েপেশ� পারিটিসেপশ �প (িপিপিজ)
২৮।০৪।১৫ তািরেখ েহায়াইটচয্ােপ েহলথেস�াের অনুি�ত
িমিটে� িলিখত িববরন
উপি�ত িছেলনঃ
ডাঃ হাসনাইন আ�াসী
এড েরােযন (েচয়ার)
আফেরাজা আখতার (িমিনটস/িববরন)
শাফকাত এযিদ
৬৪৩,৭০৯৭,৭৪৮৪,৩০৮৯,১৬২১,১০২১৭,৪৪৩৬,৪৭
৮,৭৯০৬,১৪৮৩০,৯৪০৪,৮৮৪০,
৯০৮৭

পিরচালক (ডাইের�র) এি েমিডকস
ডাইের�র অব েপেশ� এ�িপিরেয়�,
এনেগজময্া এ� কিমউিনি
�য্াকি ময্ােনজা
�য্�ীর েদাভাষী (ই�ারে�টার)
উপি�ত েরাগীবৃ�

উপি�ত িছেলন
এ�া�া আিসকা

সহকারী �ধান �াইমারী েকয়ার কিমশন

অনুপি�িতর জনয দুঃ� �কাশ
তােরক রাদওয়ান

পিরচালক (ডাইের�র)

সংখয্
১।

আেলাচনার িবষয় সমূহ (এেজ�া আইেটম)

করণীয় িবষয়

এয্পয়�েম�স
ডাঃ হাসনাইন আ�াসী সবাইেক �াগতম জানােলন এবং এি েমিডকসদািয়� েনওয়ার
পর সাজর্ারীে িক িক পিরবতর ্ আনা হেয়েছ তার একি ে�েজে�শন উপ�াপন কেরন।
েরাগীরা পরামশর েদন, েয েরাগীরা যিদ িতনবােরর েবশী এয্পয়�েমে
না আেসন তাহেল তােদর নাম বািতল করা উিচৎ।
ডাঃ আ�াসী একমত হেলন এবং উপি�ত েরাগীেদর জানােলন েয নাম বািতেলর
িস�া� েনওয়ার আেগ েস ঐ েরাগীর িচিকৎসা সং�া� সকল তথয পরী�া কের
েদখেব। িচিকৎসেকর সােথ সা�ােতর সময় ঐ েরাগীর সােথ তা আেলাচনা করা হেব।

সংখয্

আেলাচনার িবষয় সমূহ (এেজ�া আইেটম)

করণীয় িবষয়

২।

চািহদাঃ (িডমা�)
ডাঃ আ�াসী েরাগীেদর বলেলন েয এই সাজর্ারীে চািহদা অেনক
েবশী এবং তা কখেনা েমটােনা স�ব নয়।
এি েমিডকসএর চু ি� (ক�া�)মূলয হারিল �েপর চু ি� মূেলযর

অেধর ্েক সমান।
েহায়াইটচয্ােপ েহলথইিতমেধয আেরা এয্পয়�েম িদে� এবং যিদ
আেরা েদওয়া হয় তাহেল েসগিল বুক হেব এবং েরাগীরা তারপেরও
অিভেযাগ করেব, যেথ� এয্পয়�েম নাই।
একজন েরাগী এক শ�বাে তাড়াতািড় ব� হওয়া িনেয় ��
করেলন েয তা িক এয্পয়�েমে� সংখয্ কিমেয় করা হেয়েছ িকনা।
ডাঃ আ�াসী েরাগীেদর জানােলন েয আমরা এক শ�বাে
তাড়াতািড় ব� কির িক� আমরা এয্পয়�েম কমাইিন। আমরা
এিক পিরমান এয্পয়�েম িদিছ যখন আমরা েবশী সময় েখালা
থািক।
েপেশ�রা তােদর স�ি� �কাশ করেলন সকল পিরবর্তেন জনয তেব
সাজর্ারীে তারা �ায়ী ডা�ার চায়।
একজন েরাগী িজে�শ করেলন েয এি েমিডকসদািয়� েনওয়ার
শর �িত�িত িদেয়িছেলন েয তারা বাংগালী এবং �ায়ী ডা�ার
রাখেবন। তারা জানেত চায় েয কতজন ডা�ার আেছ।
এয্পয়�েমে� অভাব আেছ, িকভােব উ�িত হেলা?
ডাঃ আ�াসী বয্াখয িদেলনঃ
• আমােদর একজন বা�ালী ডা�ার িছেলনডা�ার নািফস
হেসই িযিন অে�াবর েথেক িডেস�র পযর্ কাজ
কেরিছেলন। িতিন চেল েগেছন কারন এখানকার েরাগীেদর
চািহদা অেনক েবশী। েরাগীেদর চািহদা আেরা েবেড় যায়
যখন িচিকৎসক তােদর ভাষায় কথা বেল।
•

আমরা ডাঃ নািফেসর জায়গায় ডাঃ তািরক হকেক এেনিছ,
িযিন জানুয়ারী েথেক �িত মংগলবার এবং বৃহ�িতবার কাজ
করেছন। িতিন েরাগীেদর চািহদার কারেন অতয্ মানিসক

চাপ অনুভব কেরন এবং িতিন মেন কেরন অনুবাদ
(�া�েলট) করা খুবই কিঠ, আিম তােক পরামশর িদেয়িছ
ই�ারে�টার বয্বহা করেত।
•

আিম এবং ডাঃ রাদওয়ান এেস দুই স�াহ কাজ কেরিছলাম
যখন েরাগীেদর চািহদা পূরেণর জনয সাজর্ার এেজ�ী েথেক
ডা�ার আনার জনয �চ� েচ�া কের যাি�ল।

