প্রসবকালীন ম ৌললক
অলিকারেে তথ্যপত্র

প্রসবকালীন ম ৌললক অলিকারেে
তথ্যপত্র
যখন আপনন গর্ভবতী এবং জন্ম নিচ্ছেন তখন Birthrights-এর তথ্যপত্রটি আপনার
মানবানিকার সম্পচ্ছকভ তথ্য আপনাচ্ছক প্রিান কচ্ছর।
এই তথ্যপত্রটি প্রসূনতকালীন যচ্ছে আপনার মমৌনলক অনিকারগুনল বযাখযা কচ্ছর। আমাচ্ছির
অনযানয তথ্যপত্র ইংচ্ছরজজচ্ছত আমাচ্ছির ওচ্ছেবসাইচ্ছি রচ্ছেচ্ছে: www.birthrights.org.uk

1. আপনাে সবদা
ব
র্াদা
ব এবং শ্রদ্ধাপূর্ র্ত্ন
ব
পাওয়াে অলিকাে েরয়রে।
মানবানিকার আইচ্ছনর অথ্ হল
ভ
হাসপাতাচ্ছলর মচ্ছতা সাবজনীন
ভ
সংস্থাগুনল অবশ্যই মযািা
ভ এবং
শ্রদ্ধার সচ্ছে আপনার যে করচ্ছব।
স্বাস্থযকমীচ্ছির (নিনকৎসক এবং নমডওোইর্স) আপনার প্রনত নম্র এবং শ্রদ্ধাশ্ীল হওো উনিত।
আপনার যে সম্পচ্ছকভ নসদ্ধান্ত ননচ্ছত তাচ্ছির অবশ্যই আপনাচ্ছক সহােতা করচ্ছত হচ্ছব।
আপনার বা আপনার মকান যচ্ছের প্রচ্ছোজন মসটির সম্পচ্ছকভ তাচ্ছির অবশ্যই অনুমান করা
উনিত নে।
আপনার স্বাস্থযকমীচ্ছির ননজিত করচ্ছত হচ্ছব ময আপনার মকানও বযজিচ্ছক প্রচ্ছোজন হচ্ছল
আপনার কাচ্ছে একজন সহােক রচ্ছেচ্ছেন যাচ্ছত আপনন আপনার যে সম্পচ্ছকভ নসদ্ধান্ত ননচ্ছত
পাচ্ছরন।
আপনার প্রচ্ছোজচ্ছন আপনার মগাপনীেতা থ্াকা উনিত, উিাহরণস্বরূপ, প্রসবচ্ছবিনার সমে বা
যনি আপনন স্তনযপান করান, এবং আপনার অনাবৃত বা িুবলভ মবাি করা উনিত নে।
যনি আপনার নবচ্ছশ্ষ মকানও িানহিা থ্াচ্ছক, উিাহরণস্বরূপ, যনি আপনন মকবল মনহলা
স্বাস্থযকমীচ্ছির মিখচ্ছত িান, তাহচ্ছল যনি সম্ভব হে মসটি গ্রাহয করা হচ্ছব। যনি এটি সম্ভব না হে উিাহরণস্বরূপ, আপনন প্রসবচ্ছবিনার সমে হওো যন্ত্রণার উপশ্ম িান এবং মসখাচ্ছন মকবল
পুরুষ নিনকৎসক রচ্ছেচ্ছেন - তাহচ্ছল আপনাচ্ছক কী করচ্ছত হচ্ছব মস নবষচ্ছে নসদ্ধান্ত মনওোর জনয
আপনাচ্ছক প্রচ্ছোজনীে তথ্য মিওো উনিত।
যনি আপনার মকানও অক্ষমতা বা শ্রীচ্ছর িীর্কালীন
ভ
মকানও মরাগ থ্াচ্ছক, তাহচ্ছল আপনার যচ্ছে
সমান অযাচ্ছেস রচ্ছেচ্ছে এবং আপনন সুনবিাবজিত নে মসটি আপনার স্বাস্থযকমীচ্ছির ননজিত
করা উনিত। এর অথ্ হচ্ছত
ভ
পাচ্ছর আপনাচ্ছক আলািা বা অনতনরি যে মিওো, বা আপনার
প্রচ্ছোজনীে সহােতা প্রিান করা (উিাহরণস্বরূপ, প্রনতবন্ধীচ্ছির িেচ্ছলি অযাচ্ছেস থ্াকা,
আপনার সন্তান হওোর পচ্ছর অনতনরি সহােতা থ্াকা, বা মকালাহচ্ছলর কারচ্ছণ আপনার নবরজি
হচ্ছল মকানও স্থান যতিা সম্ভব শ্ান্ত রাখার পনরকল্পনা করা)।
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2. আপনাে না বলাে অলিকাে সবদা
ব েরয়রে।
