আপনােক ইেকাকািডর্ও�াম
স�ে� েবাঝা
এই িনেদর্ িশকািট আপনােক প�িত স�েকর্ জানােব এবং
সা�ােতর জনয ��ত হেত আপনােক সাহাযয করেব।
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�া�যেসবার উ�িতসাধন করা
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হৃদ�িত�িনেলখ অথর্াৎ ইেকাকািডর্ও�াম কী?

েকানও পা�র্-�িতি�য়া আেছ িক?

ইেকাকািডর্ও�াম, যা ইেকা নােমও পিরিচত, হৃৎিপে�র
একিট আল�াসাউ� �যান যা তার গঠন এবং
ি�য়াকলাপ উভেয়র মূলযায়েন বযবহার হয় এবং
একজন িবেশষ �িশ�ণ�া� কািডর্য়াক িফিজওলিজ�
এিট পিরচালনা কেরন। ইেকা'েত আল�াসাউ� ওেয়ভ
বযবহার কের পদর্ ার ওপর হৃৎিপে�র ছিব েদখা হয়;
এই একই প�িত গভর্ াব�ায় িশশেদর �যান করার জনয
বযবহার হয়। কািডর্য়াক িফিজওলিজ� েয ইেকা িরেপাটর্
��ত কেরন তার সাহােযয আপনার ডা�ার আপনার
হৃদযে�র �াে�যর মূলযায়ন কেরন এবং তার ওপর
নজর রােখন।

না – ইেকাকািডর্ও�াম সাধারণত েবদনাহীন এবং
�িতকর নয়। তেব েকানও েকানও েরাগী বুেক
পরী�ার য�িটর অব�ােনর কারেণ িকছু টা অ�ি� েবাধ
করেত পােরন।

আমার ইেকা পরী�া হে� েকন?
িন�িলিখত েকানও একিট কারেণ আপনার ডা�ার
আপনােক ইেকা পরী�া করার জনয অনুেরাধ কের
থাকেত পােরন:
• যিদ আপনার হাঁফ ধের অথবা শারীিরক পির�েমর
সময় িনিদর্ � ল�েণর কারেণ অিভেযাগ কেরন
• হৃদমমর্েরর (Heart murmur) কারণ অনুস�ান করা
• হৃৎিপে�র �েকা�গিলর আকার যাচাই করা
• হৃৎিপে�র চারপােশ তরেলর উপি�িত পরী�া করা
• হৃৎিপে�র েপিশগিল সিঠক েবধযু� িক না এবং
েসগিল সিঠকভােব পা� করেছ িক না তা পরী�া
করা
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আপনার সা�ােতর আেগ
ইেকাকািডর্ও�াম এর জনয আপনােক েকানও িবেশষ
��িত িনেত হেব না। আপিন পরী�ার আেগ এবং
পের �াভািবকভােব েখেত এবং পান করেত পােরন।
আপনার �াভািবক ওষুধ খাওয়া চািলেয় যান, তেব
ওষুেধর একিট তািলকা আনুন কারণ িফিজওলিজ�
আপিন কী ওষুধ খাে�ন তা জানেত চাইেত পােরন।
েকানও েকানও ওষুধ হৃৎিপে�র �াভািবক ছ�েক
�ভািবত করেত পাের এবং আপনার পরী�ার ফলাফল
েদখার সময় আমােদর িচিকৎসািবদেদর এই িবষয়িট
স�েকর্ সেচতন হওয়া দরকার। যিদ আপনার েকানও
�� থােক অথবা পরামেশর্র �েয়াজন হয়, তাহেল
অনু�হ কের আমােদর সে� 0333 202 3186 ন�ের
েযাগােযাগ করন।
যিদ একিট পৃথক ভাষা বলার কারেণ আপনার
সাহােযযর �েয়াজন হয় অথবা েকানও ব�ু , আত্মীয়
অথবা েকয়ারার'েক আপনার সে� আনেত চান, তাহেল
আপনার সা�ােতর জনয সময় চাইবার সময় অনু�হ
কের আমােদর জানান।
আপনােক যিদ আমােদর একজন সহায়ক স�ী সরবরাহ
করার �েয়াজন হয় অথবা েকানও িনিদর্ � িলে�র একজন
িচিকৎসেকর পিরেষবা চান, তাহেল উপযু� সা�ােতর
বযব�া করার জনয অনু�হ কের আমােদর েটিলেফান
করন।

যখন আপিন েপৗঁেছােবন

আিম কখন পরী�ার ফলাফল পাব?

