
একসােথ পিরক�না করা: সিঠক সমেয় 
হাসপাতাল তয্াগ করা

হাসপাতাল তয্াগ করা িনেয় আপনার েকন 
পিরক�না শর করা উিচৎ েসিট এই িলফেলট 
বা �চারপ�িটেত বয্াখয্া করা হেয়েছ।

আমার হাসপাতাল তয্াগ করা 
িনেয় আমরা েকন পিরক�না 
শর কেরিছ?
আপনার সসু্থ হেয় ওঠা এবং সিঠক সমেয় আপনার 

হাসপাতাল পিরতয্ােগ আপনােক সহায়তা করাই আমােদর 

অগৰ্ািধকাের থাকেব।  আপিন তখনই হাসপাতাল 

পিরতয্াগ করেবন যখন আপনার আর হাসপাতােলর 

পিরচযর্ার পৰ্েয়াজন হেব না এবং যখন এরকম করািট 

িনরাপদ হেব।  আপিন েযন িনরাপদভােব এবং সময়মত 

হাসপাতাল পিরতয্াগ করেত পােরন েসজনয্ আমােদর 

একেতৰ্ এখনই পিরকল্পনা শরু ুকরা অতয্ন্ত জররুী।

েবিশরভাগ েক্ষেতৰ্ আপিন ঘের িফের যােবন।  সসু্থ হেয় 

ওঠার জনয্ আপনার অিতিরক্ত যত্ন বা পৰ্ােয়ািগক 

সহায়তা েযমন বাজার করায় সহায়তার পৰ্েয়াজন হেত 

পাের।  আপিন যিদ েকয়ার েহােমর বািসন্দা হেয় থােকন 

তাহেল আপনােক সম্ভবত েকয়ার েহােম েফরত পাঠােনা 

হেব।  যিদ আপনার আেরা জিটল পিরচযর্া গৰ্হণ করার 

পৰ্েয়াজন হয় তাহেল এিট একিট কিমউিনিট পৰ্িতষ্ঠােন 

অনয্ একিট িবছানায় এর বয্বস্থা করা েযেত পাের।

আিম কী �তয্াশা করেত পাির?
�াথিমক কেথাপকথন - আপিন হাসপাতােল 

েপৗঁছােনার পর পরই আমরা আপনার হাসপাতাল 

পিরতয্াগ করা িবষেয় আেলাচনা এবং পিরকল্পনা 

করেবা।  আপিন যিদ চান তাহেল আমরা আপনার 

েকয়ারার, পিরবার এবং/বা বনু্ধবান্ধবেদর িনেয় 

কেথাপকথন করেবা।

'িডসচােজর্ র �তয্ািশত তািরখ' -
হাসপাতােল েপৗঁছােনার পেরই আপনােক একিট ‘িডসচােজর্ র 

পৰ্তয্ািশত তািরখ’ েদওয়া হেব (আপিন পৰ্তয্ািশত েয 

তািরেখ হাসপাতাল েছেড় যােবন) যা আপনার 

হাসপাতােল থাকাকালীন সমেয় পযর্ােলাচনা করা হেব।

েকান িবষয়িট িবেবচনা করার জনয্ 
আপনার কােছ সবেচেয় গর�পণূর্ মেন 
হয় - আপনার যত্নকারী দল বা েকয়ািরং িটমিট 

িজজ্ঞাসা করেব েয 'আপনার কােছ েকান িবষয়িট 

সবেচেয় গরুতুব্পূণর্ মেন হয়?'।  আপনার হাসপাতাল 

েছেড় যাবার সময় তারা উক্ত িবষয়িট িবেবচনাধীন 

রাখেব।

হাসপাতােল থাকাকালীন সমেয় েযসকল �� করা েযেত পাের:
1. আমার হাসপাতােল আসার মূল কারণ কী?

2. আজেক এবং আগামীকাল আমার সােথ কী হেত যােচ্ছ?

3. হাসপাতাল েছেড় যাবার সময় আমার অিতিরক্ত আরও কী কী সহায়তার পৰ্েয়াজন হেত পাের?

4. আিম কখন হাসপাতাল েছেড় েযেত পারেবা?