আপনন যখন গর্ভবতী হন তখন আপনার ননচ্ছজর শ্রীর সম্পচ্ছকভ ননচ্ছজর নসদ্ধান্ত মনওোর
অনিকার রচ্ছেচ্ছে, টিক মযমন আপনন অনয মকানও সমে কচ্ছরন।
আপনন মকানও নিনকৎসা করচ্ছত রাজজ নকনা মসটি স্বাস্থযকমীচ্ছির অবশ্যই জজজ্ঞাসা করা উনিত।
উিাহরণস্বরূপ, আপনাচ্ছক পরীক্ষা করার আচ্ছগ, আপনার রিিাপ মনওোর আচ্ছগ, এবং
আপনার যন্ত্রণা উপশ্ম করার আচ্ছগ অবশ্যই তাচ্ছির জজজ্ঞাসা করা উনিত। এটি হল আইন।
আপনন যনি তাচ্ছত রাজজ না হন তচ্ছব আপনাচ্ছক নিনকত্সা প্রিান করা আইননবরুদ্ধ।
না বলার নবষেটি সবিাই
ভ গ্রহণচ্ছযাগয। এটিচ্ছক অসম্মনত বলা হে।
যনি আপনন নিনকৎসা িান এবং হযাাঁ বচ্ছলন, এটিচ্ছক সম্মনত বলা হে।
আপনার যনি প্রচ্ছোজন হে তচ্ছব নসদ্ধান্ত ননচ্ছত আপনন আরও সমে িাইচ্ছত পাচ্ছরন।
আপনন সম্মনত নিচ্ছলও, আপনন ননচ্ছজর মতামত পনরবতভন করচ্ছত পাচ্ছরন।
এমননক স্বাস্থযকমীরা আপনার শ্রীচ্ছরর সম্পচ্ছকভ আপনার নসদ্ধাচ্ছন্ত সম্মত না হচ্ছল, তাচ্ছির
অবশ্যই মসই নসদ্ধাচ্ছন্ত সম্মান জানাচ্ছনা উনিত।
আইচ্ছন, আপনার সম্মনতটি সটিক হচ্ছত হচ্ছব। এর অথ্ নসদ্ধান্ত
ভ
মনওোর জনয আপনাচ্ছক
অবশ্যই নিনকত্সাটি র্াচ্ছলার্াচ্ছব বুঝচ্ছত হচ্ছব। আপনন যাচ্ছত বুঝচ্ছত পাচ্ছরন মসইর্াচ্ছব আপনাচ্ছক
অবশ্যই তথ্য প্রিান করা উনিত এবং আপনার মক্ষচ্ছত্র গুরুত্বপূণ ময
ভ ঝুাঁ নক এবং সুনবিা উর্ে
সম্পচ্ছকভ তথ্য প্রিান করা উনিত।
আপনার পনরবার বা স্বাস্থযকমী সহ মকানও বযজিরই আপনার উপর িাপ সৃটি করা উনিত নে বা
মকানও িরচ্ছণর নিনকত্সা করার জনয আপনাচ্ছক সম্মত করার জনয আপনাচ্ছক হুমনক উনিত
নে। আপনার জন্ম মিওো সম্পচ্ছকভ আপনার নসদ্ধাচ্ছন্তর কারচ্ছণ আপনাচ্ছক সামাজজক
পনরচ্ছষবানিগুনলচ্ছত সম্পূণর্াচ্ছব
ভ
উচ্ছেখ করা যাে না।
আইচ্ছন, একটি নশ্শুর জন্ম না হওো পযন্ত
ভ তার অনিকার মনই। এর অথ্ গর্ভ
ভ াবস্থা এবং প্রসচ্ছবর
সমে আপনন যনি সম্মত না হন তচ্ছব আপনাচ্ছক নিনকত্সা প্রিান করা হচ্ছব না, এমননক যনি
স্বাস্থযকমীরা মচ্ছন কচ্ছরন ময আপনার অনাগত সন্তাচ্ছনর নিনকত্সা প্রচ্ছোজন তখনও নিনকৎসা
প্রিান করা হচ্ছব না। আপনন নিনকত্সাগত পরামচ্ছশ্রভ সাচ্ছপচ্ছক্ষ স্বেচ্ছে মবচ্ছে ননচ্ছত পাচ্ছরন।
নসদ্ধান্ত মনওোর মক্ষচ্ছত্র আপনার মাননসক ক্ষমতার অর্াব থ্াকচ্ছল মকবলমাত্র তখনই অনয
বযজিরা আপনার জনয নসদ্ধান্ত ননচ্ছত পাচ্ছরন। এটি এচ্ছকবাচ্ছরই সিরাির র্চ্ছি না। এটি হচ্ছল,
অনযানযচ্ছির (উিাহরণস্বরূপ, নিনকৎসক) আপনার ‘সচ্ছবাত্তম
ভ
আগ্রহ’-এ নসদ্ধান্ত মনওোর জনয
অবশ্যই মাননসক ক্ষমতা আইচ্ছন (Mental Capacity Act) আইনন প্রজিোগুনল অনুসরণ
করচ্ছত হচ্ছব।

