
হাসপাতালে আপনার অ্যাপলেন্টলেন্ট
বা সার্জ াররর র্নয অ্লপক্ষা

COVID-19 এর কারণে ককছু অণরাপচার ও কচককৎসা প্রক্রিয়া স্থকিত হণয়কছল। গ্রেটার ম্যানণচস্টাণরর

হাসপাতালগুণলা পুনরায় জরুকর নয় এম্ন সাজজাকর ও অযাপণয়ন্টণম্ন্টশুরু করণছ।

আপকন কত সম্য় অণপক্ষা করণেন গ্রসটট কনর্জর করণেআপনার কনকদজষ্ট কচককৎসা ও কচককৎসা

প্রণয়াজনীয়তার উপর। আপনাণক টিক কত সম্য় অণপক্ষা করণত হণে তা েলা কটিন কারে

অণপক্ষম্াে তাকলকা প্রকতকদনই পকরেতজন হয়। আপনার অণপক্ষম্াে সম্য় সম্পণকজ সে জণেষ তথ্য

জানাণত আপনার হাসপাতালআপনার সাণথ্ গ্র ািাণ াি রাখণে। আপনার ইন্টারণনট অযাণেস থ্াকণল

www.nhs.uk এর ম্াধ্যণম্ওআপনার িড় অণপক্ষম্াে সম্য় সম্পণকজজানা সম্ভে।

আম্াণদর প্রকতটট গ্রসোর কনসালণটন্টরা দুইটট ম্ূল কেষণয়র কর্কিণত গ্ররািীণদরণক অোকধ্কার

কদণেন, কচককৎসা প্রণয়াজনীয়তা ও অণপক্ষার সম্য়।  তটা সম্ভে কনরণপক্ষর্াণে কাজটট করা হণে

 াণত কনক্রিত করা  ায় গ্র গ্রকউ সুকেধ্া েক্রিত হণে না।

আপকন  কদ ইণতাম্ণধ্যই একটট অযাপণয়ন্টণম্ণন্টর তাকরখ গ্রপণয় থ্াণকন এেং আপনার োরীকরকঅেস্থার

অেনকত ঘণট, তাহণল আপনাণক হাসপাতাল গ্রসণিটাকর, েুককং টটম্ অথ্ো গ্রপণেন্ট অযাডর্াইসঅযান্ড

কলয়াণজা োঁসাকর্জস (Patient Advice and Liaison Service, PALS) এর সাণথ্ গ্র ািাণ াি করণত হণে।

হাসপাতাল গ্রথ্ণক পাওয়া সে জণেষ কচটিণত গ্র ািাণ াণিরনম্বরটট গ্রদওয়া থ্াকণে।

 কদআপনার োরীকরকঅেস্থার অেনকত ঘটণত থ্াণক এেং আপকনআণরা নতুন উপসণি জর ম্ুণখাম্ুকখ

হন, তাহণল আপনাণক আপনার GP প্রযাকটটণসর সাণথ্ গ্র ািাণ ািকরণত হণে। আপনার GP 

আপনার ম্ূলযায়ন কণর ককছু পরাম্ে জকদণত পারণেন। আপনার GP অণপক্ষম্াে তাকলকা ো

অযাপণয়ন্টণম্ন্ট কসণস্টণম্ অযাণেস কণরআপনার অযাপণয়ন্টণম্ন্ট একিণয় কনণয় আসণত না পারণলও

তারা হাসপাতালণক জানাণত পারণেন গ্র উণেিজনক ককছু পকরেতজন ঘণটণছ। এরপর হাসপাতাল

টটম্ গ্রসটট কেণেচনা করণেন।

কতদিন আপদন অপপক্ষা করপেন?

ররাগীপিরপক দকভাপে অগ্রাদিকার রিওয়া হপে?

যদি আপনার অেস্থার অেনদত হয়...
আরআপদনআপনারহাসপাতাপেরঅযাপপয়ন্টপেন্টরপপয়থাপকন?

যদিআপনার আপরা সহায়তার প্রপয়াজন হয়
গ্রপণেন্ট অযাডর্াইসঅযান্ড কলয়াণজা োঁসাকর্জস (PALS) সহায়তা ও পরাম্ে জপ্রদান কণর। আপনার

সে জণেষ কচটিণতআপকন হাসপাতাণল গ্র ািাণ াণিরএকটট নম্বর পাণেন।

গ্রহলথ্ওয়াচ ইনফরম্যােন অযান্ড সাইনণপাকস্টং সাকর্জসওআপনার প্রণয়াজনীয় স্বাস্থয ও কচককৎসা

গ্রসো সম্পণকজ কসদ্ধান্ত কনণত সহণ াকিতা করণত পারণে।আপনার স্থানীয় গ্রহলথ্ওয়াচ সম্পণকজ

কেস্তাকরতজানুন www.healthwatch.co.uk এর ম্াধ্যণম্

অথোআপদনএখপনাআপনারহাসপাতাপেরঅযাপপয়ন্টপেন্টপানদন?

