শেফিল্ড পরামেশ পত্রে জরুফর শেবা প্রদাত্রের োত্রে জফিত কাজকমশ আরও উন্নত করা
আপনি শেনিল্ডের অনিবাসী বা পনরব্রাজক শেই শ াি িা শকি এটা জািা গুরুত্বপূর্ণ শে েখি আপিার দ্রুত
স্বাস্থ্যল্ডসবা প্রল্ড াজি ল্ডব তখি শকাথা শেল্ডত ল্ডব।

েখি আমরা 'জরুনর শসবার' কথা বল্ডে থানক, আমরা একটি ঠাৎ স্বাস্থ্য সমসযার নিনকৎসাল্ডক বুনিল্ড থানক
োল্ডত একজি স্বাস্থ্যল্ডসবা শপোদাল্ডরর সাল্ডথ ২৪ ঘণ্টার মল্ডিয একটি অযাপল্ড ন্টল্ডমল্ডন্টর প্রল্ড াজি
তল্ডব তা
জীবল্ডির জিয হুমকীস্বরূপ ি । এল্ডত রল্ড ল্ডে সামািয আঘাত ও অসুস্থ্তা এবং জরুনর িক্ষু শসবা স োরীনরক ও
মািনসক স্বাস্থ্য সমসযা জরুনর শসবা।
এই পরামেশ টি কী ফবষত্রে?
এিএইিএস শেনিে নিনিকযাে কনমেনিং গ্রুপ (CCG) িা মািুল্ডের প্রল্ড াজিী শসবা পাও ার বযবস্থ্াল্ডক
স জতর করার জিয নকেু পনরবতণ ি আিল্ডত এবং ২৪ ঘণ্টার মল্ডিয োল্ডদর জরুনর অযাপল্ড ন্টল্ডমল্ডন্টর প্রল্ড াজি
তাল্ডদরল্ডক নিশ্চ তা নদল্ডত। তা করার জিয, আমরা একটি গর্ পরামেণ পনরিােিা করনে।

এই পরামেশ টি পফরত্রষবা কমাত্রো বা কতশে করা েম্পত্রকশ েে; এটি ল্ডো একটি নিন্ন পন্থা জরুনর শসবা
প্রদাি করা ো পুল্ডরা ে ল্ডরর মািুল্ডের জরুনর শসবা পাও ার পথল্ডক সুগম করল্ডব।

এই পরামত্রেশ র অংে ফিত্রেত্রব জরুফর বা পফরকফিত শেবাে শকাত্রো পফরবতশে োই।
আমাত্রদর শকে পফরবতশে করা দরকার?
গত দুই বের িল্ডর, আমরা ে ল্ডরর মািুেল্ডদরল্ডক জরুনর শসবার কথা বল্ডে আসনে। শসবা গ্র র্কারীল্ডদর
প্রনতনি া শথল্ডক শদখা ো শে তাল্ডদর কাল্ডে বতণ মাি বযবস্থ্াল্ডক বযাপকিাল্ডব নবভ্রানিকর এবং দ্রুত শসবা গ্র র্
কঠিি বল্ডে মল্ডি

।

 মািুল্ডের শে শসবা প্রল্ড াজি

তা পাও ার জিয শকাথা

শেল্ডত ল্ডব শস বযাপাল্ডর তারা সবসম

নিনশ্চত থাল্ডক িা এবং শকউ শকউ নবনিন্ন শসবার কথা শুিল্ডত শুিল্ডত নিনকৎসা নবেম্ব কল্ডর বল্ডস।

 নজনপ প্রযাকটিসগুল্ডোল্ডত জরুনর শসবা গ্র র্ ে ল্ডরর নবনিন্ন জা গা
এোকা

দ্রুত অযাপল্ড ন্টল্ডমন্ট পাও া কঠিি। এটা ঠিক ি

নবনিন্ন রকম এবং নকেু নকেু

এবং এল্ডত বানক বযবস্থ্ার উপর একটি

প্রতযক্ষ প্রিাব পল্ডে।
 শোকজি আমাল্ডদর বল্ডেল্ডেি শে তারা মাল্ডিমাল্ডি A&E বা অিযািয পনরল্ডেবার উপর নিিণ র কল্ডরি
কারর্ তারা েথাসম্ভব দ্রুত একটি GP অযাপল্ড ন্টল্ডমন্ট পাি িা।
 জরুনর GP অযাপল্ড ন্টল্ডমল্ডন্টর িান দা নদি নদি বােল্ডে। এই মু ূ ল্ডতণ, GP প্রযাকটিসগুল্ডো পনরকনিত
অযাপল্ড ন্টল্ডমল্ডন্টর পাোপানে এর সাল্ডথ মানিল্ড নিল্ডত েল্ডে োল্ডে।
 আমরা জানি শে ৪ জল্ডির মল্ডিয ১ জি নেনি A&E-শত োি নতনি অিয শকাথাও শথল্ডক তু েিামূেক
িাল্ডো নিনকৎসা পাি। েনদ আমরা GP পনরল্ডেবা গ্র ল্ডর্র সুনবিা বৃনি করল্ডত পানর, তল্ডব তা A&E এর
নকেু িাপ প্রেমল্ডি সক্ষম ল্ডব।
 শেনিল্ডে এই মু ূ ল্ডতণ, আমাল্ডদর অল্ডিক শবনে পনরল্ডেবা রল্ড ল্ডে শেগুল্ডোল্ডত একই িরল্ডির নিনকৎসা শদও া
, প্রা শক্ষল্ডে একই সমল্ড । এল্ডত NHS এবং শরাগী উিল্ড র সম ও অল্ডথণর অপি

