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ম�ল, বুধ ও �� – সকাল ৮টা �থেক স��া ৬.৩০টা
 
 
 
 
সাউথ লুইসাম গ্�প অনুশীলেন �াগতম।
 
আমরা এক�ট �রাগীর তথ� প�াক �তির কেরিছ যা আমােদর অফার করা পিরেষবা�িল স�েক� সহায়ক
তেথ� পূণ � হেব। 
 
Covid-19-এর কারেণ িকছ�  পিরেষবা সামিয়কভােব �িগত করা হেত পাের।
 
আমরা অনুেরাধ কির �য আমােদর সােথ �দখা করা সম� �রাগীেদর এক�ট মুখ �ঢেক রাখুন যিদ না
অব�াহিত �দওয়া হয়, এ�ট আমােদর এই ক�ঠন সমেয় এক�ট িনরাপদ পিরেষবা �দান করেত সহায়তা
করেব।
 
এই প�ােক অ�ভ� �� নয় এমন আরও তেথ�র জন� অনু�হ কের আমােদর ওেয়বসাইট �দখুন বা আমােদর
অভ�থ �না দেলর একজন সদেস�র সােথ কথা বলুন।
 
 
 

�জিপ অনলাইন অ�াে�স
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আপিন এখন িনয়িমতভােব �য �কােনা ওষুধ �হণ করার জন� এবং অনলাইেন আপনার �মিডেকল �রকড� �দখেত বারবার
��স��পশেনর জন� অনুেরাধ করেত ই�ারেনট ব�বহার করেত পােরন।
 
পাসওয়াড� সহ আপনার লগইন িবশদ িনরাপদ এবং িনরাপদ রাখা আপনার দািয়� হেব। আপিন যিদ জােনন বা সে�হ কেরন �য
আপনার �রকড� এমন কােরা �ারা অ�াে�স করা হেয়েছ �য আপিন স�ত হনিন আপনার অ�াকাউ��ট �দখেত হেব, তাহেল আপনার
অিবলে� আপনার পাসওয়াড� চা� করা উিচত। আপিন যিদ এ�ট করেত অ�ম হন, তাহেল অনু�হ কের অনুশীলেনর সােথ
�যাগােযাগ ক�ন যােত আপিন আপনার পাসওয়াড� িরেসট না করা পয �� আমরা অনলাইন অ�াে�স মুেছ �ফলেত পাির।
 
আপিন যিদ আপনার �রকড� �থেক �কােনা তথ� ি�� আউট কেরন তেব এ�ট সুরি�ত এবং সুরি�ত রাখার দািয়�ও আপনার। আপিন
যিদ মুি�ত অনুিলিপ�িল সুরি�ত রাখার িবষেয় উি�� হন তেব আমরা পরামশ � িদই �য আপিন অনুিলিপ�িল �তির করেবন না। 
 
কম �িদবেসর সময় অনুশীলন কম�েদর জন� কখনও কখনও আপনার �রকেড� ইনপুট করা �েয়াজন হয়, �যমন এক�ট নিথ সংযু�
করা যা গহৃীত হেয়েছ বা আপনার তথ� আপেডট করা হেয়েছ। তাই আপিন ল�� করেবন �য অ�াডিমন/িরেসপশন কম�েদর নাম
আপনার িকছ�  �মিডেকল তেথ�র সােথ, এ�ট �াভািবক। 
 
স�ূণ � �মিডেকল �রকেড�র সং�া হল �রাগীর �রকেড� থাকা সম� তথ� (এর মেধ� রেয়েছ সম� িচ�ঠ, নিথ এবং �য �কানও
িবনামূেল�র পাঠ� যা অনুশীলন কম�েদর �ারা �যাগ করা হেয়েছ, সাধারণত �জিপ। �কােডড �রকড� হল সম� তথ� যা �কােডড
আকাের �রকড�, �যমন �রাগ িনণ �য়, ল�ণ এবং উপসগ � (উদাহরণ��প, কািশ, মাথাব�থা) িক� িচ�ঠ, নিথ এবং িবনামূেল�র পাঠ� বাদ
�দয়।
 
আপিন আপনার �রকেড� অনলাইন অ�াে�েসর জন� আেবদন করার আেগ, িকছ�  িবষয় িবেবচনা করেত হেব। যিদও এই সম� িকছ�
ঘটার স�াবনা খুবই কম, আপনােক �জ�াসা করা হেব �য আপিন লগইন িবশদ �দওয়ার আেগ িন�িলিখত�িল পেড়েছন এবং
বুেঝেছন 
 
