oেয়লেসর sাsয্ পিরেষবা
আপিন যিদ সদয্ oেয়লেস eেস থােকন বা িকভােব oেয়লেসর sাsয্েসবা কাজ কের স সmেকর্ আেরা জানার চ া কেরন, সেkেt আপনার কােছ নীেচর
তথয্াবলী কাযর্কর হেত পাের।
NHS িক?
NHS (National Health Service) হল UK-র রা

ীয় sাsয্ পিরেষবা যা িবিভn ধরেনর sাsয্েসবা সংkাn পিরেষবাগুিলর মাধয্েম UK-র
aিধবাসীেদর িচিকত্সা pদান কের থােক। িকছু পিরেষবা িবনামূেলয্ pদান করা হয় eবং কেয়কিটর জনয্ আপনােক aথর্pদান করেত হেত পাের।
িক িক পিরেষবা পাoয়া যায়?
জনােরল pয্াকিটশনারেদর [িজিপ

]

(GP)- দর / ডাkােরর সাজর্ ারী বা

হলথ সnার

িজিপ(GP)-রা হেলন sানীয় পািরবািরক ডাkার যারা sানীয় কিমuিনিটর sাsয্ িনেয় কাজ কেরন। তারা সাধারণত 'িজিপ(GP) pয্াকিটস' - ত
aনয্ ডাkার, নাসর্, sাsয্ পিরদশর্ক o ধাtী মা- দর সােথ কাজ কের থােকন eবং UK-র সমs aিধবাসীেদরেক সাজর্ ারীেত িবনামূেলয্ িচিকত্সা
করােনা যায়। িজিপ (GP) সাধারণত যাগােযােগর pাথিমক িবnু হেয় থােকন িযিন আপনােক sাsয্েসবা gহেণ সমথর্ কেরন। যিদ eকজন িজিপ
(GP) আপনার সমসয্ািট সামলােত না পােরন, তারা আপনােক eকজন িবেশষj

ডাkােরর কােছ বা হাসপাতােল রফার করেবন। িজিপ (GP)
pয্াকিটসগুিল সাধারণত িদেনর বলায় o সnয্ায় খালা থােক, তেব তােদর কােছ eকিট আনসািরং- মিশন মেসজ বয্বsা থাকেব যার মাধয্েম
pয্াকিটসিট বn থাকাকালীন আপিন কাথায় িচিকত্সা সহায়তা পেত পােরন তা জানােনা থােক। আপিন সরাসির িজিপ(GP)- ক দখােত পােরন বা
টিলেফােন pয্াকিটেসর সােথ যাগােযাগ করেত পােরন। আপিন ফান বুক থেক, NHS Direct Wales (0845 46 47)-eর সােথ যাগােযাগ কের,
ei oেয়বসাiেট িবsািরত িববরণগুিল aনুসnান কের বা pিতেবশী, বnু eবং পিরবােরর কাছ থেক sানীয় NHS িজিপ(GP)- দর সmেকর্ জানেত
পােরন। িজিপ(GP)-রা আপনােক বলেত পারেবন য, আপিন সাজর্ ারীিটর আoতাভু k eলাকায় বসবাস কেরন িক না eবং সখােন নতু ন রাগীেদর জনয্
জায়গা রেয়েছ িক না। িজjাসা কের িনন য, আপনােক ডাkার দখােত হেল eকিট eপেয়nেমn করেত হেব িক না eবং আপিন কান eপেয়nেমn
করেল সমেয় পৗঁেছ যাoয়ার কথা মাথায় রাখেবন। আপিন যিদ িচিnত থােকন য আপিন ভাল iংেরিজ বলেত পােরন না, সেkেt aনুgহ কের, eকজন
বnু বা পিরবােরর লাকেক সােথ িনেয় যান িযিন ভাল iংেরিজ বলেত পােরন। বা আপিন আপনার িজিপ (GP) সাজর্ ারীেক িজেjস করেত পােরন য
তারা আপনার জনয্ eকজন aনুবাদকারীর বয্বsা করেত পারেবন িক না।
NHS Direct Wales
NHS Direct Wales eকিট sাsয্ পরামশর্ o তথয্ পিরেষবা যা pিতিদন 24 ঘ া পাoয়া যায়। যিদ আপিন aসুsেবাধ কেরন eবং িক করেবন স
বয্াপাের aিনি ত থােকন বা িবিভn ধরেনর sাsয্ সমসয্া, িচিকত্সা o sানীয় sাsয্ পিরেষবাগুিল সmেকর্ তথয্াবলী পেত চান, NHS Direct
Wales- ক 0845 46 47 নmের ফান করেত পােরন। লয্াnলাiন থেক করা কলগুিলর জনয্ sানীয় হাের চাজর্ িদেত হয়, িবিভn মাবাiল ফােনর

