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আমরা কখন খোলা থাকি?
সোমবার – শনিবার: সকাল ৮টা – রাত ৮টা
ঠিকানা: Whittington Health
Magdala Avenue
London
N19 5NF
সুইচ্বোর্ড: 02072723070 (০২০৭২৭২৩০৭০)

আরও তথ্য
আপনার যদি কোন চিন্তা থাকে, তাহলে দয়া করে
সাহায্য বা পরামর্শের জন্য দয়া করে 020 7288
5940 (০২০ ৭২৮৮ ৫৯৪০) নম্বরে এ্যাম্বুলেটরী
কেয়ার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করবেন।

পেশেন্ট এ্যাড্ভাইস এ্যান্ড লিয়েজঁ সার্ভিস
(PALS)
আপনি যদি প্রশংসা করতে চান অথবা আপনার কোন
অভিযোগ বা উদ্বেগ থাকে, তাহলে দয়া করে
আমাদের পেশেন্ট এ্যাড্ভাইস এ্যান্ড লিয়েজঁ
সার্ভিস-এর টীমের সাথে 020 7288 5551 (০২০
৭২৮৮ ৫৫৫১) নম্বরে অথবা whhtr.whitthealthPALS@nhs.net ঠিকানায়
যোগাযোগ করবেন।
আপনার যদি এই প্রচারপত্রটির একটা কপি বড়
হরফের ছাপায়, কানে শোনার ব্যবস্থায় অথবা
অনুবাদ পাওয়ার দরকার থাকে, তাহলে দয়া করে
আমাদের সাথে 020 7288 3182 (০২০ ৭২৮৮
৩১৮২) নম্বরে যোগাযোগ করবেন। আপনার
প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা
করব।
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রোগীদের জন্য নির্দেশিকা
(Adult Ambulatory Care Service
– Bengali)

এ্যাম্বল
ু েটরী কেয়ার কি?
এ্যাম্বুলেটরী কেয়ার হচ্ছে যে ক্ষেত্রে শুধু রেফার
করার ফলে পরিষেবা দেওয়া হয়। এতে হাসপাতালে
ভর্তি হওয়ার বদলে রোগীদের সেই একই দিনে
চিকিৎসা করা হয় (ভর্তি হওয়া এড়ানো)।
আমাশের এ্যাম্বুলেটরী কেয়ার সেন্টারে সহজে
রোগনির্ণয় করার পরীক্ষার ব্যবস্থা,
হাসপাতালের কন্সাল্ট্যান্ট ও বিশেষজ্ঞ
কর্মীদের এক জায়গায় পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে
রোগীদের প্রয়োজন অনুযায়ী, নিরাপদে সেবা
দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরী করা একটা উপায়।

আপনি যখন হাসপাতালে উপস্থিত হবেন
এই এ্যাম্বুলেটরী কেয়ার সেন্টার হচ্ছে এই
হাসপাতালের লেভেল ২-তে। আমাদের খুঁজে পাওয়ার
সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে হাসপাতালের হাইগেট
হিল-এর ঢোকার দরজাটা (Highgate Hill
entrance) ব্যবহার করা। নাইট এক্সিট (রাতের
বেরোনোর দরজা) (ইমার্জেন্সী ডিপার্টমেন্টে
ঢোকার দরজার োশে) দিয়ে হাসপাতালে ঢূকে এবং
সাই গুপি অনুসরণ করে সোজা হেঁটে এই সেন্টারে
চলে আসবেন।