িব�ৃত ইিতহাস
এমন িকছ�  থাকেত পাের যা আপিন আপনার �রকেড� ভ� েল �গেছন যা আপিন িবর��কর খুেঁজ �পেত পােরন
অ�াভািবক ফলাফল বা খারাপ খবর
যিদ আপনার �জিপ আপনােক পরী�ার ফলাফল বা িচ�ঠেত অ�াে�স িদেয় থােক, তাহেল আপিন এমন িকছ�  �দখেত
পােবন যা আপনার কােছ িবর��কর বেল মেন হয়। আপনার ডা�ােরর সােথ কথা বলার আেগ বা অে�াপচার ব�
থাকা অব�ায় এ�ট ঘটেত পাের এবং আপিন তােদর সােথ �যাগােযাগ করেত পারেবন না। 
কােরা সােথ আপনার তথ� �শয়ার করা �বেছ �নওয়া
আপিন আপনার তথ� অন�েদর সােথ �শয়ার করেবন িকনা তা আপনার উপর িনভ�র কের – উদাহরণ��প,
পিরবােরর সদস� বা য�কারী। এটা আপনার পছ� িক� তথ� সুরি�ত এবং িনরাপদ রাখা আপনার দািয়� 
জবরদ��
আপিন যিদ মেন কেরন �য আপনার ই�ার িব�ে� আপনার �রাগীর �রকড� �থেক িবশদ িববরণ অন� কাউেক
�দওয়ার জন� আপনােক চাপ �দওয়া হেত পাের, তাহেল আপনার এই সমেয় অ�াে�েসর জন� িনব�ন না করাই
ভাল।
ভ�ল �বাঝাবু�ঝ তথ�
আপিন সেব �া�ম স�াব� য� পান তা িন��ত করেত আপনার �মিডেকল �রকড��ট ি�িনকাল কম�েদর �ারা ব�বহার
করার জন� িডজাইন করা হেয়েছ। আপনার �মিডেকল �রকেড�র মেধ� িকছ�  তথ� উ� �যু��গত/িচিকৎসা, িবেশষ�
�ারা িলিখত এবং সহেজ �বাঝা যায় না। আপনার যিদ আরও ���করেণর �েয়াজন হয়, অনু�হ কের এক�ট
পির�ার ব�াখ�ার জন� সাজ�ািরর সােথ �যাগােযাগ ক�ন।   
অন� কােরা স�েক� তথ�
যিদ �রকেড� এমন িকছ�  ল�� না কেরন যা আপনার স�েক� নয় বা অন� �কােনা ত্��ট ল�� কেরন, অনু�হ কের
অিবলে� িসে�ম �থেক লগ আউট ক�ন এবং যত তাড়াতািড় স�ব অনুশীলেনর সােথ �যাগােযাগ ক�ন।

 
আরও তথ�/সমথ �েনর জন� অনু�হ কের �দখুন;
www.nhs.uk/NHSEngland/AboutNHServies/doctors/Pages/gp-online-services-aspx
অনু�হ কের আপনার আইিডর ফেটা�ািফক �মাণ আনুন যােত অনলাইন অ�াে�স মঞ্জরু করা যায় (যিদ না অনুশীলেনর �কউ
আপনার পিরচয় িন��ত করেত পাের)
 
 

 
আপনার �া�� �রকড� ভাগ করা

 
আপনার �া�� �রকড� িক?
 
আপনার �াে��র �রকেড� আপিন �য য� পান �স স�েক� সম� ি�িনকাল তথ� রেয়েছ। যখন আপনার িচিকৎসা সহায়তার �েয়াজন
হয় তখন িচিকৎসকরা িনরাপেদ আপনার �া�� �রকড� অ�াে�স করেত পােরন। এ�ট তােদর আপনােক সাহায� করার সেব �া�ম উপায়
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সনা� করেত সাহায� করার জন� আপনার িচিকৎসা পটভূিম স�েক� �েয়াজনীয় তথ� থাকেত �দয়। এই তেথ� আপনার িচিকৎসা
ইিতহাস, ওষুধ এবং অ�ালা�জ� অ�ভ� �� থাকেত পাের।     
 
�কন �শয়ার করা ���পূণ �?
 