।

 শদেী কমী ঘাটনতর অথণ ল্ডো আমরা অনবরাম ডাক্তার ও িাসণ সরবরা করল্ডত পানর িা। কমীল্ডদর

স া তা ও মািুল্ডের প্রল্ড াজিী শসবা নিনশ্চত করার জিয আমাল্ডদর কাল্ডজর নিন্ন পন্থা শখাোঁজা দরকার।
NHS ফেত্রদশ ফেকাও পফরবতশে িত্রে
জাতী নিল্ডদণেিা আমরা শেনিে স সারা শদল্ডে শেরূপ জরুনর শসবা প্রদাি কল্ডর থানক তা পনরবতণ ল্ডির
প্রল্ড াজিী তাল্ডক শজারদার কল্ডর। এল্ডত অিিুণ ক্ত রল্ড ল্ডে জরুনর নিনকৎসা শকন্দ্র িােু করার সাম্প্রনতক

আবেযকতাসমূ এবং GP প্রযাকটিসগুল্ডো তাল্ডদর স্থ্ািী কনমউনিটির িান দা শমটাল্ডত সা ােয করার জিয
একনেত ল্ড কাজ করার প্রস্তাবিাসমূ ।
একটি জরুফর ফিফকৎো শকন্দ্র কী?
এটি একটি সম্পূর্ণ িতু ি শসবা োল্ডত শেনিল্ডে আমাল্ডদর নিল্ডনাক্ত জাতী নিল্ডদণেিার প্রবতণ ি করল্ডত ল্ডব এবং তা
শরাগী ও ডাক্তারল্ডদর সমািিাল্ডব সুনবল্ডবিয ল্ডব:
•

GPs দ্বারা পনরিানেত োরা শবে নকেু প্রাথনমক স্বাস্থ্য শসবা শপোদারল্ডদর তত্ত্বাবিাি কল্ডরি

•

মূেত A&E নবিাল্ডগর নিকল্ডট অবনস্থ্ত োল্ডত প্রল্ড াজল্ডি শরাগীল্ডদর দ্রুত স্থ্ািাির করা ো ।

•
•

মাথা ােকা আঘাতস ােকা অসুস্থ্তা ও আঘাল্ডতর নিনকৎসা কল্ডর
স জ শরাগ নির্ণা ক পরীক্ষা শেমি এক্স-শর, রক্ত পরীক্ষা, ইনসনজ, জরুনর গিণ নিল্ডরাি এবং মািনসক
স্বাস্থ্য শসবা/পরামেণ সরাসনর প্রদাি করা
বেল্ডর ৩৬৫ নদি শখাো থাল্ডক
নিিণানরত এবং সরাসনর উি িরল্ডির অযাপল্ড ন্টল্ডমন্ট প্রদাি কল্ডর

•
•

ওোক-ইে শেন্টার এবং িালকা আঘাত্রতর ফিফকৎো শকন্দ্র োকা েত্রেও জরুফর ফিফকৎো শকন্দ্র
শকে?
•

কম নবভ্রানিকর কারর্ এগুল্ডো ােকা অসুস্থ্তা ও ােকা

•

আঘাত উিল্ড র নিনকৎসা এক জা গা প্রদাি কল্ডর।

•

এগুল্ডোল্ডক াসপাতাে পনরল্ডেবার নিকল্ডট স্থ্াপল্ডির অথণ ল্ডো জরুনর শসবার জিয A&E-শত োও া
শোকজিল্ডক স ল্ডজই তাল্ডদর প্রল্ড াজি অিুসাল্ডর সঠিক শসবার জিয আিা শি া করা োল্ডব।

•

জরুনর নিনকৎসা শকন্দ্রগুল্ডো GPs দ্বারা পনরিানেত

এর অথণ ল্ডো কমীরা আপিার শরাগীর শসবা

সংিাি কাগজপে শদখল্ডত ও বযব ার করল্ডত সক্ষম ল্ডবি। ও াক-ইি শসন্টার ও ােকা আঘাল্ডতর
নিনকৎসা শকন্দ্রগুল্ডো তা করল্ডত পাল্ডর িা।
•

আপনি একটি নিিণানরত অযাপল্ড ন্টল্ডমন্ট শপল্ডত পাল্ডরি, এর অথণ আপিাল্ডক িা িাও া সল্ডত্ত্বও এল্ডস অল্ডপক্ষা
করল্ডত ল্ডব িা।

•

জরুনর নিনকৎসা শকন্দ্র সরবরা করা একটি জাতী প্রল্ড াজিী তা

সবগুল্ডো নবকল্ডির মিয শথল্ডক আপনি সবসম প্রথল্ডমই সঠিক জা গার সন্ধাি পাল্ডবি েনদ আপনি আপিার GP
বা NHS এ ১১১ িম্বল্ডর শোগাল্ডোগ কল্ডরি।
আমরা ঠিক কী পফরবতশে করত্রত িাই?
CCG প্রস্তাব করল্ডেি:

মােুষ শেভাব জরুফর GP অযাপত্রেন্টত্রমন্ট শপত্রে োত্রকে তা পফরবতশে করত্রত
•

GP প্রযাকটিসগুল্ডো ২৪ ঘণ্টার মল্ডিয জরুনর অযাপল্ড ন্টল্ডমন্ট নদল্ডত একল্ডে কাজ করল্ডব।

•

মািুল্ডের তাল্ডদর নিজস্ব GP শদখাল্ডিার প্রল্ড াজি ল্ডব িানক তাল্ডদর স্থ্ািী এোকার একটি নিন্ন GP
প্রযাকটিল্ডস শদখাল্ডিা োল্ডব শস বযাপাল্ডর নসিাি নিল্ডত তাল্ডদরল্ডক মূেযা ি করা

।

মােুষ িালকা অেুস্থতা এবং আঘাত্রতর জেয শকাোে শেত্রত িত্রব
•

বতণ মাল্ডি, নসটি শসন্টাল্ডর একটি ও াক-ইি শসন্টার রল্ড ল্ডে শেটি ােকা অসুস্থ্ ব স্ক ও নেশুল্ডদর
নিনকৎসা নদল্ড থাল্ডক এবং র যাে েমো ার াসপাতাল্ডে (Royal Hallamshire Hospital) একটি
ােকা আঘাল্ডতর নিনকৎসা শকন্দ্র আল্ডে শেটি ব স্কল্ডদর ােকা আঘাল্ডতর নিনকৎসা নদল্ড থাল্ডক।

ােকা আঘাতপ্রাপ্ত নেশুল্ডদরল্ডক শেনিে নিেল্ডেিস াসপাতাল্ডের (Sheffield Children’s Hospital)

•

জরুনর নবিাল্ডগ শদখা
•

।

আমাল্ডদর পেন্দিী নবকল্ডির মল্ডিয, ব স্কল্ডদর ােকা অসুস্থ্তা এবং ােকা আঘাল্ডতর নিনকৎসার জিয
ও াক-ইি শসন্টার ও ােকা আঘাল্ডতর নিনকৎসা শকন্দ্রল্ডক িদণ াি শজিাল্ডরে াসপাতাল্ডের (Northern
General Hospital) একটি জরুনর নিনকৎসা শকল্ডন্দ্র এবং নেশুল্ডদর ােকা অসুস্থ্তার জিয শেনিে
নিেল্ডেিস াসপাতাল্ডের একটি জরুনর নিনকৎসা শকল্ডন্দ্র প্রনতস্থ্াপি করা োল্ডব। ােকা আঘাতপ্রাপ্ত
নেশুরা শেনিে াসপাতাল্ডের জরুনর নবিাল্ডগ নিনকৎসা শিও া অবযা ত রাখল্ডব।

•

উি জরুনর নিনকৎসা শকন্দ্র নিিণানরত অযাপল্ড ন্টল্ডমন্ট এবং ও াক-ইি অযাপল্ড ন্টল্ডমন্ট প্রদাি করল্ডব।

শলাকজে জরুফর িক্ষু শেবার জেয শকাোে োত্রব শে ফবষত্রে পফরবতশে আেত্রত
•

বতণ মাল্ডি শেসকে ব স্কল্ডদর জরুনর বা আকনিক িক্ষু শসবা দরকার তাল্ডদরল্ডক র যাে েমো ার
াসপাতাল্ডের এমাল্ডজণনি আই নিনিল্ডক শদখা

•

।

িনবেযল্ডত, মািুল্ডের নিজস্ব আবাসস্থ্ল্ডের আল্ডেপাল্ডে শসবা গ্র ল্ডর্র সুল্ডোগ প্রদাল্ডির মািযল্ডম সম্প্রসানরত
শখাোর সম সূনি স সারা ে ল্ডরর নবনিন্ন অবস্থ্াল্ডি জরুনর অযাপল্ড ন্টল্ডমন্ট প্রদাি করা ল্ডব।
েমো াল্ডর জরুনর িক্ষু শসবা (দৃনির জিয হুমকীস্বরূপ অবস্থ্া) প্রদাি অবযা ত রাখা ল্ডব।

•

মােুত্রষর শেবা গ্রিত্রের পদ্ধফতর উন্নেে করত্রত
•

শোকজিল্ডক একটি উন্নত বযবস্থ্ার মািযল্ডম স া তা শদও া ল্ডব শেখাল্ডি আপনি আপিার প্রযাকটিস বা
১১১ এ শোগাল্ডোগ করল্ডত পারল্ডবি এবং শিাল্ডির মািযল্ডম আপিাল্ডক মূেযা ি করা োল্ডব।

•

তারপর আপিার জিয একটি অযাপল্ড ন্টল্ডমন্ট নিিণারর্ করা ল্ডব বা আপিার শেখাল্ডি শসবা দরকার
শসখাল্ডি নিল্ডদণে করা ল্ডব।

