
স্বাস্থ্য সংক্বান্ত পরবামর্ শের 
প্রর়বাজন? কল করুন

আমবারের ওর়ব সবাইট       
healthdirect.gov.au থেরক আপনন 
আররবাও অনিক তেথ্য থপরত পবাররন।

1800 022 222

অর্রেনল়বান সরকবাররর স্বাস্থ্য নবভবাগ 
কত্ শেক অে শেবা়নক্ত

থে সকল তেথ্য দ্বারবা জজনপ সবাহবােথ্য কররন 
তবারত আপনন ও আপনবার পনরববার স্বাস্থ্যকর 

জীবন েবাপন কররত পবাররন।

জজনপ কবারবা 
এবং তবারবা কী 
কররন?

জরুরী (০০০)
আপনন েনে গুরুতর অসুস্ অেববা আহত 
হউন, নতন শুনথ্যরত (০০০) কল করর একটট 
অথ্যবামু্রলন্স ডবাকুন অেববা আপনবার 
ননকটস্ হবাসপবাতবারলর জরুরী নবভবারগ চরল 
েবান। 

জজনপ (ডবাক্বার)
েখন আপনন অসুস্ অনুভব কররন, 
আপনবার জজনপ আপনবারক সবাহবােথ্য কররত 
পবাররন - নবনবি স্বাস্থ্য সংক্বান্ত নবষর় ও 
আপনবার জীবনবথ্যবাপী।

থহলেডবাইররক্ট (healthdirect)
একজন ননবন্ধনক্ত থসনবকবার কবাছ 
থেরক ২৪/৭ নবনবা মূরলথ্য পরবাম্ শে থপরত 
থহলেডবাইররক্ট (healthdirect) এর ১৮০০ 
০২২ ২২২ নম্রর থেবাগবারেবাগ করুন।

ফবারম শেনস
ফবাম শেবানসস্টগণ থেবাগথ্যতবাসম্পন্ন নবর্ষজ্ঞ 
েবারবা ঔষি ও আপনবার স্বারস্থ্যর বথ্যবাপবারর 
পরবাম্ শে ও তেথ্য প্রেবান কররন। 

 

ননরজর েত্ন 
অরনক অসুস্তবা ও উপসগ শে ঘররই নচনকৎসবা 
করবা েবা়। সবামবানথ্য আঘবারতর  জনথ্য প্রবােনমক 
নচনকৎসবার পে শেবাপ্ত সরঞ্বাম মজতু রবাখবাও 
গুরুত্বপূণ শে থেমন, কবাটবা ও থপবাডবা । 

সটিক িররণর স্বাস্থ্য থসববা ববাছবাই

নেরন ২৪ ঘন্বা স্বাস্থ্য সংক্বান্ত পরবামর্ শের জনথ্য, ১৮০০ 
০২২ ২২২ নম্রর কল করুন অেববা  healthdirect.gov.au 
থত থেখুন। 

আপনবার েনে অনথ্য থকবারনবা ভবাষবা় সহরেবানগতবার প্রর়বাজন 
হ়, ১৩১ ৪৫০ নম্রর কল করুন।



জজনপ নকভবারব খুজঁরবন 
প্রনতরব্ী, বন্ধু এবং পনরববাররর অেববা আপনবার এলবাকবার 
অনথ্যবানথ্য থপ্বােবার স্বাস্থ্য কমমীরের কবাছ থেরক মতবামত ননন। 

থহলেডবাইররক্ট এর ়থ্যবারপ (healthdirect app) থহলেডবাইররক্ট 
এর থসববা অনুসন্ধবানকবারী (healthdirect service finder) 
বথ্যবহবার করর আপনন এলবাকবার জজনপগণরক এবং 
অন্নবানথ্যস্বাস্থ্য থসববাসমূহ খুরঁজ থবর কররত পবাররন অেববা           
healthdirect.gov.au থত থেখুন ।   

জজনপ আপনবার জনথ্য েবা েবা কররত পবাররন
জজনপ আপনবারক আপনবার বথ্যজক্গত প্রর়বাজরন সবরচর় 
উপেুক্ এমন থসববা প্রেবান কররবন। তবারবা শুিু থরবারগর 
নচনকৎসবা কররন নবা, বথ্যজক্রও নচনকৎসবা কররন।  আপনবার 
জজনপ কররত পবাররন:  

 নন়নমত স্বাস্থ্য পরীক্বা  

পনরববার পনরকল্পনবা কররত সবাহবােথ্য কররত 
পবাররন অেববা গভশেননররবািক নেরত পবাররন 

আপনন েনে কটিন সমর়র মরিথ্য 
েবারকন, তবারবা সবাহবােথ্য কররত পবাররন 

আঘবাত ও অসুস্তবার নচনকৎসবা থেন 

েীঘ শে থম়বােী পনরনস্নতরত বথ্যবস্বাপনবা কররন 

ঔষি সুপবানর্ কররন 

টটকবা প্রেবান কররন 

েনে আপনবার থকবারনবা স্বাস্থ্য সমসথ্যবা 
েবারক তবাহরল আপনবার জজনপ (থজনবাররল 
প্রবানক্ট্নবার, অেববা পবানরববানরক ডবাক্বার ) 
হরছেন প্রেম বথ্যবাজক্ সবািবারণভবারব আপনন 
েবার কবারছ েবারবন। এিররণর নচনকৎসকগন 
আপনবার স্বাস্থ্য পনররসববার সবারে সমন্ব় 
কররন এবং আপনবারক আপনবার সবারবা জীবন 
থেখবাশুনবা কররত পবাররন।

