একটা ভাল া কেয়ার ক াম-এর কাছ
থেকক আপনি কী আশা করকে পাকরি?

আপনি (নকিংবা আপিার পনরবাকরর থকাকিা সদসয বা থকাকিা বন্ধু ) যনদ ইিংল্যান্ড-এর থকাি একটা
থকয়ার থ াম থেকক পনরচযযা , নচনকৎসা বা স ায়ো গ্র ণ ককরি, ো কল্ এই বুককল্ট আপিাকক জািাকব থয
একটি ভাকল্া সানভয স থেকক আপনি কী আশা করকে পাকরি।
থকয়ার থ ামগুকল্া অকিক ধরকির থল্াকজিকদর জিয আবানসক পনরচযযা নদকয় োকক, একে অন্তভুয ক্ত োকক
বয়স্ক, প্রনেবন্ধী, নশখকে অক্ষম, দীর্য বা স্বল্প থময়াদী অসুস্থোয় আক্রান্ত বা ড্রাগ বা অযাল্ককা কল্ আক্রান্ত
থল্াকজকিরা। নকছু নকছু থকয়ার থ াম এছাডা িানসযিং পনরচযযাও প্রদাি ককর। আপিার নিকজর বানডকে
কীভাকব নিকজর পনরচযযা করকবি থস সম্পককয এরকম একটা পে
ৃ ক বুককল্ট রকয়কছ।
দ্যা কেয়ার কোয়াল টি েলমশন (লিলেউলি) (The Care Quality Commission (CQC))
আমাকদর কাজ

ল্ স্বাস্থয থসবা ও প্রাপ্ত বয়স্ককদর জিয প্রদত্ত থসাশযাল্ থকয়ার সানভয সসমূ নিরীক্ষণ ও

পনরদশযি করা থযমি আপিার স্থািীয় থকয়ার থ াম, নজনপ প্রানিস ও

াসপাোল্সমূ । আমরা এসব সানভয স

পনরদশযি কনর থযি এটা নিনিে করা যায় থয োরা আপিাকক উচ্চ-গুণমািসম্পন্ন পনরচযযা প্রদাি ককর
এবিং আমরা োকদরকক ‘অসাধারণ’, ‘ভাকল্া’, ‘উন্ননে করা প্রকয়াজি’ নকিংবা ‘অপযযাপ্ত’ থরটিিং নদকয় োনক। যনদ
থকাি একটি পনরকেবা আরও উন্নে করার প্রকয়াজি য়, থসকক্ষকে এটা থযি

য় থসটা নিনিে করার জিয

আমরা পদকক্ষপ থিব।
যখিই আমরা প্রকেযকটি পনরকেবা পনরদশযি কনর, আমরা সবসময় খুকুঁ জ থদনখ এটি কী বা িানক িা:
•

নিরাপদ;

•

মািুক ের প্রকয়াজকির প্রনে সাডা প্রদাকি সক্ষম;

•

কাযযকর;

•

যত্নশীল্; এবিং

•

ভাকল্াভাকব পনরচানল্ে।

যনদ উপকর বনণযে পাুঁচটি থক্ষকে এটাকক ভাল া ন সাকব থরট করা

কয় োকক থসকক্ষকে আপনি একটা

থকয়ার থ াকমর কাছ থেকক কী আশা করকে পাকরি এই বুককল্ট ো বণযিা ককর। নকছু বযনেক্রমী থ াম
এমিনক এটার থচকয়ও ভাকল্াভাকব কাজ ককর এবিং এগুকল্া এই পাুঁচটি থক্ষকের মকধয এক বা একানধক
থক্ষকে অসাধারণ থরটিিং প্রাপ্ত

কব। বানকগুকল্ার উন্ননে প্রকয়াজি কে পাকর অেবা , আমরা থযখাকি আকরা

গুরুের সমসযা পাকবা, থসগুকল্াকক আমরা অপযযাপ্ত ন কসকব থরটিিং নদকবা।
প্রনেটি থ ামকক একটা একক সামনগ্রক থরটিিং প্রদাি করার জিয আমরা এই থরটিিংগুকল্া একনেে কনর।
প্রনেটি থ ামকক অবশযই আমাকদর থরটিিংগুকল্া প্রদশযি করকে

