
আপনার GP কাজের সময় বহির্ভূ ত েরুহর পহরচরূ্া 
পহরজেবা 
 

বারংবার হেজ্ঞাসা করা প্রশ্নসমভি 

 

আপনার GP কাজের সময় বহির্ভূ ত পহরজেবা কী? 

আপনার GP সার্জ ারর যখন বন্ধ থাকে, সসই সময় BrisDoc GP  োকর্র সময় বরির্ভজ ত পররকেবাটি সখালা থাকে 

সপ্তাকির প্ররতটি েমজরিবকস 18:30 টা সথকে 08:00 টার মকযে এবং সপ্তািাকে ও বোংকের ছুটির রিনগুরলকত 24 ঘণ্টা। 

পররকেবাটি এেটি র্রুরর পররচযজা পররকেবা, এবং সসই সরাগীকির র্নে যাকির এমন র্রুরর রচরেৎসাগত সিায়তা বা 
পরামর্জ প্রকয়ার্ন িয় যার র্নে সোকল বা সপ্তািাকের পকর রর্রপ সার্জ ারর সখালা পযজে অকপক্ষা েরা যায় না।  

আমরা রিকনর সবলার অনোনে পররকেবাগুরলর সকে আমাকির সব স্থানগুরল র্াগ েকর রনই, এবং েখনও েখনও 

ওকয়টিং রুমটি অনোনে পররকেবা বেবিারোরী সরাগীকির সকেও র্াগ েকর সনওয়া িকত পাকর।  
  

আহম কীর্াজব পহরজেবাটির সুজর্াগ পপজত পাহর? 

আমাকির পররকেবায় সরাসরর সপ ৌঁকছ যাওয়া যায় না - আমাকির পররকেবা পাওয়ার র্নে আপনাকে 111 নম্বর ডায়াল 

েরকত িকব।  

যরি ইংকরর্ী আপনার মাতৃর্াো না িয়, তািকল NHS111 আপনাকে অনবুািে রিকত সক্ষম িকত পাকর। সব সমাবাইল 

ও লোন্ডলাইন সথকে এটি রবনামভলে। 

NHS111 এ যারা স ান েলগুরল পররচালনা েকরন, তারা আপনার সব রবর্ি তথে সনকবন এবং আপনার 

প্রকয়ার্নগুরলর র্নে আপনাকে সবকচকয় যথাযথ পররকেবায় সর ার েরকবন। আপনার যরি সোকনা রর্রপ পররকেবা 
বেবিার েরার প্রকয়ার্ন িয়, তািকল তারা এেটি র্বারব সটরলক ান েল অথবা সরাসরর আমাকির সয সোকনা এেটি 

স্থাকন অোপকয়ন্টকমকন্টর র্নে আপনাকে বরুেং রিকত পাকরন। তারা আপনাকে সছাটখাকটা আঘাকতর ইউরনট (MIU) বা 

A&E (আপৎোলীন) রবর্াগ সি অনোনে পররকেবাগুরলকতও সর ার েরকত পাকরন। 

আপনার অবস্থা র্হি আপৎকালীন বা প্রাণসংশয়কর িয়, পসই পেজে আপনার সবসময় 999 নম্বজর 

ডায়াল করা উহচত। 

  

আমার একেন অনবুািক প্রজয়ােন - এর বযবস্থা করা র্ায় হক? 

সটরলক াকনর মাযেকম 200 এর সবরর্ র্াোয় অনবুাি পররকেবাগুরল বেবিার েরা যায়।  আকরা রবর্ি তকথের র্নে 
অনগু্রি েকর আমাকির ফ্রন্ট সডকের রবজ্ঞরপ্তটি সিখুন এবং আপনার এই পররকেবাটির প্রকয়ার্ন িকল আমাকির 



ররকসপর্রনস্টকে র্ানান। 

রিটির্ সাইন লোেকুয়কর্ অনবুািও উপলব্ধ, যরিও এটা অরগ্রম বরুেং-এর প্রকয়ার্ন িয়, এবং আমাকিরকে যরি আকগ না 
র্ানাকনা িকয় থাকে সয আপনার এই সিায়তার প্রকয়ার্ন আকছ সসই সক্ষকে এের্ন অনবুািে উপলব্ধ না িওয়া পযজে 

আমাকিরকে আপনার অোপকয়ন্টকমন্টটির নতুন সময়সভরচ রস্থর েরকত িকত পাকর। 
  

আমার অযাপজয়ন্টজমজন্টর সময় আহম কার সজে পিখা করব? 

আমাকির রচরেৎসা িকলর অেরু্জ ক্ত িকলন ডাক্তার, অোডর্ান্সড নাসজ প্রোরির্নার, ও এমাকর্জ রন্স সেয়ার 

প্রোরির্নাররা, এবং তারা সয সসবা প্রিান েকরন সসগুরলর সক্ষকে িক্ষ ও অরর্জ্ঞ, এবং প্রকয়ার্ন িকল তারা আপনাকে 

সয সোকনা ওেুকযর র্নে এেটি সপ্রসরিপর্ন রিকত সক্ষম িকবন। 

আমাকির বেস্ততম স্থানগুরলকত এের্ন সিলথ সেয়ার অোরসস্টোন্ট প্রথকম আপনাকে সিখকত পাকরন, রযরন রক্তচাপ ও 

তাপমাো মাপার মত পরীক্ষাগুরল েরকত সমথজ িকবন, যাকত আপনার অোপকয়ন্টকমকন্টর অগ্রারযোর মভলোয়ন েরকত 

আমাকির রচরেৎসা েমীকির সািাযে েরা যায়। 
  

আমাজক কতেণ অজপো করজত িজব? 

