Improving planned orthopaedic surgery for adults in
north central London
(Bengali)
নর্থ সেন্ট্রাল লন্ডনন পূর্থবয়স্কনের জনয পররকরিত অনর্থ ানপরিক োজথারর উন্নত হনে
পূর্ণবয়স্কদের হাড়, জদয়ন্ট বা গাাঁট ও পপশীর (পররকরিত অদ্ণাদপরিক সাজণ ারর) সাজণ ারর করার
প্রর্ালীদত আমরা রকছু পররবতণ দের প্রস্তাব কররছ।
এর মদযে রদয়দছ রহপ বা পকামর এবং হাাঁটু প্ররতস্থাপে; এবং পকামর, হাাঁটু, কাাঁয, কেুই, পাদয়র
পাতা, পগাড়ারল ও হাদতর অেোেে সাজণ ারর।
মতামত জানাননার সেষ তাররখ: 6ই এরিল 2020

এই আনলাচনা িরিয়া েম্পনকথ
আমরা বারননট, কযামনিন, এনরিল্ড, সহররনে ও আইরলিংটন (নর্থ সেন্ট্রাল লন্ডন)-এর
পূর্থবয়স্কনের সেভানব পররকরিত অনর্থ ানপরিক োজথারর িোন কনর র্ারক তা আমরা খরতনয়
সেখরি আর আমানের িস্তাবগুরল েম্পনকথ আপনানের মতামত জানার আকাঙ্খা আমানের
রইল।
নর্থ সেন্ট্রাল লন্ডন জুনে পররকরিত অনর্থ ানপরিক োজথারর িোনন আমরা বতথমানন সে
িরতবন্ধকতাগুরলর েম্মুখীন হরে তা পূরনর্ আমরা সে িস্তাবগুরল সরনখরি তা এই োরমনমথ
বযাখযা করা হনয়নি। আমরা সকানও রেদ্ধান্ত গ্রহনর্র আনে, আমানের িস্তাবগুরলর উপর
আপনানের মতামত চাইরি। আমরা এও জাননত চাই সে, আপনার সকানও রবকি িস্তাব রনয়নি
রকনা এবিং সেগুরল কী।
আনলাচনার একটি েম্পূর্থ নরর্ এবিং আনরা তর্য পাওয়া োনব এখানন:
www.northlondonpartners.org.uk/orthconsultation

পররকরিত অনর্থ ানপরিক োজথারর কী?
অদ্ণাদপরিক সাজণ াররদত হাড়, জদয়ন্ট বা গাাঁট, রলগাদমন্ট, পটন্ডে, পপশী ও স্নায়ুর
(মাসরকউদলাদস্করলটাল রসদেম) ক্ষরতর রিরকৎসা করা হয়। অরেওআ্ণারাইটিস এর মদতা বহু
বছর যদর ততরী হওয়া পকাদো েীর্ণদময়ােী স্বাস্থেসমসো বা আপ ৎকালীে েয় এমে অেে পকাদো
ক্ষরতর জেে পরাগীদেরদক একজে অদ্ণাদপরিক সাজণ দের কাদছ পরফার করা হয়।

রহপ বা পকামর ও হাাঁটুর প্ররতস্থাপে হল এেএইিএস(NHS)-এর প্রোেকৃ ত সবদিদয় পরররিত
অদ্ণাদপরিক সাজণ াররর যরর্, তারপদর রদয়দছ পকামর, হাাঁটু, কাাঁয, কেুই, পাদয়র পাতা, পগাড়ারল
ও হাদতর অেোেে সাজণ ারর।
পররকরিত সাজণ ারর হল যখে পরাগীরা আদগ প্দক একটি অোপদয়ন্টদমন্ট বুক কদর ্াদকে। এটি
হল পররকরিত রিরকৎসা, যা একজে রজরপ(GP)-র দ্বারা হাসপাতাদল একটি পরফারাল পাঠাদো
এবং পেশোরলেদের করা একটি মূলোয়দের পর করা হদয় ্াদক। এটিদক কখেও কখেও
‘মদোেীত’ বা ‘অ-জরুরর’ পররিযণা বদল।

