এে�সেযাগয্ তথয্ �য্া�াডর্ �ক� ২০২১
িনবর্াহী সারসংে�প
এই �ক�িট েহলথওয়াচ ইংলয্া� �ারা পিরচািলত বৃ হৎতর জাতীয় �কে�র অংশ িহসােব �হণ করা হেয়িছল। েহলথওয়াচ িলভারপু ল এবং
অনয্ানয্ �ানীয় েহলথওয়াচ �ারা গৃ হীত গেবষণা স�িলত তােদর জাতীয় �িতেবদন আপিন এখােন খুঁ েজ েপেত পােরনঃ
https://www.healthwatch.co.uk/sites/healthwatch.co.uk/files/Lost%20for%20Words.pdf
েহলথওয়াচ ইংলয্া� বেল েয অয্াে�সেযাগয্ তথয্ �য্া�াডর্ (AIS) িনি�ত কের েয, যােদর িশখার বা সংেবদনশীল অ�মতা আেছ
তারা বু ঝেত এবং �া�য্েসবা �দানকারীেদর সােথ েযাগােযাগ করেত পারার। তেব েদখা েগেছ েয এিট বতর্ মােন যােদর ইংেরিজ সীিমত বা
েনই তােদর �েয়াজন েমটােত স�ম নয়।
এই গেবষণািট িলভারপু েল বসবাসকারী সংখয্ালঘু জািতগত স�দােয়র েলাকেদর অিভ�তার স�ান কের এবং এনএইচএস-এর সােথ
েযাগােযাগ করা কিঠন বেল মেন কের, কারণ তাঁরা ভােলা অথবা এেকবােরই ইংেরজী বলেত পােরন না। এই �িতেবদনিট �া�য্েসবা
কম�েদর এই ধরেনর েলােকেদর যৎন েনওয়ার সময় েয সমসয্ার স�ু খীন হয় তাও েদখেব।
েহলথওয়াচ িলভারপু ল ২০২১ সােলর অে�াবর েথেক নেভ�র এর মেধয্ ২২ জন সাধারণ েলাক এবং ৫ জন কম�র সা�াৎকার িনেয়েছ।
েহলথওয়াচ ইংলয্া� �ানীয় েহলথওয়াচ এবং িবে�র ডা�ারেদর "অিভ�তা অনু সাের িবেশষ�েদর" পয্ােনেলর সােথ আেলাচনার পর
আমােদর সা�াত্কােরর গাইড ৈতির কেরেছ- একিট �াধীন মানিবক আে�ালন, যার ল�য্ বিজর্ত েলাকেদর �া�য্েসবা অয্াে�স করার
�মতায়ন েদওয়া।
অনয্ানয্ �ানীয় েহলথওয়ােচর মাধয্েম জাতীয় �কে�র অংশ িহসােব সংগৃ হীত �মাণ সহ আমােদর �মাণগিল এই উপসংহাের েপৗঁেছেছ
েয, যারা ভাষা বাধা অনু ভব কেরন তােদর �া�য্েসবা যা�ার সম� পেয়ে� সং�াম কের। তারা একিট িজিপর সােথ িনব�ন করা, জরুরী
েকয়ার েসবায় অয্াে�স করা, বড় �া�য্েসবা �া�েন েনিভেগট করা, তােদর সমসয্া বয্াখয্া করা বা ডা�ার কী বলেছন তা েবাঝা কিঠন
বেল মেন কেরন।
েরাগীেদর এবং পিরেষবা বয্বহারকারীেদর জনয্ েদাভাষী পাওয়া কিঠন িছল এবং েকউ েকউ (েরাগী) জানত না েয েহলথেকয়ার
এপয়নময্া� এর সময় তােদর েদাভাষী পাওয়ার অিধকার িছল। যখন েরাগী এবং পিরেষবা বয্বহারকারীরা েদাভাষী পান, তখন তা �ায়ই
অপযর্া� িছল। কখনও কখনও েদাভাষী উপি�ত হনিন, বা পৃ থক বয্ি�েদর অনু পযু � সহায়তা �দান করা হত; েদাভাষী যারা একিট ভুল
ভাষা বা উপভাষা বলেতন, অথবা েদাভাষী যারা সংেবদনশীল িবষয় স�েকর্ কথা বলার সময় েরাগীর �া��য্ েবাধ করার জনয্ উপযু �
িলে�র িছল না। িকছু েরাগীেক েদাভাষীর জনয্ পিরবার এবং ব�ু েদর বয্বহার করেত বলা হেয়িছল, আবার অনয্রা বেলিছল েয তােদর