আপনার �জিপ ��াক�টস এবং আপনার িচিকৎসা হেয়েছ এমন �যেকান হাসপাতােল সহ আপনার স�েক� �া�� সং�া� �রকড��িল
িবিভ� জায়গায় রাখা �যেত পাের। আপনার �াে��র �রকড� �শয়ার করা িন��ত করেব �য আপিন �যখােনই থাকুন না �কন এবং যখনই
আপনার এ�টর �েয়াজন হেব আপিন সেব �া�ম স�াব� য� এবং িচিকত্সা পােবন। আপনার �াে��র �রকড� �শয়ার না করা বাছাই করা
আপনার �া� ভিবষ�েতর য� এবং িচিকত্সার উপর �ভাব �ফলেত পাের। আপনার �াে��র �রকড� ভাগ কের �নওয়া কীভােব
আপনার উপকার করেত পাের তার িকছ�  উদাহরণ নীেচ �দওয়া হল:     
 

আপনার �যাগােযােগর িবশদ ভাগ করা - এ�ট িন��ত করেব �য আপিন িবল� না কের �কােনা �মিডেকল অ�াপেয়�েম�
পােবন।
আপনার িচিকৎসা ইিতহাস �শয়ার করা - এ�ট িন��ত করেব �য জ�ির পিরেষবা�িল �েয়াজন হেল আপনােক স�ঠকভােব
মূল�ায়ন করেব।
আপনার ওষুেধর তািলকা ভাগ করা - এ�ট িন��ত করেব �য আপিন সবেচেয় উপযু� ওষুধ �পেয়েছন।
আপনার এলা�জ� �শয়ার করা  -এ�ট আপনােক এমন িকছ�  �দওয়া �রাধ করেব যার �িত আপনার অ�ালা�জ� আেছ।
আপনার পরী�ার ফলাফল �শয়ার করা - এ�ট আরও অ�েয়াজনীয় পরী�ার �েয়াজন �রাধ করেব।

 
আমার �া�� �রকড� িনরাপদ?

 
হ�া.ঁ আপনার �রকড��িল �দখার জন� আপিন অনুেমািদত সং�া�িলই তা করেত পাের তা িন��ত করার জন� সুর�া ব�ব�া রেয়েছ৷
আপনার অে�াপচােরর িভতের এবং বাইের �থেক �ক আপনার তথ� অ�াে�স কেরেছ �স স�িক�ত তেথ�র জন�ও আপিন অনুেরাধ
করেত পােরন।   

 
আিম িক িস�া� িনেত পাির �য আিম আমার �াে��র �রকড� কার সােথ �শয়ার করব?

 
হ�া.ঁ আপনার �া�� �রকড� কার অ�াে�স আেছ তা আপিন িস�া� িনন। �য সং�া�িল আপনােক য� �দান কের তােদর মেধ�
আপনার �াে��র �রকড� ভাগ করার জন�, আপনার স�িত অবশ�ই অজ�ন করেত হেব।   

 
আিম িক আমার মন পিরবত�ন করেত পাির?
 
হ�া.ঁ আপনার �া�� �রকড� �শয়ার করার িবষেয় আপিন �য �কােনা সময় আপনার মন পিরবত�ন করেত পােরন, অনু�হ কের আমােদর
জানান। 
 
অন� �কউ িক আমার পে� স�িত িদেত পাের?
 
যিদ আপনার স�িত �দওয়ার �মতা না থােক এবং এক�ট দীঘ ��ায়ী পাওয়ার অফ অ�াটিন � থােক, তাহেল তারা আপনার পে� স�িত
িদেত পাের। আপনার যিদ এক�ট দীঘ ��ায়ী পাওয়ার অফ অ�াটিন � না থােক, তাহেল আপনার য�শীল ব���রা সেব �া�ম �ােথ � এক�ট
িস�া� িনেত পােরন। 
 
িপতামাতার দািয়� স�েক� িক?
 
যিদ আপনার িপতামাতার দািয়� থােক এবং আপনার স�ান িনেজর জন� এক�ট সেচতন িস�া� িনেত স�ম না হয়, তাহেল আপিন
আপনার স�ােনর পে� তথ� ভাগ কের �নওয়ার িবষেয় িস�া� িনেত পােরন। আপনার স�ান যিদ �যাগ� হয় তেব এ�ট অবশ�ই
তােদর িস�া� হেত হেব। 

 
 
 
 
 
 
আপনার সামাির �কয়ার �রকড� িক?
 