3. আপলন র্খন র্রত্নে জনয জানরত চাইরবন, াতৃ ত্বকালীন পলেরেবাগুললরক
অবশ্যই "হযাাঁ" মথ্রক শুরু কো উলচত এবং তারদে র্লদ মকানও সঠিক কাের্ থ্ারক
তখনই মকবল না বলা উলচত।
আপনন যনি মকানও পনরচ্ছষবা অযাচ্ছেস করচ্ছত িান তচ্ছব মাতৃত্বকালীন সরবরাহকারীর উনিত
'হযাাঁ মথ্চ্ছক শুরু করা'। আপনার অনুচ্ছরািটি রাখচ্ছত তাচ্ছির যথ্াসািয মিিা করা উনিত।

3

আপনার যচ্ছের সমে, আপনার জনয সটিক পেেগুনল মবচ্ছে মনওো অনিকার আপনার
রচ্ছেচ্ছে। উিাহরণস্বরূপ, আপনন মকাথ্াে জন্ম মিচ্ছবন মসটি মবচ্ছে মনওো অনিকার রচ্ছেচ্ছে।
আপনন জন্ম মিওোর জনয হাসপাতাল, বানি বা জন্ম মকন্দ্র (নমডওোইর্স দ্বারা পনরিানলত
একটি প্রসূনত ইউননি) মবচ্ছে ননচ্ছত পাচ্ছরন। আপনন িাইচ্ছল আপনার জনয একটি নসজানরোন
নবর্াগ থ্াকা উনিত।
মকানও সমে নননিভি পেেগুনল মবচ্ছে মনওোর মক্ষচ্ছত্র আপনার অনিকারগুনলচ্ছত নবনিননচ্ছষি
রচ্ছেচ্ছে। উিাহরণস্বরূপ, কারা এগুনল বযবহার করচ্ছত পাচ্ছর মস সম্পচ্ছকভ জন্ম মকন্দ্রগুনলচ্ছত নবনি
থ্াকচ্ছত পাচ্ছর, বা কার জচ্ছল জন্ম হচ্ছত পাচ্ছর হাসপাতাচ্ছল মস সম্পচ্ছকভ নবনি থ্াকচ্ছত পাচ্ছর। এগুনল
আইনন নবনি নে।
যখন আপনন মাতৃত্বকালীন পনরচ্ছষবার জনয অনুচ্ছরাি কচ্ছরন, তখন আপনন যা িান তাচ্ছির মসটি
করার মিিা করা উনিত। আপনার িানহিা অনুসাচ্ছর যেটি যনি তারা ননরাপচ্ছি নিচ্ছত না পাচ্ছরন
তচ্ছব তখনই মকবলমাত্র তাচ্ছির না বলা উনিত।
তাচ্ছির অবশ্যই আপনার বযজিগত পনরনস্থনতর উপর নর্নত্ত কচ্ছর নসদ্ধান্ত ননচ্ছত হচ্ছব এবং
কারণগুনল আপনার কাচ্ছে বযাখযা করচ্ছত হচ্ছব।