আমানেরনক সকন পররবতথনগুরল করনত হনব
পসন্ট্রাল লন্ডদে প্রায় 1.5 রমরলয়দের পবরশ জেগর্ বসবাস কদরে এবং এই সংখোটি আদরা বাড়দব
বদল অেুমাে করা হদে। স্বাস্থেদসবার িারহোও পসজেে বাড়দছ এবং এটি রবদশষ ভাদব পররকরিত
অদ্ণাদপরিক সাজণ াররর পক্ষত্রটিদতও প্রভাব পফলদব। পযখাদে এই পররদষবাগুরলর অদেকগুরলই ভাল
মাদের, আমরা জারে পয, পরাগীদের অরভজ্ঞতা োো রকদমর হয় এবং তা আদরা ভাল হদত
পাদর এবং অেুমাে করা হদে পয এই িারহো বাড়দত ্াকদব।
ওনয়টিিং রলস্ট বা অনপক্ষার তারলকা খুব লম্বা
• জােুয়ারী 2019-এ, ে্ণ পসন্ট্রাল লন্ডদের 10,500-রও পবশী অরযবাসী পররকরিত অদ্ণাদপরিক
সাজণ াররর জেে অদপক্ষারত আদছে।
• জােুয়ারী 2018 ও জােুয়ারী 2019-এর মদযে ে্ণ পসন্ট্রাল লন্ডদে অদ্ণাদপরিক সাজণ াররর জেে
পরফার করা পরাগীদের মদযে মাত্র 79%-এর 18 সপ্তাদহর মদযে রিরকৎসা শুরু হদয়দছ; আমাদের
রকছু হাসপাতাদল, শীদতর মাসগুরলদত এটি 65%-এ পেদম এদসদছ।
অননক েিংখযক অপানরেন বারতল হনয়নি
• 2018/19 সাদল ে্ণ পসন্ট্রাল লন্ডদে, 530 টি অদ্ণাদপরিক অপাদরশে বারতল হদয়দছ- এই
অপানরেনগুরলর 96% সাজণ াররর রেদেই বারতল হদয়দছ। যা সপ্তাদহ 10টি কদর বারতল হওয়ার
সমাে। জরুরর পররদষবাগুরলর িারহো, উপলব্ধ পবি ও কমীসংখোয় র্াটরত ্াকায় এরকম হদয়দছ
পররকরিত অনর্থ ানপরিক োজথাররর চারহো বােনি
• 2029 সাদলর মদযে পররকরিত অদ্ণাদপরিক সাজণ াররর িারহো প্রায় 9.5% বাড়দব বদল আশা
করা হদে।
পকােও পররবতণ ে করা ো হদল, স্থােীয় হাসপাতালগুরল ওদয়টিং রলদের তের্ণে কমার; বারতল
হওয়ার সংখো বৃরির সম্ভাবো কম; এবং আমরা পররদষবাগুরলর িারহোর প্রতোরশত বৃরি
সামলাদোর জেে ভাদলাভাদব প্রস্তুত ্াকব ো। আমাদের প্রস্তাবগুরল অেুদমারেত হদল,
এেএইিএস(NHS) অদ্ণাদপরিক পররদষবাগুরলর জেে একই পররমার্ অ্ণ (প্রায় £37 রমরলয়ে
পাউন্ড) বেয় করদব, রকন্তু আমরা পসই অ্ণ আদরা ভালভাদব বেবহার করদত পারব এবং
পররদষবা উন্নত করদত পারব। সমদয়র সাদ্ সাদ্, এই েতু ে কাযণযারার মাযেদম অ্ণ সাশ্রয়
হদব বদল আশা করা হদে।
সমস্ত এেএইিএস(NHS) হসরপটাল ট্রােগুরল এই প্রস্তাবগুরল অেুযায়ী পররকরিত অদ্ণাদপরিক
পররদষবা প্রোে করদব এবং এগুরল গঠদের অংশ রহদসদব ্াকদব।
আমরা নর্থ সেন্ট্রাল লন্ডননর পূর্থবয়স্কনের জনয পররকরিত অনর্থ ানপরিক োজথাররর
বযবস্থাকরনর্র একটি নতু ন ধরনর্র িস্তাব কররি