আপনার সামাির �কয়ার �রকেড� আপনার �যাগােযােগর িববরণ, NHS ন�র, ওষুধ এবং অ�ালা�জ� সহ �মৗিলক তথ� রেয়েছ। এ�ট GP
অনুশীলন, হাসপাতাল এবং জ�রী পিরেষবা �ারা �দখা �যেত পাের। আপিন যিদ সামাির �কয়ার �রকড� না চান, তাহেল অনু�হ কের
আপনার �জিপ অনুশীলনেক উপযু� অ� আউট ফেম �র জন� �জ�াসা ক�ন। আপনার স�িতেত, এক�ট উ�ত সারাংশ য� �রকড�
�তির করেত অিতির� তথ� �যাগ করা �যেত পাের। এর মেধ� আপনার যে�র পিরক�না অ�ভ� �� থাকেত পাের যা ভিবষ�েত আপিন
যথাযথ য� পােবন তা িন��ত করেত সাহায� করেব।     
 
 
আমার ব���গত তথ� িকভােব সুরি�ত?



 
�মাডািল�ট পাট�নারিশপ ��াক�টস সবসময় আপনার ব���গত তথ� র�া করেব। এই স�েক� আরও তেথ�র জন�, অনু�হ কের
আমােদর ওেয়বসাইেট আমােদর �গাপনীয়তা িব�ি� �দখুন বা আমােদর দেলর একজন সদেস�র সােথ কথা বলুন।
 
আপনার �া�� �রকড� স�েক� আরও তেথ�র জন�, অনু�হ কের �দখুন www.nhs.uk/NHSEngland/thenhs/records
 
গেবষণা ও পিরক�নার জন� এবং অ�-আউট করার জন� NHS কীভােব আপনার �ডটা ব�বহার কের �স স�েক� আরও তেথ�র
জন�, অনু�হ কের �দখুন: www.nhs.uk/your-nhs-data-matters
 
 
�ট�ট �মেস�জং সািভ�স
 
সাজ�াির আপনার �য �কােনা অ�াপেয়�েম� িন��ত করেত �ট�ট বাত�ার মাধ�েম আপনার সােথ �যাগােযাগ করেত পাের, �েয়াজেন
আপিন এক�ট অ�াপেয়�েম� বািতল করার জন� এক�ট বাত�াও �পেত পােরন। এই পিরেষবা�ট আপনােক �য �কানও �মিডেকল
পয �ােলাচনার জন� আপনােক অবিহত করেতও ব�ব�ত হয়। এই �সবা িবনামূেল�। অনু�হ কের িন��ত ক�ন �য আমােদর কােছ
আপনার আপ ট�  �ডট �যাগােযােগর ন�র রেয়েছ।
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

িকভােব এক�ট অ�াপেয়�েম� করেত
 

আমােদর একজন িচিকত্সকেক �দখার জন� অ�াপেয়�েম� করার জন� আমােদর কােছ িবিভ� উপায় রেয়েছ, অ�াপেয়�েম� হয়
�টিলেফান িভিডও কেলর মাধ�েম বা মুেখামুিখ।
 
eConsult এক�ট দুদ�া� পিরেষবা যা আমােদর ওেয়বসাইট বা NHS অ�ােপর মাধ�েম অ�াে�সেযাগ�। আপিন যিদ এই পিরেষবা�ট
অ�াে�স করেত স�ম হন তেব এ�ট িবনামূেল� এবং আপনােক সমস�া, অনুেরাধ প�, িচিকৎসা শংসাপ� জমা �দওয়ার পাশাপািশ
আপনােক সহায়ক পরামশ � �দওয়ার অনুমিত �দয়। একবার আপিন এক�ট ই-কনসা� জমা িদেল আমােদর একজন িচিকত্সক এ�ট
পয �ােলাচনা করেবন (সাধারণত একই িদেন) এবং আপনার সােথ এক�ট উপযু� পদে�েপর সােথ �যাগােযাগ করা হেব।
 
আপনার ই�ারেনট না থাকেল আপিন আমােদর �খালার সময় আমােদর কল করেত পােরন �যখােন আমরা আপনােক সহায়তা করার
জন� যথাসাধ� �চ�া করব।

