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রেোঅর্ডিদন্ট মোই রেয়োর র্ে? 
ররোগ ী রি্সোদব, আপনো্র িয়ত 
আপনো্র ভরব্ষয্ৎ রসবোর সদে 
মতোমত থো্েদতও পোদর: রে্ রিোে 
বদে আপরন্্ চোন,্ আপরন্্ রেোথো্য় 
রসবো রপদত চোন,্ এমনর্ে্ রে্ রে্ 
রজ্রন্ষ্ ্ আপরন্্ এরি্দয় চেদত চোন।্ 

রেোঅর্ডিদন্ট মোই রেয়োর (CMC) 
িদে এেটো র্বন্োপয়সোর পর্রদষ্বো, 
রেটো এেটো ইদেক ট্রর্ন্ে রসবোর 
পর্রেল্পন্োর মদযয আপন্োর 
মতোমত ও ইেোগুর্ে র্েদে রোেদত 
পোরদব। আপন্োর রসবোর বযোপোদর 
আপন্োর ইেোগুর্ে র্ে র্ে রবদে 
র্ন্দয়দেন্ তো বুঝদত সোিোেয েরোর 
জন্য এই রসবোর পর্রেল্পন্োর্ট 
ডোক্তোর, ন্োসি এবং ইমোরদজন্সী 
(অেস্মোৎ জরুরী েরেোদরর) 
পর্রদষ্বোগুর্ে রেেদত পোরদব। 

আপনো্দের রে্ আমোর অন্মুরত্ 
রনও্য়োর েরেোর আদে?
িযোাঁ। আপর্ন্ অনু্মর্ত র্েদে তদবই এই 
রেোঅর্ডিদন্ট মোই রেয়োর পর্রদষ্বোয় 
আপর্ন্ রেোগেোন্ েরদত পোরদবন্ এবং 
আপন্োর রেোঅর্ডিদন্ট মোই রেয়োর-
এর ররেডি থ্োেদব। ের্ে রেউ তোর 
র্ন্দজ রবদে রন্ওয়োর ক্ষমতো িোর্রদয় 
রেদেন্, তোিদে তোর পদক্ষ র্ে সবদচদয় 
ভোে রস র্বষ্দয়, রে রক্ষদে সম্বব 
রসই রক্ষদে রসই বযর্ক্তর পর্রবোর 
ও রেয়োরোরদের (েোরো তোর রেেোদ 
োন্ো েদরন্) সোদথ্ আদেোচন্ো েরোর 
পদর ডোক্তোর ও ন্োসিরো এেটো 
র্সদ্ধোন্ত র্ন্দত পোদরন্। 

আমোর রেোঅরড্িদনট্ মোই রেয়োর-
এর ররেডি েোরো রেেদত পোদবন?্
শুযুমোে স্বোস্থ্য সংক্রোন্ত রপ 
োেোর বযর্ক্তরো, ইমোরদজন্সী 
এবং আউট অভ্  আওয়োর স 
(আমোদের স্বোভোর্বে েোদজর 
সমদয়র বোইদরর) পর্রদষ্বোগুর্ে 
আপন্োর রেোঅর্ডিদন্ট মোই 
রেয়োর-এর ররেডি রেেদত পোদবন্। 

েয়ো েদর আপনো্র রেয়োরোর ও 
আপনো্র সবদচদয় ঘরন্ষ্ঠ্ আতম্ীয়দে 
জোনো্দবন ্রে আপনো্র এেটো 
রেোঅরড্িদনট্ মোই রেয়োর-এর 
ররেডি আদে, েোদত পরর্বোদরর 
সেসযরো ও রেয়োরোররো মদন ্েদরন্ 
রে তোদের তথয্ জোনো্দনো্ িদে এবং 
তোরোও িয়ত েোদজ েোগোর মত 
তথয্ রে্দয় অং গর্িণ েরদত পোরদবন।্ 

