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িংখযা আেোচশার টিষয় িমহূ  এেিএা আইেটমজ                          করণীয় িবষয় (এয্ককশ) 
 এড গত টমিেের টেটখত টিিরর এিং েয ি ে  াি  রা হেয়েছ তা পেে েশাশাশ 

• ওয়াটার টডিেপ�ার  খািার পাটশর েমটশশজ – িাির ারী পাটশর েমটশশ ট েশেছ এিং এি টরেিপশশ 
এটরয়ােত আেছ। িাংো এিং ইংেরিীেত টচ� ে ওয়া আেছ যােত েরাগীরা তা িাশেত পাের। 

• পটরচাে ে র  ডাইের�রে রজ টমিেে আমমশ – আমরা গত টমিেে অশেুরাা  েরটছোম েয আমরা 
চাই অ�ত এ িশ পটরচাে  টমিেে উপট�ত থাক  ট � তা িে�ও আিােরা তাঁরা টমিেে আেিশটশ। 
 
আফেরািা  েপর  ােছ িযাখযা  ের িেেেশ েয িছেরর এই িময়টা  ােির অতয� িযযতা থাে । েি 
পটরচাে ে র  ডাইের�রে রজিােথ  থা িেেেছ এিং তারঁা এট�েে টমিং  রার িশয তাটরখ খুিেছ, 
তাছাো এ�া টা  Attracta) এশ এইচ এি ইংেযাএ েথে  টমিেে উপট�ত থা ার আ�হ � াশ 
 েরেছ। যখশ তাটরখ ি  হেি আমরা তখশ েরাগীে র আমমর িাশােিা। 
 
এড আেরা িযাখযা  ের িেেেশ েয পটরচাে ে র  ডাইের�রে রজ এিং টিটপে র িশয টমিেে উপট�ত 
থা েে ভােো হয় তেি তা িি িময় আিশয  শয় ে শশা এই টমিং হেহ েরাগীে র িশয 

১। িাতীয় টপটপটি িেচতশতা ি�াহ  শযাশশাে টপটপটি এওেয়রেশি উই জ 
শী�ই হেত যােহ িাতীয়  টপটপটি  িেচতশতা ি�াহ  (শযাশশাে টপটপটি 
এওেয়রেশি উই জ। এটা ১ িশু েথে  ৬ িশু ২০১৫ পযর� চেেি। 

িাির ারী   ি�ােহ �াশীয়  মটুশির 
িা িশগেশর  টভতর �া�য এিং 
িু�থা া টিষেয় িেচতশতা িটৃ�র 
িশয এ ি অশ�ুােশর আেয়ািশ 
 রেি।    

২। িাির ারীেত টিটপর আিার েফরৎ আিা  টিটপ টাশরওভার এট  যা �যা িিজ 
েরাগীরা িাশেত েচেয়েছ ে শ ডাঃ শমরা িাির ারী েছেে চেে েগেছ।তাে রে  
িাশােশা হয়টশ েয েি চেে যােহ। ডা�ারে র আিা এিং চেে যাওয়া হেহ 
এ টা িটতয ােরর অটভভতা। 
 
��ঃ ভােোরা িিিময় চেে যায়, তাঁরা ট  িি  িাহাযয পােহ এিং 
ট ভােি আমরা ডা�ারে র �ায়ীভােি রাখেত পাটর? 
 
ডাঃ শমরা চেে েগেছ ডাঃ ওয়া াি ও চেে েগেছ, এটা এ টা উেেেগর 
টিষয়।  
 

টচট ৎি /ট�টশটশয়াশ  েের 
 টমজ টভতর ে াশ পটরিতর শ 
আিেে তা িাশােত িাির ারী েশািি 
েিাডর  িযিহার  রেি।  



 
 
িংখযা আেল্চশ্র িবষয় সমূহ (এেজ�্ আইেটম)                                                                          করণীয় িবষয় (এয্ককশ) 
  

•  । এড িেেেশ েয িাাারশত ডা�ারে র টফটরেয় আশা খুি  িশ 
টিেষশ  ের তরশ ডা�ারেডর। েিটশরভাগ ডা�াররা আেি 
েএেশর িাইের েথে , তার মােশ হেহ েযখােশ তাঁরা  াি  ের 
তার  াছা াটছ তাে র িািা টশেত হেি। তাে রে  অেশ  ট ছু 
মাটশেয় চেেত হেি। 

 
েরাগীরা িেে েয তাঁরা ডাঃ শমরাে  পছ�  ের এিং তাঁরা তার িশয 
অশেুরাা  রেত চায় েয েি টফের আিু । যখশ এ িশ শতুশ ডা�ার 
আেি এিং এ িশ ডা�ার চেে যায় এেত আ�যরয হওয়া উটচৎ শা – 
ট ভােি িাির ারী েরাগীে র েয ে াশ ারেশর পটরিতর েশর  থা িাশােি? 
 