তারা মকবল বলচ্ছত পাচ্ছর না ময তাচ্ছির নীনত বা নবনি অনুসাচ্ছর এটি হচ্ছব না।
কচ্ছেকটি নবকল্প রচ্ছেচ্ছে মযটি আপনন সবিা
ভ মবচ্ছে ননচ্ছত পাচ্ছরন। উিাহরণস্বরূপ, যনি আপনন
বানিচ্ছত জন্ম নিচ্ছত িান তচ্ছব মকউ আপনাচ্ছক হাসপাতাচ্ছল ননচ্ছে মযচ্ছত পারচ্ছবন না।
নমডওোইর্স বা নিনকত্সচ্ছকর সাহাযয োিাই জন্ম মিওোও আইনসম্মত।
মকউ যনি আপনার কথ্া না মশ্াচ্ছনন বা আপনার পেেগুনল গ্রাহয না কচ্ছরন, তাহচ্ছল আপনন
নমডওোইফানর-এর প্রিাচ্ছনর (Head of Midwifery) (ঊর্ধ্তন
ভ নমডওোইফ) সচ্ছে কথ্া বলচ্ছত
পাচ্ছরন। আপনন ইচ্ছমল কচ্ছর পরামচ্ছশ্রভ জনয Birthrights-এর সচ্ছে মযাগাচ্ছযাগ করচ্ছত পাচ্ছরন:
advice@birthrights.org.uk.

4. আপনাে স স্ত ম ৌললক চালহদাগুলল পূের্ কোে অলিকাে আপনাে েরয়রে।
যনি আপনন হাসপাতাচ্ছল থ্াচ্ছকন, তাহচ্ছল আপনার প্রচ্ছোজনীে সমস্ত মমৌনলক নবষেগুনল
অযাচ্ছেস করচ্ছত সক্ষম হওো উনিত, উিাহরণস্বরূপ, খািয, জল, যন্ত্রণা উপশ্ম এবং িেচ্ছলচ্ছি
যাওোর সমে সহােতা।
আপনন মকানও সাহাযয বা যে িাইচ্ছল আপনার কথ্াটি মশ্ানা উনিত এবং মসটিচ্ছক গুরুত্ব
সহকাচ্ছর মনওো উনিত।
যনি আপনন প্রসবচ্ছবিনার সমে যন্ত্রণা উপশ্চ্ছমর জনয বচ্ছলন, না বলার জনয সটিক
নিনকৎসাগত কারণ না থ্াকচ্ছল মসটি প্রিান করা উনিত। যনি মকানও কারণ থ্াচ্ছক, তচ্ছব আপনার
নিনকত্সক বা নমডওোইফচ্ছক আপনার কাচ্ছে মসটি বযাখযা করচ্ছত হচ্ছব এবং আপনার
আচ্ছলািনাটি মরকডভ করা উনিত।
যনি আপনার কথ্াটি না মশ্ানা হচ্ছে থ্াচ্ছক, তাহচ্ছল আপনন ওোচ্ছডভর নসননের নমডওোইফ বা
নিনকৎসচ্ছকর সচ্ছে কথ্া বলচ্ছত বলচ্ছত পাচ্ছরন।