রেোন্ রেোন্ সময় রেোঅর্ডিদন্ট মোই 
রেয়োর-এর ররেডি, গদবষ্ণো েরো বো 
পর্রদষ্বোর উন্নর্ত েরোর উদেদ য 
বযবিোর েরো িদত পোদর। আমরো ের্ে 
এটো ের্র, তোিদে প্রথ্দম আমরো িয় 
তথ্য রবর েদর রন্ব েোদত আপন্োদে  
ন্োক্ত েরো ন্ো েোয়, ন্য়ত রসটো 
েরো ের্ে সম্বব ন্ো িয়, তোিদে এগুর্ে 
বযবিোর েরোর জন্য আপন্োর অনু্মর্ত 
চোইব। আপন্োর তথ্য র্বর্ক্র েরো 
িদব ন্ো অথ্বো রেোঅর্ডিদন্ট মোই 
রেয়োর-এর উপেোর্রতো প্রচোর েরোর 
উদেদ য এটো বযবিোর েরো িদব ন্ো। 

রেোঅরড্িদনট্ মোই রেয়োর-এ অং 
গর্িণ েরোর উপেোরগরুে্ রে্? 
আপর্ন্ র্ে যরদন্র রসবো চোন্ রস 
র্বষ্দয় র্সদ্ধোন্ত র্ন্দত এবং আপর্ন্ 
এটো রেোথ্োয় রপদত চোন্, রসই 

র্সদ্ধোন্তগুর্ে র্ন্দত রেোঅর্ডিদন্ট মোই রেয়োর 
আপন্োর সিোয়তো েরদব। তোরপদর এটো র্ন্র্িত 
েদর রে েোরো আপন্োর রসবো েদরন্, তোরো 
সেদে আপন্োর পেন্দগুর্ের েথ্ো েোদত জোন্দত 
পোদরন্। 

আর্ম র্ে ভোদব আমোর রেোঅর্ডিদন্ট মোই 
রেয়োর-এর ররেদডির তথ্য রেেদত পোব ? 
আপনো্র রেোঅরড্িদনট্ মোই রেয়োর-এর 
ররেডি ততরী েরোর সময় আপনো্দে এেটো 
েোগদজর েরপ্ রেওয়ো িদব। তোর পদর, রে 
রেোন্ সময় আপরন্্ আর এেটো েরপ্ চোইদত 
পোদরন।্

রেোঅর্ডিদন্ট মোই রেয়োর-এ অং গ্রিণ 
েরোর সম্বোবয অসুর্বযোগুর্ে র্ে? 
নো্সি বো ডোকত্োর আপনো্র রসবোর সদে 
আদেোচনো্ েরোর সময় রত্রন্্ তো সংদবেন্ 
ীেতোর সোদথ্ েরদেও, আপরন্্ িয়ত রেেদবন্ 
রে আপরন্্ তোদের রে্ে ু পর্দের উতত্র রে্দত 
পর্সত্তু নন্।্ েরে্ তো িয়, তোিদে আপনো্র 
রসগরুে্র উতত্র রেওয়োর েরেোর রনই্, অথব্ো 
অনয্ রেোন্ সময় আপরন্্ তো েরদত পোদরন।্

আর্ম ের্ে রেোঅর্ডিদন্ট মোই রেয়োর-এ অং 
গ্রিণ েরদত চোই তোিদে র্ে িদব? 
১। আপন্োর ডোক্তোর বো ন্োসি আপন্োর 
অবস্থ্ো এবং আপন্োর ভর্বষ্যৎ রসবোর 
বযোপোদর েথ্ো বেদবন্। তোরো রেোঅর্ডিদন্ট 
মোই রেয়োর-এর সদে বুর্ঝদয় বেদবন্ এবং আপর্ন্ 
এেটো রেোঅর্ডিদন্ট মোই রেয়োর-এর ররেডি 
চোন্ র্েন্ো তো র্জজ্ঞোসো েরদবন্।  

২। আপরন্ ্েরে্ ‘িযোা’ঁ বদেন,্ তোিদে তোরো 
আপনো্র জনম্তোরর্ে, রি্েোনো্, সবদচদয় 
ঘরন্ষ্ঠ্ আতম্ীয়, ররোগরন্ণ্িয়, এবং রসবো 
সংকর্োনত্ আপনো্র ইেোর মত তথয্ রে্দয় 

এেটো রেোঅরড্িদনট্ মোই রেয়োর-এর 
ররেডি ততরী েরদবন।্ তোেোিোও, রেোন্ 
ইমোরদজনস্ী িদে আপরন্ ্রে্রেম রসবো চোন্ 
তোও এর মদযয থো্েদব। তোরো আপনো্দে 
এেটো েোগদজর েরপ্ রেদবন।্ 

