১৮/১২/১৪ তারিখে হোয়াইটচ্যাখেল হেলথ্ হেন্টাখি অনুরিত
রিরটখেি েংরিপ্ত রিিিণ
উেরিত
এড হিাখেন (হচ্য়াি)
আফখিাো আেতাি (রিরনটে/রিিিণ))
৬৪৩, ২৫৪৪, ৭০৯৭, ৭৮৪৫, ৪৪৩৬, ৯৪০৪,
২৩৭৮৬, ২৪১০৪, ১৬২১,

অনুেরিরতি েন্য িিাপ্র্ার্থী
তাখিক িাদওয়ান
োেনাইন আব্বােী
নং

রিরটখে আখলাচ্নাি রিষয়েূরচ্

ডাইখিক্টি অফ হেখেন্ট এক্সরেরিখয়ন্স, এখেেখিন্ট এযান্ড করিউরনরট
প্র্যাকরটে িযাখনোি
যািা (খিাগী) রিরটখে উেরিত রিখলন

ডাইখিক্টি
ডাইখিক্টি
রক কিা েখি
(এযাকেন)

এড গতিাখিি রিরটখেি েংরিপ্ত রিিিণ এিং আিিা হে অনুযায়ী রক রক কাে কখিরি তা আখলাচ্না কখিন
.
 ওয়াটাি রডখেন্সাি (োিাি োরনি হিরেন) – আিিা রিরিন্ন হকাম্পারন, যািা এই োতীয় হিরেন েিিিাে কখিন,
তাখদি োখর্ হযাগাখযাগ কখি এই হিরেখনি িুলয োনাি হচ্ষ্টা কিখি। আিিা আো কিরি হয োনুয়ািী িাখেি প্র্র্ি
রদখক এই হিরেন িোখনা েখি।
 হিাগীিা চ্ান হয ‘িাই ওখয়’ এি েন্য কিথোলা (ওয়াকথেে) অনুরিত হোক – তারিে গুরল আিাখদি হনারটে হিাখডথ
টাোখনা েখি এিং রলফখলট রিতিণ কিা েখি। আিিা হচ্ষ্টা কিি আগারি িেখেি (র্প্র্ং) প্র্র্ি রদখক তা কিখত োিি।
 এ রট হিরডকখেি ডাইখিক্টিখদিখক হেখেন্ট গ্রুে রিরটখে উেরিত র্াকখত েখি –ডাাঃ িাদওয়ান এিং ডাাঃ োেনাইখনি
োখর্ হিাগীিা যর্াক্রখি িেলিাি ও িুধিাখি হদো কিখত োিখিন। তাাঁিা তেন োেথািীখত উেরিত র্াকখিন।
আগািীখত হয রিরটং গুরল েখি তাি একরটখত - হফব্রুয়ািীি হেখষি রদখক অর্িা িাচ্থ িাখেি প্র্র্ি রদখক – এ রট
হিরডকখেি একেন ডাইখিক্টিখক উেরিত র্াকাি িযিিা কিি।
 হেখেন্ট গ্রুে রিরটখেি তারিে – প্র্রত ২ িাে েিেি রিরটখেি েন্য তারিে রিক কিা েখি এিং হেটা রিরটং হেষ েওয়াি
েি কিা েখি। তারিে এিং রিরটখেি েংরিপ্ত রিিিণ েিিরতথ রিরটখেি ২ েপ্তাে আখগ োরিখয় হদওয়া েখি।
 রিরটখেি েংরিপ্ত রিরিিণ (রিরনটে) – রিরটখেি েংরিপ্ত রিিিণগুরল এই েংিাি েযি (রেরনয়ি) োটথনািখদি কাখি
োিাখনা েয় যাখত তাাঁিা আিাখদি হিাগীখদি চ্ারেদা েম্পখকথ েখচ্তন র্াকখত োখিন। যািা এই রিরটখে অংেগ্রেন
কখিনরন তাাঁখদিখক োনাখনাি েন্য রিরনটে গুরল হনারটে হিাখডথও টারেখয় িাো েয়।
 িাোরল ডাক্তাখিি েন্য অনুখিাধ – একেন িাোরল ডাক্তাখিি েন্য হিাগীিা অনুখিাধ কখিখিন। এ রট হিরডকে ডাাঃ
নারফেখক রনখয়াগ কখিখি রযরন অখক্টািি িাখেি িাঝািারঝ হর্খক দারয়ত্ব োলন কিখিন। রডখেম্বি িাখেি হেখষি রদখক
রতরন চ্খল যাখিন। তাাঁি িদরল রেোখি আখিকেন িাোরল ডাক্তািখক এ রট হিরডকে রনখয়াগ কখিখি। ডাাঃ তারিক েক
োনুয়ািী িাে হর্খক কাে শুরু কিখিন এিং রতরন েপ্তাখে ২রট হেেন কিখিন।
 িরেলা ডাক্তাি – আিাখদি একিাত্র িরেলা ডাক্তাি ডাাঃ লুনাি োখর্ এযােখয়ন্টখিন্ট হেখত হিাগীখদি েিেযা েয়।
িরেলা হিাগীখদি সুরিধাি েন্য আিিা ডাাঃ গযাখলরন্সয়াখক, রযরন িুধিাি রদন কাে কখিন, আিাখদি োেথািীখত রনয়রিত
িাখি হিখেরি এিং একই োখর্ িখয়খিন হেইন ব্ল্যাক রযরন ‘অন দা হড হেখেন্ট’ হদখেন (খযরদন অনুখিাধ কিা েখি হেই
রদনই হিাগী হদোি িযিিা)।
 ডাাঃ লুনাি োখর্ এযােখয়ন্টখিখন্টি চ্ারেদা – হিাগীিা অনুখিাধ কখিখিন হয ডাাঃ লুনাি এযােখয়ন্টখিন্টগুরলি অখধথক
েওয়া উরচ্ৎ ‘প্র্ী-িুকড’ িা আখগ হর্খক িুক কিা এিং িারক অখধথক েখি ‘অন দা হড’ িা একই রদখন োওয়া যায় এিন,
হযটা আিিা ইরতিখধযই কিা শুরু কখিরি।

