জরুরি রিরিতে রিফাি কিাি জন্য রিাগীি েথ্য
এই েথ্যপত্র ব্যাখ্যা কতি রকন্ আপন্াি রজরপ আপন্াতক হাসপাোতে রিফাি কতিতেন্, এটি কী
অথ্থ ব্হন্ কতি এব্ং আপন্াি কী কিা প্রত াজন্
রকন্ আমাতক জরুরি রিরিতে হাসপাোতে রিফাি কিা হত তে?
আপনাকে জরুরি রিরিকে রিফাি েিা হকেকে োিণ আপনাি রজরপ মকন েকিন রে আপনাি লক্ষণগুরল
আকিা অনুসন্ধান েিা প্রকোজন এবং রেরন আপনাকে এেজন রবকেষকেি োকে রিফাি েকিকেন।
আপনাি রে সমসযা হকেকে ো জানাি জনয আপনাকে দ্রুে রেখাি প্রেযাো েিকে পাকিন।
এি অথ্থ রক আমাি কযান্সাি আতে?
এই লক্ষণগুরল অকনে সাধািণ অবস্থাি সাকে জরিে োেকে পাকি, োকে েযান্সািও অন্তিুু ক্ত। জরুরি
রিরিকে রিফাি েিা রবরেি িাগ বযরক্তি েযান্সাি োকে না।
েরে েযান্সাি ধিা পকি, োহকল আকগ রিাগরনণুকেি রবষেটি রনরিে েিাি অেু হল রিরেৎসা আকিা
োেুেি হওোি সম্ভাবনা রবরে োেকব এবং োই আপনাকে জরুরি রিরিকে রেখা গুরুত্বপূণু।
রেকহেু এই রিফািাল জরুরি রিরিকে েিা হকেকে, এি অেু হল রে আপনাকে হাসপাোকল েুই সপ্তাকহি মকধয
অযাপকেন্টকমন্ট রেওো হকব রেন্তু ো এে সপ্তাকহি মকধযও হকে পাকি। দ্রুে রিাগরনণুকেি জনয আপনাকে
আগামী িাি সপ্তাকহ আকিা পিীক্ষাি জনয উপরস্থে োোি প্রকোজন হকে পাকি।
আপন্াি রজরপ-ি কী জান্া প্রত াজন্?
• রনরিে েরুন রে আপনাি রজরপ আপনাি সঠিে ঠিোনা এবং রেরলকফান নম্বি জাকনন, আপনাি
রমাবাইল রফান োেকল রসটিি নম্বিসহ, োিণ হাসপাোল আপনাি সাকে রেরলকফাকনি মাধযকম
রোগাকোগ েিকে পাকি
• েরে আপরন আগামী েুই সপ্তাকহি মকধয অযাপকেন্টকমকন্ট উপরস্থে োেকে না পাকিন োহকল ো
আপনাি রজরপ-রে জানান
• েরে আপনাি রোকনা অনুবােকেি প্রকোজন হে, অনুগ্রহ েকি আপনাি রজরপ-রে ো জানান এবং
রেরন আপনাি জনয অনুবােকেি বযবস্থা েিকবন
• েরে আপরন েুই সপ্তাকহি মকধয হাসপাোল রেকে রোকনা অযাপকেন্টকমন্ট না পান, োহকল অনুগ্রহ
েকি আপনাি রজরপ-ি প্রযােটিকসি সাকে রোগাকোগ েরুন।
এিপি কী হতব্?
আপনাি রজরপ প্রযােটিস আপনাি জনয এেটি অযাপকেন্টকমকন্টি বুরেং রেকবন৷ েরে আপনাি রজরপ
আপনাি জনয অযাপকেন্টকমকন্টি বুরেং রেকে না পাকিন, োহকল এোি বযবস্থা েিকে হাসপাোল আপনাি
সাকে রোগাকোগ েিকব।
হাসপাোল আপনাকে অযাপকেন্টকমন্ট সম্পরেু ে অরেরিক্ত েেয পাঠাকে পাকি, োকে উপরস্থে োোি রেকন
আপনাি হবাি সম্ভাবনা আকে এমন পিীক্ষাগুরল অন্তিুু ক্ত িকেকে।

এেবাি আপরন আপনাি োরিকখি রবষকে সম্মে হকল উপরস্থে হওো গুরুত্বপূণু। েরে আপরন আপনাি
অযাপকেন্টকমন্টটি না িাখকে পাকিন, অনুগ্রহ েকি আপনাি রনরিেেিকণি রিঠিকে োো নম্বিটিকে েল
েকি অরবলকম্ব হাসপাোলকে ো জানান।
হাসপাোতে কী ঘটতব্?
আপরন েখন আপনাি হাসপাোকলি অযাপকেন্টকমকন্ট উপরস্থে হকবন আপরন সাধািণে এেজন
রবকেষেকে রেখাকবন বা আপনাি রিাগরনণুকেি পিীক্ষা েিা হকব। েরে আপনাি অযাপকেন্টকমকন্টি সমে
আপনাি রোকনা পিীক্ষাি প্রকোজন হে, োহকল ো আপনাকে অরগ্রম জানাকনা হকব, োই অনুগ্রহ েকি আকগ
রেওো রেকোকনা রনকেু োবলী রমকন িলাি রবষেটি রনরিে েরুন।
আপনাি সাকে আপরন রোকনা বন্ধু বা পরিবাকিি সেসযকে রনকে আসকে পাকিন, োিণ আপনাি রমরিকেল
টিম আপনাি সাকে ো আকলািনা েিকবন রসগুকলা বুঝকে সমসযা হওো রনকে আপনাি রোকনা উকেগ
োেকল একে সহােো হকে পাকি।
রকাতন্া প্রশ্ন আতে?
েরে আপনাি হাসপাোকল রিফািাকলি রবষকে আপনাি রোকনা উকেগ বা প্রশ্ন োকে, োহকল আপনাকে
রিফাি েিা বযরক্তি সাকে েো বলাি জনয অনুগ্রহ েকি আপনাি রজরপ সাজুারিকে েল েরুন৷
আতিা েতথ্যি জন্য দিকারি রেংকসমূহ
https://www.cancerresearchuk.org/
https://www.macmillan.org.uk/information-and-support

