জরুরী ররফারালর রেলে ররাগীলের জন্য তথ্য
এই তলথ্যর কাগজটিলত বুঝিলে বা হলেলে রয আপন্ার ঝজঝপ বা রেন্টিস্ট রকন্
আপন্ালক হাসপাতাল ররফার কলরলেন্ (হাসপাতালর কালে আপন্ার ন্াম
পাঠিলেলেন্), তার মালন্ ঝক এবং আপন্ার ঝক ঝক করার েরকার হলব।
আমালক রকন্ জরুরী ভালব হাসপাতাল ররফার করা হলেলে?
অপনাকে জরুরী ভাকব ররফার েরা কেকে োরণ অপনার জজজপ বা রডন্টিস্ট মকন েকরন রয
অপনার ক্ষণগুজর জবকে অরও নুন্ধান েকর রেখা উজিত এবং এেজন জবকলকের োকে
অপনাকে ররফার েকরকেন। প্রােআ রেখা যাে এরেম কনে বস্থার োরকণ এআ ক্ষণগুজ কে
থােকত পাকর। এর মকযে েোন্সার কে থাোর ম্ভাবনাও থােকত পাকর।
এআ ররফারাটা জরুরী ওোর োরকণ, এর মাকন কে রয েুআ প্তাকর মকযে অপনাকে াপাতাক
এেটা এোপকেন্টকমন্ট (রেখা েরার মে ও তাজরখ) রেওো কব।
এর মালন্ ঝক এই রয আমার কযান্সার হলেলে?
জরুরী ভাকব ররফার েরার মাকন এআ নে রয অপনার েোন্সারআ কেকে। রযব রােকের জরুরী
ভাকব ররফার েরা ে তাকের রবলীর ভাকেরআ েোন্সার েজন। তকব, অপনাকে ররফার েরা কেকে
োরণ এেজন জবকলেকে অপনার রেখাকনা েরোর থবা তাড়াতাজড় জেেু নুন্ধাকনর োজ
েরা েরোর, যাকত অপনার জে কেকে তা জানকত াাযে ে।
যজে েোন্সার কেকে বক জনণণে েরা ে, তাক তাড়াতাজড় ররােজনণণে েরা জনজিত েরার মাকন
কে রয জিজেৎা অরও োযণেরী ওোর ম্ভাবনা রবলী থােকব এবং রআজনে ররফার েরার ২
প্তাকর মকযে যাকত অপনাকে রেখা ে তা গুরুত্বপূণণ।
আমার ঝক ঝক করা েরকার?
 অপনার জজজপ বা রডন্টকস্টর োকে অপনার ঠিে ঠিোনা এবং অপনার যজে রোন
রমাবাআ নম্বর থাকে তাক রটা কমত ঠিে রটজকফান নম্বর যাকত থাকে তা জনজিত
েরকবন।
 অোমী েুআ প্তাকর মকযে রোন এোপকেন্টকমকন্টর জনে যাকত অপনাকে পাওো যাে তা
জনজিত েরকবন। অোমী েুআ প্তাকর মকযে অপজন যজে রোন এোপকেন্টকমকন্ট না রযকত
পাকরন, তাক তা েো েকর অপনার জজজপ বা রডন্টিস্টকে জানাকবন।
 অপনার যজে রোন নুবােকের েরোর থাকে, তাক অপনার এোপকেন্টকমকন্টর অকে
রটা রআ াপাতাকে জাজনকে রেকবন।

 অপজন এেবার অপনার জরুরী এোপকেন্টকমকন্টর বোপাকর রাজী কে রেক, অপনার
রটাকত যাওো গুরুত্বপূণ,ণ যাকত অপনার রবাে রোন রেরী না ে।
 অপজন যজে েু'বার অপনার াপাতাকর এোপকেন্টকমকন্ট না যান, তাক অপনাকে
অপনার জজজপ বা রডন্টিকস্টর োকে রফরত পাঠিকে রেওো কব। নে রেউ যাকত এআ
এোপকেন্টকমকন্ট অকত পাকরন, তার জনে এটা েরা কব।
এর পলর ঝক হলব?
াপাতা অপনাকে ল্প েকেে জেকনর মকযে ে জিঠি জকখ, নেত রটজকফান েকর এেটা
এোপকেন্টকমন্ট পাঠাকব। অপনার জজজপ বা রডন্টিকস্টর াকথ রেখা েরার এে প্তাকর মকযে অপজন
যজে জেেু শুনকত না রপকে থাকেন, তাক েো েকর তাকে জানাকবন রয অপজন এখনও রোন
এোপকেন্টকমন্ট পানজন।
অপনাকে এেটা এোপকেন্টকমন্ট রেওোর পকর, অপনার রটাকত যাওো তেন্ত গুরুত্বপূণণ। অপজন
যজে অপনার এোপকেন্টকমকন্ট না রযকত পাকরন, তাক েো েকর জবকম্ব তা রআ াপাতাকে
জাজনকে রেকবন। তারপকর অপনার এেটা জবেল্প এোপকেন্টকমকন্টর বকদাবস্ত েরার েরোর কব।
হাসপাতাল ঝক করা হলব?
অপজন যখন অপনার াপাতাকর এোপকেন্টকমকন্ট যাকবন, তখন াযারণতঃ এেজন জবকলে
অপনাকে রেখকবন। এর পকর জে কব র জবকে জতজন অপনাকে অরও জেেু তথে বক রেকবন।
তাোড়াও, অপনাকে েত অরও জেেু পরীক্ষা েরার েরোর কত পাকর। অপনার ক্ষণগুজ জে
োরকণ কে তা বুঝকত এআ পরীক্ষাগুজ অপনার জবকলে এবং অপনার জজজপ বা রডন্টিস্ট, এআ
েু'জনকেআ াাযে েরকব। অপনার যজে রোন পরীক্ষা েরাকনার েরোর থাকে, তাক অপনার
এোপকেন্টকমকন্টর অকেআ তা অপনাকে বক রেওো কব। োকজআ, অকে রথকে অপনাকে যা যা
জনকেণ ল রেওো কব, রগুজ অপজন যাকত রমকন িকন তা েো েকর জনজিত েরকবন।
অপজন অপনার াকথ রোন বন্ধু বা পজরবাকরর রোন েেকে জনকে অকত পারকবন, োরণ রআ
ডাক্তারী টীম অপনার াকথ রয অকািনা েরকবন তা বুঝকত পারার জবকে অপনার রোন জিন্তা
থােক একত অপনার াাযে কত পাকর।
রকান্ প্রশ্ন আলে ঝক?
অপনাকে াপাতাক পাঠাকনার বোপাকর অপনার যজে রোন উকেে বা প্রশ্ন থাকে, তাক রয বেজক্ত
অপনাকে ররফার েরকেন, তার াকথ েথা বার উকেকলে েো েকর অপনার জজজপর াজণারীকত বা
অপনার রডন্টিস্টকে রটজকফান েরকবন।