কব, সুেরািং থপাস্টাকরর নদকক িজর রাখুি।

একটা ভাকল্া থকয়ার থ াকমর এমি থকাি একটি থক্ষে োককে পাকর থযখাকি উন্ননের প্রকয়াজি আকছ, নকন্তু
োরপকরও আমরা মকি কনর থসগুকল্া সামনগ্রক ভাকব ভাকল্া। আপনি থদখকে িা থপকল্ আপিার থকয়ার
থ ামকক থপাস্টার প্রদশযি করকে বল্ুি।

আপলন আশা েরলে পালরন, এেটি ভাল া কেয়ার ক াম লে লনরাপদ্ োরণ…


থ াম এবিং এর থয থকাি যন্ত্রপানে ভাকল্াভাকব রক্ষণাকবক্ষণ করা

য় এবিং পনরচাল্ককরা সবসময়

নিরাপত্তা উন্নে করার উপায় থবর করকে সকচষ্ট োককি। আপনি নিনিে োককে পাকরি থয
আপিার নজনিসপে নিরাপদ এবিং সুরনক্ষে আকছ।


আপনি নিরাপদ আকছি থসটা নিনিে করার জিয থসখাকি সবসময় যকেষ্ট সিংখযক দক্ষ কমীরা
কেয বযরে োককি।



আপিাকক উৎপীনডে

ওয়া, য়রানি করা, ক্ষনেগ্রস্ত  বা নিযযানেে

ওয়া থেকক রক্ষা করা

য়।

অবক ল্া ও আনেযক অপবযব ার নিযযােকির অন্তভুয ক্ত।


কমীরা র্টিা এবিং দুর্টয িাগুকল্া দ্রুেোর সাকে এবিং প্রকাকশয সুরা া ককর (এবিং প্রকয়াজকি
এগুকল্ার েদন্ত ককর) এবিং োরা ভু ল্ থেকক নশক্ষা থিয়।



কমীকদর কারকণ আপনি নিরাপদ এবিং সুরনক্ষে থবাধ ককরি, আপিার নিকজনবনল্টি বা অিযািয
চান দা নিনবযক শকে - এর পাশাপানশ আপনি থকাি নকছু করকে চাইকল্ থসটা করার জিয আপিার
যেটা স্বাধীিো দরকার ো পাকবি।



কমীরা আপিাকক সেকয োর সাকে ওেুধ থদি এবিং এগুকল্া সঠিকভাকব সিংরক্ষণ ককরি। থযখাকি
সম্ভব, থ াম আপিাকক আপিার ওেুধ পযযাকল্াচিার মকধয অন্তভুয ক্ত ককর এবিং আপিার যেটা সম্ভব
স্বাধীি



ওয়াকক সমেযি ককর।

আপিাকক বা অিযািয বানসন্দাকদর সিংক্রমকণর থয থকাি ঝুুঁ নককক প্রনেকরাধ করার জিয থ ামকক
পনরষ্কার পনরছন্ন এবিং স্বাস্থযকর রাখা

য়।

আপলন আশা েরলে পালরন কে এেটি ভাল া কেয়ার ক াম লে োেযের োরণ…


আপিাকক নিয়নমে ভাকব খাকদযর গুণগে মাি এবিং পছন্দ সম্পককয এবিং থ াকমর অিযািয নবেকয়
আপিার মোমে নজজ্ঞাসা করা

য়, এবিং আপিাকদর মোমেগুকল্া অবযা ে ভাকব ভাকল্া ককর

োকক।


কমীরা নিনিে ককরি আপনি আপিার প্রকয়াজি অিুযায়ী সঠিক খাদয ও পািীয় পাকেি, এবিং
থসটা আপিার কাকছ যকেষ্ট পনরমাকণ আকছ।



কমীকদর োকদর ভূ নমকা পাল্ি করার জিয সঠিক জ্ঞাি, থযাগযো ও দক্ষো আকছ যার ফকল্
আপনি একটা ভাকল্া মাকির জীবি যাপি করকে পাকরি।



আপিাকক সবসময় আপিার পনরচযযা , নচনকৎসা এবিং স ায়োর জিয সম্মনে (অিুমনে) এমি
একটা উপাকয় নদকে বল্া