স্থােীয় এেএইিএস(NHS) ট্রােগুরল দ্বারা পররকরিত অদ্ণাদপরিক পররদষবার েুটি অংশীোরীত্ব
গঠে করা হদয়দছ – ইউরেভারসণটি কদলজ লন্ডে হসরপটালস (UCLH) এবং হুইটিংটে পহল্-এর
সাদ্ একসাদ্ কাজ কদর, এবং রয়োল রি লন্ডে গ্রুপ (রয়োল রি, বারদেট হসরপটাল, পিজ
ফামণ হসরপটাল), ে্ণ রমিলদসক্স ইউরেভারসণটি হসরপটাল (ে্ণ রমি)-এর সাদ্ একসাদ্ কাজ
কদর।
প্রস্তাবটিদত সম্মরত পাওয়া পগদল, আমরা পযভাদব পররদষবা প্রোে কদর ্ারক তাদত এই
অংশীোরীত্বগুরল সরতেকাদরর উন্নরতগুরল প্রোে করদত পারদব।
• রেদবরেত অপাদরটিং র্দয়টার ও পবিগুরল ্াকা েুটি এেএইিএস(NHS) হাসপাতাল
অপাদরশদের পর হাসপাতাদল রাদত ্াকার প্রদয়াজেযুক্ত পরাগীদের পররদষবা প্রোে করদব,
পযগুরল হল – পিজ ফামণ হসরপটাল ও ইউরেভারসণটি কদলজ লন্ডে হসরপটাল
• পি সাজণ াররর প্রদয়াজে ্াকা পরাগীদের পবদছ পেওয়ার জেে এক গুে এেএইিএস(NHS)
হসরপটাল ্াকদব
• আউটদপদশন্ট বা বরহণ রবভাদগর পরাগীদের অোপদয়ন্টদমন্টগুরল পবদছ পেওয়ার জেে এক গুে
এেএইিএস(NHS) হসরপটাল ্াকদব
• পরাগীদের জেে উন্নত পশখাদোর ক্লাস পযগুরল তাদেরদক রেদজর অপাদরশে সম্পদকণ জােদত এবং
তাদের পসদর ওঠার জেে কী করদত হদব তা বুঝদত সহায়তা করদব
• একজে উরিরখত সাজণ ে ও তার সারজণ কোল টীদমর সাদ্ অোপদয়ন্টদমন্ট, যারা পরাগীদের
রিরকৎসা ও পররিযণার পুদরা সময়কাল জুদড় তাদের সাদ্ ্াকদবে, তা অপাদরশেটি পযখাদেই
পহাক ো পকে
• পরাগীদের সাজণ াররর পর তাদের পুদরা পসদর ওঠায় সহায়তা
• সাজণ াররর পর অরতররক্ত পররিযণার প্রদয়াজে ্াকা পরাগীদের জেে উচ্চ রেভণ রশীল বা
ইেদটেরসভ পকয়ার ইউরেটগুরলদত প্রদবশারযকার
• রিদমেরশয়া বা রশক্ষাগত অসামদ্ণের মত স্বাস্থেসমসো ্াকা পরাগীদের জেে পকয়ার পকাঅরিণদেটদরর সুরবযা, রযরে তাদেরদক তাদের পররিযণাটি সম্বদে এবং পসটি পকা্ায় পেওয়া হদত
পাদর পসই পসই সম্পদকণ বুঝদত সহায়তা করদবে
• পবশী জটিল সাজণ াররগুরল রয়োল েোশোল অদ্ণাদপরিক হসরপটাদল িারলদয় যাওয়া হদব, পযটি
একটি সুপার-দেশারলে পসন্টার
• রহদমারফরলয়ার মদতা অেোেে জটিল রিরকৎসা সংক্রান্ত সমসোযুক্ত পরাগীদের সাজণ ারর পসই
হাসপাতাদল করা হদব পযখাদে পসই সংক্রান্ত উ ৎকষণতা রদয়দছ।
• সমস্ত স্থােীয় হাসপাতালগুরলর একটি অোরক্সদিন্ট অোন্ড ইমাদজণ রি রিপাটণদমদন্ট জরুরর
অদ্ণাদপরিক পররদষবা বেবস্থা িারলদয় যাওয়া হদব।
আমানের লক্ষয
রভন্নভাদব পররদষবা প্রোদের বেবস্থা পেওয়ার অদেকগুরল সুরবযা রদয়দছ:
• ে্ণ পসন্ট্রাল লন্ডে জুদড় সমস্ত পরাগীদের যারাবারহক উচ্চ-মাদের পররদষবা গ্রহদর্র সহজলভেতা
• পররদষবাগুরলর বতণ মাে ও ভরবষেত িারহো পূরর্ করার সক্ষমতা
• পশষ-মুহূদতণ র বারতলকরর্গুরল এড়াদোর জেে বেবহাররকভাদব জরুরর ও পররকরিত
সাজণ াররগুরলদক আলাো করা
• উচ্চ-রবদশষজ্ঞতাযুক্ত কমীরা, যারা পবশী পররমার্ অদ্ণাদপরিক সাজণ াররর উপর েজর পকন্দ্রীভু ত
করদবে এবং এটি সম্পন্ন করার জেে ক্রমশ েক্ষ হদয় উঠদবে