ফবকিেমূি
ব স্ক ও নেশুল্ডদর জিয জরুনর নিনকৎসা শকন্দ্রগুল্ডো কীিাল্ডব কাজ করল্ডব তার নবকি রল্ড ল্ডে:

ফবকি ১
ব স্কল্ডদর জিয - ােকা অসুস্থ্তা ও ােকা আঘাত উিল্ড র নিনকৎসা করা ল্ডব িদণ ািণ শজিাল্ডরে াসপাতাল্ডের
জরুনর নিনকৎসা শকল্ডন্দ্র

নেশুল্ডদর জিয - ােকা অসুস্থ্তার জিয শেনিে নিেল্ডেিস াসপাতাল্ডের জরুনর নিনকৎসা শকল্ডন্দ্র শদখা ল্ডব
ােকা আঘাল্ডতর জিয শেনিে নিেল্ডেিস াসপাতাল্ডের জরুনর নবিাল্ডগ শদখা ল্ডব

ফবকি ২
ব স্কল্ডদর জিয - ােকা অসুস্থ্তা ও ােকা আঘাত উিল্ড র নিনকৎসা করা ল্ডব িদণ াি শজিাল্ডরে াসপাতাল্ডের
জরুনর নিনকৎসা শকল্ডন্দ্র
নেশুল্ডদর জিয - ােকা অসুস্থ্তার জিয িদণ াি শজিাল্ডরে াসপাতাল্ডের জরুনর নিনকৎসা শকল্ডন্দ্র শদখা ল্ডব

ফবকি ৩
ব স্কল্ডদর জিয - ােকা অসুস্থ্তার জিয িদণ ািণ শজিাল্ডরে াসপাতাল্ডের জরুনর নিনকৎসা শকল্ডন্দ্র শদখা ল্ডব
ােকা আঘাল্ডতর জিয িদণ ািণ শজিাল্ডরে াসপাতাল্ডের জরুনর নবিাল্ডগ শদখা ল্ডব,
নেশুল্ডদর জিয - ােকা অসুস্থ্তার জিয শেনিে নিেল্ডেিস াসপাতাল্ডের জরুনর নিনকৎসা শকল্ডন্দ্র শদখা ল্ডব
ােকা আঘাল্ডতর জিয শেনিে নিেল্ডেিস াসপাতাল্ডের জরুনর নবিাল্ডগ শদখা ল্ডব
এই নতিটি নবকল্ডির মল্ডিয জরুনর শসবার জিয CCG মল্ডি কল্ডর শে নবকি ১ শসরা কারর্ এটি নতিটির মল্ডিয
সবল্ডিল্ড সরে।
এই নতিটি নবকল্ডি এটি শবািাল্ডব শে:
•

মািুে ২৪ ঘণ্টার মল্ডিয জরুনর অযাপল্ড ন্টল্ডমন্ট পাল্ডবি কারর্ GP প্রযাকটিসগুল্ডো এই িরল্ডির
অযাপল্ড ন্টল্ডমন্ট পনরিােিা করার জিয একল্ডে কাজ করল্ডব।

•
•

GP প্রযাকটিসগুল্ডো সবসম শেসকে শরাগীর শসবা প্রল্ড াজি তাল্ডদরল্ডক অনিকতর িাল্ডো শসবা শদল্ডব
(প্রল্ড াজল্ডি দীঘণতর অযাপল্ড ন্টল্ডমন্ট স )
উপেুক্ত স্বাস্থ্যল্ডসবা শপোদারল্ডদর দ্বারা শরাগীল্ডদর নিনকৎসা শদ া
– েনদ শকউ একটি ােকা আঘাত
বা অসুস্থ্তা নিল্ড A&E-শত আল্ডসি, উপেুক্ত শপোদার সা ােয করার জিয নিকল্ডটই থাকল্ডবি।

•

শেনিে করদাতাল্ডদর জিয অল্ডথণর িাল্ডো মূেয থাকল্ডব শেল্ড তু আমাল্ডদর NHS এর ও াক-ইি শসন্টার
বা ােকা আঘাল্ডতর নিনকৎসা শকল্ডন্দ্রর আর প্রল্ড াজি শিই কারর্ GP পনরল্ডেবা িাল্ডোিাল্ডব পাও া
োল্ডব – এবং েনদ আপনি সনতযই বসল্ডত ও অল্ডপক্ষা করল্ডত িাি, আপনি জরুনর নিনকৎসা শকল্ডন্দ্র তা
করল্ডত পারল্ডবি।

ভফবষযত্রত বযাপারগুত্রলা শদখত্রত শকমে িত্রব?
GP েুফবধা

বতণ মাল্ডি…
•

অনিকাংে মািুে একটি জরুনর অযাপল্ড ন্টল্ডমল্ডন্টর জিয GP প্রযাকটিসল্ডক কে কল্ডর।

•

ে ল্ডরর িারটি স্থ্াল্ডি সন্ধযা ও সপ্তা াল্ডি অনতনরক্ত GP অযাপল্ড ন্টল্ডমন্ট পাও া ো ।