য় যা আপনি বুঝকে পাকরি। থযখাকি প্রকযাজয

য় থসখাকি, আপিার

পনরবার এবিং বন্ধু ক দর আপিার যত্ন সম্পককয নসদ্ধান্ত থিবার বযাপাকর জনডে করা


য়।

কমীরা আপিার স্বাস্থয চান দা এবিং বযনক্তগে পছন্দ সম্পককয জাকিি এবিং আপিাকক যেটা সম্ভব
পছন্দ এবিং নিয়ন্ত্রণ করকে থদি।



কমীরা স্বাস্থয এবিং থসাশযাল্ থকয়ার থপশাদারকদর সকে কো বকল্ি, উদা রণ স্বরূপ নজনপগি, এবিং
আপিাকক সুস্বাকস্থযর অনধকারী রাখকে সঠিক সমকয় সঠিক বযবস্থা গ্র ণ ককরি।



থ ামকক উপকযাগী করা থোল্া বা সনিে করার সময় আপিাকক আপিার পছন্দ এবিং চান দার
বযাপাকর নজজ্ঞাসা করা
সা াযয করার জিয করা

য়। থ াকমর থয থকাি পনরবেয ি আপিাকক যেটা সম্ভব স্বাধীি
য়।

কে

আপলন আশা েরলে পালরন কে এেটি ভাল া কেয়ার ক াম লে েত্নশী োরণ…


কমীরা আপিার পটভূ নম, পছন্দ, আশা ও চান দাগুকল্া সম্পককয জাকিি। আপিার বয়স, নিকজনবনল্টি,
থসক্স (নল্ে), নল্ে পনরচয়, বণয, ধময বা নবশ্বাস, বা থযৌিোর (আপনি থল্সনবয়াি, থগ, উভকামী বা
নবেমকামী নকিা) কারকণ সষ্ট
ৃ



ওয়া থয থকাি চান দা একে অন্তভুয ক্ত আকছ।

আপিার চান দাগুকল্া যে জটিল্ই থ াক িা থকি, আপিাকক আপিার মোমে প্রকাশ করার জিয
উৎসান ে করা

য়।



আপিার এযািকভাককট (যারা আপিার পকক্ষ কো বল্কে পাকরি) পাওয়ার অনধকার আকছ।



কমীরা এটাও জাকি থয আপিার জীবকির থশে প্রাকন্ত আপনি পনরচযযা পাবার আশা ককরি, যনদ
এই থক্ষকে প্রকযাজয য়।



কমীরা সব সমকয় মযযাদা ও সম্মাকির সকে আপিার সাকে আচরণ ককরি। োরা আপিার সাকে
সময় কাটাি, নবশ্বাকসর সম্পককয র গকড থোকে্ি এবিং আপিার ভাকল্ামকন্দর বযাপাকর উনিগ্ন োককি।



আপিার যকেষ্ট থগাপিীয়ো আকছ।



আপিার পনরবার এবিং বন্ধু রা আপিাকক থদখকে আসকে পাকরি।

আপলন আশা েরলে পালরন কে এেটি ভাল া ািপাো


লে িাড়া প্রদ্ালন িক্ষম োরণ…

আপিার পনরচযযা , নচনকৎসা এবিং স ায়ো একটা নল্নখে পনরকল্পিার মকধয সানজকয় থফল্া

য়

যাকে আপনি আপিার বযনক্তগেকৃে যত্ন পাকেি থসটা নিনিে করকে কমীকদর কী করকে

কব

ো বণযিা করা োকক।


আপনি, আপিার পনরবার এবিং বন্ধু ক দর থযকক্ষকে প্রকযাজয
করার সাকে জনডে করা
থসটা থবকছ নিকে সক্ষম



কব, সনক্রয়ভাকব এই পনরকল্পিা তেনর

য়। উদা রণ স্বরূপ, থক আপিার বযনক্তগে পনরচযযা থদকবি আপনি
কবি, থযমি শরীর থধায়া এবিং কাপড পরার জিয সা াযয ন সাকব।