এড িেেেশ, ডা�ার শমরা আর টফের আিেিশ শা এিং িযি�াপশা পযরােয় 
 মােশিমযা� েেেভেজ ট  হেি তা টশেয় েরাগীে র  েপর ট ছু িোর েশই, 
আমরা এ িশ ডা�ারে  আিার টফটরেয় আশেত পাটর শা। 
 
টচট ৎি /ট�টশটশয়াশ  েের টমজ টভতর ে াশ পটরিতর শ হেে তা 
িাশােশার িশয আমরা েরাগীে র েশািি েিাডর  িযিহার  রেত পাটর।  

 

 

৩। এযপয়�েম�
েরাগীরা েয এযপয়�েম� টিে�ম টশেয় ি�� শয় তা তারঁা � াশ  েরেছ। 
এ টা রটশ এযপয়�েমে�র িশয টতশ ি�াহ অেপপা  রেত হয়। �েতয  
ট েশর এপয়�েম� অেশ  েিশী পাওয়া যায় ট � যেথ� রটশ এযপয়�েম� 
পাওয়া যায় শা।  
 
এ িশ েরাগী িেেেশ েয েি মেশ  ের এটা ি  শা েয শাুমাা রটশ 
এযপয়�েম� পাওয়া যােছ শা িেে িররী এযপয়�েম� টশেত হেি। 
 
আফেরািা এর িযাখযা ট েয় িেেেশ েয এ ই িমেয় ডাঃ ওয়া ােির চেে 
যাওয়া এিং ডাঃ েশুার ছুিেত যাওয়া িাির ারীে   িশ অি�ার মোয েফেে 
ে য়। আমরা অেশ গটে এেি�ীে  অশেুরাা  েরটছ েো াম টিটপর 
 অ�ায়ী টিটপজ িশয ট �ূ ই�ার এর ছুির  ারেশ এেি�ীগটের িশয 
এ িশ টিটপ পাওয়া খুি  িশ হেয় পেে। 
 
আমাে রে   েয় িশ েো াম ডা�ার ট ছু েিশশ  রার টশ�য়তা ট েয়েছশ  
এিং আময়া তাে রে  েরেখটছ। এটা এ টা িামটয়  িমিযা। এট�ে েথে  
আমাে র যেথ� ডা�ার থা েি।  
 
��ঃ এ িশ েরাগী গত টমিেে েয ��  রা হেয়টছে েি এ ই ��  রে  
‘িাির ারীর ট  যেথ� িামথরয আেছ আেরা েরাগী েরটি�ার  রার?’ 
 
��ঃ এযপয়�েম� েপেত টতশ ি�াহ োেগ, এ ি  টমউটশি টহিােি 
আমাে র এখােশ ট   ম ডা�ার? 
 
��ঃ আমরা িাশেত চাই েয �টত এ িশ ডা�ােরর িশয  তিশ েরাগী? 
 

আফেরািা এখশও এেি�ীগটের 
িােথ েো াম ডা�ােরর টিষেয় 
 াি  ের যােছশ। 
 
 
 
আমরা ে খি েয আমাে র এখােশ 
ডা�ার  ম ট শা 
 
আমরা পটরচাে ে র  ডাইের�রজ 
িাশােিা েয ডাঃ শমরার চেে 
যাওয়া এিং এযপয়�েম� প�টত 
টশেয় েরাগীে র  প খুশী শশ। 
 
 
 
 
 
 
আমরা এ টা মযাপ এিং িময 
টচট ৎি /ট�টশটশয়াশে র ভুটম া 
এিং তাে র িময়িূচী টাটে্েয 
ট ি। 



আমাে র  থা ে ওয়া হেয়টছে আেরা ডা�ােরর ট �ূ িতর মােশ যারা আেছশ 
তাঁরা চেে যােহশ, আমরা এিশয অি�ূ� এিং অখুশী। 
 
