
অন্্য যেকো�োকোন্ো দর�োরর তথ্্য
যদি আপদি আপিার মািদিক স্াস্থথ্য দিয়ে িংকয়ে 
থায়কি অথবা যদি আপিার তাৎক্ষদিক িাহাযথ্য 
আবশ্থ্যক হে, তাহয়ে আপিার উদিত আপিার স্থািীে 
ক্াইদিি োইয়ি যোযাগায়যাগ করা: 

elft.bedlutonocean@nhs.net

01234 263639

আমোকোদর পররকোেবোর 
ব্যোপোকোর অসন্তুষ্ট হকোে (PALS/
অরিকোেোগ) �োর সোকোথ্ 
যেোগোকোেোগ �রকোবন্
আপিার িায়থ প্রথয়ম আয়োিিা িা কয়র এবং আপিার 
িম্মদত িা দিয়ে আমরা আমায়িরয়ক আপিার প্রিাি করা 
যোকায়িা তথথ্য যোশ্োর করয়বা িা। এর একমাত্র বথ্যদতক্ম 
হয়ছে যদি আমায়ির ময়ি হে যোয আপিার জীবি অথবা 
অিথ্য যোকায়িা বথ্যদতির িুস্থতা ঝঁুদকর িম্মুখীি হয়ত পায়র। 

আমায়ির পদরয়েবা িম্পদককি ত মতামতয়ক আমরা 
স্াগত জািাই, তাই অিুগ্রহ কয়র যোরাগী পরামশ্কি ও 
দেোয়জা পদরয়েবার িয়গে যোযাগায়যাগ করুি দরিয়�ায়ি 
0800 0131 233 িম্বয়র অথবা ইয়মইয়ে:  
PALS@elft.nhs.uk.

যদি আপদি পদরয়েবা এবং আপিার দিদকৎিা দিয়ে 
িন্তুষ্ট িা হি, তাহয়ে অিুগ্রহ কয়র এটি দিষ্পত্দত 
করার যোিষ্টা কয়র যোিখয়ত service manager (িাদ্ভকি ি 
মথ্যায়িজার)-এর িায়থ কথা বেুি, অথবা PALS টিয়মর 
িায়থ যোযাগায়যাগ করুি। 

যদি আপদি যোকায়িা অদ্ভয়যাগ জািায়ত িাি, 
তাহয়ে আপদি 0800 085 8354 িম্বয়র যো�াি 
করয়ত পায়রি অথবা ইয়মইে করয়ত পায়রি: 
PALSandComplaints@elft.nhs.uk ঠিকািাে 
অথবা দিঠি দেখয়ত পায়রি: Complaints and PALS 
Manger, FREEPOST RTKB-ESXB-HYYX,  
Trust Headquarters, 9 Alie Street, Luton, E1 8DE.

প্রসব�োেীন্ মোন্রস� আঘোত 
অথ্বো প্রসব�োেীন্ সন্োকোন্র 

মৃত্য ্য যমো�োকোবেো �কোর যবঁকোে থ্ো�ো 
ব্যরতিকোদর সহোন্ুিূরতসম্পন্ন মোন্রস� 

সহোয়তো প্রদোন্ �রকোে

Bedfordshire & Luton 
(যবডকো�োড্ডশোয়োর ও েুটন্)

আমরা সেবা সেই
আমরা েম্ান করর 
আমরা ইনক্লু রেভ

আমরা সেবা সেই, আমরা েম্ান করর, আমরা 
ইনক্লু রেভ৷
BEDS+LUT_v1

Ask about the
#ELFTPromise



আমরো �োরো? 
OCEAN হয়ছে Bedfordshire ও Luton-এ একটি 
দবয়শ্োদেত একী্ূভত মািদিক স্াস্থথ্য ও মাতৃত্ব 
যোিবাপ্রিািকারী যারা প্রিবকােীি মািদিক আঘাত 
ও প্রিবকােীি িন্ায়ির মৃত্য থ্যর �য়ে ক্ষদতগ্রস্ত 
মদহোয়ির িহােতা প্রিাি করয়ব। ময়িাদবিথ্যা 
দবয়শ্েজ্ঞ ও দবয়শ্েজ্ঞ দমডওোই�য়ির দিয়ে এই টিম 
গঠিত। 

আমরো 
েোকোদর সোহোে্য �রর
আমায়ির েক্ষথ্য হয়ো যোিিব বথ্যদতিয়ক িহােতা প্রিাি 
করা যারা তায়ির মাতৃয়ত্বর যাত্রার �য়ে উদ্ভূত অথবা 
এর িায়থ িম্পদককি ত মাঝাদর যোথয়ক গুরুতর মািদিক 
িায়পর মধ্থ্য দিয়ে যায়ছেি। 

িমিথ্যাগুয়োর ময়ধ্থ্য থাকয়ত পায়র
(এর ময়ধ্থ্যই িীদমত িে): 

■	 		বার বার বথ্যথকি হওো IVF দিদকৎিা। 
■	 		গয়্ভকি র িন্াি হারায়িার (যোযমি প্রাথদমক পযকিায়ে 

গ্ভকি পাত, বার বার গ্ভকি পাত, মৃত িন্াি প্রিব, 
িবজাতয়কর মৃত্য থ্য এবং গ্ভকি াবস্থা িমাপ্ত হয়ে 
যাওো) পরবততী িময়ে মািদিক আঘায়তর 
েক্ষিিমূহ। 