 
আমােদর 'পুশ ডা�ার' নােম এক�ট পিরেষবাও রেয়েছ, এ�ট িভিডও িলে�র মাধ�েম একজন �জিপর সােথ এক�ট অ�াপেয়�েম� যা
আপিন সাধারণত আমােদর অভ�থ �না দেলর মাধ�েম এক�ট িলে�র অনুেরাধ করার 24 ঘ�ার মেধ� �পেত পােরন।
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=http://www.nhs.uk/NHSEngland/thenhs/records
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=http://www.nhs.uk/your-nhs-data-matters


অন�ান� পিরেষবা�িলর মেধ� রেয়েছ আ� ফা��, এ�টও এক�ট অনলাইন পিরেষবা, এেত এক�ট উপসগ � পরী�ক রেয়েছ এবং এ�ট
আপনােক এক�ট অ�ােপর মাধ�েম এক�ট �জিপ বা নাস �েদর অ�াপেয়�েম� বুক করেত �দয়৷ এর মেধ� একজন িফ�জও বা মানিসক
�া�� �পশাদারেক �দখার জন� অ�াপেয়�েম�ও অ�ভ� �� রেয়েছ।
 
GPEA (এ�েটে�ড অ�াে�স) হল ইউিনভািস ��ট হসিপটাল লুইশাম িভি�ক এক�ট পিরেষবা �যখােন আমরা আপনােক একজন �জিপ
বা নাস � �দখার জন� মুেখামুিখ বা �টিলেফান অ�াপেয়�েমে�র জন� বুক করেত পাির।
 
আপিন যিদ �ায়ীভােব গহৃব�ী হেয় থােকন এবং বািড়েত যাওয়ার �েয়াজন হয়, অনু�হ কের সকাল ৮টা �থেক দুপুর ১২টার মেধ�
আমােদর কল ক�ন। �জিপ �থেম আপনােক কল করেব এবং আপনােক OHL �হাম িভ�জ�টং �টেমর কাছ �থেক �দখার জন� �রফার
করা হেত পাের।
 
দয়া কের মেন রাখেবন, আমােদর �টিলেফান লাইন�িল �সামবার �থেক ��বার সকাল 8টা �থেক স��া 6.30টা পয �� �খালা থােক।
 
 
 

��স��পশন
 

যখন �রাগীরা িনব�ন কেরন, তখন তােদর এক�ট ফােম �িস মেনানীত করার পরামশ � �দওয়া হয়। �বিশরভাগ ��স��পশন এখন
আপনার পছে�র ফাম �ািসেত ইেলক�িনকভােব পাঠােনা হয়।
 
দয়া কের মেন রাখেবন, আমরা �টিলেফােন বা �� �ডে� ��স��পশেনর অনুেরাধ �হণ কির না। আপিন NHS অ�াপ, �পেশ�
অ�াে�স অ�াপ বা আপনার মেনানীত ফােম �িসর মাধ�েম আপনার ওষুধ অড�ার করেত পােরন।
 
সম� ��স��পশন অনুেরাধ�িল ���য়া করেত 2 কায �িদবস সময় �নয়।
 
 
 

�-আগমন �চক ইন
 

আপিন যখন আপনার অ�াপেয়�েমে�র জন� অে�াপচাের �পৗ�ছােবন, তখন অনু�হ কের আমােদর �-আগমন �চক ইন মিনটর
ব�বহার ক�ন, এ�ট হল িচিকত্সকেক জানােনার �তুতম উপায় �য আপিন �পৗ�েছেছন। আপিন যিদ আপনার অ�াপেয়�েমে�র জন�
�দরীেত �পৗ�ছান তেব িচিকত্সক আপনােক �দখেত অ�ীকার করেত পােরন।
 
আপনার যিদ আর আপনার অ�াপেয়�েমে�র �েয়াজন না হয় তাহেল অনু�হ কের আমােদর জানান যােত এ�ট ন� না হয় এবং
অন� কাউেক �দওয়া �যেত পাের।
 
 
 
 