 । এড িেেেশ েয েএেশর িাইেরর িাির ারীগটেেত এ ই পটরমাশ 
এযপয়�েমশ� ে ওয়া হয় এিং েরাগী্রা েয এযপয়�েম� পায় তা খুি ভােো 
ট �ূ টাওয়ার হযামেেল েি �া�য েিিার �েয়ািশীয়তা এ টু েিশী। অশয টিটপ 
িাির ারীগটের মত যাে র আমাে র িমাশ িংখয  েরাগী আেছ, আমাে র 
তাে র মতই িমাশ িংখয  ডা�ার আেছ এিং িমাশ পটরমাশ এযপয়�েম� 
আমরা ট েয় থাট । আমরা ট ভােি েিিা  িাটভর িজ � াশ  টর তা 
ি োেশার �েয়ািশ হেত পাের।   
 
আমরা ে খি েয আমাে র এখােশ ডা�ার  ম ট শা এিং আমরা 
পটরচাে ে র  ডাইের�রজ িাশােিা েয আপশারা অি�ূ� এিং অখুশী। 
 
ি ে েরাগীরা িাটশেয়েছ েয তাঁরা ২ শ�র রেমর টচট ৎিে র িযপাের 
অখুশী। 
 
��। আমরা এটা আেগও উে�খ  েরটছ। এযপয়�েম� ৈতরী  রার িময় 
েরাগীে র িাশােশা উটচৎ  ার িােথ তার এযপয়�েম�। েরাগীে র পছ� 
থা া উটচৎ েয তাঁরা এ িশ ডা�ারে  শা অশয ে াশ ট�টশটশয়াশে  
ে খােি। এ িশ েরাগী িেেেশ েয তার ২ শ�র রেমর ট�টশটশয়ােশর িােথ 
এযপয়�েম� টছে ট �ূ তাে  িো হে এ িশ ডা�ােরর িােথ আিার 
এযপয়�েম� িাশােত। 
 
এড িযাখযা  ের িেেেশ েয, এ িশ টফটিটশয়াশ এটি�যা� এ িশ ডা�ার 
অথিা শাির শয়। িারা ে শিযাপী ডা�ার  ম হওয়ােত, েরাগীরা যােত েিিা 
েপেত পাের তাই ির ার এে র �টশপর ট েয়েছ। তাঁরা েিশীরভাগ টিটশষই 
 রেত পাের ট �ূ ে�িট�পশশ ট েত পাের শা। 
 
েরাগীরা িময ট�টশটশয়াশে র ভূটম া এিং তাে র  ােির িময়িূচী উে�খ 
 ের এ টা মযযপ ট েত অশেুরাা  েরেছ। 
 

৪। েশািিেিাডর  
েরাগীরা পরামশর ট েয়েছশ েয তাঁরা চাশ েযশ েরাগীে র  প টমিং িাটতে 
  যাশেিেজ হেে তা এিং অশযাশয টপটপটি টমিেের তাটরখগটে  
েশািিেিােডর  টাটেেয় ে ওয়া হয়। 
 
এড িেেেশ েয যখশই পটরচােে রা  ডাইের�রজ টমিেের তাটরখ টশট�ত 
 রেি, আমরা তখশ েপা�ার টাটেেয় ট ি। উটশ আেরা িেেেশ েয এই 
 েপর িশয আমাে র আেরা েরাগী আশার �েয়ািশ এিং আমরা আমাে র 
 েপর  ােছ িাহাযয চাই অশযে র মােে এ থা ছটেেয় ট েত এিং অশযে র 
টমিেে আিেত উৎিাহ ট েত।   

 

৫। আেোচশার অশযাশয টিষয় 
 
েটটেেফাশ 
েরাগীরা িযি�াপশা টমে   মযেশিমযা�জ িাশাে েয েটটেেফােশর োইশগটে 
ি মত  াি  রেছ শা। ি ােে যখশ তাঁরা িাির ারীেত েফাশ  ের এিং 
যখশ  থা িোর িশয িাংো িা ইংেরিী েিেছ েশয় তারপর োইশ িারিার 
 াটেত থাে । 

আফেরািা ি ােে �থেমই 
েটটেেফােশর টিষয়ি ে খেি। 
 
 
 
 
 



তাঁরা িাশােেশ েয তাঁরা টরেিপশশ �াফে র িাটশেয়েছশ এিং তারা 
িেেটছেেশ িযাপারটা ে খেিশ ট �ূ িমিযা এখেশা আেছ। 
 
