ডার্ল িংটন, ডারহাম এবিং টীস-এ
NHS

আপনার স্থানীয় NHS

আমরা আলরা ভাল্া

ভাল্া কী করলে পালর?

কী করলে পারর?

ববটার বহ্থ কমল সূরির অিংশ রহলসলব NHS এই প্রশ্নগুল্া জনগণলক রজজ্ঞাসা কলর িল্লে।
আর ো ভোর ো পর চর্যোরে ধন্যবোদ, আম ো দীর্য মময়োদী স্বোস্থ্য
সমসযোগুর ো রন্রয় মবেঁরচ আরি - মর্মন্ হৃদর োগ বো শ্বোসপ্রশ্বোস সংক্রোন্ত
ম োগ, ডোয়োরবটিস - আরগ তু ন্োয় অরন্ে মবরি রদন্ ধর ।
আপৎেো ীন্ পর চর্যো উন্নরত েো রে, আমোরদ মরধয আর ো মবরি
মোন্ুষ গুরুত ও জীবন্ সংিয়েো ী অসুস্থ্তো ও আর্োতগুর ো রন্রয়ও
মবেঁরচ আরিন্।

সো ো মদি জুরে, NHS প্ররতষ্ঠোন্গুর ো আমোরদ পর বতয ন্িী
স্বোস্থ্য সংক্রোন্ত চোরিদোগুর ো েীভোরব পূ ে ে ো র্োয় তো প্ররত
মরন্োরর্োগ রদরয় চর রি র্খন্ এেই সোরে স্বোস্থ্য ও সোমোরজে
পর চর্যো পর রষবোগুর ো চোরপ মুরখ আরি, অরতর ক্ত অেয তিরব
মন্ই এবং রবরিষজ্ঞ দক্ষতোসম্পন্ন েমী স ব োরি র্োটরত আরি।

ববটার বহল্থ কমল সরূ ি
হল্া ডার্ল িংটন, কাউরি ডারহাম এবিং টীস ভযার্লে NHS কীভালব এটি করলে
পালর বসই সম্পরকলে।
প্রায় 100 জন রিরনরসয়ান – রসরনয়র রিরকৎসক, নাসল , GP এবিং অনযানয রিরকৎসা কমী
সহ – একলে কাজ করলেন যালে আমরা কীভালব পররলেবাগুল্া প্রদান করলে পারর
োর উপর মলনালযাগ বদয়া যায় এবিং োলদর রবশ্বাস অনুযায়ী বরাগীলদর জনয
ফ্াফ্সমূলহর উন্নরে বজায় রাখা যায়:

হাসপাোল্র বাইলর আলরা ববরশ পররিযল া প্রদান

গুরুের আপৎকা্ীন ও জীবন সিংশয়কারী

করা বযলে পালর, GP, NHS েরমউরন্টি পর রষবো,

পরররস্থরেগুল্ার জনয

সোমোরজে পর চর্যো এবং মস্বচ্ছোরসবোমূ ে িোখোগুর ো সিোয়তোয়

ম োগীরদ অযোম্বুর রে ের এেটি রবরিষজ্ঞ আপৎেো ীন্

জন্সমোরজ, বো ম োগী বোরেরত, র্রদ তো রন্ োপদ ও েোর্যে ী

িোসপোতোর রন্রয় র্োওয়ো উরচত মর্খোরন্

িয়।

অরভজ্ঞ েমী দ 24/7 উপ ব্ধ আরিন্।

এটি ইরতমরধযই হৃদর োরগ আক্রমে, মরোে এবং গুরুত আর্োতগুর

পর ে ো িরয়রি। আমোরদ রিরন্রসয়োন্ ো রবশ্বোস ের ন্ মর্

এটিরে অভযন্ত ীে ক্তপোরত মরতো অন্যোন্য গুরুত আপৎেো ীন্ পর রস্থ্রত, এবং গভয োবস্থ্োয় জটি তো ঝুেঁ রেরত েোেো মরি ো ও
রিশুরদ জন্যও সম্প্রসোর ত ে ো উরচত।
আমোরদ রিরন্রসয়োন্ ো রবশ্বোস ের ন্ মর্ বতয মোরন্ তু ন্োয় েম সংখযে িোসপোতোর গুরুত আপৎেো ীন্ পর রস্থ্রতগুর ো জন্য
পর চর্যোরে মেন্দ্রীভূ ত ে ো আমোরদ উরচত র্োরত অরভজ্ঞ েমীরদ দ এেই ধ রন্ সমসযো েোেো মবরি সংখযে ম োগীরদ মদখো জন্য
24/7 উপ ব্ধ েোেরত পোর ন্।
“আপরন্ র্রদ উরেখরর্োগয ঝুেঁ রে েোেো এেজন্ মরি ো িন্ তোির আপন্ো পর চর্যো মর্ন্ এইসে
ঝুেঁ রেরে এরেবোর ন্ূযন্তম ের মতোর তো আম ো সুরন্রিত ে রত চোই। এটি ে ো মস ো জোয়গো
ির ো মসটিই মর্খোরন্ আমো মস ো গুেমোরন্ পর চর্যো আরি এবং মসটি প্রদোন্ ে ো মস ো বযরক্ত ো
আরিন্ এবং মসটি সম্ভবত এেটি মেন্দ্রীভূ ত স্থ্োরন্ িরত পোর । আপরন্ র্রদ েম রন্ভয িী িন্, তোির
মসরক্ষরেও আপন্ো বোরে েোিোেোরি ধোেী পর চোর ত পর চর্যো পোওয়ো বো আপন্ো বোরেরত প্রসব
ে োরন্ো রবেল্প আপন্ো আরি।
ডোাঃ মির ন্ রসম্পসন্, েন্সোল্ট্যোন্ট অবরেরিরসয়োন্

অরিকািংশ পররিযল া হাসপাোল্র বাইলর প্রদান করা হলব, এবং ম

োগী ো শুধুমোে মসরক্ষরেই

িোসপোতোর ভরতয িরবন্ মর্রক্ষরে জন্সমোরজ পর চর্যো পোওয়ো তোরদ পরক্ষ আ রন্ োপদ বো েোর্যে ী ন্য়।
"আম ো এমন্ এেটি েোঠোরমো গরে তু রত চোই মর্খোরন্ GP রচরেৎসো য়গুর ো সোমোরজে
পর রষবোগুর ো সোরে র্ুক্ত িরয় জন্সমোরজ মেরন্দ্র পর চর্যো মেন্দ্রগুর ো গরে তু রব। আম ো
আমোরদ প্ররক্রয়োগুর ো রদরেও মরন্োরর্োগ রদরচ্ছ র্োরত িোসপোতোর ভরতয েোেো মেোরন্ো
বযরক্তরে রচরেৎসোগতভোরব সুস্থ্ িরয় ওঠো সোরে সোরে মুরক্ত মদওয়ো িয় র্োরত তো ো তোরদ
রন্রজরদ বোরেরত মেরে তোরদ সে মূ যোয়ন্গুর ে োরত পোর ন্, েো ে আম ো জোরন্ মর্
মোন্ুষ তো রন্রজ বোরে পর রবরি অরন্ে মবরি ভোর ো েোরেন্।"
ডোাঃ ন্ী ও'ব্রোরয়ন্, GP এবং রিরন্েো ীড,, মবটো মিল্ে েমযসূরচ

স্থানীয় হাসপাো্গুল্া নানারবি পররলেবা প্রদান কলর ি্লব
আউটরপরিন্ট রিরন্ে, এক্স-ম এবং অন্যোন্য স্ক্যোন্ ও প ীক্ষো, জরুর পর চর্যো সি ম োগীরদ জন্য তোরদ রন্রজরদ এ োেোয়
জীবন্ সংিয়েো ী ন্য় অেচ তোসরেও অরব রম্ব রচরেৎসো প্ররয়োজন্ আরি এমন্ অসুস্থ্তো ও আর্োত, পর েরল্পত আররোপচো এবং ধোেী দ্বো ো
পর চোর ত পর চর্যো জন্য।