আপনার সা�ােতর সমেয়র 15 িমিনট আেগ অনু�হ
কের উপি�ত হেবন। যিদ েদির কেরন, তাহেল আমরা
পরী�া স�� করেত সমথর্ নাও হেত পাির। এর অথর্
এই নয় েয আপনােক সা�ােতর সমেয়র আেগ েদখা
হেব।

েয ডা�ার আপনার ইেকাকািডর্ও�ামিটর জনয্অনুেরাধ
কেরেছন িতিন 5িট কাযর্িদবেসর মেধয আপনার ইেকা'র
�িতেবদন এবং িচ�গিল পােবন অনু�হ কের মেন
রাখেবন েয েসই িদন িফিজওলিজ� আপনার
ফলাফলগিল িনেয় আপনার সে� আেলাচনা করেত
পারেবন না। সা�ােতর বযব�া করার আেগ আপনার
সাজর্ািরেক েটিলেফান কের িনি�ত েহান েয ডা�ার
আপনার ফলাফল েপেয়েছন, যিদ না ডা�ার আপনার
সে� িভ� বযব�া কের থােকন।

আপিন যখন এেস েপৗঁেছােবন, তখন আমােদর একজন
কম� আপনােক সে� কের ইেকা কে� িনেয় যােবন
এবং প�িতিট বযাখযা কের বুিঝেয় েদেবন। আপনােক
েকামেরর উপেরর অংেশর জামাকাপড় খুেল েফলেত
বলা হেব এবং প�িত চলাকালীন সব সময় পের
থাকার জনয মিহলােদর একিট কাগেজর আবরণ েদওয়া
হেব।

পরী�া
আপনার পরী�ািট আপনােক বাম পােশ কাত হেয়
একিট পালে� শইেয় করা হেব। যিদ পালে� ওঠার
জনয আপনার সাহােযযর �েয়াজন হয়, তাহেল
কািডর্য়াক িফিজওলিজ� আপনােক সাহাযয করেবন।
কািডর্য়াক িফিজওলিজ� এর পের আপনার বুেক 3িট
আঠার মত েলেগ যায় এমন ইেলকে�াড লাগােবন এবং
�া�ডুসার নােম একিট যে� আল�াসাউ� েজল �েয়াগ
করেবন। এিট �িতকর নয় এমন আল�াসাউ� ওেয়ভ
পাঠায় এবং �হণ কের। এই েজল আপনার বুেকর
েদওয়ােলর মেধয িদেয় েযেত পাের এমন আল�াসাউ�
রি� পাঠায় যােত আপনার হৃৎিপ�িট েদখা যায়।

প�িতর জনয্ আপনার স�িতদা
এই �চারপে�র তথয আপনার ইেকাকািডর্ও�াম-এ কী
অ�ভুর্ � েস িবষেয় আপনােক একিট ধারণা েদেব।
েকানও িচিকৎসা �ি�য়া স�াদন করার আেগ, েসই
প�িত পিরচালনাকারী �া�যেসবা েপশাদাররা আপনােক
জানােবন েয কী �তযাশা করেত পােরন। আপিন
�ি�য়ািট করােত চান িক না েস স�েকর্ অবগত হেয়
িস�া� েনওয়ার জনয সব �েয়াজনীয় তথয পাওয়ার
অিধকার আপনার আেছ। েকানও �� থাকেল অনু�হ
কের তা িজ�াসা করেত ি�ধা করেবন না।
আপনােক েকবল েমৗিখকভােব এই পরী�ায় সসিত
জানােত হেব।