•

িদণ াি শজিাল্ডরে াসপাতাল্ডে সন্ধযা ও সপ্তা াল্ডি একটি কমণঘণ্টার বাইল্ডর GP শসন্টার আল্ডে। শুিুমাে
অযাপল্ড ন্টল্ডমল্ডন্টর মািযল্ডম পাও া ো ।

•

ও াক-ইি শসন্টার বযব াল্ডরর সুল্ডোগও আল্ডে।

িনবেযল্ডত…
•

প্রল্ডতযকল্ডক শদ া পরামেণ প্রথল্ডম আপিার GP প্রযাকটিস বা NHS-শক ১১১ এ কে কল্ডর পাও া োল্ডব।

•

আপিার েনদ িেমাি স্বাস্থ্য সমসযা শথল্ডক থাল্ডক এবং অনবরাম শসবার প্রল্ড াজি
আপিার GP প্রযাকটিল্ডস শদখা োল্ডব।

•

েনদ আপিার অনবরাম শসবার প্রল্ড াজি িা

, তল্ডব আপিাল্ডক

, তল্ডব আপিার আপিার এোকার একটি GP প্রযাকটিল্ডস

শদখা ল্ডব (তল্ডব তা আপিার নিজস্ব GP প্রযাকটিস িাও ল্ডত পাল্ডর। আপিাল্ডক একজি GP বা অিযািয
স্বাস্থ্য শসবা শপোদার শদখল্ডবি)।

িালকা অেুস্থতা ও আঘাত
বতণ মাল্ডি…
•

নসটি শসন্টাল্ডর অবনস্থ্ত ও াক-ইি শসন্টার সকাে ৮ টা শথল্ডক রাত ১০ টা পেণি বেল্ডর ৩৬৫ নদি শখাো
থাল্ডক। তারা ােকা অসুস্থ্তার নিনকৎসা নদল্ড থাল্ডক।

•

র যাে েমো ার াসপাতাল্ডে অবনস্থ্ত ােকা আঘাল্ডতর নিনকৎসা শকন্দ্র সকাে ৮ টা শথল্ডক রাত ৮
টা পেণি বেল্ডর ৩৬৫ নদি শখাো থাল্ডক। তারা ব স্কল্ডদর ােকা আঘাল্ডতর নিনকৎসা নদল্ড থাল্ডক।

•

েখি মািুে নিনশ্চত িা থাল্ডক, তারা মাল্ডিমাল্ডি A&E-শত োও া পেন্দ কল্ডর।

িনবেযল্ডত…
•

ও াক-ইি শসন্টার এবং ােকা আঘাল্ডতর নিনকৎসা শকন্দ্র জাতী িীনতমাো জরুনর নিনকৎসা শকন্দ্র
দ্বারা প্রনতস্থ্ানপত

•

।

পরামল্ডেণর নবকি ১ এর অিীল্ডি, ব স্কল্ডদর জিয িদণ াি শজিাল্ডরে াসপাতাল্ডে একটি জরুনর নিনকৎসা

শকন্দ্র এবং নেশুল্ডদর জিয শেনিে নিেল্ডেিস াসপাতাল্ডে একটি জরুনর নিনকৎসা শকন্দ্র থাকল্ডব। উি
জরুনর নিনকৎসা শকন্দ্র ােকা অসুস্থ্তা ও ােকা আঘাল্ডতর নিনকৎসা নদল্ড থাকল্ডব।
•

নবকি ২ এর অিীল্ডি িদণ াি শজিাল্ডরে াসপাতাল্ডে ােকা অসুস্থ্ ও ােকা আঘাতপ্রাপ্ত ব স্ক ও ােকা

অসুস্থ্ নেশুল্ডদর জিয একটি একক জরুনর নিনকৎসা শকন্দ্র থাকল্ডব। ােকা আঘাতপ্রাপ্ত নেশুরা শেনিে
নিেল্ডেিস াসপাতাল্ডের জরুনর নবিাল্ডগ নিনকৎসা শিও া অবযা ত রাখল্ডব।
•

নবকি ৩ এর অিীল্ডি, ােকা অসুস্থ্ ব স্কল্ডদর জিয িদণ াি শজিাল্ডরে াসপাতাল্ডে একটি জরুনর
নিনকৎসা শকন্দ্র এবং ােকা অসুস্থ্ ও আঘাতপ্রাপ্ত নেশুল্ডদর জিয শেনিে নিেল্ডেিস াসপাতাল্ডে একটি
জরুনর নিনকৎসা শকন্দ্র থাকল্ডব। ােকা আঘাতপ্রাপ্ত ব স্কল্ডদর A&E-শত শদখা ল্ডব।

জরুফর িক্ষু শেবা
বতণ মাল্ডি…

•
•

র যাে েমো ার াসপাতাল্ডের এমাল্ডজণনি আই নিনিক েপ-ইি সানিণ স ন ল্ডসল্ডব সপ্তাল্ড র শখাোর নদি
শখাো থাল্ডক
শেসকে নেশুল্ডদর জরুনর িক্ষু নিনকৎসার দরকার
তাল্ডদরল্ডক শেনিে নিেল্ডেিস াসপাতাল্ডে শদখা
।