"আম ো র্খন্ মেোরন্ো ম োগী সোরে অররোপচোর এেটি তোর রখ পর েল্পন্ো ের তখন্
মসই অররোপচো টি সম্পন্ন ে ো সম্পূেযরূরপ অপর িোর্য। এেটি তোর খ রন্রদয ষ্ট ে ো এবং
তো প সংরক্ষপ্ত মন্োটিরি মসটি বোরত ে ো মচরয় খো োপ আ রেিু ই িরত পোর ন্ো।"
রমাঃ রক্রস টু র োে (Chris Tulloch), েন্সোল্ট্যোন্ট অরেযোরপরডে সোরজযন্

অেযন্ত গুরুেরভালব অসুস্থ আপৎকা্ীন রিরকৎসার প্রলয়াজন আলে এমন বরাগীলক
রচরেৎসো জন্য অযোম্বুর রে ের

এেটি রবরিষোরয়ত িোসপোতোর রন্রয় র্োওয়ো িরব, মর্খোরন্ অরভজ্ঞ রচরেৎসে ও েমী ো

উপ ব্ধ েোেরবন্, র্োরত সে ম োগী মর্ন্ সপ্তোরি 7 রদন্, রদরন্ 24 র্ন্টো মস ো সম্ভোবয পর চর্যো পোন্ তো রন্রিত ে ো
র্োয়। এ অেয িরব ম োগী ো সঠিে সমরয় সঠিে স্থ্োরন্ সঠিে পর্যোরয় গুেমোন্সম্পন্ন পর চর্যো পোরবন্।
“ম োগীরদ মরন্ িরত পোর মর্ তোরদ আর ো মবরি দূর মর্রত িরব, রেন্তু এেই িোরদ
রন্রচ রদবো োরে সো োক্ষে সে রবরিষজ্ঞতোরে মেন্দ্রীভূ ত ে র তো গুরুত আর্োরত
মরতো এমন্ মেোরন্োরেিু মক্ষরে এেটি রবপু সুরবধো প্রদোন্ ের মর্খোরন্ িয়ত রবরভন্ন
তন্ত্রগুর আিত িরয়রি এবং আপন্ো বহুরবধ রবরিষজ্ঞ রচরেৎসো প্ররয়োজন্।"
ডোাঃ রি গডরে, েন্সোল্ট্যোন্ট অযোন্োরস্থ্রসে

স্থানীয় মানুে কী মলন কলরন?
জন্গে, ম োগী এবং তোরদ পর বোর
তো শুন্রত আম ো আগ্রিী।

প্ররতরন্রধত্বেো ী দ গুর ো এই ধো েোগুর ো সম্পরেয েী মরন্ ের ন্

এটি আপনালক এবিং আপনার পররবার এবিং/বা পররিযল াকারীলদরলক কীভালব প্রভারবে
করলব বল্ আপরন মলন কলরন বযলেলে োরা পররলেবাগুর্ বযবহার কলরন:

হাসপাোল্?
জনসমালজ
এবিং GP রিরকৎসা্লয়?

আপনার সাহালযযর জনয িনযবাদ!
আম ো মর্সে মতোমত পোই মসগুর ো ভরবষযরত জন্য প্রস্তোবন্ো প্রেয়ন্ ে রত মবটো মিল্ে েমযসূরচরে
সোিোর্য ে রব।
আপন্ো মতোমত রবরন্ময় ে ো ন্োন্োরবধ উপোয় আরি, অন্ুগ্রি ের রভরজট েরুন্:

www.nhsbetterhealth.org.uk বো 01642 745401 ন্ম্বর

মিোন্

েরুন্
আপরন্ ইরম এবং সোমোরজে গেমোধযরম সোিোরর্যও আর ো সন্ধোন্ ে রত এবং প্রশ্ন পোঠোরত
পোর ন্:

ইরম : necsu.betterhealthprogramme@nhs.net
টু যইটো : www.twitter.com/NHSBetterHealth
মিসবুে: www.facebook.com/nhsbetterhealthprogramme
অেবো
মটক্সট: BHP এবিং আপনার অনুসন্ধান পোঠোন্ 60777 ন্ম্বর
এই ন্রেটি অন্ুর োধক্ররম অন্যোন্য ভোষোয় ও রূরপ পোওয়ো মর্রত পোর মর্মন্ মব্রই এবং বে ি
মুদ্রে। অন্ুগ্রি ের আমোরদ সোরে 01642 745401 ন্ম্বর মর্োগোরর্োগ েরুন্।
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