৩। েোরো আপন্োর রসবো েদরন্ রসই সব রপ 
োেোর বযর্ক্তদের েোদে রেোঅর্ডিদন্ট মোই 
রেয়োর সোর্ভিস েবর পোিোদব, েোর মদযয 
রদয়দে এযোুদেন্স সোর্ভিস, NHS 111 (এন 
এইচ এস ১১১) রটর্েদেোদন্র সোর্ভিস এবং 
আপন্োর এেোেোর আউট অভ্  আওয়োর 
স র্জর্প সোর্ভিস। এদের জোন্োদন্ো িদব 
রে তোদের ের্ে আপন্োর বযোপোদর েোজ 
েরোর েরেোর িয়, তোিদে রেোঅর্ডিদন্ট মোই 
রেয়োর-এর ররেডি পোওয়ো েোদব।  

আরম্ েরে্ রেোঅরড্িদনট্ মোই রেয়োর-এ অং 
গর্িণ েরদত নো্ চোই তোিদে রে্ িদব?
আপনো্র অন্মুরত্ েোিো েেনও্ আপনো্র 
রেোঅরড্িদনট্ মোই রেয়োর-এর ররেডি ততরী 
েরো িদব নো্। আপরন্ ্েোই রস্থ্র্ েরনু ্নো্ রেন,্ 
আপনো্র রসবোর সোদথ ্জরি্ত রপ োেোর 
বযরক্ত্দের রে রেোন ্এেজনদ্ে বদে আপরন্্ 
আপনো্র মত পরর্বতিন ্েরদত পোরদবন।্ 

রেোগেোন ্েরোর পদর, আপরন্ ্েরে্ 
রেোঅরড্িদনট্ মোই রেয়োর সোরভ্িদসর রথদ্ে 
রবরর্দয় আসদত চোন,্ তোিদে আপনো্র 
ররেডি বে েদর রেওয়ো িদব, রে্নত্ ুমদুে রেেো 
িদব নো্। এর মোদন ্িদে রে আপনো্র েোরো 
রসবো েদরন ্রসই সব ডোকত্োর, নো্সি, 
পযোরোদমরড্ে ও রসো োে ওয়োেিোররো 
এটো রেেদত পোদবন ্নো্। আপনো্র রসবোর 
সদে েরে্ রেোন ্অন্সুেোন ্েরদত িওয়োর 
মত অসব্োভোরব্ে ঘটনো্ ঘদট, তোিদে 
Il রেোঅরড্িদনট্ মোই রেয়োর-এর 

Bengali



উচচ্পেসথ্ ্েমিচোরীদের িয়ত আপনো্র বে 
েদর রেওয়ো ররেডি রেেদত িদত পোদর। রে 
রকষ্দে সমব্ব রস রকষ্দে এটো আপনো্র 
অন্মুরত্ রন্দ্য় েরো িদব। রেোদে রেন্ তোদের 
ররেডি বে েদর রেওয়োর রস্দধ্োনত্ রনন্্ তো 
রেোঅরড্িদনট্ মোই রেয়োর-এর জোনো্ 
গরুতুব্পণূি, েোদত রেোন্ সমসযো  নো্কত্ 
েরো িদে রস রব্ষদ্য় আমরো বযবসথ্ো্ রন্দ্ত 
পোরর্। এটো েরোর জনয্, আমোদের এই 
বে েদর রেওয়ো ররেদডির রন্র্ীকষ্ো েদর 
রেেো েরেোর। এই রেম এেটো েোদজর উদেদ 
য আপনো্র তথয্ িয়ত বযবিোর েরো িদত 
পোদর। এটো েরে্ এেটো রন্র্ীকষ্োর অনত্গিত 
েরো িয়, তোিদে তোর আদগ আপনো্র নো্ম ও 
পরর্চয় এর রথদ্ে রবর েদর রনও্য়ো িদব। 

আপরন্্ েোই রস্থ্র্ েরনু ্ নো্ রেন,্ তোদের 
েোদে েো তথয্ রদয়দে তো বযবিোর েদর, 
সেদে আপনো্দে েতটো সমব্ব ততটো ভোে 
রসবো রেদবন।্