আপনাকে আকগ সথকেই আপনার অোপকয়ন্টকমকন্টর রবেকয় র্ানাকনা িকব, রেন্তু এটা মকন রাখা র্রুরর সয এটা এেটা 
রনকিজ রর্ো মাে। সযকিতু আমরা এেটি র্রুরর পররচযজা পররকেবা, তাই আমাকির রচরেৎসা িল অগ্রারযোকরর রর্রিকত 

সরাগীকির সিখকবন, সপ ৌঁছকনার িম অনসুাকর নয়। সরাগীকির মকুখামরুখ সিখার মাঝখাকন তারা সরাগীকির পরামর্জ 
সিওয়ার র্নে তাকিরকে সটরলক ানও েরকবন, এবং আকরের্ন সরাগীর এেটি অোম্বুকলন্স বা িাসপাতাকল র্রতজ  িওয়ার 

প্রকয়ার্কনর োরকে েখনও েখনও সিরর িকত পাকর। 

আমরা আমাকির সব সরাগীকির মকযে েমপকক্ষ 80% সরাগীকে তাকির বরুেং েরাকনা অোপকয়ন্টকমকন্টর সমকয়র 30 

রমরনকটর মকযে সিখার লক্ষে রস্থর েকররছ, রেন্তু খুব বেস্ত সময়গুরলকত আমরা আির্জ পরররস্থরতকত যতটা চাই তার সচকয় 

সবরর্ সময় আপনাকে অকপক্ষা েরকত িকত পাকর। যরি অকপক্ষার সময় আকরা িীঘজতর িওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তািকল 

আপনার ররকসপর্রনস্ট আপনাকে র্ানাকবন - আপরন অকপক্ষা েরার সময় যরি মকন েকরন সয আপনার অবস্থার 

অবনরত িকে তািকল অনগু্রি েকর তাকে র্ানান। 

 

 

 

আহম পর্ পহরজেবা পপজয়হিলাম পসই হবেজয় মতামত হিজত চাই। 
যরিও আমরা আমাকির প্রিান েরা পররকেবার রবেকয় গরবজত, তকব আমরা উপলরব্ধ েরর সয েখনও েখনও সমসো 
ততরর িকত পাকর। আপনার মতামত ইরতবাচে না সনরতবাচে যাই সিাে না সেন - তা আমাকির সরাগীকির পাওয়া 

পররচযজাকে উন্নত েরার র্নে পররবতজ নগুরল েরকত আমাকিরকে সািাযে েরকব। 

আপনার যরি সোকনা সমসো িয়, তািকল সবজপ্রথকম আমাকির ররকসপর্রনস্টকে বলনু, রতরন আপনার উকেগগুরলর 



সমাযান েরকত সক্ষম িকত পাকরন। সকবজাচ্চ মানিকের গ্রািে পররকেবা সিওয়াই আমাকির লক্ষে এবং আর্া েরর 

আমাকির েমীরা সযখাকন সক্ষম িকবন আপনাকে সািাযে েরকবন।  যরি রিরনকে আমাকির েমীরা আপনার সমসোর 

সমাযান েরকত না পাকরন, তািকল আপরন আমাকির সিড অর কসর িকলর সকে সযাগাকযাগ েরকত পাকরন: 

 ডাকজর্াজগ এই ঠিকানায়: Patient Feedback, 21, Osprey Court,  Bristol BS14 0BB 

 ইজমল দ্বারা enquires@brisdoc.org এ 

সব অরর্কযাগগুরলর অনসুন্ধান েরা িকব এবং উির সিওয়া িকব। 

আপরন আমাকির পররকেবা সম্বকন্ধ যা সর্কবরছকলন তা আমাকিরকে র্ানাকনার র্নে, রিরনকের সডকে লর্ে  ীডবোে 

োডজ গুরলর মকযে সয সোকনা এেটাও বেবিার েরকত পাকরন।  

  

আমরা আমাজির পহরজেবা ও কমীজির সম্বজে ইহতবাচক মতামজতও উৎসাি হিজত চাই।  

আমাকির রিরনরসয়ান ও অপাকরর্নাল েমীরা অরবশ্বাসে রেম েক ার পররশ্রম েকরন, সারা বছর যকর 365 রিন, 

সপ্তািাকে ও বোংকের ছুটির রিনগুরলকত রিকনর 24 ঘণ্টা, সারাক্ষে যকর, এবং সপ্তাকির প্ররতটি েমজরিবকস সারা রাত 

যকর। আমাকির িকলর সোকনা সিসে যরি আপনার র্নে িারয়কের বাইকর রগকয় অরতররক্ত োর্ েকর থাকেন, রেংবা 
আপরন মকন েকরন সয তারা "পসবা প্রিানকারী বযহিজির দ্বারা অসাধারণ পরাগী পহরচরূ্া" রিকয়কছন, তািকল 

অনগু্রি েকর এে মিুভতজ  সময় রনকয় এেটি  ীডবোে োডজ  র্রুন এবং আমরা আপনার মেবেগুরল তার োকছ সপ ৌঁকছ 

সিওয়ার র্নে যথাসম্ভব সচষ্টা েরব। 

  

 