ভরবষেদত আমরা একটি সময়ােুগভাদব, বারতলকরদর্র ঝুাঁ রক ছাড়াই পরাগীদের উচ্চ-মাদের
পররকরিত অদ্ণাদপরিক সাজণ াররর সুরবযা গ্রহর্ রেরিত করদত িাই।
িরতবন্ধকতা
আমরা জারে পয, পকােও পররবতণ দের ফদল রকছু বেরক্তর অসুরবযা হদত পাদর:
• রকছু বেরক্তদক তাদের অপাদরশদের রেে অদপক্ষাকৃ ত পবশী েূরত্ব পযদত হদত পাদর
• পেখদত আসা পলাদকদের পবশী েূরত্ব যাত্রা করদত হদত পাদর
• রকছু কমীদক হয়দতা সপ্তাদহর কদয়কটি রেে তাদের রেয়রমত কাদজর জায়গা পছদড় আলাো
পকাদো হাসপাতাদল রগদয় কাজ করদত হদত পাদর
• রবদশষ প্রদয়াজে ্াকা বেরক্তরা (দযমে একটি রশক্ষাগত অসাম্ণে, বা রিদমেরশয়া ্াকা
বেরক্তরা) অপরররিত পকাদো হাসপাতাদল যাওয়া রেদয় রকছু টা রবভ্রান্ত হদত পাদরে।
আমাদের আদলািো ের্দত সুরবযা ও প্ররতবেকতাগুরলর একটি তারলকা পাওয়া পযদত পাদর।
আমরা আমাদের আদলািো প্ররক্রয়াদত এই রবষয়গুরল সম্পদকণ আপোদের মতামত জােদত িাই।

