আপনার োলে যথ্াযথ্ মলন না হলি আমালেরলে োনান।

আপনার বযলিগত তথ্যাবলি সঠিে ও হািনাগাে হওোো েরুলর। আমালেরলে লভলেে েরলত আসলি
আপনার বযলিগত তথ্যাবলি সঠিে েী-না কসটি যাচাই েলর কেখু ন এবং কযলোন পলরবতড ন যত দ্রুত সম্ভব
আমালেরলে অবলহত েরুন।
আপনার ব্যক্তিগত তথ্য ক্তিভাবব্ ব্যব্হৃত হয়
আপলন কয কসবা গ্রহণ েলরন কসটির সঠিে লনলেড েনা, বযবস্থ্াপনা ও কসই কসবা লনলিত েরলতই আপনার করের্ড
বযবহৃত হলে থ্ালে:
•
•
•

নযাশনাল কিটা অপ্ট-আউট করাগ্রাম
নযােনাি কর্ো অপ্ট-আউে কপ্রাগ্রালমর মািযলম আপনার তথ্য-উপাত্ত গলবষণা, পলরেল্পনা এবং এনএইচএলসর
পলরচািনাে বযবহৃত হলব লে-না কস বযাপালর আপনার আপলত্ত কতািার অলিোর রলেলে। এেই অলিোর
লেলর্লপআর/লর্লপএ ১৮-এর আটিডেযাি ২১ অনু সালরও সংরলক্ষত।
এ বযাপালর লবস্তালরত তথ্য সংযুি এনএইচএস লর্লেোি ওলেবসাইলে কপলত পালরন:
https://digital.nhs.uk/about-nhs-digital/our-work/keeping-patient-datasafe/how-we-look-after-your-health-and-care-information/yourinformation-choices/opting-out-of-sharing-your-confidential-patientinformation

•

আপনার কসবাে লনলোলেত লচলেৎসে, নাসড ও অনযানয স্বাস্থ্যেমীগণ সঠিে ও হািনাগাে তলথ্যর
লভলত্তলত আপনার স্বালস্থ্যর মূিযােন ও যথ্াযথ্ কসবা লনলিত েলর থ্ালে।
স্বাস্থ্য েমীগণ প্রাপ্ত তলথ্যর লভলত্তলত আপনার স্বাস্থ্যগত মূ িযােন এবং স্বাস্থ্য কসবার মান উন্নেন ও িরন
লনিডারণ েলর থ্ালে।
কোন লবষে লনলে আপনার উলেগ থ্ােলি, কস লবষলে অলভলযাগ উত্থালপত হলি সঠিে তেলন্তর বযবস্থ্া
েরা হলব।
অনয কোন লচলেৎসলের পরামেড লনলত চাইলি অথ্বা আপনালে লবলেষলের োলে পাঠালনা হলি
লেংবা এনএইচএস -এর অনয কোন লবভালগ স্বাস্থ্যলসবাে আপনার প্রলোেনীে তথ্য সরবরাহ েরা
হলব।

এনএইচএস কিয়ার করিিষ গযারাক্তি
কেোর করের্ড গযারালন্ট হলে এে িরলনর োেবদ্ধতা, যার মািযলম আমরা বযলিগত করের্ড বযবহালর আপনার
অলিোরলে সমু ন্নত রাখার পাোপালে স্বাস্থ্যলসবা ও সু স্থ্তালে প্রািানয লেলে থ্ালে।
পূ ণডাে র্কুলমলন্টর েলপ কপলত হলি ব্রাউে েরুন:
www.nhscarerecords.nhs.uk/security