এ্যাম্বল
ু েটরী কেয়ার কেন্টারর আমাকে দেখা
হচ্ছে কেন?
আপনাকে হয়ত ইমার্জেন্সী ডিপার্টমেন্টের থেকে
োঠাশ া হশেশে অথবা আে ার জিপে সরাসপর
আপনাকে এই সেন্টারের কাছে পাঠিয়েছে। তাছাড়াও,
আপনাকে হয়ত হাসপাতালে ভর্তি করার পরে
হাসপাতালের কোন ইন্পেশেন্ট ওয়ার্ডের কাছ
থেকে এই পরিষেবার কাছে রেফার করা হয়ে থাকতে
পারে।
আেপ যপে রাত ৮টার থেকে সকাল ৮টার মধ্যে
ইমার্জেন্সী ডিপার্টমেন্টে যান, তাহলে আপনার
উপসর্গের ওপর ভিত্তি করে, আপনাকে হয়ত পরের
কর্মদিনে আরও চিকিৎসা করার ি য এবং এর
েশরর প্রশোি ীে পসবার ি য এ্যাম্বুলেটরী
কেয়ার সেন্টারে যেতে বলা হতে পারে। হাসপাতালে
রাত্রিবাস না করে, একই টীমের দ্বারা একই দিনে,
আে ার প্রয়োজনীয় সব সেবা ও চিকিৎসা যাতে
আপনি পান সেইজন্য এটা করা হয়।

এ্যাম্বল
ু েটরী কেয়ার কেন্টারর কি ঘটবে?
আপনি যখন এ্যাম্বুলেটরী কেয়ার সেন্টারে আসবেন
তখন আপনি আমাদের কন্সাল্ট্যান্টদের কোন
একজনের তত্ত্বাবধানে থাকবেন। আপনাকে হয়ত
তিনি ব্যক্তিগত ভাবে দেখবেন না, কিন্তু তার টীমের
কোন একজন তা করবেন। আপনার চিকিৎসার একটা
অঙ্গ হিসাবে আরও অনুসন্ধান করানোর জন্য,
আপনার হয়ত অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে যাওয়ার
দরকার হতে পারে। প্রয়োজন অনুযায়ী অশেক্ষা
করার ি য

অথবা আরও এ্যাপয়েন্টমেন্টের উদ্দেশ্যে পিশর
আসার ি য দয়া করে তৈরী থাকবেন। তাছাড়াও,
আপনাকে হয়ত পরীক্ষা করে দেখার দরকার হতে
পারে, কাজেই আরামদায়ক জামাকাপড় পরে আসবেন।
আপনি বুঝতেই পারছেন যে প্রত্যেক রোগীর
ব্যক্তিগত ভাবে মনোযোগ পাওয়ার দরকার হয়।
আমরা ঠিক সময়ে চলার চেষ্টা করি, তবে মনে
রাখবেন যে আমাদের ইমারজেন্সী কেসও দেখতে হয়।
কাজেই আপনি যাতে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী
সবচেয়ে উঁচু পর্যায়ের সেবা ও চিকিৎসা পান, তার
জন্য আপনার দেখার পালা আসার জন্য আপনাকে
অপেক্ষা করতে হবে।

আমাকে কতক্ষণ থাকতে হবে?
আপনার যাতে যতটা সম্ভব ততটা কম সময় থাকতে
হয় আমরা সেই চেষ্টাই করি, কিন্তু আমরা যদি
বিশেষ রকম ব্যস্ত থাকি, তাহলে আপনাকে দেখার
জন্য ডাক্তার তৈরী না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে
হয়ত অপেক্ষা করতে হতে পারে। কোন কোন সময়
খুশী মনে আপনাকে বাড়িতে ফিরে যেতে দেওয়ার আগে
আমাদের হয় ত কয়েক ঘন্টা রোগীর ওপর লক্ষ্য
রাখার দরকার হশে োশর। এর েশরর প্রয়োজনীয়
সেবা ও চিকিৎসার এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য
আপনাকে আবারও ফিরে আসতে বলা হতে পারে।
কমিউনিটির কর্মীরা কেন আমাকে দেখছেন?
একটা সংহে সেবার প্রতিষ্ঠান হিসাবে, রোগীদের
যতটা সম্ভব ততটা ভাল সেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে,
কমিউনিটি ও হাসপাতালের কর্মী, এই দুই দলই
একসাথে কাজ করে। এটা নিজের বাড়িতে অথবা
সমাজের মধ্যে হতে পারে। এর মানে হচ্ছে যে
আপনার সেবার কিছুটা আপনি হয়ত নিজের বাড়িতে,
কমিউনিটির কর্মীদের কাছ থেকে পাবেন।