kেt চাজর্ িবিভn হয়।
NHS Direct Wales বাংলা সহ িবিভn ভাষােত

গাপনীয়তা রkাকারী aনুবাদকারী pদান করেত পাের। আপিন যিদ বাংলা aনুবাদকারীর সহায়তা

পেত চান, NHS Direct Wales- ক 0845 46 47 নmের ফান করুন eবং যখন আপনার কেলর utর দoয়া হেব, বলুন "Bengali"। আপনােক
eকজন বাংলা aনুবাদকারীর সােথ যাগােযাগ না কিরেয় দoয়া পযর্n লাiেন থেক aেপkা করুন িযিন NHS Direct Wales- ক আপনার জনয্
sাsয্ সংkাn তথয্াবলী pদান করেত বা আপনার জনয্ pেয়াজনীয় পরামশর্ pদান করেত সহায়তা করেবন।

ফামর্ািসs
ফামর্ািসsরা (কখেনা কখেনা কিমso বলা হয়) oষুধ o সগুিল িকভােব কাজ কের স বয্াপাের aিভjতাসmn হেয় থােকন। তারা eছাড়াo সাধারণ
সমসয্াগুিল যমন কািশ, সিদর্ , বয্থা-যntণা eবং aনয্ানয্ sাsয্ সংkাn িবষয়গুিল যমন sাsয্সmত খাদয্াভয্াস eবং ধূমপান ছেড় দoয়া iতয্ািদ
বয্াপােরo পরামশর্ pদান করেত পােরন। তারা আপনােক ডাkােরর িলেখ দoয়া pসিkপশনগুিল psত কের দন। ফামর্ািসsেদর কাছ থেক িবনামূেলয্
পরামশর্ পাoয়া যায় তেব আপনােক আপনার oষুেধর দাম িদেত হেব বা আপিন িবনামূলয্ pসিkপশন পাoয়ারo যাগয্ হেত পােরন - যা আপনার
ডাkার আপনােক বলেবন। আপনার িনকটতম ফামর্ািসsেক খুেঁ জ পেত আপিন ei সাiেট ফামর্ািসs ডটােবসিট aনুসnান কের দখেত পােরন।
হাসপাতাল
আপনার িজিপ (GP) যিদ আপনােক িচিকত্সার জনয্ হাসপাতােল রফার কের থােকন, আপনােক সাধারণত eকজন কনসালেটn (িবেশষj ডাkার)ক দখােনার জনয্ eকিট eপেয়nেমn pদান করা হেব। িচিকত্সার সমসয্ািট িক তার uপর িভিt কের, আপনােক eকজন iন- পেশn ( যখােন
আপনােক eকিট oয়ােডর্ ভিতর্ করা হেব eবং সখােন eক রাত বা aর বশী সময় থাকেত হেব) বা eকজন আuট- পেশn ( যেkেt আপিন eকিট
eপেয়nেমn িনেয় হাসপাতােল যােবন) িহেসেব িচিকত্সা করা হেব। আপিন যিদ মেন কেরন য, আপনার eকজন িবেশষjেক দখােনা uিচত, আপনার
uিচত pথেম আপনার িজিপ(GP)- ক দখােনা eবং তােক আপনােক রফার করেত বলা। সব হাসপাতাল NHS-eর আoতায় কাজ কের না।
বসরকারী হাসপাতালগুিলo রেয়েছ যা িচিকত্সা pদান করেত পাের, িকn তার জনয্ আপনােক aথর্pদান করেত হেব।
