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"INFORMA em AÇÃO" প্রকল্পটি মূলত অটিবাসীদের জন্য জাতীয় স্াস্্যদসবাগুদলাদত 
প্রদবদের জন্য ততরী করা হদয়টিল।টিক ততমটন এর মূল লক্্য তথ্য সংগ্রহ করা 
এবং সংকলদনর মাধ্যদম কার্যকারীতা উন্ীত করা। টবটিন্ িাষায় অনুবাে করা, 
টবটিন্ পিিূটমর তলাকদের জন্য তবটিত্্য ধারনার উপর টনবন্ধন কদর মধ্যস্ততা 
করা। একই সাদথ টবটিন্ স্ান তথদক আগত মানুষ এবং জাতীয় স্াস্্যপটরদষবা 
তপোোরদের একসাদথ এমন একটি প্রটরিয়াদত জটিত করা রা সংস্কৃ টতর মধ্যস্তা 
এবং কদথাপকথদনর সরঞ্ামগুদলা ব্যবহার কদর টবটিন্ সাংস্কৃ টতক কািাদমার লক্্য 
তবাঝার জন্য পটরকল্পনা কদরটিল।

এই প্রকদল্পর আনুষ্াটনক অংেীোর হদছে GAT - Grupo de AtivistasemTratamentos 
অনানুষ্াটনক অংেীোর ACeS Lisboa Central (Central Lisbon Health Units Cluster) 
এবং GABIP Almirante Reis (রা উন্ীতকরণ হদয়দি Lisbon municipality, Aga khan 
foundation Portugal এবং Arrois borough এর দ্ারা)।অনুবাে পটরিাটলত হদয়দি 
অংেীোর এবং কটমউটনটি গ্রুদপর দ্ারা রারা এই প্রকল্পটির উন্য়দন সটরিয়িাদব 
অংেগ্রহণ কদরদি।িাষাগুদলা : বাংলা, ইংদরজী, তরেঞ্চ, মান্াটরন, তনপালী এবং 
পত্্য গীজ।

নক
ে

া:

অর্বায়নে: 

প্রণীত: 

প্রচবারক: অংশীদবার:

অেবুবারদত এবং মধথ্যস্তবা: 

Manisha Jaiswal
           Mehejabin Chowdhury Shejuthi  
Valérie de Mira Godinho
Manda Wu Yanli

সুস্তবা রক 
(শবারীররক এবং সবামবারিক)?

ওয়বার্্ হেলর অর্বােবাইনিশে (WHO) এর রূপনরখবা রেসবানব, স্বাস্থ্য 
সংক্বান্ত রেিস্ ধবারণবারি অন্তর্্ক্ত রনয়নে: "সম্পূণ্ শবারীররক, 
মবােরসক এবং সবামবারিক সুস্তবা এবং একমবাত্র অসুস্তবার  অরববা 
দব্ুলতবার অেপুরস্রত।

রলরখত এবং সম্বারদত হসনটেম্বর 2018 হরনক িবােযু়বারী 2020।
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একরি সুষম ও 
ববরচত্রথ্যময় ডবানয়ি

েত্ে রক্য়বাকলবাপ 
তরমন তেলাধলূা বা 
িাষা, রান্া ইত্যাটে।

শবারীররক অেশুীলে, 
সম্ভবত হদল পনুরবা সপ্বানে 
দইু হরনক আড়বাই ঘন্বা 

কনর প্ররতরদে।

অরতররক্ত মদথ্যপবাে 
এবং করি পবাে 

হরনক রবরত রবাকবা।

আপনার ব্যটতিগত ও 
োরীটরক প্রদয়াজন 

অনুসাদর পর্যাপ্ত সময় 
ঘুমবানেবা এবং রেনির 
হমবাববাইলরি বন্ধ ববা 

রেঃশনদে বিবায় রবাখবা।

এটি হদত পাদর তরৌথ বা 
সতন্ত্ররুদপ যবা আপেবানক 

সুস্তবানববানধ সেবায়তবা 
করনব। তরমন: হািািলা, 

তেৌি, সাঁতার, তরাগ 
ব্যায়াম, নাি, তলো, িটব 

আঁকা ইত্যাটে।

আপেবার কবানের 
মবােষু যবানদর সবানর 
আপরে করবাববাত্বা 

বলনত স্বাচ্থ্যন্দনববাধ 
কনরে তবানদর সবানর 

করবা বলবা।

তবামবাক ও ড্বার হসবে 
হরনক রবরত রবাকবা।

উপবাদবাে /অেুশীলে?

