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আপনার েকােনা �া�� সমস�া েদখা িদেল আপনার �জিপ-ই (েজনােরল ��াক�টশনার, িকংবা
পািরবািরক িচিকৎসক) হেলন �থম ব��� যার কােছ আপিন যােবন। তারা আপনার
�া��েসবার িবষয়�ট েদখা�না করেবন এবং সারাজীবন আপনার েদখা�না করেত পারেবন।

েজনােরল ��াক�টশনার (�জিপ) কী?
�জিপ-রা হেলন সাধারণ িচিকৎসািবদ�ায় �িশ�ণ�া� ডা�ার। সারাজীবন ধের আপনার
েযসকল �া�� সমস�া হেত পাের েস�েলার িচিকৎসায় তােদর রেয়েছ ব�াপক �ান এবং
দ�তা। েযেহত� আপনার �জিপ-র পে� আপনােক, আপনার পিরবার এবং কিমউিন�টেক
জানার সুেযাগ হয়, েসেহত� তারা আপনােদর জন� উপযু� েসবা�ট �দান করেত পােরন।
আপনার যিদ েকােনা �া�� সমস�া থােক, তাহেল আপিন সাধারণভােব �থম েয ব���র কােছ
যােবন িতিন হেলন আপনার �জিপ। তারাই িনধারণ
� করেবন আপনােক অন� েকােনা �া��
েপশাজীবীর কােছ েযেত হেব িকনা। যিদ �েয়াজন হয় তাহেল আপনােক িচিকৎসার িনিদ� �
েকােনা ে�ে�র একজন িবেশষে�র কােছ যাওয়ার পরামশ েদেবন
�
িকংবা অন� েকােনা
�া�� েপশাজীবীর কােছ পাঠােবন। �াথিমকভােব �জিপর েরফােরল ছাড়া যিদ আপিন েকােনা
িবেশষে�র কােছ যান তাহেল আপিন েমিডেকয়ার (Medicare) িরেবট পােবন না। আপনার
যিদ েবশ কেয়কজন িভ� িভ� �া�� েপশাজীবীর সােথ েদখা করার দরকার হয়, তাহেল
আপনার �জিপ আপনার িচিকৎসার সম�য় করেবন।
�জিপ-রা এক�ট �াথিমক েমিডক�াল িডি� এবং ই�ানিশপ
�
স�� কেরন, এবং এরপর
সাধারণ িচিকৎসা িবষেয় বাড়িত �িশ�ণ �হণ কেরন। এর ফেল রা িশ� েথেক বৃ� সবাইেক
সমসময় িচিকৎসা েসবা �দান করেত পােরন।
�াইেভট ��াক�টস, ফ�ািমিল ��াক�টস িকংবা েমিডক�াল েস�ার, িকছ� িকছ� হাসপাতাল,
আবািসক �া��েসবা ব�ব�া অথবা ই�ারেনট িকংবা েটিলেফােনর মাধ�েম �জিপ-রা
আপনােক িচিকৎসা িদেত পােরন।

আপনার �জিপ আপনার জন� কী করেত পােরন
আপনার �জিপ আপনার ব���গত চািহদার সােথ িমল েরেখ সবেচেয় উপযু� �া��েসবা�ট
িদেত পারেবন। তারা েকবল েরাগ নয়, েরাগীেকও েসের েতােলন।
িনে�া� িবষেয় �জিপর সােথ েদখা ক�ন:
•

েছাটখােটা আঘাত এবং অসু�তা (আপনার যিদ ��তর আঘাত িকংবা অসু�তা
থােক, তাহেল ��পল �জেরােত কল কের অ�া�ুেল� েডেক িনন অথবা কাছাকািছ
হাসপাতােলর জ�রী িবভােগ চেল যান)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

�া�� সং�া� পরামশ �
ঔষেধর জন� ব�ব�াপ�
আপনার যিদ দীঘ�ায়ী
�
েকােনা সমস�া থােক তেব চলমান িচিকৎসার জন�
�া�� পরী�া, েযমন সারিভক�াল ��িনং, িকংবা র�চাপ পরী�া
�টকা
গভ�াব�ায় েসবা
িশ�েদর িচিকৎসা
আপিন যিদ উি�� িকংবা হতাশ েবাধ কেরন তেব তার জন� িচিকৎসা
আঘােতর জন� েমিডক�াল সা�ট� িফেকট, সত�ািয়ত কাগজপ� িকংবা িরেপাট�

কীভােব একজন �জিপ-র স�ান করেবন
আপনার �াে��র জন� সবেচেয় ভােলা িদক�ট হল একজন িনভ�রেযাগ� �জিপ-র সােথ
দীঘেময়াদী
�
স�ক� গেড় েতালা। আপিন যার সােথ �া�� েবাধ কেরন এবং সততার সােথ
েখালাখুিল কথা বলেত পােরন এমন একজন �জিপেক খুেঁ জ েনওয়া ���পূণ।�
�িতেবশী, বন্ধুবা�ব, এবং পিরবার িকংবা আপনার এলাকার অন�ান� �া�� েপশাজীবীেদর
কাছ েথেক েজেন িনন েকান �জিপ ভােলা হেব। আপিন যিদ এমন েকােনা �জিপর েখাঁজ
কেরন িযিন িনিদ� � েকােনা ভাষায় কথা বেলন িকংবা িযিন আপনার সং�ৃিত স�েক� জােনন,
তাহেল আপনার কিমউিন�টর েলাকজনেক �জ�াসা ক�ন তারা কােক সুপািরশ করেবন।
একজন �জিপ-র কােছ অ�াপেয়�েম� িনেয় একবার েদেখ আসেত পােরন েয তােক
আপনার ভােলা লাগেছ িকনা। অসু� িকংবা আহত হওয়ার আেগই একজন �জিপর সােথ
স�ক� গেড় ত� লেল ভােলা হয়। আপিন না চাইেল ঐ �জিপ-র সােথ েদখা করেত হেব না।
স�ঠক �জিপেক খুেঁ জ পাওয়া পয�
� আপিন েবশ কেয়কজন �জিপ-র কােছ েযেত পােরন।
েহলথিডের� এর সািভ�স ফাই�ার ব�বহার কের আপিন আপনার এলাকার �জিপেদর এক�ট
তািলকা েবর করেত পােরন।

�জিপ েবেছ েনয়ার ে�ে� েয িবষয়�েলা েখয়াল রাখেত হেব
�জিপ েবেছ েনয়ার সময় এই িবষয়�েলা েখয়াল রাখেত হেব:
•
•
•
•
•
•
•
•

আপনার কিমউিন�টর অন�ান�রা িক তােদরেক সুপািরশ করেছ?
আপিন িক সততার সােথ তােদর সােথ কথা বলেত পারেবন?
তারা িক আপনার কথা েশােনন?
আপিন পু�ষ নািক মিহলা ডা�ার চান? বয়� েকউ নািক অ� বয়সী? আপিন যার
সােথ �া�� েবাধ কেরন এমন একজন �জিপ খুেঁ জ েবর করা ���পূণ।�
ডা�ারখানা েখালা থাকার সময়�ট িক আপনার জন� উপযু�?
ডা�ারখানায় যাওয়া িক সহজ?
ডা�ারখানায় িক বা� িবেলর ব�ব�া রেয়েছ নািক আপনােক িফ িদেত হেব? যিদ তাই
হয়, তাহেল কত টাকা?
তারা িক িশ�েদর িচিকৎসা কের?

•
•
•
•

তারা িক বাড়ীেত িগেয় িকংবা স��ার পর েরাগী েদেখ?
সা�াৎ পাওয়া কতটা সহজ?
�জিপ িক আপনার ভাষায় কথা বেলন?
ডা�ারখানা�ট িক অনুেমািদত – এ�ট িক মানদ� পূরণ কের?

�জিপ-র সােথ পরামেশর� খরচ
অে�িলয়ায় আপনার যিদ েকােনা েমিডেকয়ার (Medicare) না�ার থােক তাহেল
েমিডেকয়ার (Medicare) ডা�ােরর িভ�জট এর স�ূণ টাকা
�
িকংবা আংিশক পিরেশাধ কের।
সাধারণত েকােনা �জিপ-র কােছ এক�ট মানস�ত িভ�জট এর জন� েমিডেকয়ার (Medicare)
িরেবট হল ৩৭.৬০ ডলার। তেব েকােনা েকােনা �জিপ এর েচেয় েবশী িফ চান। এে�ে�
আপনােকই বাড়িত িফ পিরেশাধ করেত হেব, যােক বলা হয় ‘গ�াপ িফ’। উদাহরণ��প,
আপনার �জিপ যিদ ৫০ ডলার িভ�জট চান, আপনােক বািক ১২.৪০ ডলার িদেত হেব।
�জিপ যিদ বা� িবল কের থােকন, তাহেল আপনােক িকছ�ই িদেত হেব না। �জিপ েকবল
েমিডেকয়ার (Medicare) �দ� িফ-ই েনেবন।

অিফস সমেয়র পর �জিপর সােথ সা�াৎ
েকােনা েকােনা ডা�ারখানায় কমঘ�ার
�
পরও েরাগী েদখা হয়। ডা�ারখানা ব� থাকা
অব�ায় যিদ আপিন অসু� িকংবা আহত হন তাহেল কীভােব িচিকৎসা পাওয়া যােব তা
আপনার �জিপ-র কাছ েথেক েজেন িনন।
আপনার যিদ এই মুহেূ ত� �জিপ িকংবা ফােমিসর
�
দরকার হয়, তাহেল ১৮০০ ০২২ ২২২ ন�ের
েহলথিডের� এর আফটার আওয়ার �জিপ েহ�লাইনেক েফান ক�ন। একজন ের�জ�াড�
নাস আপনার
�
অব�া পরী�া করেবন এবং হয়েতা �জিপেক বলেবন আপনােক কল িদেত।
আপনার �া�� সমস�ার ��� অনুসাের �জিপ আপনােক ১৫ িমিনট িকংবা ১ ঘ�ার মেধ�
েফান করেবন।