সরােীনের কানি এই পররবতথনগুরলর অর্থ কী হনব?
আমাদের পাাঁিটি বদরাদত এবং আমাদের আদশপাদশর রকছু এলাকার পযসব বেরক্তদের ভরবষেদত
একটি পররকরিত অদ্ণাদপরিক অপাদরশদের প্রদয়াজে হদত পাদর তাদের পয কাদরা উপর এই
প্রস্তারবত পররবতণ দের প্রভাব পড়দত পাদর। আমাদের রসিান্ত গ্রহদর্ সহায়তার জেে, আমরা এই
পররদষবাগুরলদত অরভজ্ঞতা ্াকা বা আগ্রহ ্াকা পয পকােও বেরক্তর কাছ প্দক তাদের মতামত
পপদত আগ্রহী।
আমাদের প্রস্তাবগুরল অেুযায়ী সমস্ত পরাগীরা তাদের পসবাদত একটি উদিখদযাগে উন্নরত পেখদত
পাদবে। এটি অজণ দের জেে, ভরবষেদত রকছু পরাগীদের বতণ মাে বেবস্থাপোর পিদয় একটি রভন্ন
হাসপাতাদল সাজণ ারর করদত হদত পাদর। বতণ মাদে 10টি এেএইিএস(NHS) এবং পবসরকারী
হাসপাতাল জুদড় প্ররত বছর প্রায় 11,000 পরাগী পররকরিত অদ্ণাদপরিক সাজণ ারর করাদেে।
আমাদের প্রস্তাবগুরল অেুযায়ী, 1460 জে পরাগী বতণ মাে বেবস্থাপোর পিদয় রভন্ন একটি
হাসপাতাদল তাদের পি সাজণ ারর করাদবে এবং সাজণ াররর জেে রাদত ্াকার প্রদয়াজেযুক্ত (দযমে
রহপ বা পকামর এবং হাাঁটুর সাজণ ারর) 1360 জে পরাগী বতণ মাে বেবস্থাপোর তু লোয় রভন্ন একটি
হাসপাতাদল তাদের সাজণ ারর করাদবে।*
পরাগীরা তাদের পররকরিত অদ্ণাদপরিক পররদষবার জেে তাদের রজরপ(GP) বা
রফরজওদ্রারপদের সহায়তা রেদয় েুটি অংশীোরীত্ব প্দক একটি পবদছ পেদবে। অংশীোরীদত্বর এই
পছন্দটি তাদের আউটদপদশন্ট বা বরহণ রবভাগীয় পরাগী পররদষবার জেে হাসপাতাদলর পছন্দ এবং
তারা পকা্ায় সাজণ ারর করাদবে তা রেযণারর্ করদব।
(*এর মদযে পসসব পরাগীরা রদয়দছে যারা বতণ মাদে একটি পবসরকারী হাসপাতাদল তাদের
এেএইিএস(NHS) পররদষবা পাদেে।)

Where patients have care today
আজ পযখাদে পরাগীরা রিরকৎসা পপদয়দছে
OUTPATIENT
আউটদপদশন্ট
Barnet Hospital
Royal Hospital
North mid
UCLH
Whittington Health
Private hospitals
পবসরকারী হাসপাতালগুরল

DAY SURGERY
পি সাজণারর
Chase Farm
Chase Farm
North mid
UCLH
Whittington Health
Private hospitals
পবসরকারী হাসপাতালগুরল

OVERNIGHT STAY
রাদত ্াকা
Chase Farm
Chase Farm
North mid
UCLH
Whittington Health
Private hospitals
পবসরকারী হাসপাতালগুরল

Where patients go for care today vs where
they could go under our proposals
North Middlesex University Hospital
Royal Free London Partnership
UCLH/ Whittington Health Partnership
Today
In the Future

পরাগীরা আজ পযখাদে রিরকৎসা করাদত রগদয়দছে
বোম আমাদের প্রস্তাব অেুযায়ী তারা পযখাদে
পযদত পারদতে
North Middlesex University Hospital
Royal Free London Partnership
UCLH/ Whittington Health Partnership
আজ
ভরবষেদত

ভরবষেদত, পরাগীরা তাদের পসবার জেে েুটি অংশীোরীত্ব প্দক একটি পবদছ রেদত পারদবে।
েীদির সারর্ীদত পেখাদো হদয়দছ পয, পরাগীরা তাদের পসবার রবরভন্ন অংশগুরল পপদত পকা্ায়
পযদত পাদরে।

Overnight stay: Usually hip & knee surgery
GP & Community Care
Outpatient Appointments
Surgery
Follow up
Community Post- Operative Care
Outpatient Appointment
Overnight stay
Day surgery: Usually shoulder, hand and
foot Surgery
GP & Community Care
Outpatient Appointments
Day surgery
Follow up
Community Post- Operative Care

রাদত ্াকা: সাযারর্ত রহপ বা পকামর ও হাাঁটুর
সাজণারর
রজরপ(GP) ও করমউরেটি পকয়ার
আউটদপদশদন্টর অোপদয়ন্টদমন্টগুরল
সাজণারর
ফদলা আপ
করমউরেটি পপাে –অপাদরটিভ পকয়ার
আউটদপদশদন্টর অোপদয়ন্টদমন্ট
রাদত ্াকা
পি সাজণারর: সাযারর্ত কাাঁয, হাত ও পাদয়র
পাতার সাজণারর
রজরপ(GP) ও করমউরেটি পকয়ার
আউটদপদশদন্টর অোপদয়ন্টদমন্টগুরল
পি সাজণারর
ফদলা আপ
করমউরেটি পপাে –অপাদরটিভ পকয়ার