নং
1

রক কিা েখি
(এযাকেন)
হোেযাল রিরডয়া িা োিারেক িাধযি
আিিা রচ্োিািনা
একরট অনলাইন হফািাি এি েন্য হিাগীখদি েি হর্খক অনুখিাধ এখেখি। যািা যািা এই িযাোখি আগ্রেী কখি হদেি রকিাখি
তাাঁখদি কাখিা কাখিা ইখিইল এযাখেে আফখিাোি কাখি আখি। হিাগীিা চ্ান হয আফখিাো এই এি িযিিা কিা যায়
হফািাখিি িযিিা কখিন। োিারেক িাধযখি হফািাি িযিোি কখি োোি োোি িানুষ এখক অেখিি এিং রকিাখি
োখর্ হযাগাখযাগ কখিন।
ইখিইল করিউরনরট
গখে হতালা যায়।
রকিু হিাগী আখিন যাখদি ইখিইল হনই - এই রিষয়রটও তু খল ধিা েখয়খি। এই দুই দখলি রিতখিই আলাে
আখলাচ্না এিং রচ্ো িািনাি আদান প্র্দান েওয়াটা িাখলা এিং উিয় দল হর্খক দুইেন কখি প্র্রতরনরধ
আিাখদি হেখেন্ট গ্রুখেি েিায় তাাঁখদি আখলাচ্নাি রিষয়গুরল তু খল ধিখিন।
রিরটখে আখলাচ্নাি রিষয়েূরচ্

২
এনএইচ্এে
হিাগীখদি িতািত, এনএইচ্এে ইংলযান্ড হক োোযয
কিখি
১লা রডখেম্বি ২০১৪ হর্খক এই এফএফরট িযিিারট েকল রেরে োেথািীখত চ্ালু কিা েখয়খি। এই িযিিাি
িাধযখি, একই ধিখনি হেিা িা রচ্রকৎো
, হিাগীিা তাখদি আত্মীয়বজনেন িা িধুবুিাধুবখিি
কাখি এই োেথািীি োরিথেখক সুোরিে কিখিন রকনা তা োনখত চ্াওয়া েখি। তাি িাখন আিাখদি
োেথািীি োখর্ রনিরধুবত (খিরেস্টাডথ) প্র্খতযক হিাগী েেখেই হেিাি িান রনখয় তাাঁখদি িতািত রদখত
োিখিন এিং এখত কখি োেথািী তাখদি হিাগীখদি চ্ারেদা আখিা িালিাখি িুঝখত োিখি ও হেিাি িান
আখিা উন্নত কিখত েিি েখি।
হিে কখয়কটা োেথািী এই রিষখয় লীফখলট হদওয়া শুরু কখি
েখি।

এিং এটা োেোতাল গুরলখতও কিা

প্র্শ্নাঃ
ঊত্তিাঃ অল্ডখগইট এলাকায় আখিা িে একরট োয়গায় এই োেথািী িানােি কিাি েরিকল্পনা কিা েখে।
তাি িাখন, হ্যা, আখিা হিাগী হনওয়াি িিতা আিাখদি আখি। আখিা ডাক্তাি রনখয়াগ কিখত েখল আখিা
িে োয়গাি প্র্খয়ােন। আিিা আো কিরি আগািী ২ িিখিি িখধয নতু ন োয়গায় হযখত োিখিা।
োেথািীি িান েরিিতথন আখিা তাোতারে কিাি েন্য এই রিষখয় আিাখদি হিাগীখদি িত প্র্কাখেি
অরধকাি আখি।
৩