িনবেযল্ডত…
•

কনমউনিটির কল্ড কটি স্থ্াল্ডি জরুনর িক্ষু অযাপল্ড ন্টল্ডমন্ট থাকল্ডব। ঠাৎ জরুনর প্রল্ড াজি ও া
শরাগীল্ডদর র যাে েমো ার াসপাতাল্ডে শদখা ল্ডব।

•

শেসকে নেশুল্ডদর জরুনর িক্ষু নিনকৎসার দরকার
শদখা ল্ডব।

তাল্ডদরল্ডক তখল্ডিা শেনিে নিেল্ডেিস াসপাতাল্ডে

এই প্রস্তাবোেমূত্রির অংে ফিত্রেত্রব জরুফর বা পফরকফিত শেবাে শকাত্রো পফরবতশে শেই
আপোর কো োকত্রল
এই প্রস্তানবত পনরব্রতণ িসমূ সম্পল্ডকণ আপনি কী িাবল্ডেি তা আমাল্ডদর বোর জিয আপনি ১৮ নডল্ডসম্বর পেণি
সম পাশেি। শেনিল্ডের জিয শকািটি সবল্ডিল্ড িাল্ডো ল্ডব শে সম্পল্ডকণ আমরা আপিাল্ডক িতু ি বেল্ডর জািাল্ডবা
শস বযাপাল্ডর নসিাি নিল্ডত সা ােয করল্ডব। আমরা প্রতযাো কনর ২০২০ সাল্ডের এনপ্রে শথল্ডক এই পনরকনিত
পনরবতণ িসমূ কােণকর শ াক।
আমাল্ডদর সাল্ডথ শোগাল্ডোল্ডগর অল্ডিকগুল্ডো উপা আল্ডে:
অিোইল্ডি www.sheffieldccg.nhs.uk এই ঠিকািা শথল্ডক প্রনতনি া িরমটি পূরর্ করুি
সংেুক্ত প্রনতনি া িরমটি পূরর্ কল্ডর নিল্ডনাক্ত ঠিকািা পাঠিল্ড নদি (বে াল্ডতর ইংল্ডরনজ অক্ষল্ডর):

-

FREEPOST NHS SHEFFIELD CCG আপিার খাল্ডমর শকাল্ডিা স্ট্যাম্প োগাল্ডিার প্রল্ড াজি শিই।
আমাল্ডদর শেল্ডকাল্ডিা একটি পরামেণ ইল্ডিল্ডন্ট আসুি।

-

আপনি আমাল্ডদর ওল্ড বসাইল্ডট, ে ল্ডরর GP প্রযাকটিসগুল্ডোল্ডত এবং অিযািয স্বাস্থ্য ও কনমউনিটি অকুস্থ্ল্ডে
পনরবতণ িসমূ সম্পল্ডকণ তথয পাল্ডবি।
আমাল্ডদর পরামেণ ইল্ডিন্ট রল্ড ল্ডে
•
•

বৃ স্পনতবার ২৩ িল্ডিম্বর, সন্ধযা ৬-৮ টা , দয সাল্ডকণে, শেনিে নসটি শসন্টার
বুিবার ৬ নডল্ডসম্বর দুপর
ু ১.৩০-৩.৩০ টা , শক াররাস শসন্টার, শেনিে নসটি শসন্টার

শোট বা বে োই শ াক আপিার নর পরামেণ সম্পল্ডকণ আর শকাল্ডিা প্রশ্ন থাকল্ডে:
আমাল্ডদর ইল্ডমইে করুি: sheccg.engagementactivity@nhs.net
FAQ শদখুি: www.sheffieldccg.nhs.uk টু যইটার: @NHSSheffieldCCG
শিসবুক: www.facebook.com/NHSSheffieldCCG
আমাল্ডদরল্ডক নেখুি: NHS Sheffield CCG, 722 Prince of Wales Road, Sheffield S9 4EU কে:
০১১৪ ৩০৫ ৪৬০৯

