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আমরা কীভােব আপনার  বয্ি�গত তথয্ বয্বহার কির  
(কখনও কখনও এগেলােক বয্ি�গত েডটা বলা হয়) 

আপনার জনয্ এটা েবাঝা গর�পূণর্ েয আমরা কীভােব আপনার বয্ি�গত তথয্ বয্বহার কির। অনু�হ কের এই 

কাডর্ িট পড়ুন আর আপনার েকান �� বা উে�গ থাকেল তা আমােদর সরাসির জািনেয় িদন।   

েযেহতু আপিন একজন িজিপ-এর সােথ িনবি�ত আেছন, তাই আপনার কােছ  ইংলয্াে�র এনএইচএস ে�া�ােমর 

অংশ িহেসেব অয্াবেডািমনাল অয্াওিটর্ ক অয্ািনউিরজম (উদরীয় মহাধমনীর �ীত হওয়া) (এএএ) ি�িনং পাওয়ার 

অিধকার রেয়েছ।  আমােদর নীিতর পিরবতর্ ন হেল ভিবষয্েত পরবত� ি�িনং-এর জনয্ পুনরায় আপনার সােথ 

েযাগােযাগ করা এেত অ�ভুর্ � থাকেত পাের। আপনার েকয়ার-এর অংশ িহেসেব আমরা এর িব�ািরত িববরণ 

এনএইচএস েহলথেকয়ার েপশাজীবীেদর কােছ পািঠেয় িদেত পাির যারা ি�িনং বা পরবত� পরী�াসমূহ এবং 
িচিকৎসার সােথ জিড়ত রেয়েছন।  আমােদরেক একিট িনরাপদ এবং কাযর্করী ি�িনং পিরেষবা অফার করার জনয্ 

সহায়তা িদেত, আপনার এবং ি�িনং ি�িনেক আপনার িভিজট স�িকর্ ত তথয্ আমরা আমােদর কি�উটার িসে�েম 

(দয্া নয্াশনাল ি�িনং িসে�ম) েরকডর্  কির। এই তেথয্ অ�ভুর্ � থােক আপনার �া�য্, আপনার ধমনীর (অয্াওটর্ া ) 

ইেমজ এবং মাপেজাক স�িকর্ ত �ে�র জবােব আপনার উত্তর যা আমরা ি�িনকিটেত েরকডর্  কের রািখ।  

আমরা িন�িলিখেত িবষেয়র জনয্ আপনার অনুমিত েপেত চাই:  

1. দয্া নয্াশনাল এএএ ি�িনং িসে�ম-এ আপনার এবং ি�িনং ি�িনেক আপনার িভিজট স�িকর্ ত তথয্ মজদু 

কের েরেখ িদেত আর আমােদরেক িনরাপদ এবং কাযর্করী ি�িনং অফার করার জনয্ এই তথয্ বয্বহার কের 
সাহাযয্ করেত।  

2. এএএ-এর জনয্ আপনােক ি�ন (যােত আপনার েপেটর একিট আল�াসাউ� অ�ভুর্ � রেয়েছ) করেত এবং 

আপনােক ফলাফল জানােত  
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3. আপনার এএএ আেছ এমনিট পাওয়া েগেল, দয্া নয্াশনাল ভা�ুলার েরিজি� (এনিভআর) (the National 

Vascular Registry (NVR))-এর মাধয্েম একজন ভা�ুলার সাজর্ েনর সােথ আপনার তথয্ েশয়ার করেত। 

েলাকজেনরা যােত সময় মেতা এবং উ�মােনর িচিকৎসা �া� কেরন তা সুিনি�ত করার জনয্ আমােদর 
এিট করার �েয়াজন রেয়েছ। 

4. আপিন আমােদরেক আপনার বয্ি�গত তথয্ িরসােচর্ র উে�েশয্ বয্বহার করেত িদেত স�ত আেছন িকনা তা 
জানার জনয্, আপনার সােথ েযাগােযাগ করেত  

অনু�হ কের মেন রাখেবন, আমরা শধুমা� তখনই আপনােক ি�ন করেত পাির যিদ আপিন উপেরর 

পেয়� 1, 2 এবং 3 এর সােথ স�ত হন।  

যিদ আপিন ি�ন করার অফারিট েবেছ িনেত ই�কু না েহান, েসে�ে� আমরা একিট েরকডর্  রাখেবা এিট �মাণ 

করার জনয্ েয আমরা আপনার সােথ েযাগােযাগ কেরিছলাম, আর আমরা আপনার িজিপ-েক জানােত পাির েয 

আপনােক ি�ন করা হয়িন। আমরা কীভােব আপনার বয্ি�গত তথয্ িনেয় কাজ কির েস বয্াপাের আরও 

তথয্ জানেত েদখুন এনএইচএস চেয়েসস (NHS Choices): www.nhs.uk/aaa.  

ইেমইল: PHE.screeninghelpdesk@nhs.net; ওেয়বসাইট: www.nhs.uk/aaa 

আগ� 2016-েত হালনাগাদ করা হেয়েছ 
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