•

আমরা বুঝেত েপেরিছলাম েয েসামবাের এয্পয়�েমে� জনয
েবশী চািহদা থােক তাই ডাঃ লুনােক বৃহ�িতবার েথেক
েসামবাের িনেয় এেসিছ।

•

ডা�ারেদর সংখয্ অেনক কম এবং এটা খবেরর কাগেজ
একটা বড় খবর। আমরা সমসয্াগ েদিখ এবং আমরা
আমােদর সবর্ত করার েচ�া কির।

েরাগীরা বলেলন েয তােদর আ�ান েচ�া তারা বুঝেত পাের িক�
এটা তােদর জনয্ কিঠ।
একজন েরাগী পরামশর েদন েয, যিদ একজন �ায়ী ডা�ার আেসন
এবং কাজ কেরন, েযেহতু অেনক ডা�ার এখােন আসেত এবং কাজ
করেত চান না।
ডাঃ আ�াসী বলেলন েয, তােদর পিরক�না আেছ েয সামেনর মাস
েথেক একজন পিরচালক (ডাইের�র) স�ােহ একিদন কের েহায়াইট
চয্ােপ সাজর্ারীে আসেবন এবং কাজ করেবন।
এ�া�া – কিমশিনং ময্ােনজা এন এইচ এস ইংলয্া
এ�া�া সবাইেক �াগত জানােলন এবং বলেলন েয েরাগীেদর �েপর
সােথ একসােথ হেত েপের তার খুব ভােলা লাগেছ।
এ�া�া বলেলন েয, েস েহায়াইট চয্ােপ েহলথেস�ােরর সােথ ২০১৩
সাল েথেক জিড়ত। েস েরাগীেদর আ�� করেলন েয, এই িমিটে েয
সকল সমসয্ তু েল ধরা হেয়েছ তা গতানুগিতক এবং এই সব
সমসয্াগ অনয সকল সাজর্ারীেত তু েল ধরা হে�।
িতিন আেরা বয্াখয িদেলন েয এি েমিডকসেথেক হারিলেক আেরা
অেনক েবশী টাকা েদওয়া হেয়িছল সাজর্ারীে ি�িতশীল করার জনয।
এন এইচ এেসর কােছ েকান টাকা নাই এই রকম একটা সাজর্ারী
চািহদা পূরেণর জনয। এটা খুবই কিঠ এত অ� টাকা িদেয় সব
চািহদা পূরণ করা, েকননা এই সাজর্ার খুবই দির�।

এ�া�া েরাগীেদর বলেলন েয িতিন ৫ বছর ধের ই� ল�েন আেছন
এবং েহায়াইট চয্ােপ েহলথএর বয্পাে িতিন খুব উৎসাহী । গত

অে�াবর েথেক িতিন এত অ� টাকার মেধয্ অেনক উ�িত ল�য
কের আসেছন।
িতিন ১৪০ টা সাজর্ারী েদখাশন কের এবং েস এত উ�িত কখেনা
েদেখিন। িতিন �ীকার কেরেছন েয সারা েদশ জুেড় ডা�ােরর এবং
এয্পয়�েমে� ��তা আেছ, িক� আেরা বলেলন েয েরাগীেদর এবং
সাজর্ারী েয েকান অপচয় ব� করেত �েয়াজন একসােথ কাজ
করা।
এ�া�া এ ি েমিড� এ পযর্� যা কেরেছ তার জনয তােদর
ধনয্বা িদেলন এবং বলেলন েয িতিন সবসময় আসেত এবং িমিটে
অংশ �হন করেত ই�ুক িক� েকান িকছু র সমাধােনর জনয েকান
যাদুর লাি নাই।
আেলাচনার অনয্ান িবষয়ঃ
�া� ও পির�া� িজিপ – একজন েরাগী বলেলন েয, িদেনর েশেষ
িজিপেদর খুব পির�া� েদখায় এবং মেন হয় তারা সমসয্াগ
শনেছ না। মেন হ্ এইগি দূর করার জনয তােদর েকান
�িশ�েণ (�িনং) যাওয়া দরকার?
একি সমসয্ – একজন েরাগী বলেলন েয তারা েকবলমা� একি
সমসয্ িনেয় ডা�ােরর সােথ আেলাচনা করেত পাের।
এ�া�া বলেলন েয েরাগীরা েছাটখাট িকছু অসুেখর জনয ফামর্াসীে
েযেত পাের, এটা েসবা পাওয়ার বয্াপাে সাহাযয করেব।
িভটািমন িড – একজন েরাগী িজে�স করেলন েকন িভটািমন িড
েদওয়া হয় না।
ডাঃ আ�াসী বলেলন েয িভটািমন িড টাওয়ার হয্ামেলেট িবষয়,
েহায়াইটচয্ােপ েহলথএর িবষয় না।
অনথর্ এয্পয়�েম – একজন েরাগী িজে�স কেরেলন আমরা িক
করেত যাি� ঐ সকল েরাগীেদর বয্াপাে যারা অযথা এযপয়�েম�
কের এবং আমরা িকভােব তােদর এ বয্াপাে িশি�ত করব?

এ�া�া েরাগীেদর বলেলন েয আমােদর উিচৎ একটা চু ি� এবং মত
ৈতরী করা েয িকভােব যারা এয্পয়�েমে অনুপি�ত থােক(িড এন
এ), েসসব েরাগীেদরেক িক ভােব েযাগােযাগ করা হেব।
একজন েরাগী পরা্মশর িদেলন েয �িত দুই স�াহ পর পর
অনুপি�তেদর (িড এন এর) সংখয্ েজেয়� েবােডর উিঠে েদওয়া
হউক।

পরবত� িমিটে� তািরখ

