েপেশ� পারিটিসেপশন �প (িপিপিজ
১২.০৩.১৫ তািরেখ েহায়াইটচয্ােপেলেহল্
থ েস�াের অনুি�ত
িমিটে�র িলিখত িববর
উপি�ত িছেলনঃ
এড েরােযন (েচয়ার)
আফেরাজা আখতার (িমিনটস/িববরন)
১৪৮৩০, ৯৪০৪, ৪৪৩৬, ৭০৯৭,৩০৮৯, ৬৪৩,
১২৫৯৬, ১৬২১, ২৫৪৪, ৮৮৪০, ৭৮৪৫, ১৪৯২১,
১১৫৩

অনুপি�িতর জনয্ দুখ �কাশ
তােরক রাদওয়ান
হাসনাইন আ�াসী
সংখয্

ডাইের�র অব েপেশ� এ�িপিরেয়�, এনেগজময্া� এ� কিমউিনি
�য্াকিটময্ােনজা
উপি�ত েরাগীবৃ�

পিরচালক (ডাইের�র)
পিরচালক (ডাইের�র)

আেলাচনার িবষয় সমূহ (এেজ�া আইেটম)
করণীয় িবষয় (এয্াকশ)
এড গত িমিটে�র িলিখত িববরণ এবং েয সকল কাজ করা হেয়েছ তা পেড় েশানা
• ওয়াটার িডসেপ�ার (খাবার পািনর েমিশন) – সাজর্ারী পািনর েমিশন িকেনেছ এবংএিট িরেসপশন
এিরয়ােত আেছ। বাংলা এবং ইংেরজীেত িচ� েদওয়া আেছ যােত েরাগীরা তা জানেত পাের।
• পিরচালকেদর (ডাইের�রেদর) িমিটে� আম�ন– আমরা গত িমিটে� অনুেরাধ কেরিছলাম েয আমরা
চাই অ�ত একজন পিরচালক িমিে� উপি�ত থাকুক ি� তা সে�ও আবােরা তাঁরা িমিটে আেসনিন।
আফেরাজা �েপর কােছ বয্াখয্া কের েলন েয বছেরর এই সময়টা কােজর অতয্� বয্�তা থােক। ে
পিরচালকেদর (ডাইের�রেদর)সােথ কথা বেলেছ এবং তাঁরা এি�েল িমিটং করার জনয্ তািরখ খুজেছ
তাছাড়া এ�াকটা (Attracta) এন এইচ এস ইংলয্� েথেক িমিটে� উপি�ত থাকা আ�হ �কাশ
কেরেছ। যখন তািরখ িঠক হেব আমরাতখন েরাগীেদর আম�ণ জানােবা।
এড আেরা বয্াখয্া কের বলেলন েয পিরচালকেদরডাইের�রেদর) এবং িজিপেদর জনয্ িমিট উপি�ত
থাকেল ভােলা হয় তেব তা সব সময় আবশয্ক নয় েকননা এই িমিটং হে� েরােদর জনয

১।

জাতীয় িপিপিজ সেচতনতা স�াহ (নয্াশনাল িপিপিজ এওেয়রেনস উই)
শী�ই হেত যাে� জাতীয় িপিপিজ সেচতনতা স�াহ (নয্াশনা িপিপিজ
এওেয়রেনস উইক)। এটা ১ জুন েথেক ৬ জুন ২০১৫ পযর্ চলেব।

২।

সাজর্ারীেত িজিপরআবার েফরৎ আসা (িজিপ টানর্ওভার এট দয্া �য্াক
েরাগীরা জানেত েচেয়েছ েকন ডাঃ শমর্া সাজর্ারী েছেড় চেল েগ।তােদরেক
জানােনা হয়িন েয েস চেল যাে�। ডা�ারেদর আসা এবং চেল যাওয়া হে�
একটা সিতয্কােরর অিভ�তা
��ঃ ভােলারা সবসময় চেল যায়, তাঁরা িক সিঠক সাহাযয্ পাে� এব
িকভােব আমরা ডা�ারেদর �ায়ীভােব রাখেত পাির?
ডাঃ শমর্া চেল েগেছ ডাঃ ওয়াকাস ও চেল েগেছ, এটা একটা উে�েগর
িবষয়।