এবয্াপাের অনু মিত েদওয়া হয়িন। কখনও কখনও েরাগীরা তােদর সাহােযয্র জনয্ ব�ু এবং আৎমীয়েদর বয্বহার করেত পছ� কেরন
অনয্রা মেন কেরন এিট অনু পযু �। সহায়তা �দান না করা হেল এপয়�েম� বািতল করেত হত, পু নঃিনধর্ািরত করেত হত। িকছু েরাগীেক
তােদর িনজ� সীিমত ইংেরিজর উপর িনভর্ র করেত হেয়িছল, েযাগােযােগর জনয্ অনয্ উপায়গিল বয্বহার করেত হেয়িছল েযমন হােতর
অ�ভি�, বা তােদর িচিকৎসা সং�া� সমসয্াগিল িনেয় আেলাচনা করার জনয্ একিট িডভাইস এ েরকডর্ বা কাগেজর মেধয্ িলেখ রাখেত
হত পের অনয্ কােরা �ারা অনু বাদ করার জনয্।

ভাষাগত সমসয্াজনীত েরাগীেদর সমথর্ন করার েচ�া করার সময় �াফরাও অ�াভািবক েবাধ করেতন।�াফরা আমােদর বেলেছন েয
েরাগীর ভাষা সহায়তার �েয়াজেনর অনয্ানয্ পিরেষবাগিল েরকডর্ করার এবং েযাগােযাগ করার জনয্ একিট কাযর্কর বা উপযু � উপায়
িছল না। �াফরা অনয্ানয্ সীমাব�তার কথা উে�খ কের বেলেছন েযমন �ািফং, সময়, পুঁ িজ এবং বােজট নয্ায়স�ত হেয়েছ িকনা
�মােণর িভিৎতেত েকন তারা েভেবিছেলন েরাগীেদর সােথ েযাগােযােগর বয্াপাের পযর্া�ভােব সমথর্ন করা হে� না। েরাগী এবং �াফরা
িবিভ� পিরবতর্ েনর পরামশর্ িদেয়েছন যা সহায়তার উ�িতর জনয্ করা েযেত পাের, েযমন �য়ংি�য় সতকর্ তা বয্ব�া, মানু েষর ভাষােক
পতাকাি�ত করা, অনু বািদত িরেসাসর্গেলােত সহেজ অয্াে�স এবং বয্ি�গত �েয়াজেনর িভিৎতেত নমনীয় সমথর্ন �েয়াজন।
আমােদর গেবষণার েশেষ, েহলথওয়াচ িলভারপু ল েরেকােম� (পরামশর্) কের েয, েযখােন স�ব েসখােন সহায়তার জনয্ বয্ি�গত
পছ�গিল েরকডর্ করার এবং কাযর্কর করার িবক� সহ েরাগীেদর ভাষা সহায়তা েদওয়ার সময় সাম�সয্তা রেয়েছ তা িনি�ত করার জনয্
িসে�েম আরও �� িনেদর্ িশকা ৈতির করা উিচত। আমরা এটাও েরেকােম� (পরামশর্) করব েয NHS কম�েদর সাং�ৃিতক
সংেবদনশীলতা এবং �া�য্েসবা পরামেশর্ ভাষা সহায়তার �েয়াজনীয়তা পূ রেণর গরু� স�েকর্ সেচতন হওয়ার জনয্ িনয়িমত �িশ�ণ
েদওয়া উিচত। এছাড়াও �াথিমক এবং মাধয্িমক যেৎনর েসিটংেস সাধারণ �া�য্েসবা পরামশর্ এবং তথয্ কিমউিনিট ভাষায় অনু বাদ করার
জনয্ আরও িবক� থাকা উিচত।
আপিন যিদ এই গেবষণার িবষেয় আমােদর সােথ েযাগােযাগ করেত চান বা এই �ক� স�েকর্ আপিন যা িকছু পেড়েছন
তার অনু রপ সমসয্া সহ আপনার অিভ�তা আেছ অনু �হ কের আমােদর কল করুন েহলথওয়াচ িলভারপু ল আমােদর সােথ
কথা বলেত স�ম হওয়ার জনয্ একজন েদাভাষীর বয্ব�া করেত পাের।
েহলথওয়াচ িলভারপু ল েটিলেফান না�ার
কলঃ 0300 77 77 007 েসামবার েথেক শ�বার সকাল 9:00 - 17:00 টার মেধয্
েহলথওয়াচ িলভারপু ল ইেমইল িঠকানাঃ enquiries@healthwatchliverpool.co.uk