4

5. আপনাে সহায়তা পাওয়াে এবং পলেবাে লহসারব একসারথ্ থ্াকাে অলিকাে
েরয়রে।
মানবানিকার আপনাচ্ছক মকাথ্াে এবং কীর্াচ্ছব জন্ম মিচ্ছবন এবং মক আপনার সচ্ছে থ্াকচ্ছবন
মসটি মবচ্ছে মনওোর অনিকার মিে।
প্রসবচ্ছবিনার সমে আপনার সচ্ছে মক রচ্ছেচ্ছে মসটি আপনন মবচ্ছে ননচ্ছত পারচ্ছবন। হাসপাতাল
এবং জন্ম মকন্দ্রগুনলর নীনত থ্াকচ্ছত পাচ্ছর ময কতজন বযজি আপনার সচ্ছে থ্াকচ্ছত পাচ্ছরন এবং
তারা সািারণত নশ্শুচ্ছির আপনার সচ্ছে থ্াকচ্ছত মিে না। এগুনল হাসপাতাচ্ছলর নীনত নকন্তু
এগুনল আইনন নবনি নে। যনি আপনন নিনন্তত হন তাহচ্ছল আপনন আপনার নমডওোইচ্ছফর সচ্ছে
কথ্া বলচ্ছত পাচ্ছর বা বনরষ্ঠ নমডওোইফচ্ছক জজজ্ঞাসা করচ্ছত পাচ্ছরন।
প্রসবচ্ছবিনার সমে বা আপনার সন্তাচ্ছনর জচ্ছন্মর পচ্ছর আপনন মিখচ্ছত িান না, এমন মকানও
বযজি যনি থ্াচ্ছকন তাহচ্ছল আপনন আপনার নমডওোইফচ্ছক বলচ্ছত পাচ্ছরন।

6. আপনাে অলিরর্াগ কোে অলিকাে েরয়রে।
আপনার পনরিযাভ করার সমে সবিা
ভ মযািা
ভ এবং শ্রদ্ধার সচ্ছে যে পাওোর অনিকার আপনার
রচ্ছেচ্ছে।
আপনন যনি গর্ভাবস্থাে আপনার যে সম্পচ্ছক্ভ নিনন্তত হন, তাহচ্ছল আপনন আপনার নমডওোইফ
বা নিনকৎসচ্ছকর সচ্ছে কথ্া বলচ্ছত পাচ্ছরন, বা আপনার সংস্থার (Trust) নমডওোইফানর-এর
প্রিান (Head of Midwifery) (বনরষ্ঠ নমডওোইফ)-এর সচ্ছে কথ্া বলচ্ছত পাচ্ছরন।
আপনন উত্তচ্ছর সন্তুি না হচ্ছল, বা যনি আপনন মচ্ছন কচ্ছরন ময মযািা
ভ এবং শ্রদ্ধার সচ্ছে আপনার
যে করা হেনন, তাহচ্ছল আপনন একটি অনর্চ্ছযাগ করচ্ছত পাচ্ছরন। আপনার সচ্ছে যা র্চ্ছিনেল
মসটি সামানয নবষে বা মকানও গুরুতর ক্ষনত না হচ্ছে থ্াকচ্ছলও অনর্চ্ছযাগ করা যাে।
আপনার হাসপাতাচ্ছলর মরাগী পরামশ্ এবং
ভ
মযাগাচ্ছযাগ পনরচ্ছষবা (Patient Advice and Liaison
Service) (PALS) িলটি আপনাচ্ছক অনর্চ্ছযাগ করচ্ছত সহােতা করচ্ছত পাচ্ছর।
যনি আপনন উত্তচ্ছর সন্তুি না হন, তাহচ্ছল আপনন আপনার অনর্চ্ছযাগ মলাকপাচ্ছলর
(Ombudsman) কাচ্ছে ননচ্ছে মযচ্ছত পাচ্ছরন।
Birthrights আপনার অনিকার এবং অনর্চ্ছযাগ করার নবষচ্ছে নবনামূচ্ছলয পরামশ্ওভ মিে।
আপনন ইচ্ছমল কচ্ছর Birthrights-এর সচ্ছে মযাগাচ্ছযাগ করচ্ছত পাচ্ছরন:
advice@birthrights.org.uk.