অেুগ্রি কত্রর আপোর প্রফতফিো বযক্ত করুে
আমরা জািল্ডত িাই শেনিল্ডে জরুনর পনরিেণা শসবা শথল্ডক আপিার কী প্রল্ড াজি ল্ডব; আপনি আমাল্ডদর প্রস্তানবত
নবকি সম্পল্ডকণ কী িাল্ডবি এবং ে র জুল্ডে পনরল্ডেবাগুল্ডোর সম্ভাবয পনরবতণ িসমূ সম্পল্ডকণ আপনি শকমি শবাি
করল্ডেি। প্রনতনি া িরমটি পূরর্ কল্ডর নেোঁল্ডে নবিামূল্ডেয আমাল্ডদরল্ডক পাঠিল্ড নদি। খাল্ডমর উপর শুিুমাে নেখুি
(ইংল্ডরনজ বে াল্ডতর অক্ষল্ডর) FREEPOST NHS SHEFFIELD CCG। শকাল্ডিা স্ট্যাল্ডম্পর প্রল্ড াজি শিই।
১. আপফে ফক মত্রে কত্ররে এই পফরবতশেগুত্রলা আপোর জরুফর শেবা প্রত্রোজে িত্রল আপফে শকাোে
োত্রবে তা জাোটা েিজ কত্রর ফদত্রেত্রে?
যাোঁ
িা
নিনশ্চত িই
২. আপফে ফক মত্রে কত্ররে শে স্থােীে কফমউফেটিত্রত অফধক জরুফর শেবা প্রদাে আপোর জরুফর
শেবা প্রত্রোজে িত্রল তা পাওোত্রক েিজ কত্রর শদত্রব?
যাোঁ
িা
নিনশ্চত িই
৩. আপফে ফক আপোর স্থােীে এলাকাে আত্ররকটি প্রযাকটিত্রে আপোর অযাপত্রেন্টত্রমন্ট শপত্রে খুফে
িত্রবে েফদ এর অেশ িে শে আপোত্রক আত্ররা দ্রুত শদখা িত্রব?
যাোঁ
িা
নিনশ্চত িই
আপোর েফদ একটি জরুফর GP অযাপত্রেন্টত্রমত্রন্টর প্রত্রোজে িে এবং এটি একটি দীঘশ ফদত্রের স্বাস্থয
েমেযার োত্রে েম্পফকশত ো িে, আপোত্রক ফেত্রনাক্ত শকাে স্থাত্রে শদখা িত্রব:
আমার স্থ্ািী এোকার GP প্রযাকটিস
িদণ াি শজিাল্ডরে াসপাতাল্ডে একটি জরুনর নিনকৎসা শকন্দ্র (ব স্কল্ডদর জিয) বা শেনিে নিেল্ডেিস
াসপাতাে (নেশুল্ডদর জিয)
শে শকািটি
৪. আপোর েফদ একটি জরুফর অযাপত্রেন্টত্রমন্ট প্রত্রোজে িে আপফে ফক ফদত্রের শবলা বা েন্ধ্যাে
শদখাত্রত িাওোটা অফধক েুফবধাজেক মত্রে করত্রবে?
নদল্ডির শবো
সন্ধযা
শে শকািটি
৫. শকাোে জরুফর শেবা প্রদাে করা িত্রব শে েম্পত্রকশ ফতেটি ফবকত্রির শকােটি আপোর পেত্রের?
নবকি ১ – ব স্কল্ডদর জিয িদণ াি শজিাল্ডরে াসপাতাল্ডে একটি জরুনর নিনকৎসা শকন্দ্র এবং নেশুল্ডদর
জিয শেনিে নিেল্ডেিস াসপাতাল্ডে একটি জরুনর নিনকৎসা শকন্দ্র।
নবকি ২ – িদণ াি শজিাল্ডরে াসপাতাল্ডে ােকা অসুস্থ্ ব স্ক ও নেশুল্ডদর জিয একটি একক জরুনর
নিনকৎসা শকন্দ্র এবং ােকা আঘাতপ্রাপ্ত নেশুল্ডদরল্ডক শেনিে নিেল্ডেিস াসপাতাল্ডের জরুনর নবিাল্ডগ
নিনকৎসা প্রদাি অবযা ত রাখা ল্ডব।

নবকি ৩ – ােকা অসুস্থ্ ব স্কল্ডদর জিয িদণ াি শজিাল্ডরে াসপাতাল্ডে একটি জরুনর নিনকৎসা শকন্দ্র

এবং নেশুল্ডদর জিয শেনিে নিেল্ডেিস াসপাতাল্ডে একটি জরুনর নিনকৎসা শকন্দ্র। িদণ াি শজিাল্ডরে
াসপাতাল্ডের A&E-শত ব স্কল্ডদর ােকা আঘাল্ডতর নিনকৎসাও করা ল্ডব।
৬. এই প্রস্তাবোে ফক এমে ফকেু আত্রে শেটির আপোর উপর অফধক ইফতবািক বা শেফতবািক
প্রভাব আত্রে এবং োকত্রল তা শকে?

৭. প্রস্তাফবত পফরবতশেগুত্রলা েম্পত্রকশ আপোর ফক আর শকাত্রো মন্তবয, উত্রেগ বা ধারো আত্রে?

েমতা ফেরীক্ষে - ঐফেক
আমরা আমাল্ডদর সকে কনমউনিটিল্ডক শসরা পনরল্ডেবা প্রদাি করনে তা নিনশ্চত করার জিয এবং আমরা আমাল্ডদর
কনমউনিটির শকাল্ডিা অংল্ডে জ্ঞাতসাল্ডর ববেময করনে িা তা নিনশ্চত করল্ডত নিল্ডনাক্ত তথযাবনে পাও া আমাল্ডদর
জিয গুরুত্বপূর্ণ। পনরসংখযািগত তথয প্রনতল্ডবদি করার সম শকাল্ডিা বযনক্তগত তথয প্রকাে করা ল্ডব িা এবং
তথয সুরক্ষা আইি অিুসাল্ডর সকে তথয সুরনক্ষত ও নিরাপল্ডদ রাখা ল্ডব।
এই তথয শগাপি রাখা ল্ডব এবং আপিাল্ডক সবগুল্ডো প্রল্ডশ্নর উত্তর প্রদাি করল্ডত ল্ডব িা, তল্ডব আপনি উত্তর প্রদাি
করল্ডে আমরা আপিার প্রনত শবে কৃ তজ্ঞ থাকল্ডবা।
অেুগ্রি কত্রর আপোর শপাস্টত্রকাত্রের প্রেম অংে আমাত্রদর বলুে (e.g. S৯, S৩৫)
অিুগ্র কল্ডর এখাল্ডি নেখুি

বেল্ডত িাই িা

আপোর ফলঙ্গ কী?
মন ো

পুরুে

বেল্ডত িাই িা

ফিজিা
জন্মকােীি আপনি শে নেল্ডের বল্ডে মল্ডি করা ল্ড নেে আপিার নেে পনরি নক তার শিল্ড নিন্ন?
যাোঁ
িা
বেল্ডত িাই িা
আপোর বেে কত?

