টেলিহেিথ লিলিে: কী আশা করা যায়
টেলিহেিথ কী?
টেলিহেিথ েি িাইি লিলিও কনফাহরলসিংহয়র ব্যব্োর আপনাহক আপনার সরব্রােকারীর সাহথ ইন্টারঅ্যাক্ট করহে টেয়। আপনার েশশহন
গাল়ি চািাহনার পলরব্হেশ , আপলন আপনার লনহির ব্াল়ির সু লব্ধাহথশ আপনার সরব্রােকারীর সাহথ স্মােশহফান, েযাব্হিে ব্া ইন্টারহনহে সিংযুক্ত
ওহয়ব্ কযাহের োধযহে কলিউোর ব্যব্োর কহর টেখহে এব্িং কথা ব্িহে পাহরন।

টেলিহেিথ লিরাপদ?
েযাাঁ, সেস্ত টেলিহেিথ টসশনগুলি লনরাপে, সু রলিে, এনলিপ্ট করা এব্িং একই টগাপনীয়োর (হযেন, HIPAA) লনহেশ লশকাগুলি
প্রচলিত, ব্যলক্তগে লচলকত্সা অ্যাপহয়ন্টহেন্ট লেসাহব্ অ্নু সরণ কহর। আপনার টেলিহেলিলসন অ্যাপহয়ন্টহেন্টগুলি সব্শো টগাপনীয় থাহক।
এছা়িাও, টেলিহেিথ অ্যাপহয়ন্টহেন্টগুলি কখনও অ্লিও ব্া লিলিও টরকিশ করা েয় না।

আলে অ্িংশ লনহে না চয়ন করহে পাহরন?
েযাাঁ, আপলন সু রলিে এব্িং ইন্টাহরলক্টি লিলিও সরঞ্জাহের োধযহে আপনার প্রাথলেক যত্ন প্রোনকারীহক টেখার প্রস্তাব্ লেহয়হছন। উত্সালেে
েওয়া সহেও, আপলন অ্িংশ লনহে চান ব্া না চান এটি এখনও আপনার পছন্দ।

টেলিহেল্ট অ্যাপহয়ন্টহেহন্টর িনয লক অ্লেলরক্ত ব্যয় রহয়হছ?
এলপএইচলসলি টেলিহেিথ পলরহেব্ার িনয টকানও অ্লেলরক্ত লফ টনয় না। সে-হব্েন, সে-ব্ীো, ব্া ছা়িহযাগয, যলে টকানও েয় েহব্ এটি
ব্যলক্তগেিাহব্ টেখার েহো। আপলন কিার সালিশ হসহসর িনয কে অ্থশ প্রোন করহব্ন ো টেখহে েয়া কহর আপনার স্বাস্থ্য পলরকল্পনার সু লব্ধা
ব্ইটি পযশাহিাচনা করুন।
** টেলিহেিথ সফহরর িনয ইন্টারহনে / ওয়াই-ফাই সিংহযাগ প্রহয়ািন। টিো চািশ প্রহযািয েহে পাহর। লব্শে িনয আপনার টসিু িার টিো
ব্া ইন্টারহনে পলরহেব্া সরব্রােকারীর পলরকল্পনা পরীিা করুন

আোর লক লকছু িাউনহিাি করার েরকার আহছ?
আোহের টেলিহেিথ প্ল্যােফেশটি একটি ব্রাউিাহর চহি োই আপনাহক ব্রাউিার ব্যেীে অ্নয টকানও অ্যালপ্ল্হকশন িাউনহিাি ব্া ইনস্টি
করার প্রহয়ািন েয় না (উোাঃ গুগি টিাে, ইন্টারহনে এক্সহপ্ল্ারার, সাফালর ইেযালে) সু েরািং, ব্রাউিার ব্যব্োর করহে পাহর এেন টকানও
লিিাইস কাি করা উলচে। আপনাহক টকব্ি এটি লনলিে করহে েহব্ টয লিিাইহস একটি কযাহেরা এব্িং োইহিাহফান প্রস্তুে রহয়হছ যাহে
সরব্রােকারী আপনাহক টেখহে এব্িং শুনহে পাহর।