eিkেডn aয্াn eমােজর্ nী (A&E) িডপাটর্ েমnগুিল
িকছু (িকn সবগুিল নয়) হাসপাতােল eিkেডn aয্াn eমােজর্ nী বা দুঘটর্ না o জরুরীিভিtক পিরেষবার িবভাগগুিল থােক। ei িবভাগগুিল িদেনর 24
ঘ া খালা থােক eবং জরুরী িচিকত্সা pেয়াজন eরকম রাগীেদর িচিকত্সা কের।
জরুরীিভিtক পিরেষবাগুিল: 999 নmের ডায়াল করুন
আপনার যিদ তাত্kিণক িচিকত্সা সহায়তার pেয়াজন হয় (uদাহরণsরূপ আপিন যিদ eকিট দুঘটর্ নায় পেড়ন), 999 নmের ফান করুন। ei কলগুিল
িবনামূেলয্ করা যায় eবং মাবাiল ফান থেকo তা িবনামূেলয্ হয়। eকজন aপােরটর আপনােক িজjাসা করেবন য, আপনার কান জরুরী পিরেষবািট
pেয়াজন (ফায়ার, পুিলশ না emুেলn)। আপদকালীন িচিকত্সা সহায়তার জনয্ emুেলn পিরেষবার নাম বলুন। িক হেয়েছ eবং আপিন ক কাথায়
আেছন তা আপদকালীন পিরেষবােক বলার জনয্ psত থাkন। eমােজর্ nী মিডকয্াল িডসপয্াচার আপনার বা আপিন য বয্িkিটর জনয্ ফান করেছন
তার aবsার বয্াপাের p গুিল করেবন। আপনার কল করার কারেণর uপর িভিt কের, আপনােক পরামেশর্র জনয্ eকজন নােসর্র সােথ কথা বিলেয়
দoয়া হেত পাের বা যিদ eকিট emুেলেnর pেয়াজন হয়, িডসপয্াচার আপনােক পরামশর্ দেবন য, emুেলn eেস পৗঁছােনা পযর্n আপনােক িক করেত
হেব।
ডিns বা দnিচিকত্সক
ডিnsরা দাঁত o মািড়র জনয্ িনয়িমত o িবেশষj সবা pদান কের থােকন। আপনার দাঁেতর বয্থা না হoয়া পযর্n ডাkারেক দখােনার জনয্ aেপkা
করার দরকার নi। চক-আপগুিল করােল তা কান বড় ধরেনর সমসয্া তরী হoয়া pিতেরাধ করেত সাহাযয্ করেত পাের। বশীরভাগ
দnিচিকত্সকরা িমিলেয় িমিশেয় NHS রাগী eবং বয্িkগত রাগীেদর িচিকত্সা কেরন। eমনিক আপিন যিদ eকজন NHS রাগী িহেসেব
নিথভু k থােকন, আপনােক তাহেলo দাঁেতর িচিকত্সার জনয্ িকছু চাজর্ pদান করেত হেব যিদ না আপিন চাজর্ গুিল থেক ছাড় পেয় থােকন
(uদাহরণsরূপ, আপনার বয়স যিদ 18-র কম হয়, আপিন যিদ গভর্ বতী হন বা গত 12 মােসর মেধয্ eকিট সnান pসব কের থােকন বা আপিন যিদ
িবেশষ িকছু সুিবধা দাবী কের থােকন)। আপনার িনকটতম ডিnেsর সnান পেত আপিন ei সাiেট aনলাiন ডnাল ডটােবস aনুসnান করেত
পােরন।