বতথমাননর পররকরিত অনর্থ ানপরিক পররনষবাগুরল বনাম আমানের িস্তাবগুরল অনুোয়ী
পররনষবাগুরল
েীদির সারর্ীদত ে্ণ পসন্ট্রাল লন্ডদে বতণ মাদে উপলব্ধ অদ্ণাদপরিক পররদষবা এবং এর পাদশ এই
প্রস্তাবগুরল প্রদয়াগকৃ ত হদল তা রকরকম হদব তার পা্ণকে পেখাদো হদয়দছ।

Not available
Available in some hospitals
Available in new arrangements

Hospitals carrying our larger
numbers of orthopedic
operations provide higher
quality care for patients
Ring-fenced operating
theatres, wards and
specialist staff, separate
from A&E departments,

উপলব্ধ পেই
রকছু হাসপাতাদল উপলব্ধ রদয়দছ
েতু ে বেবস্থাপোদত উপলব্ধ রদয়দছ

Today
আজ
আমাদের অরযকতর সংখোয়
অদ্ণাদপরিক অপাদরশে করা
হাসপাতালগুরল পরাগীদের জেে
উচ্চ মাদের পররদষবা প্রোে কদর
A&E রিপাটণদমন্ট প্দক আলাো,
ররং-এর মদতা পবড়া ্াকা
অপাদরটিং র্দয়টার, ওয়ািণগুরল
এবং কমীরা, , বারতলকরদর্র

In the proposals
প্রস্তাবগুরলদত

minimeses cancellations and
leads to better care
Teams that carry out
surgery six or seven days a
week reduces waiting lists
and makes maximum use of
facilities
High dependency or
intensive care units and
overnight senior medical
cover provides support for
patients who have
complications
Care coordinators to offer
support to patients with
conditions such as learning
disabilities and dementia
Consistent education classes
before surgery and highquality rehabilitation ensures
the same high-quality care,
in all hospitals

সংখো কমায় এবং উন্নততর
পররদষবার রেদক রেদয় যায়
সপ্তাদহর ছয় বা সাত রেে
সাজণারর সম্পন্ন করা টীমগুরল
অদপক্ষার তারলকাগুরল কমায়
এবং সুরবযাগুরলর সবণারযক
বেবহার কদর
উচ্চ রেভণ রশীল বা ইেদটেরসভ
পকয়ার ইউরেটগুরল এবং রাদত
্াকা রসরেয়র পমরিকোল কভার
জটিলতা ্াকা পরাগীদের জেে
সহায়তা প্রোে কদর

পকয়ার পকা-অরিণদেটর পশখার
অসাম্ণে ও রিদমেরশয়ার মদতা
স্বাস্থে সমসো ্াকা পরাগীদেরদক
সহায়তা প্রোে কদর
সাজণাররর আদগ যারাবারহক
রশক্ষার ক্লাসগুরল এবং উচ্চমাদের পুেণবাসে সমস্ত
হাসপাতাদল একই উচ্চ-মাদের
পররদষবা সুরেরিত কদর

আমানের িস্তাবগুরল রকভানব িস্তুত করা হনয়রিল
ে্ণ পসন্ট্রাল লন্ডদের স্বাস্থে পররদষবা প্রোেকারীদের মদযে একটি সৃরিশীল, সমন্বয়কারী উপাদয়,
রক্লরেরশয়াে, এেএইিএস(NHS) ট্রাে, স্থােীয় পরাগীরা, অংশীোররা এবং এই পগাষ্ঠীগুরলর
অংশগ্রহর্কারী এক গুে কমণশালা প্দক পাওয়া মতামতগুরলর রভরিদত আমাদের প্রস্তাবগুরল ততরী
করা হদয়রছল।
এছাড়াও এেএইিএস(NHS) পপশাোররা, পরাগীরা ও অেোেে পগাষ্ঠীদের একটি পোদেল, লন্ডে
রক্লরেকোল পসদেট আমাদের প্রস্তাবগুরলর পযণাদলািো কদররছল। তারা সম্মত হদয়রছদলে পয,
“জাতীয় সদবণািম কাযণযারার রভরিদত ও স্থােীয় সমসোগুরল রবদবিো কদর পররবতণ দের একটি
েি প্রদয়াজে রছল।”
পরাগীদের রববৃত রকছু গুরুত্বপূর্ণ রবষয়ও প্রস্তাবগুরলদত অন্তণভুক্ত করা হদয়রছল:
• পকয়ার পকা-অরিণদেটররা রিদমেরশয়া ও রশক্ষাগত অসামদ্ণের মদতা স্বাস্থেসমসো ্াকা পরাগীদের
সহায়তা করদবে
• সুররক্ষতভাদব তাদের রিরজটাল পপদশন্ট পরকিণদস যুক্ত কদরে, যাদত আদরা সহদজ ত্ে ভাগ
কদর পেওয়া যায়