সাজর্ারী ঐ স�ােহ �ানীয়কমুিনিট
বা জনগেনর িভতর �া�য্ এবং
সু�থাকা িবষেয় সেচতনতা বৃি�র
জনয্একিট অনু�ােনর আেয়াজন
করেব।
িচিকৎসক/ি�িনিশয়ান দেলর
(টীম) িভতর েকান পিরবতর্
আসেল তা জানােত সাজর্ারী েনাস
েবাডর্ বয্বহার করেব

সংখয্ আেলাচনার িবষয় সমূহ (এেজ�া আইেটম)
•

করণীয় িবষয় (এয্াকশ)

ক। এড বলেলন েয সাধারনত ডা�ারেদর িফিরেয় আনা খুব কিঠন
িবেষশ কের তরন ডা�ারেডর। েবিশরভাগডা�াররা আেস
ল�েনর বাইের েথেক, তার মােন হে� েযখােন তাঁরা কাজ কের
তার কাছাকািছ তােদর বাসা িনেত হেব। তােদরেক অেনক িকছু
মািনেয় চলেত হেব।

েরাগীরা বলল েয তাঁরা ডাঃ শমর্ােক পছ� কের এবং তাঁরা তার জনয
অনুেরাধ করেত চায় েয েস িফের আসুক। যখন একজন নতু ন ডা�ার
আেস এবং একজন ডা�ার চেল যায় এেত আ�যর্য্ হওয়া উিচৎ ন–
িকভােব সাজর্ারী েরাগীেদর েয েকান ধরেনর পিরবতর্েনর কথা জানাে
এড বলেলন, ডা�ার শমর্ আর িফের আসেবন না এবং বয্ব�াপনা পযর্া
(মােনজময্া� েলেভল) িক হেব তা িনেয় েরাগীেদর �েপর িকছু বলার েনই,
আমরা একজন ডা�ারেক আবার িফিরেয় আনেত পাির না।
িচিকৎসক/ি�িনিশয়ান দেলর(টী) িভতর েকান পিরবতর ্ন হেল তা
জানােনার জনয্আমরা েরাগীেদর েনািটস েবাডর্ বয্বহার করেত পাি
৩।

এয্পয়�ে�
েরাগীরা েয এয্পয়�ে� িসে�ম িনেয় স�� নয় তা তাঁরা �কাশ কেরেছ।
একটা রটীন এয্পয়ে�র জনয্ িতন স�াহ অেপ�া করেত হয়। �েতয্
িদেনর এপয়�েম� অেনক েবশী পাওয়া যায় িক� যেথ� রটীন এয্পয়�
পাওয়া যায় না।

আফেরাজা এখনও এেজ�ীগিলর
সােথ েলাকাম ডা�ােরর িবষেয়

একজন েরাগী বলেলন েয েস মেন কের এটা িঠক ন েয শধুমা� রট
এয্পয়�ে� পাওয়া যােছ না বেল জররীএয্পয়�ে� িনেত হেব।

আমরা েদখব েয আমােদর এখােন
ডা�ার কম িকনা

আফেরাজা এর বয্াখয্া িদেয় বলেলন  একই সমেয় ডাঃ ওয়াকােসর চেল
যাওয়া এবং ডাঃ লুনার ছু িটেতযাওয়া সাজর্ারীেক কিঠন অব�ার মেধয্ েফ
েদয়। আমরা অেনকগিল এেজ�ীেক অনুেরাধ কেরিছ েলাকাম িজির
(অ�ায়ী িজিপ) জনয্ িক�ূ ই�ার এর ছুিটর কারেনেজ�ীগিলর জনয
একজন িজিপ পাওয়া খুব কিঠন হেয় পেড়

আমরা পিরচালকেদর (ডাইের�র)
জানােবা েয ডাঃ শমর্র চেল
যাওয়া এবং এয্পয়�ে� প�িত
িনেয় েরাগীেদর �প খুশী নন।

কাজ কের যােছন।

আমােদরেক কেয়কজন েলাকাম ডা�ার িকছু েসশন করার িন�য়তা িদেয়েছন
এবং আময়া তােদরেক েরেখিছ। এটা একটা সামিয়ক সমসয্া। এি�ল েথেক
আমােদর যেথ� ডা�ার থাকেব।
��ঃ একজন েরাগী গত িমিটে� েয �� করাহেয়িছল েস একই �� করল
‘সাজর্ারীর িক যেথ� সাথর্য্ আেছ আেরা েরাগী েরিজ�ার করা’
��ঃ এয্পয়�ে� েপেত িতন স�াহ লােগ, একিট কিমউিন িহসােব
আমােদর এখােন িক কম ডা�ার?
��ঃ আমরা জানেত চাই েয �িত একজন ডা�ােরর জনয্ কতজন েরাগী