আপিার চান দা এবিং প্রকয়াজি পনরবেয ি

ওয়ার সাকে সাকেই, আপিার পনরকল্পিা পনরবেয ি করা

য়, এবিং যাকদর জািার প্রকয়াজি আকছ, থযমি আপিার থকয়ার কমী োকদর াল্িাগাদ করা


য়।

পনরকল্পিাটিকে আপিার উকেশয, আপিার ক্ষমো এবিং কীভাকব আপনি আপিার স্বাস্থয বযবস্থাপিা
করকে চাি থসটা স

আপিার সম্পূণ য জীবি সম্পককয েেয োকক। এছাডা আপিার একটি স্বাস্থয

কমযপনরকল্পিাও োককে পাকর।


আপিার একাকী থবাধ

ওয়া প্রনে ে করকে কমীরা কক ার পনরশ্রম ককরি। আপিার পনরবার

এবিং বন্ধু ক দর সকে আপিাকক থযাগাকযাগ রাখকে সা াযয করার মাধযকম োরা এটা ককরি।


এছাডাও কমীরা আপিাকক আপিার শখগুকল্া বজায় রাখকে এবিং আপনি চাইকল্ আপিাকক
কনমউনিটিকে জনডে



আপিার

কে সা াযয ককরি।

াসপাোকল্ যাবার প্রকয়াজি কল্, থসটা থযি খুব ভাকল্াভাকব সম্পন্ন

য় ো নিনিে

করার জিয কমীরা আপিাকক সিংকগ নিকয় সুচারু ভাকব পনরকল্পিা ককরি।


আপিার থকাি উকিগ এবিং অনভকযাগ োককল্, কমীরা সবসময় থসগুকল্া গুরুকের সাকে থিি,
পুঙ্খািুপঙ্খ
ু ভাকব েদন্ত ককর উপযুক্ত সমকয়র মকধয সাডা থদি।

আপলন আশা েরলে পালরন কে এেটি ভাল া কেয়ার ক াম লে ভাল াভালে পলরচাল ে োরণ…


আপনি জাকিি থক মযাকিজার, আর অিয থকউ দানয়কে আকছি নকিা।



মযাকিজাররা জাকিি োকদর দানয়ে কী, এবিং োরা সবসময় সৎ োককি, এমি কী যখি থকাি
সমসযা

য় েখিও।



কমীরা জাকিি োকদর কাকছ কী আশা করা



মযাকিজারকদরকক োকদর কমীকদরকক সমেযি করার জিয পাওয়া যায়।



কমীকদর স কমী, থকয়ারার এবিং অিযািয থপশাদারকদর থদয়া পনরচযযা সম্পককয উকিগ োককল্

য় এবিং োরা োকদর কাকজ খুনশ োককি।

োকদর থস বযাপাকর নরকপাটয করার আস্থা োকক। যখি এটা র্কট েখি োকদর সমেযি করা
এবিং োকদর উকিকগর নবেকয় নবস্ত ানরে ভাকব অিুসন্ধাি করা

য়।

য়

আপনার কেয়ার ক ালমর েযাপালর আপনার েলদ্ কোন উলেগ থালে কিলক্ষলে আপনালে েী েরলে লে
যনদ আপনি, বা আপিার পনরচযযায় োকা থকউ, থকাি ধরকির বাকজ পনরচযযার মুক খামুনখ

ি, থসকক্ষকে

নিম্ননল্নখে নবেয়গুকল্া করকে পাকরি।
•

আপনার কোন উলেগ থােল ো কেয়ার ক ালমর োলে েুল ধরুন
আপিার থ াকমর মযাকিজারকক আপিার উকিগগুকল্ার বযাপাকর জািাি উনচে। যনদ োরা েখিই
আপিার উকিকগর নবেয়টি েৎক্ষণাৎ সুরা া করকে িা পাকরি, েকব আপনি োকদর আিুষ্ঠানিক
অনভকযাগ প্রনক্রয়াটি বযব ার করকে পাকরি।
আইি অিুযায়ী, প্রনেটি থকয়ার থ াকমর অনভকযাগগুকল্ার সুরা া করার জিয অবশযই একটা দক্ষ
প্রনক্রয়া োককে