• যাতায়াত ও পররবহদর্র একটি সম্পূর্ণ রবদেষর্, যাদত আমাদের প্রস্তাবগুরলর প্রভাব বুঝদত এবং
পকােও প্ররতকূল রেক ্াকদল তা হ্রাস করার উপায়গুরল ততরী করদত আমাদের সহায়তা হয়।
• পরাগীদের সবসময় এই পছন্দটি ্াকদব পয, তারা পকা্ায় তাদের রিরক ৎসা করাদবে; এটি
এেএইিএস(NHS) সংরবযাদের অংশ।
• আমরা ইমাদজণ রি পকয়ার বা জরুরর পররদষবার রবদশষজ্ঞদের আমাদের পররকিো ভাদলা কদর
খরতদয় পেখদত এবং রেরিত করদত বদলরছ যাদত জরুরর পররদষবাদত আমাদের পররকিোটি
পকােও বোর্াত সৃরি ো কদর।
আমাদের এই ওদয়বসাইদট আদরা ত্ে পাওয়া পযদত পাদর
www.northlondonpartners.org.uk/orth_consultation

আপরন রকভানব আপনার মতামত সেনবন
আমরা আমাদের গর্ আদলািো প্ররক্রয়া িলাকালীে আমাদের পররকিোগুরলদত অবোে রাখার
জেে যত পবশী সংখেক পরাগী, সাযারর্ মােুষ, কমী এবং অংশীোরদের মতামত গ্রহর্ করদত
পিদয়রছ। এর মদযে বারদেট, কোমদিে, এেরফল্ড, পহররদে, আইরলংটে ও ে্ণ পসন্ট্রাল লন্ডদের
হাসপাতাল পররদষবাগুরল বেবহার করদত পাদরে এরকম আদশপাদশর এলাকার অরযবাসীরা অন্তণভুক্ত
রদয়দছে। আমরা রবদশষভাদব পসসব বেরক্তদের কাছ প্দক মতামত পপদত আগ্রহী, যারা বতণ মাদে
পররকরিত অদ্ণাদপরিক সাজণ াররর অরভজ্ঞতা পাদেে বা পপদয়দছে, বা এমে পকউ যাদের
ভরবষেদত এই পররদষবাগুরলর প্রদয়াজে হদত পাদর এবং তাদের পররবার ও তত্ত্বাবযােকারীদের
মতামতও এর অন্তণভুক্ত রদয়দছ।
এই আদলািো প্ররক্রয়াদত পলাদকদেরদক আমন্ত্রর্ জারেদয় আমরা বুঝদত িাইরছ পয, আমরা বতণ মাে
িোদলঞ্জগুরলর পক্ষদত্র সম্ভাবে পসরা সমাযাে ততরী কররছ রকো, প্রস্তাবগুরলদক আদরা রকভাদব উন্নত
করা যায় এবং আর পকােও রবকি প্রস্তাব রদয়দছ রকো যা আমরা রবদবিো করররে।
একটি স্বতন্ত্র পকাম্পারে পাটিণরসদপট রলরমদটি সমস্ত মতামদতর মূলোয়ে করদব।
আদলািো প্ররক্রয়ার একটি সম্পূর্ণ ের্ পাওয়া যাদব এখাদে:
www.northlondonpartners.org.uk/orth_consultation