আমরা একটা ময্াপ এবং সম�
িচিকৎসক/ি�িনিশয়ানেদর ভু িমকা
এবং তােদর সময়সূচী টাি�্েয
িদব।

আমােদর কথা েদওয়া হেয়িছল আেরা ডা�ােরর িক�ূ বতর ্মােন যারা আেছন
তাঁরা চেল যাে�ন, আমরা এজনয্ অস�ূ� এবং অখুশী
ক। এড বলেলন েয ল�েনর বাইেরর সাজর্ারীগেত একই পিরমান
এয্পয়�েমন� েদওয়া হয় এবং েরাগী্রা েয এয্পয়�েম� পায়  খুব ভােলা
িক�ূ টাওয়ার হয্ামেলেস �া�য্ েসবার েয়াজনীয়তা একটু েবশী। অনয্ িজিপ
সাজর্ারীগিলর মত যােদর আমােদর সম সংখয্ক েরাগী আেছ, আমােদর
তােদর মতই সমান সংখয্ক ডা�ারআেছ এবং সমান পিরমান এয্পয়�ে�
আমরা িদেয় থািক। আমরা িকভােব েসবা (সািভর ্স �দান কির তা
বদলােনার �েয়াজন হেত পাের।
আমরা েদখব েয আমােদর এখােন ডা�ার কম িকনা এবং আমরা
পিরচালকেদর (ডাইের�র) জানােবা েয আপনারা অস�ূ � এবং অখুশী।
সকল েরাগীরা জািনেয়েছ েয তাঁরা ২ ন�র রেমর িচিকৎসেকর বয্পাে
অখুশী।
��। আমরা এটা আেগও উে�খ কেরিছ। এয্পয়�ে� ৈতরী করার সময়
েরাগীেদর জানােনা উিচৎ কার সােথ তার এয্পয়�ে�। েরাগীেদর পছ�
থাকা উিচৎ েয তাঁরা একজন ডা�ারেক না অনয্ েকান ি�িনিশয়ানেক
েদখােব। একজন েরাগী বলেলন েয তার ২ ন�র রেম ি�িনিশয়ােনর সােথ
এয্পয়�ে� িছল িক�ূ তােক বলা হল একজন ডা�ােরর সােথ আবার
এয্পয়�ে� বানােত।
এড বয্াখয্া কের বলেলন েয, একজন িফিজিশয়ান এিস�য্া� একজন ডা�
অথবা নাসর্ নয়। সারা েশবয্াপী ডা�ার কম হওয়ােত, েরাগীরা যােত েসবা
েপেত পাের তাই সরকার এেদর �িশ�ণ িদেয়েছ। তাঁরা েবশীরভাগ িজিনষই
করেত পাের িক�ূ ে�সি�পশন িদেত পাের না।
েরাগীরা সম� ি�িনিশয়ানেদর ভূ িমকা এবং তােদর কােজর সময়সূচী উে�খ
কের একটা ময্য্প িদেত অনুেরাধ কেরে
৪।

েনািটেবাডর
েরাগীরা পরামশর্ িদেয়েছন েয তাঁরা চান েযন েরাগীেদর �প িমিটং বািত
(কয্ানেসল) হেল তাএবং অনয্ান িপিপিজ িমিটে�র তািরখগিল
েনািটসেবােডর্ টাি�েয় েদওয়া হ
এড বলেলন েয যখনই পিরচালেকরা (ডাইের�র) িমিটে�র তািরখ িনি�ত
করেব, আমরা তখন েপা�ার টাি�েয় িদব। উিন আেরা বলেলন েয এই

৫।

�েপর জনয্ আমােদর আেরা েরাগী আনার �েয়াজন এবং আমরা আমােদর
�েপর কােছ সাহাযয্ চা অনয্েদর মােঝ একথা ছিড়ে িদেত এবং অনয্েদর
িমিটেঙ আসেত উৎসাহ িদেত।
আেলাচনার অনয্ানয্ িব
েটিলেফান
েরাগীরা বয্ব�াপনা টীমেক (ময্েনজময্া�) জােয েটিলেফােনর লাইনগিল
িঠকমত কাজ করেছ না। সকােল যখন তাঁরা সাজর্ারীেত েফান কের এব
যখন কথা বলার জনয্ বাংলা বা ইংেরজী েবেছ েনয় তারপ লাইন বারবার
কাটেত থােক।