এো লকিাহব্ কাি কহর?
আপনার অ্যাপহয়ন্টহেহন্টর লেন:
ক। ফ্রন্ট অ্লফহসর কেীরা টচক-ইন করহে আপনার অ্যাপহয়ন্টহেহন্টর সেয় টথহক ২০-৪০লেলনহের আহগ আপনাহক কি করহব্।
ক। আপলন টেলিহেিথ েশশহন টযাগ লেহে টকান ধরহণর লিিাইস ব্যব্োর করহছন োর উপর লনিশ র কহর,

একটি স্মােশ টফান (যা এসএেএস / পাঠ্য গ্রেণ করহে পাহর)
 আপলন নাহসশর কাছ টথহক একটি পাঠ্য ব্ােশ া পাহব্ন যা িাচশ ু য়াি
ওহয়টিিং রুহে সরাসলর লিঙ্ক রহয়হছ।
 টযাগোহনর লিহঙ্ক আিহো চাপু ন
 আপনার পু হরা নাে োইপ করুন
 আপলন যখন টকানও পপ-আপ টেহখন েখন সিে এব্িং / অ্থব্া
আপনার ব্রাউিাহর কযাহেরা এব্িং োইহিাহফানহক েঞ্জুর করুন লিক
করুন।
 িাচশু য়াি ওহয়টিিং রুে পৃ ষ্ঠায় থাকুন। নাসশ আপনাহক শীঘ্রই খাওয়ার
িনয িলেশ করহব্।

িযাপেপ, েযাব্হিে, টিােব্ু ক, কলিউোর
 ভাচু চ যাি ওযযটিং রুযে য াগ লিযত নাযসুর কাছ
যেযক আপলন একট পাঠ্য / কি পাযেন।
 আপনার লিভাইযস একট ব্রাউজার খচ িচন এেিং
https://aphcv.doxy.me এ ান
 আপলন য সরেরাহকারীর সাযে তার
অ্যাপযযন্টযেন্ট ভাচু চ যাি ওযযটিং রুযে য াগ লিযত
চান তার নাে চযন করুন আপনার
 পচ যরা নাে টাইপ করুন
 আপলন খন যকানও পপ-আপ যিযখন তখন
সক্ষে এেিং / অ্েো আপনার ব্রাউজাযর কযাযেরা
এেিং োইযরায ানযক েঞ্জচর করুন লিক করুন।
 ভাচু চ যাি ওযযটিং রুে পৃ ষ্ঠায োকুন। নাসু
আপনাযক শীঘ্রই ইনযটক করার জনয স্বীকার
করযে.

কহরা িা:
- ওযযটিং রুযের পৃ ষ্ঠাট যছয়ে লিন,
- ব্রাউজার যছয়ে লিন, ো
- একট লভন্ন অ্যালিযকশন সচ যইচ করুন
এট আপনাযক ওযযটিং রুে যেযক সিংয াগ লেলিন্ন করযত পাযর।
আপনার টেলিহেিথ অ্যাপহয়ন্টহেন্ট সিহকশ েহন রাখার লব্েয়গুলি:
৩২৩৬৪৪৩৮৮০ কি কযর আপলন আপনার লপলসলপর সাযে অ্যাপযযন্টযেন্ট লনর্ুারযের ঠিক একই ভাযে আপনার যটলিযহিে অ্যাপযযন্টযেন্ট
লনর্ুারে করযত পাযরন আপনার ঐলতহযোহী, েযলিগত লচলকত্সা সিংরান্ত অ্যাপযযন্টযেযন্টর েযতা, আপলন লি যটলিযহিে
অ্যাপযযন্টযেন্টটযত অ্িংশ লনযত না পাযরন তযে অ্যাপযযন্টযেন্ট োলতি করার জনয ৩২৩৬৪৪৩৮৮০ এ এলপএইচলসলভযযর আপনার িালযত্ব
োলতিকরে লনযযাযগর সেয অ্ন্তত 24 ঘন্টা আযগ করা উলচত। যগাপনীযতা লনলিত করার জনয, আপনাযক অ্েশযই োল়েযত ো অ্নয যকাোও
য েযলিগত এেিং খচ ে যেলশ েযাকগ্রাউন্ড যগািোি ছা়োই োকযত হযে। সরেরাহকারীর সাযে যিখা করার সেয আপলন টলভ যিখার ো রান্না
করার েযতা োলি টালকিং হওযা উলচত নয।