বের

বেল্ডত িাই িা

আপোর শেৌে অফভত্রোজে কী?
উিকামী (উি
সমকামী িারী
নেে)
(সম নেে)
অিযািয অিুগ্র কল্ডর সুনিনদণ ি কল্ডর নেখুি
:
আপোর জাফতগত শপ্রক্ষাপট কী?
এফেে বা এফেে
কৃষ্ণাঙ্গ বা কৃষ্ণাঙ্গ
ফিটিে
ফিটিে
িীিা
আনিকাি
িারতী

কযানরবী

পানকস্তানি
অিযািয এনে
শপ্রক্ষাপল্ডটর
বেল্ডত িাই িা

অিযািয কৃ ষ্ণাে
শপ্রক্ষাপল্ডটর

সমকামী পুরুে
(সম নেে)

নবেমকামী
শেইট (নবপরীত নেে)
বেল্ডত িাই িা

ফমশ্র / একাফধক
শেতাঙ্গ
অেযােয
জাফত শগাে
এনে াি ও শেতাে
নব্রটিে
আরব
কৃ ষ্ণাে আনিকাি
নজপনস/পনরব্রাজক
ও শেতাে
কৃ ষ্ণাে কযানরবী
আইনরে
ও শেতাে
অিযািয নমশ্র /
অিযািয শেতাো
একানিক জানত
শপ্রক্ষাপল্ডটর
শপ্রক্ষাপল্ডটর
অিুগ্র অিয শকাল্ডিা জানত শগাে ল্ডে এখাল্ডি সুনিনদণ ি
অিযািয:
কল্ডর নেখুি

আপফে ফক আপোত্রক শকাত্রো ধমীে শগাষ্ঠীর মত্রে কত্ররে?
শবৌি
নিস্ট্াি
ইসোম
ইহুদী
িমণ শিই
বেল্ডত িাই িা

ন ন্দু
নেখ
অিযািয অিুগ্র কল্ডর সুনিনদণ ি
: কল্ডর নেখুি

আপফে ফক আপোত্রক প্রফতবন্ধ্ী মত্রে কত্ররে?
সমতা আইি ২০১০ বর্ণিা কল্ডর শে একজি বযনক্ত প্রনতবন্ধী ল্ডবি েনদ: ‘একজি বযনক্তর োরীনরক বা মািনসক
প্রনতবন্ধকতা থাল্ডক এবং তাল্ডদর বদিনন্দি স্বািানবক কােণকোপ িানেল্ড শিও ার শক্ষল্ডে উক্ত প্রনতবন্ধকতার
বাস্তব ও দীঘণল্ডম াদী প্রনতকূে প্রিাব থাল্ডক’
যাোঁ
িা
বেল্ডত িাই িা
িযাাঁ িত্রল, আপফে শকাে ধরত্রের প্রফতবন্ধ্ী? (প্রল্ডোজয সবক টিল্ডত টিক নিহ্ন নদি)
নেখি প্রনতবন্ধীতা/সমসযা
দীঘণ শম াা্দী অসুস্থ্তা বা স্বাস্থ্য
মািনসক স্বাস্থ্য অবস্থ্া
অবস্থ্া
োরীনরক বা িোর শক্ষল্ডে
শ্রবর্
দৃনি
সমসযা
বেল্ডত িাই িা
অিযািয:
অিুগ্র কল্ডর সুনিনদণ ি কল্ডর নেখুি

আপফে ফক কাউত্রক শেবা প্রদাে কত্ররে?
শেমি পনরবার, বন্ধু-বান্ধব, প্রনতল্ডবনি বা অিযািয বযনক্ত োরা অসুস্থ্, প্রনতবন্ধী বা োল্ডদর ব স্ক ও ার জিয
স া তার প্রল্ড াজি

।

যাোঁ

িা

বেল্ডত িাই িা

আপফে এই পরামত্রেশ র কো শকাোে শুত্রেত্রেে?
স্থ্ািী সংবাদপল্ডে
টু যইটার/শিসবুল্ডক
ওল্ড বসাইল্ডট
জিসিা

প্রকােয স্থ্াল্ডি নেিল্ডেল্ডট
মুল্ডখর কথা

ইল্ডমইল্ডে

অিযািয:

অিুগ্র কল্ডর সুনিনদণ ি কল্ডর নেখুি

এই িরমটি পূরর্ করল্ডত সম শদ ার জিয আপিাল্ডক িিযবাদ।