�জেরা টলাের� নীিত
 
সাউথ লুইশাম গ্�প ��াক�টস এক�ট �জেরা টলাের� নীিত পিরচালনা কের, এ�ট আপনার দািয়� �য আপিন এবং আপিন �য কাউেক
সাজ�ািরেত আনেবন আমােদর সম� কম�েদর স�ােনর সােথ ব�বহার ক�ন। এই নীিত �মেন চলেত ব�থ � হেল আপনােক এবং
আপনার পিরবারেক আমােদর অনুশীলন �থেক সিরেয় �দওয়া হেত পাের। এর মােন আপনােক অন� �কাথাও িনব�ন করেত হেব।
 
 
 

নাম বা �যাগােযােগর িবশদ পিরবত�ন
 

এ�ট ���পূণ � �য আপিন আপনার নাম, �যাগােযােগর িবশদ িববরেণ �যেকােনা পিরবত�েনর িবষেয় আমােদর অবিহত ক�ন, এেত
�টিলেফান, ইেমল এবং �ঠকানা অ�ভ� �� রেয়েছ।
 
আপিন যখন আপনার নাম পিরবত�ন কেরন তখন আপনার িববােহর শংসাপ� বা দিলল �পােলর এক�ট অনুিলিপ আমােদর সরবরাহ
করেত হেত পাের।
 
আপিন আপনার �ঠকানা পিরবত�ন করার সময় অনু�হ কের আমােদর সােথ �যাগােযাগ ক�ন কারণ আপিন আর আমােদর
ক�াচেম� এলাকার মেধ� নাও থাকেত পােরন। আপিন আমােদর ওেয়বসাইেট এ�ট পােবন।
 
 
 



PPG - �রাগীর অংশ�হণ গ্�প
 

সাউথ লুইশাম গ্�প ��াক�টস আমােদর অনুশীলেনর পাশাপািশ কাজ কের এমন PPG এর জন� খুবই গিব �ত। আপিন যিদ এই গ্�েপ
�যাগদান করেত আ�হী হন বা তারা কী কের �স স�েক� আরও জানেত চান তাহেল আরও তেথ�র জন� আমােদর ওেয়বসাইট �দখুন।
https://www.southlewishamgrouppractice.co.uk/ppg.aspx
 
 
 

সামা�জক ��স�াইিবং
 

�সাশ�াল ��স�াইিবং িডজাইন করা হেয়েছ িবস্তৃত সামা�জক, মানিসক বা ব�বহািরক চািহদা সহ �লােকেদর সমথ �ন করার জন�,
এবং অেনক পিরক�না মানিসক �া�� এবং শারীিরক সু�তার উ�িতর উপর দৃ�� িনব� করা হেয়েছ।

যারা সামা�জক িনধ �ািরত ি�ম�িল �থেক উপকৃত হেত পাের তােদর মেধ� রেয়েছ হালকা বা দীঘ �েময়াদী মানিসক �া�� সমস�া, দুব �ল
�গা��, সামা�জকভােব িব��� ব��� এবং যারা �ায়শই �াথিমক বা মাধ�িমক �া�� পিরচয �ায় �যাগদান কের।

আরও তেথ�র জন� ওেয়বসাইট প�ৃায় �নিভেগট করার জন� অনু�হ কের নীেচর িলে� যান এবং সামা�জক ��স��পশন কী তা
স�েক� এক�ট �ছাট িভিডও

http://www.lewishamccg.nhs.uk/your-health/Pages/Social-Prescribing.aspx
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SLGP এ অনু��ত ি�িনক
 

�া�� দশ �ক
িশ�, �ছাট িশ�র পরী�া �হলথ িভ�জটর দেলর �ারা অনু��ত হয় এবং �ধুমা� অ�াপেয়�েমে�র মাধ�েম হয়।
 
 
ধূমপান শম
আমােদর ধূমপান পরামশ �দাতা ম�ািথউ িসেলর সােথ এক�ট �টিলেফান বা মুেখামুিখ অ�াপেয়�েমে�র জন� বুক করার জন� অনু�হ
কের আমােদর কল ক�ন।
 
 
অ�াে� �নটাল ি�িনক
Covid-19-এর কারেণ সাজ�ািরেত এই পিরেষবা�ট বত�মােন �িগত করা হেয়েছ, আমরা আশা করিছ অদরূ ভিবষ�েত আবার চালু হেব।
 