■	 প্রিবকােীি মািদিক আঘাত।  
■	 		িন্াি প্রিয়বর প্রদত তীব্র ্ভে  

Tokophobia (যোোয়কায়�াদবো))। 

আমরা এমি বথ্যদতিয়ির িহােতা প্রিাি করদি 
যারা মিস্তাত্দত্বক িহােতা গ্রহি করয়ত িাি 
এবং যোিজিথ্য প্রস্তুত রয়েয়িি।

Ocean-এর �োকোে যর�োকোরে
যোপদরয়িোে যোমন্াে যোহেথ িাদ্ভকি ি যোর�ায়রে �রম 
পূরি কয়র এবং �রয়ম থাকা Perinatal Mental 
Health-এর ইয়মইে ঠিকািাে �রমটি পাঠিয়ে দিয়ে 
যোর�ায়রে যোিওো যায়ব, যা Perinatal Mental 
Health ও OCEAN-এর দিদকৎিকরা ক্মািুিায়র 
দবয়বিিা কয়র যোিখয়বি। 

আমরা দলিদিকথ্যাে আয়োিিার মাধ্থ্যয়ম যোর�ায়রে 
গ্রহি করদি, যা একটি দলিদিকথ্যাে আয়োিিার জিথ্য 
িরািদর OCEAN টিয়মর িায়থ যোযাগায়যাগ কয়র 
িম্পন্ন করা যায়ব। টিয়মর িয়গে যোযাগায়যাগ করয়ত, 
অিুগ্রহ কয়র যো�াি করুি  
01234 263 639 িম্বয়র অথবা এই ইয়মইে ঠিকািা 
বথ্যবহার করুি:  
elft.bedlutonocean@nhs.net এবং একজি 
দিদকৎিক যোর�ায়রে িম্পয়ককি  আয়োিিার জিথ্য 
আপিার িায়থ যোযাগায়যাগ করয়বি।

িরািদর OCEAN টিয়মর িায়থ যোযাগায়যাগ কয়র 
দিয়জই দিয়জর যোর�ায়রে যোিওো যায়ব। 

যদি এই দবেেটি দিিতীত হে যোয যোর�ায়রয়ের জিথ্য 
িহােতা এবং/অথবা দিদকৎিা প্রিায়ির জিথ্য 
OCEAN-ই িবয়িয়ে উপযুতি পদরয়েবা, তাহয়ে 
একজি দিদকৎিয়কর িায়থ মূেথ্যােয়ির বথ্যবস্থা 
করা হয়ব, যোযটির পয়র প্রয়তথ্যক বথ্যদতির জিথ্য তায়ির 
িাদহিার উপর দি্ভকি র কয়র একটি যোিবা পদরকল্পিা 
প্রিেি করা হয়ব।

যদি OCEAN িবয়িয়ে উপযুতি পদরয়েবা িা হে, 
তাহয়ে একজি দিদকৎিক যোিই বথ্যদতিয়ক তার যাত্রার 
িাময়ির দিয়ক এদগয়ে যোযয়ত িহােতা করার জিথ্য যোিই 
বথ্যদতির িয়গে কাজ করয়বি। OCEAN ও পদরয়েবা 
বথ্যবহারকারীয়ির ময়ধ্থ্য, আমরা তায়ির িাদহিা পূরয়ির 
জিথ্য িবয়িয়ে উপযুতি পদরয়েবা খুঁয়জ পাওোর যোিষ্টা 
করব।

আমরো র�িোকোব সোহোে্য �রর
OCEAN পদরয়েবা বথ্যদতিয়িরয়ক তায়ির মাতৃয়ত্বর 
অদ্ভজ্ঞতা যোথয়ক উদ্ভূত, বা যোি িম্পদককি ত মািদিক 
স্াস্থথ্য িাদহিাগুয়োর জিথ্য োয়গকিেকৃত মূেথ্যােি 
ও যোথরাদপউটিক িম্পৃতিতা িরবরাহ করয়ব। 
মিস্তাত্দত্বক িহােতা, দবয়শ্েজ্ঞ দমডওোইয়�র 
িহােতা এবং প্রজিি স্াস্থথ্য িংক্ান্ িহােতার 
িদম্মেি ঘোে এমি যোথরাদপউটিক যোিবা প্রিাি করা 
হয়ব।

যোযিব বথ্যদতি প্রিবকােীি মািদিক আঘাত এবং/
অথবা িন্াি হারায়িার অদ্ভজ্ঞতার িম্মুখীি হয়েয়িি 
তায়িরয়ক দবয়শ্োদেত মিস্তাত্দত্বক দিদকৎিা, যোিবা ও 
িহােতা প্রিাি করা হয়ব। 

েক্ষথ্য হয়ো যোযখায়ি অিথ্য যোকায়িা উপযুতি পদরয়েবা 
যোিই যোিখায়ি মািদিক স্াস্থথ্য, মাতৃত্ব ও প্রজিি 
স্ায়স্থথ্যর িদম্মদেত যোিবা প্রিাি করা। 

আমরা সেবা সেই, আমরা েম্ান করর, আমরা 
ইনক্লু রেভ৷