একজন জজনপ নক (থজনবাররল প্রবানক্ট্নবার)?
অর্রেনল়বারত, আপনবার পবানরববানরক ডবাক্বাররক জজনপ বলবা 
হ়। জজনপ’রবা হরলন থসই সকল ডবাক্বার েবারবা সবািবারণ ঔষরির 
ওপর প্রন্ক্ণ থ্ষ করররছন। হ়রতবা আপনবার সবারবা জীবরন 
হরব এমন থবন্র ভবাগ স্বাস্থ্য সমসথ্যবার নচনকৎসবা করবার 
জনথ্য তবারের বথ্যবাপক জ্ঞবান ও েক্তবা রর়রছ। থকননবা জজনপ 
আপনবারক, আপনবার পনরববাররক এবং আপনবার সমবাজরক 
জবানরত পবাররন। আপনবার জনথ্য উপরেবাগী থসববা তবারবা নেরত 
পবাররন। 

অনথ্য থকবারনবা থপ্বােবার স্বাস্থ্য কমমীরক থেখরত হরব নক-নবা 
থস বথ্যবাপবাররও আপনবার জজনপ নসদ্বান্ত ননরত পবাররন, থেমন - 
একজন নবর্ষজ্ঞ।  

জজনপ ববাছবাই কররত নবরবচথ্য নবষ় সমূহ
একজন জজনপ ববাছবাই করবার সম় এই প্রশ্নগুনল নবরবচনবা করবা 
গুরুত্বপূণ শে :

• আপনন নক একজন পুরুষ ডবাক্বার পছন্দ কররন নবা-নক 
একজন মনহলবা ডবাক্বার ? এমন একজন জজনপ ববাছবাই করবা 
গুরুত্বপূণ শে েবার সবারে আপনন স্বাছেন্দ থববাি কররন।

• ঐ ডবাক্বার থে সম়টবারত থরবাগী থেরখন তবা নক আপনবার 
জনথ্য উপেুক্ ? 

• ঐ ডবাক্বাররর কবারছ েবাতবা়বাত করবা নক সহজ ? 

• এই নচনকৎসবা খরচ নক সরকবার বহন করর  নবা-নক 
আপনবারক অে শে খরচ কররত হরব ?  েনে হ়, তরব কত?

• ঐ জজনপ নক ববানডরত এরস থরবাগী থেরখন নবা-নক 
সবান্ধথ্যকবালীন থসববা সুনবিবা থেন ? 

• ঐ জজনপ নক আপনবার মবাত্ভবাষবা় কেবা বরলন ? 

নবর্ষজ্ঞ ডবাক্বার
আপনবার পনরনস্নতর জনথ্য েনে অনিক গুরুত্ব নের় থেখবার 
প্রর়বাজন পরড আপনবার জজনপ আপনবারক একজন 
নবরষ্রজ্ঞর ননকট  থপ্ররণ কররত পবাররন। প্রেরম একজন 
জজনপ’র সুপবানর্ বথ্যবাতীত েনে আপনন থকবারনবা নবর্ষজ্ঞরক 
থেখবান, তবাহরল ঔষরির জনথ্য আপনন পুররবা ববাটবা পবারবন নবা।

জজনপ’র সবারে পরবামর্ শের খরচ
েখন আপনন নচনকৎসবা থসববা থনন, আপনন সরকবারী খরচ 
সুনবিবা থপরত পবাররন অেববা ঐ থসববা গুনলর জনথ্য থরবাগীর 
নহসবাব তহনবল থপরত পবাররন।  সরকবারী খরচ সুনবিবা হরলবা েখন 
আপনবার ডবাক্বার সরবাসনর থমনডরক়বাররর (Medicare) মবািথ্যরম 
খরচ নহরসরব কররন। এর অে শে হরলবা আপনবার পরকট থেরক 
থকবারনবা খরচ থনই।

থমনডরক়বাররর (Medicare) সকল সবািবারণ 
অনুসন্ধবারনর জনথ্য ১৩২ ০১১ নম্রর থফবান করুন অেববা              
humanservices.gov.au/individuals/medicare থত থেখুন।

জজনপ সবান্ধথ্যকবালীন থসববা
নকছু ডবাক্বারখবানবা় সবান্ধথ্যকবালীন থসববা থে়বা হ়। আপনবার 
জজনপরক জজরজ্ঞস করুন, েনে আপনন অসুস্ হউন 
ববা আঘবাত পবান তখন থসববা পবাও়বার উপবা় নক - েখন 
ডবাক্বারখবানবা বন্ধ েবারক।

নেন থ্রষ আপনবার েনে একজন ডবাক্বার ববা ফবারম শেনস 
থখবাজঁবার েরকবার পরড, থহলেডবাইরররক্টর সবান্ধথ্যকবালীন 
জজনপ থহলপ লবাইরন (after hours GP helpline) ১৮০০ 
০২২ ২২২ নম্রর কল করুন। ননবন্ধনক্ত একজন থসনবকবা  
আপনবার   সমসথ্যবা পনরমবাপ কররবন এবং হ়রতবা একজন 
জজনপ দ্বারবা আপনবারক কল কনরর় থে়বার বথ্যবস্বা প্রস্বাব 
কররত পবাররন। আপনবার স্বারস্থ্যর জরুরীবস্বা নবরবচনবা করর 
১৫ নমননট অেববা ১ ঘন্বা পর একজন জজনপ আপনবার সবারে 
থেবাগবারেবাগ কররবন।

আপনবার েনে অনথ্য থকবারনবা ভবাষবা় সহরেবানগতবার প্রর়বাজন 
হ়, ১৩১ ৪৫০ নম্রর কল করুন।