প্রটতটেনকার রত্ম ও টরিয়াকলাপ  োরীটরক তিাগাটতি ও অস্টস্ত তরাদধ সহায়তা 
কদর এবং সসু্তায় সহায়তা কদর।
রা সসু্তার কল্যাদন অতিি্্য তি/পটরটস্টত রা সসু্তার কল্যাদণ উৎসাটহত কদর তা 
অতিি্্য তি:

লজ্া, িয়, অস্ীকৃটত এবং অপরাধদবাধ তর তকান মানুষদক বাধা প্রোন কদর 
কারও টনকি সাহার্য িাওয়া তথদক রেন তার সবদিদয় তবেী সাহাদর্যর প্রদয়াজন। 
এই সংদবেনেীল এবং অস্টস্তকর অনুিূটতগুদলা টনদয় কাজ করা কটিন হদত পাদর। 

েীরনব আপেবানক একবা কষ্ট করবার দরকবার হেই। 

আপনার েবু কাদির কারও সাদথ কথা বলা িাদলা এবং রার উপর আপটন টবশ্াস 
রাদেন। আপটন একজন তপোোর স্াস্্যটবদের সদগেও কথা বলদত পাদরন।

আরম রক অেরুব করর হস 
সম্নক্ কবারও সবানর করবা 
বলবা কতিবা গুরুত্ত্বপপূণ্?
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পত্্ররি রবাষবায় িবাতীয় স্বাস্থ্যনসববা "Serviço Nacional Saúde" 
রেম্নরলরখত ওনয়বসবাইিগুরলর মবাধথ্যনম স্বাস্থ্যনসববা সম্নক্ পত্্ররি 
রবাষবায় তনরথ্য প্রনবশ করনত পবানরে: www.sns.gov.pt  |  www.dgs.pt  |  
www.acss.min-saude.pt  |  www.ers.pt

এমন টকিু সময় আদস রেন টকিু অটিজ্ঞতা এবং জীবদনর পটরবত্য নগুদলা টনদয় 
কাজ করা কটিন এবং আপটন তেন তকান তপোোর স্াস্্যটবদের সাদথ কথা বদল 
উপকৃত হদত পাদরন। একজন তপোোর স্াস্্যটবদের সাদথ পরামে্য করা জরুরী: 
রটে অস্ািাটবকিাদব উোস, উদদ্গরতুি, টবরটতি, টবরটতিকর তমজাজ অনুিব 
করা।
• ঘমুাদত সমস্যা হদছে এবং এটি আপনার প্রটতটেদনর কার্যরিদমর ওপর প্রিাব 
তেদল।
• সাধারণত মানুদষর সাদথ সামাটজকীকরদণর আগ্রহ হাটরদয় তেলা এবং টবটছেন্ 
হদয় পদি স্কু ল / টবশ্টবে্যালয় / কাজ তথদক।
• হতাোর অনুিূটত, টবেৃঙ্খলা এবং অদকদজা অনুিদবর অটিজ্ঞতা, কেনও কেনও 
তবদঁি থাকািা অথ্যহীন মদন করা।
• আপনার সমস্যাগুদলা ি্দল রাওয়ার জন্য ড্াগ এবং অ্যালদকাহল ব্যবহার করা।
• উদদ্গ, অনুিূটত, টিতিাধারা অন্য কারও সাদথ িাগ কদর তনয়ার তক্দত্ টনদজর 
মদনর সাদথ লিাই / অন্য কারও সাদথ কথা বলা, বঝুাদত না পারার উদদ্দগর কারদন 
বা অন্য ব্যটতিটির আপনাদক অদ্ভূত িাবা।
• টনদজদক আঘাত করার টিতিা।

স্বাস্থ্য হপশবাদবানরর সবানর 
করবা বলবা রক িরুরী?

তর স্াস্্যদকদ্রে আপটন টনবন্ধনি্তি রদয়দিন বা আপনার আবাস অঞ্চদলর 
টনকিতম একটিদত আপটন একজন পটরবাটরক টিটকৎসদকর সাদথ তেো করদত 
এবং তপোোর স্াস্্যটবদের সাদথ কথা বলদত িাইদত পাদরন।রটে আপটন িান এবং 
স্টস্তদবাধ কদরন তদব আপটন আপনার তকান ঘটনষ্ বনু্ধ বা পটরবাদরর তকান সেস্য 
রাদক আপটন টবশ্াস কদরন এমন কাউদক সাক্াদতর সময় সদগে টনদত পাদরন।
আপটন স্াস্্য ইউটনি প্রোসটনক পটরদসবা তথদক রাবতীয় অথ্য প্রোন (বা িাি) 
সংরিাতি তথ্য গ্রহন করদত পাদরন। তকান স্াস্্য তপোোদরর টনকি তেোদনার মূল্য 
(বা িাি) পত্্য গাদল আপনার অবস্াদনর উপর টনি্য র কদর। (অটিবাসন,আপটন তর 
তেদের বাটসন্া হদয়দিন,গি্য াবস্া ইত্যাটে )