 
�পা� �নটাল/�বিব �চক
এই অ�াপেয়�েম��িল �ধুমা� অ�াপেয়�েমে�র মাধ�েম হয়, তারা সাধারণত �সামবার সকােল এক�ট মেনানীত ি�িনেক থােক।
আপনার িশ�র বয়স 6-8 স�াহ হেল সাধারণত অ�াপেয়�েম� �নওয়া হেব।
 
আপনার যিদ এক�ট নবজাতক িশ� থােক তেব দয়া কের িন��ত ক�ন �য �স�িল আপনার যত তাড়াতািড় স�ব িনবি�ত হেয়েছ।
 
 
মাইনর সাজ�াির ি�িনক
আমােদর ি�িনক�িলেত ��রেয়ড ইনেজকশনও রেয়েছ। আপিন যিদ এই পিরেষবার জন� এক�ট �রফােরল �েয়াজন মেন কেরন
তাহেল অনু�হ কের এক�ট eConsult জমা িদন৷
 
�িনক িড�জজ ি�িনক
দীঘ �েময়াদী অব�ার �রাগীেদর জন� �িত স�ােহ আমােদর কােছ �বশ কেয়ক�ট দীঘ ��ায়ী �রােগর ি�িনক রেয়েছ যােদর এক�ট
পয �ােলাচনা করা উিচত। আমরা আপনার সােথ �যাগােযাগ করব বা আপিন আমােদরেক কল করেত পােরন বা আপনােক বুক করার

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=https://www.southlewishamgrouppractice.co.uk/ppg.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=http://www.lewishamccg.nhs.uk/your-health/Pages/Social-Prescribing.aspx


জন� আমােদর জন� এক�ট ই-কনসা� জমা িদেত পােরন। এ�েলা �টিলেফান বা মুেখামুিখ অ�াপেয়�েম� হেত পাের।
 
 
��েবাটিম
আপিন এখন Lewisham, Greenwich এবং Bexley জেুড় আপনার পছে�র আমােদর ি�িনক�িলেত অনলাইেন র�     পরী�ার জন�
বুক করেত পােরন। https://www.swiftqueue.co.uk/lewisham.php

আপিন যিদ উপেরর অনলাইন পিরেষবা�ট ব�বহার কের বুক করেত অ�ম হন তেব আপিন র�   পরী�ার হটলাইেনর মাধ�েম �ফােন
বুক করেত পােরন: 020 8333 3217 । লাইন�িল �সামবার �থেক ��বার সকাল 8টা �থেক িবেকল 4টা পয �� �খালা থােক। 

অনু�হ কের মেন রাখেবন, এই পিরেষবা�ট Lewisham & Greenwich Trust এর অংশ, এ�ট SLGP �ারা পিরচািলত বা পিরচািলত হয়
না।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
�-�রফােরল পিরেষবা

 
িন�িলিখত পিরেষবা�িল �রাগী িনেজই উে�খ করেত পােরন।

এর অথ � এই �য এই পিরেষবা�িলেত আপনােক �রফার করার জন� আপনােক GP �দখেত বা কথা বলার দরকার �নই৷

ওেয়বসাইট এবং �-�রফােরল ফম ��িল অ�াে�স করেত অনু�হ কের িশেরানােমর নীেচ িল��িলেত যান৷

 
IAPT (কাউে�িলং)
ওেয়বসাইট
https://slam-iapt.nhs.uk/lewisham/accessing-the-service/
�রফােরল ফম �
https://slam-iapt.nhs.uk/self-referral/
 
 
পিডয়া��
ওেয়বসাইট
https://www.lewishamandgreenwich.nhs.uk/foot-health
 
 
ধূমপান ব�কর
https://www.lewisham.gov.uk/myservices/socialcare/health/quit-smoking/Pages/default.aspx
https://www.smokefreelewisham.co.uk/
 
 
মাতৃ� – িমডওয়াইফ বুিকং
https://www.lewishamandgreenwich.nhs.uk/online-self-referral-form-for-maternity-services
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=https://slam-iapt.nhs.uk/lewisham/accessing-the-service/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=https://slam-iapt.nhs.uk/self-referral/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=https://www.lewishamandgreenwich.nhs.uk/foot-health
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=https://www.lewisham.gov.uk/myservices/socialcare/health/quit-smoking/Pages/default.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=https://www.smokefreelewisham.co.uk/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=bn&u=https://www.lewishamandgreenwich.nhs.uk/online-self-referral-form-for-maternity-services
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