
ALAKANANDA DUTT
MD Psychiatry (PGIMER, Chandigarh)

 Aspiration Arati, Flat 3A 10 Cornfield road Kolkata 700019
 drdutt.20chamber@gmail.com

 9831070821 ( For Emergency : 8PM - 9PM )

 9831400821 ( For Appointment : Monday - Saturday, 11am - 5pm )
 Reg No : 59842 of WBMC

স�িত ফম �

হ�া,ঁ আিম �টিলেমিডিসেনর মাধ�েম পরামশ � িনেত স�ত। �টিলসাইিকয়া�� পরামেশ �র স�াব� ঝঁুিক, পিরণিত এবং
উপকার�িল আিম জািন। আিম যিদ ��স��পশেন �দ� �কানও তথ� বুঝেত না পাির তাহেল আিম ডা�ার বা
ফাম �ািস�েক �জ�াসা করব। �কানও �িতকূল �িত��য়া / পা� � �িত��য়া হেল আিম িনধ �ািরত ওষুধ�িল ব�
কের �দব। আিম অিবলে� মেনােরাগ িবেশষে�র সােথ �যাগােযাগ করব বা ব���গত পরামেশ �র জন� িনকটতম
িনবি�ত �মিডেকল ��াক�টশনােরর কােছ যাব।

দয়া কের মেন রাখেবন �য অনলাইন পরামেশ �র সময়�ট �িত �সশেন িনিদ�� এবং ব���গত পরামশ � �দােনর সমেয়র সমান।

নত�ন �রাগী, বত�মান পরামেশ �র ৬ মােসরও �বিশ আেগ �দখা হেয়েছ এমন �রাগী এবং সাইেকােথরািপর মধ� িদেয় আসা
�রাগীেদরও অনলাইেন পরামেশ �র সময়সীমা গেড় �ায় 45 �থেক 60 িমিনট|

পুনরায় পরামেশ �র সময়সীমা 20 �থেক 30 িমিনট|

িনধ �ািরত এপেয়�েম� এর কমপে� ৩ িদন আেগ ডা�ার এবং তার সিচেবর কােছ �র�জে�শন এর সময় তথ� �ারা ভরাট
করা �ফম �মা, সম� �মিডেকল তেথ�র অনুিলিপ এবং �রাগীর �ারা �া�িরত এক�ট স�িত ফেম �র অনুিলিপ ��রণ করেত
হেব।

উপেরা� সম� ডকুেম� এবং �িত�ট িভ�জেটর ি�িনকাল তেথ�র ইিতহাস ডা�ার অলকান�া দ� তার ব���গত ওেয়বেপজ
alakanandadutt.org - �ত সংর�ণ করেবন যাহা স�ূণ � এন��� করা এবং পাসওয়াড� �ারা সুরি�ত ও �ধুমা� তার �ারা
পিরচািলত|

সম� �রাগীর অ�াপেয়�েম� িন��তকরেণর জন� এবং �সবা সহজতর সরবরােহর জন� িনধ �ািরত অ�াপেয়�েমে�র
কমপে� ৩ িদন আেগ স�ূণ � অথ � �দান করেত হেব এবং অথ � �দােনর স�ূণ � িববরণ ��রণ করেত হেব।

�টিলেমিডিসন অনুশীলন গাইডলাইনস -2020 এবং ভারতীয় দ� িবিধর মানিসক �া��েসবা আইন, 2017 অনুযায়ী
�টিলেমিডিসন পরামেশ �র সময় �রাগীর উপি�িত বা�নীয়।

যিদ �রাগী �টিলসাইিকয়া�� পরামেশ �র জন� আসেত রা�জ না হন তেব দয়া কের �ম�াল �হলথ �কয়ার অ�া�, 2017 অনুসরণ
ক�ন এবং �রাগীর মানিসক �মতা িনধ �ারেণর জন� মানিসক �া��েসবা �পশাদারেদর �ারা ব���গত পরামেশ �র জন� অনুেরাধ
ক�ন|

�টিলেমিডিসন অনুশীলেনর গাইডলাইন�িলর (�কাড ৪.১.১.২) অনুসাের �রাগী / �রাগীর পিরবােরর সদস�রা িচিকৎসেকর সােথ
িচিকৎসা সং�া� তেথ�র যথাথ �তার জন� দায়ব� থাকেবন।

দয়া কের নয়া িদ�ীর এমএইচএফডাব্লু �থেক অনলাইেন পাওয়া �টিলেমিডিসন অনুশীলন িনেদ�িশকা�ট পড়ুন। িবশদ জানেত
এখােন ি�ক ক�ন :

যিদ ল�ণ�িল ��তর এবং / অথবা ওষুেধর ��তর পা� � �িত��য়া হয় এবং / বা জ�রী যে�র �েয়াজন হয়, তাহেল দয়া
কের �টিলেমিডিসন পরামশ � অ�াপেয়�েমে�র জন� অেপ�া করেবন না। দয়া কের িনকটতম সাইিকয়া��� বা িনবি�ত
�মিডেকল ��াক�টশনােরর িনকটতম ব���র পরামশ � িনন|

উভয় পে�র (�রাগীর প� / সাইিকয়া��� প�) �কউই অপেরর স�িত ছাড়া অিডও বা িভিডও �রকিড�ং করেব না। দুই
পে�র স�িত ছাড়া ��দ �রকিড�ং (অিডও বা িভিডও) স�ূণ � �েপ অৈবধ, । উভয় পে�র সু�� স�িত আবশ�ক।

তািরখ : 

�রাগীর �িতিনিধর �া�র

তািরখ : 

�রাগীর �া�র

https://www.alakanandadutt.org/for_mail/alakanandadutt.org