িাবের সাবথ্ আমরা ব্যক্তিগত তথ্য ভাগাভাগগ িবর থ্াক্তি
আপনার বযলিগত তলথ্যর কগাপনীেতা রক্ষাে এনএইচএস-এর সালথ্ সংলিষ্ট সেলিই আইনগতভালব বািয।
এেইভালব আমালের োে কথ্লে প্রাপ্ত তলথ্যর কগাপনীেতা লনলিত েরাও গ্রহীতার আইনী বািযবািেতা।
আমরা মূ িত কযসেি পােডনারলের সালথ্ তথ্য ভাগাভাগগ েরলবা:
- আপনার স্বাস্থ্যলসবার সালথ্ সিৃ ি অনযানয এনএইচএস ট্রাস্ট ও হাসপাতািসমূ হ
- কিাোি অথ্লরটি/স্থ্ানীে েতৃড পক্ষ ও কসােযাি কেোর
- কেনলরি প্রােটিেনাসড [লেলপসমূ হ]
- অযাম্বুলিন্স সালভড লসস
এনএইচএস-এর পাোপালে আপলন হেলতা অনয মানু লষর োে কথ্লেও কসবা কপলত পালরন, কযমন: কসােযাি
কেোর সালভড লসস। আপনার যথ্াযথ্ কসবা লনলিত েরলত এলেরলে লনলে এেলযালগ োে েরার স্বালথ্ড আপনার
তথ্য ভাগাভাগগ েরার প্রলোেন হলত পালর। তলব কসটি েরা হলব তালের চালহোর যথ্াথ্ডতা লনণডে সালপলক্ষ এবং
আপনার অনু মলতর লভলত্তলত।
এো া, লেভালব আপনার তথ্য বযবহৃত হলব কস লবষলে যথ্াযথ্ সম্মলত ও চুলি অনু সালর আলরা যালের সালথ্ তা
ভাগাভাগগ েরলত পালর:
- কসােযাি কেোর সালভড লসস
- এর্ুলেেন সালভড লসস
- স্থ্ানীে সরোর
- ভিান্টালর ও প্রাইলভে কসক্টর প্রলতষ্ঠানসমূ হ, যারা এনএইচএস-এর সালথ্ োে েরলে
আপনার অনু মলত ো া তৃ তীে কোন পলক্ষর (থ্ার্ড পাটিড) োলে আপনার বযলিগত তথ্য প্রোে েরলবা না, যলে না
কোন অস্বাভালবে পলরলস্থ্লতর সৃ লষ্ট হে: কযমন, অনয োলরার যলে স্বাস্থ্য ও লনরাপত্তা ঝুাঁ লে ততলর হে লেংবা আইলন
বািযবািেতার োরণণ আমালেরলে তথ্য প্রোন েরলত হে।

ব্যক্তিগত তবথ্যর রিাশ/ ক্তিসবিাজার অফ ইনফরবমশন
আপনার পলরচে প্রোলেত হে এমন তলথ্যর েতো আপলন প্রোে েরলবন এবং োর সালথ্ তা ভাগাভাগগ েরা
যালব কসটি লনিডারণ েরার অলিোর আপনার রলেলে। এই লবষেটি পলরষ্কারভালব আপনার করেলর্ড উলেখ থ্ােলব,
যালত েলর সেি স্বাস্থ্যেমী ও সংলিষ্ট সেলি আপনার লসদ্ধান্ত োনলত পালর। এই লসদ্ধান্ত গ্রহলণর ফলি আপনার
লচলেৎসা লেংবা কসবা হেলতা খালনেো েষ্টসািয হলব এমনলে স্বাস্থ্যলসবা প্রোন েরা সম্ভব না-ও কযলত পালর।
বযলিগত তলথ্যর প্রোে বা লর্সলিাোর অফ ইনফরলমেন লবষলে আপলন কযলোন পযডালে আপনার লসদ্ধান্ত
বেিালত পালরন।
ক্তিভাবব্ আপনার ব্যক্তিগত তথ্য এনএইচএস-এর কসব্ার মান উন্নয়বন ভূক্তমিা রাবে:
আলরা কয োরলণ আপনার তথ্য এনএইচএস বযবস্থ্াপনা এবং েনস্বাস্থ্য সু রক্ষাে বযবহৃত হে:
- সলবডাচ্চ মান লনলিত েরলত আমরা কয কসবা প্রোন েলর থ্ালে কসটির পযডালিাচনা েরা
- ভলবষযলত কযন আমালের কসবা করালগর চালহো পূ রণ েরলত পালর কসো লনলিত েরা
- করালগর অনু সন্ধান, অলভলযাগ ও আইলন োলবর তেন্ত েরা
- হাসপাতাি কযন আপনালে প্রোন েরা কসবার েনয প্রাপয অথ্ড গ্রহণ েরলত পালর
- এনএইচএস-এর পারফলমডন্স সংক্রান্ত পলরসংখযান ততলর েরলত পালর
- এনএইচএস-এর লহসাবরক্ষণ ও কসবার অলর্ে লনলিত েরলত পালর
- স্বাস্থ্য গলবষণা ও উন্নেলন উলেযাগ গ্রহণ েরলত পালর [আপনার অনু মলত সালপলক্ষ এবং এটির সালথ্ সিৃ ি
হলত চাওো বা না চাওোর লবষেটি আপনার উপর লনভড র েরলব]
- স্বাস্থ্যলসবাে যারা লনলোলেত, তালের প্রলেক্ষণ ও লেক্ষাোলন সাহাযয েরা [আপনার অনু মলত সালপলক্ষ এবং যু ি
হবার লবষেটি আপনার সম্মলতর উপর লনভড র েরলব]