হটরলখফাহনি িযাখেে
হটরলখফাখন হয িযাখেে হোনা যায় হে িযোখি, আফখিাো আিাখদি হিাগীখদি িতািত োনখত হচ্খয়িন।
হিাগীিা আফখিাোখক িখলখিন হয িযাখেে হিেী লম্বা।

৪

প্র্খেক্ট হেলথ্ স্ক্রীরনং
এড হিাগীখদিখক িখলখিন হয হেলথ্ স্ক্রীরনং নািক একরট প্র্খেক্ট হোয়াইটচ্যাখেখল কিা েখি। এই প্র্খেক্ট
েরিচ্ালনা কিখিন ডাাঃ হচ্ৌধুরি রযরন এ রট হিরডকখেি একেন েরিচ্ালক (ডাইখিক্টি) এিং িুেরলি
কাউরন্সল অফ রেখটন। এই রিষখয় আখিা তর্য হদওয়াি েন্য ২৯হে োনুয়ািী রিকাল ৫ টা ৩০ রিরনখট
আিাখদি োেথািীখত একরট রিরটে অনুরিত েখি। এই প্র্খেক্ট হকন কিা েখে, ডাাঃ হচ্াধুিী হেই রিরটখে তা

হিাগীিা আিাি
িযাখেে শুনখিন
এিং েিিরতথ
রিরটখেি আখগ
আফখিাোখক
োনাখিন।
েিিরতথ রিরটখে
অংেগ্রেন কিখত
ইেু ক েখল হিাগীিা
োেথািীখক
োনাখিন।

নং
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িুরঝখয় িলখিন।
হেলথ্ স্ক্রীরনং প্র্খেখক্ট োোযয কিাি েন্য আিাখদি রকিু হবজনোখেরি (িলারন্টয়াি) দিকাি যাখদিখক
িেরেখদও হযখত েখি। যািা রিখদে ভ্রিন কখিন এিং যাখদি হেোটাইরটে ও অন্যান্য হিাগ েওয়াি ঝু রক
িখয়খি তাাঁখদি েন্যই এই প্র্খেক্ট কিা েখে।
প্র্শ্নাঃ একেন হিাগী োনখত হচ্খয়খিন হয এটা রক শুধু েুরুষখদি েন্য?
ঊত্তিাঃ এেি প্র্খশ্নি উত্তি ইনফিখিেন হিাখডথ টাোখনা র্াকখি। আিাখদি অনুখিাধ হয, হোয়াইটচ্যাখেল
হেলথ্ এি একরট দল বজনািয ও েি ৃরি রনখয় আেনািা করিউরনরটি অন্যান্য েদেযখদি োখর্ কর্া িাতথা
িলুন।

৫

একেন হিাগী বজনািয রিষয়ক হেরিনাি ও কিথেচ্ূ ীি িযিিা কিাি েন্য এিং হেখেন্ট হিাখডথ এই রিষখয় তর্য
হদওয়াি েন্য অনুখিাধ কখিখিন।
আখলাচ্নাি অন্যান্য রিষয় (এওরি)
েরিিাি েরিকল্পনা
প্র্শ্নাঃ একেন হিাগী োনখত হচ্খয়খিন হয েরিিাি েরিকল্পনাি িযাোখি উেখদে হেখত েখল তাাঁখদিখক
হকার্ায় হযখত েখি?
উত্তিাঃ এই োেথািীখত নােথ েরিিাি েরিকল্পনা েংক্রাে উেখদে রদখয় র্াখকন; হিাগীিা যরদ এই রিষখয়
অন্য হকার্াও উেখদে রনখত হযখত চ্ান তখি হয েি িাখন এই োতীয় উেখদে হদওয়া েয় হেেি িাখনি
োখর্ হযাগাখযাগ কিাি রিস্তারিত তর্য আিাখদি কাখি আখি। রিরনকগুরলি তারলকাি েন্য রিখেেেখন
হোাঁে রনন।
প্র্শ্নাঃ একেন হিাগী োনখত হচ্খয়খিন হয এই োেথািীখতই েরিিাি েরিকল্পনাি িযাোখি একরট স্টল
িােখল হকিন েয়।
ঊত্তিাঃ আিিা এটা কিখত োিখিা। এই রিষখয় েখচ্তনতা িরৃৃ্ ি রদিখেি তারিে গুরল আিিা হনারটে হিাখডথ
টাোখিা

৬

েিিরতথ রিরটখেি তারিে
১২ই িাচ্থ ২০১৫

রক কিা েখি
(এযাকেন)