কব। আপিার থ াম থয ভাকব আপিার অনভকযাগটির সুরা া ককরকছ আপনি

োকে যনদ খুনশ িা

ি, থসকক্ষকে আপিার এল্াকার স্থািীয় কাউনিকল্র সাকে থযাগাকযাগ করকে

পাকরি যনদ োরা আপিার পনরচযযার জিয অেয নদকয় োকক।
আপনি যনদ থকয়ার থ াম বা কাউনিকল্র প্রনেনক্রয়ায় সন্তুষ্ট িা

ি, থসকক্ষকে আপনি 0300 061

0614 িম্বকর থফাি ককর বা www.lgo.org.uk নভনজট ককর থল্াকাল্ গভিযক মন্ট অম্বুিসমযাি
(Local Government Ombudsman)-এর সাকে থযাগাকযাগ করকে পাকরি। এটা প্রকযাজয

কব যনদ

আপনি নিকজর পনরচযযার জিয অেয পনরকশাধ ককরি বা যনদ কাউনিল্ এটার জিয অেয পনরকশাধ
ককর োকক।
•

আমালদ্রলে ে ু ন
আমরা চাই থয আপনি আমাকদরকক আপিার পনরচযযার অনভজ্ঞোর বযাপাকর বল্কবি। এটা
আমাকদর কখি, থকাোয় এবিং কী পনরদশযি করকে
পনরচযযা থদয়া িা

কব, এবিং ভনবেযকে অিযািযকদরকক থযি বাকজ

য় থসটা প্রনেকরাধ করার জিয পদকক্ষপ নিকে সা াযয করকব।

আমরা পনরচযযার ভাকল্া অনভজ্ঞোগুকল্া সম্পককয ও শুিকে চাই। আপিার সব অনভজ্ঞো সম্পককয
আমাকদর বল্ার জিয সবকচকয় ভাকল্া উপায় জািকে নপছকির মল্াটটি থদখুি।
স্থািীয় স ায়ক গ্রুপগুকল্া, থযমি একটি স্থািীয় থ ল্েওয়াচ (Healthwatch), এবিং থস্বোমূল্ক এবিং
জিকল্যাণমূল্ক সিংস্থাগুকল্াও আমাকদরকক পনরচযযা নিকয় মািুক ের অনভজ্ঞোর বযাপাকর েেয থদয়।
েকব, এটা জািা গুরুেপূণ য থয আমরা আপিার

কয় অনভকযাগ করকে বা আপিার পক্ষ

কয়

থসগুকল্া নিকয় কাজ করকে পানর িা থকিিা এগুকল্া পনরদশযি করার বা সমাধাি করার ক্ষমো
আমাকদর িাই।

েীভালে আমরা পলরদ্শযন েলর এেং েযেস্থা গ্র ণ েলর
থকয়ার থ ামগুকল্াকে আমাকদর পনরদশযিগুকল্া সাধারণে অকর্ানেে ভাকব করা

য়। আমরা থল্াকজকির

সাকে পনরচযযার বযাপাকর োকদর অনভজ্ঞো নিকয় কো বনল্, এর পাশাপানশ আমরা কমীকদর সাকে কো
বনল্ এবিং বযবস্থাসমূ এবিং প্রনক্রয়াগুকল্া পরীক্ষা কনর। আপনি থয পনরচযযা থপকয়কছি আমরা থসই
থরকিযগুকল্াও থদখকে পানর - আমরা অবশযই আপিার েেয রক্ষা করার নবেকয় কক ার নিয়ম অিুসরণ
করব। আমরা প্রায়ই আমাকদর পনরদশযক ি অিযািয নবকশেজ্ঞকদর অন্তভুয ক্ত কনর, একদর মকধয অকিককই োককি
যারা ইকোপূক বয পনরচযযা সানভয স গ্র ণ ককরকছি। আমরা একদরকক বনল্ ‘অনভজ্ঞোর কারকণ নবকশেজ্ঞ’
(Experts by Experience)।
যনদ আমরা থদনখ থয একটা থকয়ার থ াম পনরচযযার মািদণ্ড যা সককল্রই আশা করার অনধকার আকছ
(যাকক বল্া