অেুগ্রহ কদর, এই প্রস্তাবগুরল সংক্রান্ত আপোর মতামত ও েৃরিভেীগুরল জাোে এইভাদব:
1) আদলািো প্ররক্রয়ার প্রশ্নমালা পূরর্ কদর এবং প্রোে করা রিদপাে ঠিকাো বেবহার কদর
িাকদযাদগ এটি পফরত পাঠাে।
2) এই রলদে আমাদের অেলাইে সমীক্ষা বেবহার কদর আদলািো প্ররক্রয়ার প্রশ্নগুরল পূরর্ কদর:
www.northlondonpartners.org.uk/orth_consultation

3) আমাদের এই ঠিকাোদত রলদখ FREEPOST NLP ORTH CONSULTATION (পকােও
েোম্প বা পপােদকাদির প্রদয়াজে পেই)
4) আপোর গ্রুদপর সাদ্ ক্া বলার জেে েীদির পযাগাদযাদগর রববরর্ বেবহার কদর পপ্রাগ্রাম
টীমদক আমন্ত্রর্ জাোে
5) পফাদে আপোর মতামত জাোে এই রিনিান েম্বদর কল কদর: 0808 1567192
6) আদলািো প্ররক্রয়ার সময়কাল িলাকালীে একটি সাবণজেীে তবঠদক পযাগ রেদয়। আমাদের
ওদয়বসাইদট পসগুরলর পূর্ণ রববরর্ পপদত পাদরে। আপরে পকােও সাবণজেীে তবঠক বা সশরীদর
পযাগ পেওয়া অেুষ্ঠাদে পযাগ রেদল, আপোর মতামতগুরল পসই অেুষ্ঠাে প্দকই গ্রহর্ করা হদব।

পসগুরলর রববরর্ আমাদের ওদয়বসাইদট পাওয়া যাদব।
পরামশণ প্ররক্রয়ার প্ররতরক্রয়াগুরল স্বাযীেভাদব পাটিণরসদপট-এর দ্বারা মূলোয়ে করা হদব, যারা
রসিান্ত গ্রহর্কারীদের সাদ্ তাদের ররদপাটণ ভাগ কদর পেদবে।
• পম 2020-দত, অংশীোররা খসড়া মূলোয়ে ও তার সাদ্ সামেতা প্রভাবকারী মূলোয়দের
পযণাদলািোর উপর মন্তবে করার সুদযাগ পাদবে।
• জুে 2020-দত, প্ররতরক্রয়াগুরলর মূলোয়ে, অংশীোরদের কাছ প্দক পাওয়া মতামত এবং
প্রভাবগত মূলোয়েগুরল জদয়ন্ট পহল্ ওভাররভউ অোন্ড স্ক্রুটিরে করমটি (JHOSC)-র সাদ্ ভাগ
কদর পেওয়া হদব। সুপাররশকৃ ত রসিাদন্তর উপর আদলাকপাত কদর এরপর একটি রসিান্ত গ্রহর্কারী
রবজদেস পকস (DMBC) ততরী করা হদব
• জুে/জুলাই 2020-দত, পরাগীরা এবং NCL CCG একসাদ্ মূলোয়দের পযণাদলািো করার ও
পকাে জটিলতা ্াকদল তা রেদয় আদলািোর সুদযাগ পাদব। রসিান্ত পেওয়ার জেে িূ ড়ান্ত DMBCটি NCL CCG-র কাদছ উপস্থারপত করা হদব
িূ ড়ান্ত রসিান্তটি এবং আদলািো প্ররক্রয়ার ফলাফলটি পজারাদলাভাদব প্রিার করা হদব এবং আমরা
পকাে সম্মরতকৃ ত পররবতণ ে করার সময় স্থােীয় অরযবাসীদের সংরেি করা িারলদয় যাব।
আমরা অদপক্ষার সময়, বারতলকরর্, পুেঃভরতণ র হার, পরাগীরা হাসপাতাদল কতটা সময়
কাটাদেে, বেু ও পররবার সংক্রান্ত পরীক্ষার ফলাফলগুরল এবং অেোেে পররমাপগুরলর উপর
েজর রাখব যাদত রেরিত করা যায় পয, প্রদয়াগকৃ ত পকাে পররবতণ ে কাযণকরী হদয়দছ।