আফেরাজা সকােল �থেমই
েটিলেফােনর িবষয়িট েদখেব

তাঁরা জানােলন েয তাঁরা িরেসপশন �াফেদর জািনেয়েছন এবং তারা
বেলিছেলন বয্াপারটা েদখেবন িক�ূ সমসয্া এখে আেছ।
আফেরাজা �পেক আ�� করেলন েয উিন �াফেদর সােথ কথা বলেবন এবং
জররীিবষয় িহসােব এটার বয্ব�া িনে।
ময্ােনজােরর সা�াৎ পাওয়
একজন েরাগী বলেলন েয েস ময্ােনজােরর সা�াৎ পায় না কারন ময্ােনজা
সবসময় িমিটেঙ থােক
আফেরাজা বলেলন েয েস িমিটংগিলেত বয্� িছল এবং তােক না পাওয়
জনয্ �মা চাইেলন। আফেরাজা েরাগীেদর জানােলন েয তার অনুপি�িতেত
েরাগীরা সবসময় েহনার সােথ কথা বলেত পাের; েহনা এখন িরেসপশন
ময্ােনজার এবং তােদর েয েকান �� এবং সমসয্া সমাধােন সাহাযয্ কর
পাের।
টয়েলট
েরাগীরা অনুেরাধ করেলন টয়েলেট একটা জগ অথবা পট েদওয়ার জনয্।
টয়েলট বয্বহার করার পরেধায়া এবং পির�ার করার জনয্ এটা একটা
কালচারাল (সাং�ৃ িতক) চািহদা।

আফেরাজা েরাগীেদর জনয্ জগ
রাখার িবষয়িট েদখেব

আফেরাজা এই বয্পারিট েদখেব
বা�ােদর সুিবধািদ এবং েখলনা
একজন েরাগী যখন বা�ারা সাজর্ারীেত আেস তখন তােদর জনয্ িকছু েখলন আফেরাজা বই এবং বই এর
েশলফ দান (েডােনশন) পাওয়ার
এবং বই রাখার অনুেরাধ কেরেছন। েকােনা েকােনা সময় েরাগীেক ডাকা
জনয্ একটা েপা�ার ৈতরী করেব
পর্ ্� অেন�ন অেপ�া করেত হয় এবং বা�ােদরেক বয্� রাখেত
অিভভাবকেদর জনয্ এটা একটা ভােলা উপায় হেব
বতর ্মাে েয েখলনা আেছ েসগি েনাংরা। আপিন িক এগি পির�ার করার
িবষয়ি েদখেত পােরন?
এড েরাগীেদর িজেঙস করেলন েয যিদ তােদর কােছ থােক অথবা তাঁরা
কাউেক জােন যােদর েখলনা আেছ েযগিল তাঁরা সাজর্ারীেক দান করে
পাের। তাছাড়া যিদ তােদর কােছ বই এবং বুকেশল্
ফ থােক তাহেল সাজর্ারী
খুব খুশী হেয় েসগিল িনেত রাজীআেছ।
আমরা েনািটসেবােডর্ একটা েপা�ার টাি�েয় িদব যােত অননয্ েরাগীরা
েদখেত পাের এবং বই এবং েখলনা দান করেত পাের।
েরাগীরা আেরা অনুেরাধ করেলন েয িটিভ েযন ছাড়া থােক। েরাগীরা যখন
অেপ�া কের তখন এটা েরাগীেদর এবং বা�ােদর বয্� রাখেত সাহাযয্ করে
পাের।
এড বলেলন েয �া�য িবষয়ক (েহলথ ইনফরেমশন) তথয েটিলিভশেন
পাওয়া যায় িকনা তা সাজর্ার েদখেব। এটা িশ�ামূলক হেব যা সাধারণ
িটি েথেক ভােলা হেব।

ভয্ানগাড
টাওয়ার হয্ামেলটে ঊনি�শটা ভয্ানগােড র একি িহসােব েবেছ েনওয়া
হেয়েছ, যা কমুিনিটে �া�য েসবার িবিভ� নতু ন মেডল �দশর্ করেব।এই
নতু ন �া�য েসবা মেডলগি জাতীয়ভােব �াধানয পােব এবং স�ূনর বারার
েরাগীেদর জনয এক নতু ন েসবার �বতর ্ করেব।
দয়া কের নীেচর িলংক`ি েদখুন।
http://www.healthwatchtowerhamlets.co.uk/news/tower-hamlet-tolead-the-way-with-new-models-of-care/
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