হাসপাতােগুপো একসাপথ কাজ করপে
গ্রলাকজনণক  থ্া দ্রতু সম্ভে কচককৎসা প্রদান করণত হাসপাতালগুণলা একসাণথ্ কাজ করণছ এেং এর

ম্ণধ্য এম্ন কেষয়ও রণয়ণছ গ্র তারা ককছু গ্রলাকণক সাজজাকরর জনয অনয একটট হাসপাতাণল গ্র ণত

েলণছন। এ েযাপাণর  কদ আপনার সাণথ্ গ্র ািাণ াি করা হয়, তাহণল সম্ভে হণল প্রস্তােটট েহে

করুন। উপ ুক্ত গ্রলাকণদরণক পকরেহন সুকেধ্া গ্রদওয়া গ্র ণত পাণর। গ্রেকেরর্াি গ্রক্ষণে আপনার

স্থানীয় হাসপাতাণলরকনসালণটন্টই সাজজাকর করণেন।



আপনার শারীররক ও 
োনরসক স্বালযযর দেখাশুনা

কচককৎসা ো অযাপণয়ন্টণম্ণন্টর জনয অণপক্ষম্াে থ্াকাকালীনোরীকরক ও ম্ানকসক সুস্থতার জনয

আপকন ককছু কাজ করণত পাণরন। সাম্কেক সুস্থতা েজায় রাখণল, সাজজাকরর পণর দ্রতু সুস্থ হণতও

তা সাহা য করণে।

স্বাস্থযসম্মত ওজন েজায় রাখণল সাজজাকরর

সম্য় জটটলতার ঝুোঁ কক কম্ণে। আপনার

অণরাপচার  কদ জরুকর না হয় এেং আপনার

 কদ ওজন গ্রেকে হয়, তাহণল সম্য় কনণয় ওজন

কম্াণল পরেতীণত উপকার পাণেন।

একইর্াণে, আপনার ওজন  কদ কম্ হয়, 

তাহণল ওজন োড়াণল উপকৃত হণেন। গ্রছাট, 

সাধ্ারে পকরেতজনআনুন। সটিকফলাফল

পাওয়া নয় - শুরু করাটাই আসল।

সাজজাকরর পণরআপনার েরীরণক কনজ গ্রথ্ণক

সুস্থ হণত হণে। সাজজাকরর আণি ও পণর স্বাস্থযকর

খাোর গ্রখণল তা উপকাণরআসণে।

এর ফণল সাজজাকরর পণর আপনার জটটলতার

সম্ভােনা কম্ণে এেং দ্রতু সুস্থ হওয়ার সম্ভােনা

োড়ণে। গ্র ণহতু হাসপাতাল প্রাঙ্গণে ধ্ূম্পাণনর

অনুম্কত গ্রনই, ধ্ূম্পান তযাি করণল

হাসপাতাণলঅেস্থান করাওআপনার জনয

আরাম্দায়কহণে।

আপনার সক্রিয়তার ম্াো োড়াণনার গ্রচষ্টা

করুন। েক্রক্ত ও র্ারসাম্য উন্নতকারী

সক্রিয়তাওআপনার সুস্থতায় কাণজ লািণে।

োরীকরক সক্রিয়তা েরীর ও ম্ণনর জনয র্াল।

দদকনক দ্রতু হা োঁটণল আপনার েক্রক্ত েৃক্রদ্ধ গ্রপণত

পাণর, আপনার ম্ন-গ্রম্জাজ উন্নত হণত পাণর

এেং দদনক্রিন সক্রিয়তা সহজ হণত পাণর।

আপনার জনয অকধ্ক উপ ুক্ত েযায়াম্গুণলা

সম্পণকজজানণত আপকন আপনার GP 

প্রযাকটটণসর সাণথ্ গ্র ািাণ াি করণত পাণরন।

প্রদি সীম্ার ম্ণধ্য ো তারও কম্ অযালণকাহল

পান করুন  াণত সাজজাকরর পণর সুস্থ হণত

েরীণরর সাম্থ্ জয উন্নত হয়। অযালণকাহল পাণনর

গ্রক্ষণে প্রকত সপ্তাণহ গ্র ণকাণনা পকরম্াে হ্রাস

গ্রপণল তা উপকাণর আসণে।

কচককৎসা, সাজজাকর ো পরীক্ষার জনয অণপক্ষায়

থ্াকণল তা দুক্রিন্তার কারে হণত পাণর এেং

আপনাণক উকেগ্ন ো হতাে কণর তুলণত পাণর।

আপনার অনুরূ্কত ও কচন্তা কনণয় গ্রকাণনা েনু্ধ ো

পাকরোকরক সদণসযর সাণথ্ কথ্া েলণল র্াণলা

হণে।  কদ ম্াকনণয় কনণত আপনার সম্সযা হয় ো

ম্ণন হয় গ্র সেককছুআপনাণক কনয়ন্ত্রে করণছ, 

তাহণল আপনার GP ো প্রাইম্াকর গ্রকয়ার টটণম্র

সাণথ্ কথ্া েলুন এেং তারাআপনাণক আপনার

প্রণয়াজনীয় সহায়তা গ্রপণত সহণ াকিতা করণেন।

োনদসকস্বাস্থয

অযােপকাহে

আপরা পিপক্ষপ দনন

িূেপান তযাগ করুন

স্বাস্থযকর ওজন খািয ও পুষ্টি

আপরা তথয ও পরােপশ ের জনযwhileyouwait.org.uk রিখুন

আপনাণক গ্রদওয়া সকল টটকা েহে করুন।

আপনার োরীকরক অেস্থার অেনকত হণল

সাজজাকর স্থকিত করণত হণত পাণর।

ষ্টিকা গ্রহণ করুন