আর্ম র্ে ভোদব আমোর ররেডি সোম্প্রর্তে েরব? 
আপনো্র েোরো রসবো েদরন ্রসই সব রপ 
োেোর বযরক্ত্রো আপনো্র রসবোর সদে 
আপনো্র সোদথ ্রন্য়্রম্ত ভোদব আদেোচনো্ 
েরদবন ্এবং রেোন ্পরর্বতিন ্িদে তোরো 
আপনো্র রেোঅরড্িদনট্ মোই রেয়োর-এর 
ররেডি সোমপ্র্রত্ে েরদবন।্ আপনো্র েরে্ 
রি্েোনো্র বেে িয় বো আপরন্ ্ রজ্রপ্ বেে 
েদরন,্ অথব্ো আপরন্ ্আপনো্র রেোঅরড্িদনট্ 
মোই রেয়োর-এর ররেডি পরর্বতিন ্েরদত 
চোন,্ তোিদে আপনো্র রজ্রপ্ বো নো্সিদে 
তো জোনো্দবন ্এবং তোরো পর্দয়োজনী্য় 
পরর্বতিনগ্রুে্ েদর রেদবন।্ 

আমোদের সোদথ্ রেোগোদেোগ েরদবন্ 
রেোঅরড্িদনট্ মোই রেয়োর-এর সদে 
আপনো্র েরে্ রেোন ্পর্ে থো্দে, তোিদে েয়ো 
েদর রেোগোদেোগ েরদবন:্ 

Coordinate My Care Team
(রেোঅর্ডিদন্ট মোই রেয়োর টীম) 
The Royal Marsden 
NHS Foundation Trust, 
Fulham Road, 
London SW3 6JJ 
020 7811 8513 (০২০ ৭৮১১ ৮৫১৩) 
রসোমবোর - শুক্রবোর, সেোে ৯টো - র্বেোে ৫টো 
coordinatemycare@nhs.net 
www.coordinatemycare.co.uk 

আপন্োর ের্ে ডোক্তোরী বো ন্োর্সিংদয়র 
রসবোর বযোপোদর পরোমদ ির েরেোর 
িয়, তোিদে েয়ো েদর আপন্োর র্জর্প, 
র্ডর্িক্ট ন্োসি অথ্বো অন্য রেোন্ রসবো 
সংক্রোন্ত রপ োেোর বযর্ক্তর সোদথ্ 
রেোগোদেোগ েরদবন্। 

আপন্োর রেয়োরোর রিোম রেয়োর টীমদে আপন্োর রেেোদন্োর জন্য 

আপন্োর রেোঅর্ডিদন্ট মোই রেয়োর-
এর ররেদডির েথ্ো আপন্োর র্জর্প এবং 
আপন্োর স্বোদস্থ্যর রসবো ও রসো োে 
রেয়োদরর টীমগুর্ের জোন্ো থ্োেদব। 

আপন্োর রেয়োরোর বো অন্যোন্য 
স্বোদস্থ্যর রসবো প্রেোন্েোরীদের 
মদন্ ের্রদয় রেওয়োর উদেদ য, আমরো 
সুপোর্র  েরর্ে রে আপর্ন্ এই সংর্ক্ষপ্ত 
েমিটোদত তথ্য র্েদে এটো আপন্োর 
রমর্ডেোে রন্োদটর সোদথ্ ররদে রেদবন্। 

আপন্োর ের্ে NHS 111-এর (এন 
এইচ এস ১১১-এর) সোদথ্ বো আউট 
অভ্  আওয়োর স র্জর্পর সোদথ্ 
রেোগোদেোগ েরোর েরেোর িয়, অথ্বো 
আপন্োর জন্য এেটো এযোুদেন্স ডোেো 
িয় তোিদে েয়ো েদর তোদের জোন্োদবন্ 
রে আপন্োর এেটো রেোঅর্ডিদন্ট মোই 
রেয়োর-এর ররেডি আদে। 

Coordinate My Care  
(রেোঅর্ডিদন্ট মোই রেয়োর) 
The Royal Marsden  
NHS Foundation Trust, 
Fulham Road,  
London SW3 6JJ 
020 7811 8513 (০২০ ৭৮১১ 
৮৫১৩) রসোমবোর - শুক্রবোর, 
সেোে ৯টো - র্বেোে ৫টো 
coordinatemycare@nhs.net 

আরও তদথ্যর জন্য েয়ো েদর 
www.coordinatemycare.co.uk

র্িেোন্োয় আমোদের ওদয়বসোইট 
রেেদবন্।

প্রথ্ম ন্োম পেবী

জন্মতোর্রে এন এইচ এস-এর ন্র 
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