নূ নযেে লসহস্টহের িনয আব্শযক
আপনার যা েরকার:
১. কেপহি ২ এেলব্লপএস িাউনহিাি এব্িং আপহিাহির গলে সে একটি ইন্টারহনে সিংহযাগ (check your Internet speed here)
আরও িাি অ্লিজ্ঞো অ্িশহনর িনয আেরা ১০-১৫ এেলব্লপএহসর উপহর টয টকানও লকছু প্রস্তাব্ লেহে পালর
২. এেন একটি লিিাইস যা কযাহেরা, োইহিাহফান এব্িং লিকার লেহয় সলিে ব্া সলিে েহে পাহর।
৩. ইন্টারহনে ব্রাউিার আপনার লিিাইহস ব্যব্োহরর িনয প্রস্তুে ইনস্টি।
প্রস্তালব্ে ব্রাউিার
আইহফান / আইপযাি (আইওএস)

সাফালর ১১+ (latest version of iOS)

অ্যান্ড্রহয়ি টফান / েযাব্হিে

গুগি টিাে ব্রাউিার

লপলস, িযাপেপ

গুগি টিাে ব্রাউিার
টোলিিা ফায়ারফক্স
োইহিাসফ্ট এি

েযাক

সাফালর ১১+ (latest version of iOS)



লিম্নলিলিতটি আমাহদর টেলিহেিথ প্ল্যােফহমে র সাহথ সামঞ্জসযপূ র্ে িয়
ক। আোজন লকন্ডি এেিং অ্নযানয ই-পাঠ্ক
খ। ভযযস-লনযলিত স্মাটু লিকার য েন অ্যাযিক্সা ো গুগি সহকারী



েরকারী স্ব-িায়াগনলস্টক পরীিার সরঞ্জাে
ক। আপনার লিকার এেিং কযাযেরা সেস্ত যসটআপ এেিং কাজ করযছ লকনা তা লনলিত করযত এই Pre-call test কযর যিখচ ন।
ি। আপনার কলিউটার এেিং ইন্টারযনযটর গলতর উপর লনভু র কযর আপনার প্রতযালশত Estimate call quality tool যিওযার জনয এই
প্রাক কি োযনর সরঞ্জােট েযেহার কযর যিখচ ন। উচ্চ যকার ভাি োযনর ইলিত কযর।
গ। আপনার Internet speed test লনর্ুারে করযত এই ইন্টারযনট গলতর পরীক্ষা কযর যিখচ ন। একট ভাি কি করযত ৫০০kb / s
িাউনযিাি এেিং গলত আপযিাি করার পরােশু লিযি। আপনার যনটওযাযকু র লিলতশীিতা লনর্ুারে করযত এই যনটওযাকু িালযত্ব পরীক্ষাট
েযেহার কযর যিখচ ন। ঘ। লি আপলন Network stability Test যপযয োযকন তযে আপনার রাউটার ো ইন্টারযনট পলরযেো সরেরাহকারী
(উিাাঃ কেকাস্ট) যেলশরভাগ যক্ষযে আপনার োযনর সেসযার কারে হযত পাযর।



টসশহনর আহগ ব্া পহর আপনার যলে টকানও প্রশ্ন থাহক েহব্ আপলন (৩২৩) ৬৪৪-৩৮৮০ এ টযাগাহযাগ করহে পাহরন