7. আপনাে সবদা
ব র্ত্ন মনওয়াে অলিকাে েরয়রে।
UK-মত যারা "সািারণর্াচ্ছব বানসো" তাচ্ছির স্বেচ্ছে NHS যে মনওোর অনিকার রচ্ছেচ্ছে। যনি
আপনন "সািারণর্াচ্ছব বানসো" না হন তাহচ্ছল আপনাচ্ছক আপনার যচ্ছের জনয অথ্ প্রিান
ভ
করচ্ছত হচ্ছত পাচ্ছর।
এমননক যনি আপনাচ্ছক যচ্ছের জনয অথ্ নিচ্ছত
ভ
হে এবং আপনার অথ্ প্রিাচ্ছনর
ভ
সামথ্যভ না
ৃ
থ্াচ্ছক, তখনও আপনাচ্ছক অবশ্যই মাতত্বকালীন যে প্রিান করা উনিত। আপনন যতক্ষণ না
পযন্ত
ভ অথ্ প্রিান
ভ
করচ্ছেন ততক্ষণ আপনাচ্ছক অচ্ছপক্ষা করচ্ছত হচ্ছব, এটি আপনাচ্ছক বলা হে
না।
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কাচ্ছক অথ্ প্রিান
ভ
করচ্ছত হচ্ছব, এবং অথ্ প্রিাচ্ছনর
ভ
নবষেটি কীর্াচ্ছব কাজ কচ্ছর মসই সম্পচ্ছকভ
ননেমগুনল খুব জটিল। আপনার মাতৃত্বকালীন যচ্ছের জনয আপনাচ্ছক অথ্ প্রিান
ভ
করচ্ছত হচ্ছব
নকনা মসটি ননচ্ছে আপনন যনি নিনন্তত হন তচ্ছব িাতবয Maternity Action সহােতা করচ্ছত
পাচ্ছর। তারা অনলাইচ্ছন তথ্য প্রিান কচ্ছর। তারা একটি ইচ্ছমল পরামশ্ পনরচ্ছষবা
ভ
এবং মিনলচ্ছফান
বযাখযা সহ একটি নবনামূচ্ছলয মিনলচ্ছফান পরামশ্ পনরচ্ছষবাও
ভ
প্রিান কচ্ছর।

দাবি অস্বীকার: আমাদদর ফ্যাক্টবিটগুবি বিদটদের আইে সম্পদকে তথ্য সরিরাহ কদর। ( দম 2021 লদিাার সমদ
তথ্যটট সটিক। এই ক্ষেদে আইেটট পবরিতেে সাদপদে হদত পাদর। আইেটটর পবরিতেেগুবির ক্ষেদে এই
প্রকািোটট পুরাদো হদি জন্মগত অবিকারগুবিদক দা ী করা যাদি ো। জন্মগত অবিকারগুবি েবতর ক্ষকােও
দা স্বীকার কদর ো যা এই ফ্যাক্টবিদট থ্াকা তদথ্যর উপর বের্েরতা ক্ষথ্দক উদ্র্ূত হদত পাদর। জন্মগত
অবিকারগুবি তৃতী পদের ওদ িসাইটগুবিদত বিঙ্ক সরিরাহ কদরদে ক্ষযাাদে এগুবি প্রাসবিক আরও তথ্য
সরিরাহ করদত সহা তা করদত পাদর। সংযুক্ত ওদ িসাইদটর বিবাত বিষ িস্তুর জেয জন্মগত অবিকারগুবি
ক্ষকােও দা ক্ষে ো এিং বিঙ্কগুবি সমথ্েে বহসাদি ক্ষেও া উবিত ে ।
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