টিটকৎসক আপনাদক পরামে্য টেদত পাদর রা এই অনুিূটতগুদলা তমাকাদবলায় 
সহায়তা করদব। রেন প্রদয়াজন হয়, তারা ওষুধ টলদে টেদত পাদরন অথবা আপনাদক 
অন্য তকানও তপোোর স্াস্্যটবদের কাদি টনবন্ধন করদত পাদরন। উোহরণস্রূপ: 
একজন মদনাটবজ্ঞানী, মদনাটিটকৎসক, সমাজদসবক। রটে আপনার তকানও সদন্হ 
থাদক বা পরামে্য তেওয়া টিটকৎসা টেদয় আপটন িাল হদয় উিদিন না মদন কদরন, 
অনুগ্রহ কদর আপনার ডাতিাদরর সাদথ আবার কথা বলনু।
হকবােও হপশবাদবার স্বাস্থ্যরবনদর সবানর করবা বলবার সময়, যতিবা সম্ভব উন্কু্ত 
এবং সৎেওয়বার হচষ্টবা করুে। স্বাস্থ্যনপশবাদবারনদর একরি বেরতক আচরেরবরধ 
("Código deontólogico") যবা তবানদর দবারয়নত্বর অন্তর্্ক্ত হরবাপেীয়তবা রক্বার 
স্বানর্।
হপশবাদবার স্বাস্থ্যরবনদরবা হরবাপেীয়তবা বিবায় রবানখ এবং তবার সবানর বলবা সমস্ত 
তরথ্য হরবাপেীয় রবানক।
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যখে আরম কবাউনক এ ধরনের 
সমসথ্যবায় র্রনত হদরখ হসনক্নত্র 
আরম রক করনত পবারর?

প্রায়েই  আমরা বনু্ধবান্ধব, পটরবাদরর সেস্য, সহকমমী, প্রটতদবেীদের 
সংদবেনেীল রন্ত্রণা সহ্য করদত তেটে টকন্তু তারা লক্ণগুটল স্ীকার 
করদত পাদরনা বা লজ্া,িয় বা অস্ীকাদরর কারদণ সাহাদর্যর সন্ধান 
করদত পাদর না।
অদনক সময় হিাৎ আিরদণর পটরবত্য ন স্কু ল,বাসা বাইদর প্রকাে পায়।
রটে আপটন কাউদক অসসু্ অবস্ায় তেদে থাদকন তদব তার কাদি রান 
তাদক সাহার্য করুন। তাদক সহানুিূটত তেটেদয় তার কটিন সমদয় তার 
পাদে থাকুন। পটরবার এবং বনু্ধবান্ধব এদক্দত্ গুরুত্ত্বপণূ্য িূটমকা পালন 
কদর। 

উনবের এবং েতবাশবা রক?

তবেীরিাগ তলাক একিা সময় েঃুে, উদদ্গ, নাি্য াস হওয়া অনুিব কদরদিন; টবদেষ 
কদর তারা রেন তকান কটিন মুহুদত্য র টিতর টেদয় পার কদরদিন। সাধারনত এ 
অনুিূটতগুদলা ম্ান হদয় রায়। এ ধরদনর অনুিূটত রেন েীঘ্য সময় ধদর থাদক এবং 
আপনার প্রটতটেনকার জীবদন প্রিাব তেদল তেন তা হতাো ও উটদ্গ্নতার কারদন 
হদয় থাদক।
হতাো ও উটদ্গ্নতা জটিলিাদব প্রিাব তেদল মদনাদরাগীতায়, কু্ধা নষ্ট হওয়া, 
অসসু্তা, ঘদুমর ধরণ পটরবত্য ন, টনদ্াহীনতা বা অটতটনদ্া, প্রটতটেদনর টরিয়াকলাদপ 
আনটন্ত না হওয়া, মৃত্্য টিতিা, অপরাধদবাদধ। োরীটরক লক্ণ তরমন: বকু ধি 
তোিাদনা, বদুক ব্যাথা, মাথা ব্যাথা, ঘাদি এবং গলায় ব্যাথা, তপদি ব্যাথা এবং ডায়টরয়া 
হদত পাদর।এসব তক্দত্ একজন স্াস্্যটবে তপোোদরর পরামে্য ও টনদে্যেনা প্রদয়াজন 
আপনার সসু্তার লদক্্য।
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যবার িেথ্য আপরে রচরন্তত হস যরদ রেনির ক্রত করবার হচষ্টবা কনর 
অরববা আত্মেতথ্যবা করবার রচন্তবা প্রকবাশ কনর তনব হযবারবানযবার করুে 
ডবাক্তবার /GP িবাতীয় স্বাস্থ্যনসববার অরথ্যন্তনর অরববা কল করুে 
808 242 424 (Linha SNS24 contact centre)