য় থমৌনল্ক মািদণ্ডসমূ ) ো অিুসরণ করকছ িা েকব আমরা অবশযই বযবস্থা থিকবা।

এটাকক ঠিক াক করার জিয থ াম কী কী করকব ো আমাকদর অবশযই বল্কব। আমরা আরও যা করকে
পানর:


জনরমািা বা একটি আিুষ্ঠানিক সেকয ো জানর;



থ ামকক থকাি িেু ি বানসন্দা গ্র ণ করা থেকক নবরে রাখা; এবিং



থ াম বন্ধ ককর থদওয়ার (চরম থক্ষকে) জিয বযবস্থা নিকে পানর।

আমরা েীভালে আপনালে অেল ে রালি
আপিার থকয়ার থ াকমর থরটিিং জািার জিয আমাকদর ওকয়বসাইট থচক করুি। আপনি থকয়ার থ াকমর
িাম, স্থাি বা থপাস্ট থকাি নদকয় অিুসন্ধাি করকে পাকরি। আমাকদর সবযক শে পনরদশযি প্রনেকবদি জািাকব
আমরা কী কী ভাকল্া নবেয় থপকয়নছ, থকাকিা উকিগ আকছ নক িা, এবিং আমরা এর উন্ননের জিয থকাকিা
বযবস্থা গ্র ণ করকে বকল্নছ নক িা। আপনি আরও যা করকে পাকরি:


আপনি আমাকদরকক আপিার পনরচযযার অনভজ্ঞোর বযাপাকর বল্ুি;



যখি আমরা িেু ি পনরদশযি নরকপাটয প্রকাশ কনর থসটা ইকমইকল্ পাবার জিয সাইি আপ করকে;



আমাকদর সবযক শে খবর থপকে আমাকদর মানসক ই-নিউজকল্টাকরর জিয সাইি আপ করকে; এবিং



আমাকদর কাজ ভাকল্া করকে আমাকদর সা াযয করার জিয আমাকদর পাবনল্ক অিল্াইি
কনমউনিটিকে থযাগ নদকে।

েীভালে আমালদ্র িালথ কোগালোগ েরলেন
আমাকদর কল্ করুি: 03000 616161 (জােীয় ার প্রকযাজয)
আমাকদর ইকমইল্ করুি: enquiries@cqc.org.uk
আমাকদর ওকয়বসাইট থদখুি: www.cqc.org.uk
আমাকদর কাকছ নল্খুি: Care Quality Commission, Citygate, Gallowgate, Newcastle upon
Tyne, NE1 4PA
আমাকদরকক টু ইটার এবিং থফসবুক ক অিুসরণ করুি:
@CareQualityComm
www.facebook.com/CareQualityCommission
আমাকদর ওকয়বসাইট থেকক অিযািয ফরমযাকট এই পুনস্ত কাটি িাউিকল্াি করুি। আপনি যনদ অিয থকাি ভাো বা
ফরমযাকট এই পুনস্ত কাটি থপকে চাি েকব আমাকদর সাকে থযাগাকযাগ করুি।
আমরা েীভালে আপনার েথয েযে ার েলর
যনদ আপনি আমাকদর কাকছ আপিার সাকে থযাগাকযাগ করার নববরণ নদকয় োককি থসকক্ষকে আমরা সবসময় নিনিে করব থয
আপিার েেয থযি সুরনক্ষে োকক এবিং থগাপিীয়োর সাকে বযব ার করা কয় োকক। আমরা সাধারণে আপিার অিুমনে ছাডা
আপিার েেয থশয়ার করব িা, নকন্তু নকছু বযনেক্রমী পনরনস্থনের সৃনষ্ট কে পাকর থযখাকি আমকদর এটা করকে কে পাকর।
আমাকদর কাকছ আপিার থদয়া থয থকাি নববরণ যা থিটা থপ্রাকটকশি অযাি 1998 (Data Protection Act 1998) এবিং
আমাকদর থকাি অব প্রযাকটিস অি কিনফকিনিয়াল্ পাকসযািাল্ ইিফরকমশি (Code of Practice on Confidential
Personal Information) এর সাকে সিংগনেপূণয (যা আমরা আমাকদর ওকয়বসাইকট প্রকাশ ককরনছ) থরকখ সিংরক্ষণ করকবা।