aিpিশয়ান
aিpিশয়ানরা আপনার দৃি শিk পরীkা কেরন eবং আপনার চােখর sাsয্ খিতেয় দেখন eবং তারা সাধারণত হাi sীট দাকানগুিলেত কাজ কের
থােকন। আপনার চাখ পরীkার পর, যিদ pেয়াজন হয়, িকছু aিpিশয়ান eকিট pসিkপশন aনুযায়ী চশমা ( লn) pদান করেত o লািগেয় িদেতo
পােরন। আপিন যিদ িবনামূলয্ চাখ পরীkা করােনার aিধকারী না হন (uদাহরণsরূপ, আপনার বয়স যিদ 18-র কম হয়, আপনার ডায়ােবিটস বা
gেকামা থােক বা আপিন িবেশষ িকছু সুিবধা পাবার জনয্ দাবী কের থােকন), আপনােক ei পিরেষবাগুিলর জনয্ aথর্pদান করেত হেব।
NHS পিরেষবাগুিলর বয্াপাের

কান uেdগ িকভােব pকাশ করেবন
সমs NHS সংsাগুিলেত uেdগ pকাশ করার িকছু পdিত রেয়েছ। আপনার যিদ কান NHS পিরেষবার বয্াপাের কান uেdগ থােক, আপিন সi
পিরেষবািট pদানকারী কমর্চারী বা পিরেষবািটর aিভেযাগ gহণকারী ময্ােনজােরর সােথ কথা বলেত পােরন। আপিন eছাড়াo িলিখতভােব আপনার
uেdগিট জানােত পােরন, যেkেt িনmিলিখত িবষয়গুিল anভুর্ k করার কথা মাথায় রাখেবন:
• uেdগিট কার বা িকেসর বয্াপাের
• ঘটনািট কেব o কাথায় ঘেটেছ
• িবষয়িটর বয্াপাের iেতামেধয্ আপিন যিদ

কান পদেkপ gহণ কের থােকন
• আপিন uেdগিটর বয্াপাের িক সুরাহা চান, যমন eকিট বয্াখয্া, দুঃখpকাশ বা পdিতেত পিরবতর্ ন।

যত শী সmব uেdগগুিল সmেকর্ জানােনা uিচত, তেব আপিন ঘটনািট ঘটার পর 12 মাস পযর্n সিট সmেকর্ জানােত পােরন। eকিট িলিখত uেdগ
জানােনা হেল, দুi কমর্িদবেসর মেধয্ আপনার eকিট িলিখত pািpsীকার পাoয়া uিচত।
আপনার uেdেগর বয্াপাের গাপনভােব তদn করা হেব eবং uেdগ pকাশ করার জনয্ আপনােক কান শািsর মুেখ পড়েত হেব না। সাধারণত 30
কমর্িদবেসর মেধয্ আপনার uেdেগর eকিট িলিখত utর পেয় যাoয়া uিচত।
আপিন eকিট uেdগ তু েল ধরার বয্াপাের আপনার sানীয় কিমuিনিট হলথ কাuিnল (CHC) থেক সহায়তা পেত পােরন, যারা pেয়াজন হেল
আপনার জনয্ eকজন aনুবাদকারীর বয্বsা কের িদেত পারেবন। আপিন তােদর সােথ 0845 644 7814 নmের যাগােযাগ করেত পােরন বা ei
oেয়বসাiেট যেত পােরন: www.communityhealthcouncils.org.uk
কােনা uেdগ pকাশ করার বয্াপাের আেরা তথয্াবলীর জনয্ ei oেয়বসাiেট যান

www.puttingthingsright.wales.nhs.uk