যটলিযহিে লভলজট অ্যাপযযন্টযেযন্টর জনয প্রস্তুলত লনযিন
1. প্রযু লক্তটি েশশনটি টিনহেন করহে টেহব্ন না
 এই সফহরর আহগ আপনার কাহছ সেস্ত সঠিক সফ্টওয়যার এব্িং / অ্থব্া োিশওয়যার রহয়হছ ো লনলিে করুন
 আপলন যলে কািটি করহে না চান েহব্ আপনার কলিউোর, েযাব্হিে ব্া টোব্াইি টফান টসে আপ করহে সোয়ো করার িনয
টকানও আত্মীয় ব্া ব্ন্ধুহক লিজ্ঞাসা করুন।
 সম্ভব্ েহি আহগ টেস্ট প্রযু লক্ত এব্িং টকানও আপহিে িাউনহিাি / ইনস্টি করুন।
 লব্জ্ঞলিগুলি লেহয় েশশন ব্যােে করহে পাহর এেন অ্নযানয টপ্রাগ্রােগুলি ব্ন্ধ করুন।
 আপনার লিিাইসগুলি চািশ করা েহয়হছ, িলিউে উপযুক্ত পযশাহয় রহয়হছ এব্িং োইহিাহফান আপনার িহয়স িষ্টিাহব্ েুহি
লনহয়হছ ো লনলিে করুন।
২. আপনার অ্যাপহয়ন্টহেহন্টর েহো পলরকল্পনা করুন টযেন আপলন ব্যলক্তগেিাহব্ যান।
 আপলন টয িিণগুলি অ্নু িব্ করহছন ো লিখু ন, আপলন উত্তর চান এেন প্রহশ্নর একটি োলিকা তেলর করুন এব্িং আপনার
লচলকত্সার ইলেোসটি সেহিই উপিিয করুন
 ব্াল়িহে আপনার স্বাহস্থ্যর উপর নিরোলর করার িনয যলে আপনার রক্তচাপ েলনের ব্া অ্নযানয স্বাস্থ্য লিিাইস থাহক (হযেন:
গ্লুহকালেোর), োহের প্রস্তুে রাখু ন।
3. দৃশয টসে করুন।
 কথা ব্িার িনয একটি লনখুাঁে িায়গা সন্ধান করুন যা আপনাহক লকছু ো টগাপনীয়ো এব্িং সু রলিে ইন্টারহনে সিংহযাহগর অ্নু েলে
টেহব্
 যলে ব্াল়ির সব্শালধক ব্যলক্তগে িায়গাটি টকানও পায়খানা, পযালি ব্া গযাহরি েয় েহব্ লনলিে েহয় লনন টয আপনার ওয়াই-ফাই
সিংহযাগটি এেদূর টপ হাঁ ছহছ এব্িং একটি লিলিও কনফাহরসহক সেথশন করহব্।
 অ্ঞ্চিটি িািিাহব্ আহিালকে করা উলচে এব্িং আপনাহক টচাহখর স্তহর কযাহেরা রাখহে টেওয়া উলচে, যাহে আপলন আপনার যত্ন
প্রোনকারী সাহথ সরাসলর আিাপ করহে পাহরন টযন আপলন একই ঘহর লছহিন।
৪. যনাট লনন:
 একটি কিে এব্িং একটি কাগি োহে রাখু ন যাহে টকানও ওেুধ কীিাহব্ গ্রেণ করহব্ন, আপনার লচলকত্সা অ্নু সরহণর পরব্েী
পেহিপগুলি, পরব্েী আগে অ্যাপহয়ন্টহেন্ট ইেযালে ইেযালে লনহেশ শাব্িী লিখহে পাহরন টযহেেু আপনাহক টকানও শারীলরক টনাে
ব্া পলরকল্পনা েস্তান্তর করা েহব্ না েশশন টশহে।
5. আপনার টেখার পহর প্রলেলিয়া লেন
 আোহের কী ঠিক েহয়হছ, কী উন্নলে েহে পাহর এব্িং যলে টকানও উপায় থাহক েহব্ েিটি আপনার িলব্েযহের টেলিহেিথ
সফরহক সেথশন করহে পাহর ো আোহের িানান।
৬. সব্হচহয় গুরুত্বপূ ণশ, প্রলিয়াটির সাহথ তধযশ রাখু ন! আপলন যলে প্রযু লক্তর সাহথ স্বাচ্ছন্দয টব্াধ কহরন না ব্া যত্ন কহর থাহকন টয যত্নশীি েহির
সাহথ প্রাকৃলেকিাহব্ টযাগাহযাগ করা কঠিন, টকানও লব্শ্বস্ত আত্মীয় ব্া ব্ন্ধুহক টকানও প্রযু লক্তগে সেসযা সোধাহনর িনয লিজ্ঞাসা করুন, ব্া
সিংহযাহগর কারহণ টকানও টযাগাহযাহগর দুঘশেনা সাথশক করার িনয িলব্েযহের অ্যাপহয়ন্টহেহন্ট ব্সু ন সেসযা। যলেও এটি প্রথহে িীলেিনক
েহন েহে পাহর, যখন এই েোোরীটির সেয় আপনার সব্হচহয় টব্লশ প্রহয়ািন েয় েখন টেলিহেিথ লচলকত্সা যহত্নর সু লব্ধাহথশ অ্যাহক্সস
সরব্রাে করহে পাহর।