হচষ্টবা করুে:

• শুনুন এবং মদনাদরাগ টেদয় শুনুন মানুষটি  টক বলদি, আপটন মন টেদয় শুনুন 
এবং তবাঝার তিষ্টা করুন তকান প্রকার তাটছেল্য বা তোষাদরাপ করা িািা এবং তার 
তগাপনীয়তার প্রটত সম্ান প্রেে্যন করুন।

• "তিষ্টা করুন টনদজদক তার অবস্াদন রাোর "তারা টক অবস্ার টিতর টেদয় রাদছে" 
তা তবাঝার তিষ্টা করুন। তাদের অবস্া োঁদিা কদর, এটিদয় টগদয় "এটি এমন তকান 
গুরুত্বপণূ্য টকিু না","এটি নািক না","এটি স্ায়ী নয়","ত্টম এগুদলা দ্রুত ি্দল 
রাদব" এগুদলা বলা রাদব না।

• স্াস্্যদকদ্রে রটে প্রদয়াজন হয় তদব তাদক সগে টেন।

• তাদক তথ্য সংগ্রদহ সাহার্য করুন এবং তার বাটির কািাকাটি টক টক সটুবধা টনদত 
পাদরন তস টবষদয় সহায়তা করুন।

• পটরটস্টত তমাকাদবলায় সাহার্য এবং সমথ্যন করুন, তকান প্রকার িাপ প্রদয়াগ না 
কদর এবং তার স্ীমাবদ্ধতার উপর সম্ান প্রেে্যন কদর।

• োতিিাদব তাদক সমথ্যন করুন একটি সসু্ জীবন রাপদন তরমন: োরীটরক 
টরিয়াকলাদপ স্াস্্যকর োবার গ্রহন এবং তর কাদজ তস আনন্ উপদিাগ করদত 
পাদর তা করদত সমথ্যন করা।

• তাদক তমদসজ তেয়া, তোন করা, তেো করা, একসাদথ কটে োওয়া। সাধারণত 
রারা হতাোয় তিাদগ তারা একাকী হদয় পদি, ঘর তথদক তবর হওয়া কটিন হদয় 
পদি।

• তিষ্টা করুন তাদের সাদথ তধর্য্য সহকাদর থাকার।
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িরুরী হযবারবানযবার হকন্দ্র:

SNS24 িবাতীয় স্বাস্থ্যনসববা (Serviço Nacional de Saúde)  contact centre
হিরলনিবাে েবাম্ববার: (+351) 808 242 424 (তলাকাল কদলর মূদল্য)
তিটলদোন এবং অনলাইন (https://www.sns24.gov.pt/en/) তোদন টনদে্যেনা 
প্রোন করদব তর তকান স্াস্্য সমস্যায়। সপ্তাদহর 7 টেন 24 ঘন্া পাওয়া রাদব।

São José Hospital Phyciatre Emergency Service (Serviço de Urgência 
de Psiquiatria no Hospital de São José) 
হিরলনিবাে েবাম্ববার: (+351) 218 841 000
সপ্তাদহর 7 টেন 24 ঘন্া পাওয়া রাদব,তর তকান জটিল অবস্ায় স্াস্্য তকদ্রের 
মূল্যায়ন িািাই।
টিকানা: Rua José António Serrrano, 1150-199 Lisbon

Estefânia Hospital Childpsychiatre Emergency Service 
(Serviço de Urgência de Pedopsiquiatria no Hospital Dona Estefânia) 
হিরলনিবাে েবাম্ববার: (+351) 213 126 666
টিকানা : Rua Jacinta Marto,1169-045 Lisbon

www.sns.gov.pt  |  www.dgs.pt  |  www.acss.min-saude.pt  |  www.ers.pt

রারা এদেদে নত্ন এদসদি তারা পত্্য গাদলর আমলাতাটন্ত্রক টনয়দমর সাদথ পটরটিত 
নন। তবে টকিু সংস্া এবং তৃণমূল সংস্া অটিবাসীদের তথ্য এবং তাদের টনজস্ 
টকিু সুটবধা বা অন্য সংস্াগুদলার সুটবধা প্রোদন সহায়তা কদর। এিািাও অন্য 
তরাগাদরাদগর মাধ্যম প্রোন কদর থাদক।

অেথ্যবােথ্য ররনসবাস্