�া�ডু সার আপনার �েকর সে� মাঝাির চাপ িদেয়
আটেক রাখা হেব যােত আল�াসাউ� ওেয়ব পাঠােত
সুিবধা হয়। এিট অ�ি�কর হেত পাের তেব
েবদনাদায়ক হওয়া উিচত নয়।
কািডর্য়াক িফিজওলিজ� বুক, েপট এবং ঘােড়
�া�ডু সারিট সিরেয় আল�াসাউ� িচ� এবং অিডও
েরকিডর্ংগিল করেবন। েরকিডর্ংেয়র সময় আপনােক
অব�ান পিরবতর্ ন করেত বা আপনার দম আটেক
রাখেত বলা হেত পাের যােত েসরা মােনর িচ�গিল
পাওয়া যায়।

এেত কত সময় লাগেব?
ইেকাকািডর্ও�াম করেত সাধারণত 15 েথেক 30
িমিনেটর মত সময় লােগ। েকানও েকানও পিরি�িতেত
আরও িবশদ �যােনর �েয়াজন হেত পাের যা 45
িমিনট পযর্� সময় িনেত পাের।
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অিভেযাগ জানােনার প�িত

InHealth স�েকর্

InHealth-এ আমরা েয পিরেষবা িদই, তার মান

InHealth যু�রাজয অথর্াৎ ইউ.েক'র সবর্� েরাগীেদর

স�েকর্ আমরা গিবর্ত। আপনার যিদ অিভেযাগ করার

জনয িবেশষ� েরাগিনণর্ায়ক বযব�া এবং �া�যেসবা

কারণ থােক তেব আমরা আপনার ম�বযগিল গর�

পিরেষবাগিলর দীঘর্কালীন সরবরাহকারী। 25 বছেররও

সহকাের �হণ কির এবং অনুেরাধসােপে� স�ূণর্

েবিশ সময় ধের আমরা িনদািনক এবং �েয়াগগত

অিভেযাগ প�িত পাওয়া যায়। আমােদর

উৎকষর্ �দােনর লে�য পিরবিতর্ ত �া�যেসবা

িফিজওলিজ�-েক অনুেরাধ করেল িতিন আপনােক

পিরি�িতেত সাড়া েদওয়ার জনয NHS, েরাগী এবং

একিট অনুিলিপ সরবরাহ করেত স�ম হেবন।

বযি�গত সরবরাহকারীেদর সে� সম�েয়র মাধযেম

তথয সংর�ণ

কাজ কেরিছ।

InHealth-এর েরাগীর েগাপনীয়তা স�েকর্ একিট
কেঠার নীিত আেছ যার অথর্ আমরা কখনই এমন
কারও / সং�ার সে� েরাগীেদর স�েকর্ তথয
আদান�দান কির না যােদর েরাগীর িনদািনক অব�া
স�েকর্ জানার দরকার েনই। InHealth আপনার �দত্ত
তথয অভয�রীণ উে�শয সাধেনর জনয রাখেব। আপনার
�দত্ত তথযগিল আমরা তাঁেদর সে�ও আদান �দান
করেত পাির, আপনার িচিকৎসা অথবা গেবষণার বযয়
পূরণ, পিরসংখযান, িশ�ামূলক, �শাসিনক অথবা
চু ি�িভিত্তক উে�শয (উদাহরণ�রপ, িনরী�ণ এবং
ধারাবািহক উ�য়ন) পূরেণর জনয যাঁরা দািয়�শীল

আমােদর েরাগীর তথয স�িকর্ ত �চারপ� িবষেয়
আপনার যিদ েকানও ম�বয অথবা পরামশর্ থােক তেব
দয়া কের মতামত জানােনার ফমর্ এর মাধযেম
আমােদর জানান।
এই েরাগীর তথয স�িকর্ ত �চারপ�িটর বািষর্ক
পযর্ােলাচনা করা হয় এবং েসই �ি�য়ার অংশ িহসােব
েরাগীর পযর্েব�ণগিলেক �াগত জানােনা হয়। এই
�চারপ�িটর বড় অ�ের ছাপা, অিডও CD অথবা
ে�ইল সং�রণ অনুেরাধসােপে� পাওয়া যােব।

(অথবা তাঁেদর এেজ�) িক� েসই তথয েথেক
আপনােক শনা� করা যােব না। আপিন যিদ NHS
এর েরাগী হন তেব এর মেধয জাতীয় �া�য পিরেষবা
অ�ভুর্ � থাকেব।
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