আফেরািা  পে  আ�য  রেেশ েয উটশ �াফে র িােথ  থা িেেিশ এিং 
িররী টিষয় টহিােি এটার িযি�া টশেি। 
 
মযােশিােরর িাপাৎ পাওয়া 
 
এ িশ েরাগী িেেেশ েয েি মযােশিােরর িাপাৎ পায় শা  ারশ মযােশিার 
িিিময় টমিেে থাে । 
 
আফেরািা িেেেশ েয েি টমিংগটেেত িযয টছে এিং তাে  শা পাওয়ার 
িশয পমা চাইেেশ। আফেরািা েরাগীে র িাশােেশ েয তার অশপুট�টতেত 
েরাগীরা িিিময় েহশার িােথ  থা িেেত পাের; েহশা এখশ টরেিপশশ 
মযােশিার এিং তাে র েয ে াশ �� এিং িমিযা িমাাােশ িাহাযয  রেত 
পাের। 
 
টয়েেট 
েরাগীরা অশেুরাা  রেেশ টয়েেেট এ টা িগ অথিা পট ে ওয়ার িশয। 
টয়েেট িযিহার  রার পর োায়া এিং পটর�ার  রার িশয এটা এ টা 
 ােচারাে  িাং�ৃটত জ চাটহ া। 
 
আফেরািা এই িযপারি ে খেিশ। 
 
িা�াে র িুটিাাট  এিং েখেশা 
এ িশ েরাগী যখশ িা�ারা িাির ারীেত আেি তখশ তাে র িশয ট ছু েখেশা 
এিং িই রাখার অশেুরাা   েরেছশ। ে ােশা ে ােশা িময় েরাগীে  ডা া 
পর ্য� অেশপশ অেপপা  রেত হয় এিং িা�াে রে  িযয রাখেত 
অটভভাি ে র িশয এটা এ টা ভােো উপায় হেি।  
 
িতর মােশ েয েখেশা আেছ েিগটে েশাংরা। আপটশ ট  এগটে পটর�ার  রার 
টিষয়ি ে খেত পােরশ? 
 
এড েরাগীে র টিেেি  রেেশ েয যট  তাে র  ােছ থাে  অথিা তারঁা 
 াউে  িােশ যাে র েখেশা আেছ েযগটে তাঁরা িাির ারীে   াশ  রেত 
পাের। তাছাো যট  তাে র  ােছ িই এিং ি ুেশল ফ থাে  তাহেে িাির ারী 
খুি খুশী হেয় েিগটে টশেত রািী আেছ। 
 
আমরা েশািিেিােডর  এ টা েপা�ার টাটেেয় ট ি যােত অশযাশয েরাগীরা 
ে খেত পাের এিং িই এিং েখেশা  াশ  রেত পাের। 
 
েরাগীরা আেরা অশেুরাা  রেেশ েয িটভ েযশ ছাো থাে । েরাগীরা যখশ 
অেপপা  ের তখশ এটা েরাগীে র এিং িা�াে র িযয রাখেত িাহাযয  রেত 
পাের।  
 
এড িেেেশ েয �া�য টিষয়   েহেথ ইশফরেমশশজ তথয েটটেটভশেশ 
পাওয়া যায় ট শা তা িাির ারী ে খেি। এটা টশপামেূ  হেি যা িাাারর 
িটভ েথে  ভােো হেি। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
আফেরািা েরাগীে র িশয িগ 
রাখার টিষয়ি ে খেি। 
 
 
 
 
 
আফেরািা িই এিং িই এর 
েশল ফ  াশ  েডােশশশজ পাওয়ার 
িশয এ টা েপা�ার ৈতরী  রেি। 



 
 
ভয্শন্াড  
টাওয়ার হযামেেটে  ঊশটাশটা ভযাশগােডর র এ ি টহিােি েিেছ েশওয়া 
হেয়েছ, যা  মটুশিেত �া�য েিিার টিটভ� শতুশ মেডে � শরশ  রেি।এই 
শতুশ �া�য েিিা মেডেগটে িাতীয়ভােি �াাাশয পােি এিং ি�ূশর িারার 
েরাগীে র িশয এ  শতুশ েিিার �িতর শ  রেি। 
 
 য়া  ের শীেচর টেং `ি ে খুশ। 
http://www.healthwatchtowerhamlets.co.uk/news/tower-hamlet-to-
lead-the-way-with-new-models-of-care/ 
  

   
 পরিত� টমিেের তাটরখ 
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