আপনার সংক্রমণের চিচিৎসা

ররাগীর নাম
আপনার ডাক্তার বা নাসস পরামর্স রেয় রে আপচন চনণের েত্ন চনন
আপনার সংক্রমণ

সাধারণত স্থায়ী
হয়

মধ্যিণেসর সংক্রমে

4 চেন

গল্া বযথা

7 চেন

সাধ্ারে ঠাণ্ডা

10 চেন

সাইনাণসর প্রোহ

18 চেন

িাচর্ বা ব্রংিাইটিস

21 চেন

অনযানয সংক্রমে:
.............................

....... চেন

এখন এবং পরবতীতত, এই সংক্রমণ থেতে ভাল
হবার জনয েীভাতব ননতজর নিনেৎসা েরতবন
 অণনি চবশ্রাম চনন।.
 তৃ ষ্ণাতস রবাধ্ এডাণত প্রিু র তরল্ পান িরুন।
 আপনার উপসগস ও বযথার (বা উভয়) েনয আপনার

স্থানীয় ফামসাচসস্টণি ওষুণধ্র েনয পরামর্স চেণত বল্ুন।

 আপনার র্রীর রে সংক্রমণের সাণথ েুদ্ধ িরণে তার
ল্ক্ষে হণে জ্বর এবং সাধ্ারেত রবর্ীরভাগ রক্ষণেই এটি
চনণে চনণেই রসণর োয়।

আপনার েখন সাহায্য িাওয়া উনিৎ:
আপনার চেচপ (GP) বা এনএইিএস (NHS) 111 (ইংল্যান্ড), এনএইিএস 24 (স্কটল্যাণন্ডর েনয ডায়াল্ িরুন 111
নম্বণর), বা এনএইিএস সরাসচর (ওণয়ল্ণসর েণনয ডায়াল্ িরুন 0845 4647 নম্বণর)
1. রথণি 8. পেসন্ত ল্ক্ষেগুণল্া হণে মারাত্মি অসুস্থতার ল্ক্ষে এবং খুব দ্রুততার সাণথ এগুণল্া চনধ্সারে িরা উচিৎ।
আপচন রিান উপসগস িতটা েরুরী েচে রস বযাপাণর চনচিত হণত না পাণরন তণব পরামণর্সর েনয রফান িরুন।
1. েচে আপনার প্রিণ্ড মাথাবযথা হয় এবং আপচন অসুস্থ হণয় পণডন।
2. েচে আপনার ত্বি খুব ঠাণ্ডা হয় বা এর রঙ অস্বাভাচবি হয়, বা েচে অস্বাভাচবি ফু সকুচড (rash) উণঠ।
3. েচে আপচন চবভ্রান্ত রবাধ্ িণরন বা আপনার িথা বল্া েচডণয় োয় বা খুব ঘুম ঘুম রবাধ্ িণরন।
4. েচে আপনার শ্বাস চনণত অসুচবধ্া হয়।. ল্ক্ষেসমূণহ অন্তভুস ক্ত হণত পাণর:
o দ্রুত শ্বাস রনয়া
o রঠাোঁণটর িারপার্ এবং মুণখর চনণির ত্বি নীল্ণি হণয় োওয়া

 আপনার চেচপ বা নাসস অনযচিেু িরার পরামর্স চেণয়
থািণল্ রসটাও িরণত পাণরন:
.....................................................

5. েচে আপনার বুণির বযথা হণত থাণি।

.....................................................

6. েচে আপনার চগল্ণত অসুচবধ্া হয় বা ল্াল্া পডণত থাণি।

o পাোঁেণরর মাণের অথবা উপণরর িামডা প্রচতবার েম রনবার সময় রেণব োওয়া বা চভতণর ঢু ণি োওয়া।

7. েচে আপনার িাচর্র সাণথ রক্ত রবর হণত থাণি।
8. েচে আপচন অণনি খারাপ রবাধ্ িরণত থাণিন।
Less serious signs that can usually wait until the next available GP appointment:
9. েচে 'সাধ্ারেত স্থায়ী হয়' িল্াণম উণেখ িরা সমণয়র মণধ্য আপনার অবস্থার উন্নচত না হয়।
10. চর্শুণের মধ্যিণেসর সংক্রমে: েচে তাণের িাণনর চভতর রথণি তরল্ রবর হণত থাণি বা েচে তাণের নতু ন িণর
বচধ্রতা হণয় থাণি।
11. অনযানয …………………………………………………………………………………………………………………
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ঠাণ্ডা, রবর্ীরভাগ িাচর্, সাইনাণসর প্রোহ, িাণনর সংক্রমে, গল্া বযথা, এবং অনযানয সংক্রমে প্রায়র্ই অযাচিবাণয়াটিি োডাই ভাল্ হণয় োয়, িারে আপনার র্রীর সাধ্ারেত চনণে চনণেই এই সংক্রমণের চবরুণদ্ধ েুদ্ধ িরণত পাণর।



আমরা েত রবর্ী অযাচিবাণয়াটিি খাব, এই বযািণটচরয়াগুণল্ার তত রবর্ী সুণোগ থািণব এগুণল্া প্রচতণরাধ্ী হণয় োবার, ফণল্ তারা আর আমাণের সংক্রমণের চবরুণদ্ধ িাে িরণত পারণব না।



অযাচিবাণয়াটিণির পাশ্বসপ্রচতচক্রয়া আণে রেমন ফু সকুচড, চর্শুণের মুখ ও গল্ায় ক্ষত, রপট বযথা, ডায়চরয়া, সূেসাণল্াণি প্রচতচক্রয়া, অনযানয উপসগস, অথবা রমণরাচনডােল্ (metronidazole)-এর সাণথ মে পান িরণল্ অসুস্থ হণয় পডা।.
িখনও অযাচিবাণয়াটিি রর্য়ার িরণবন না এবং চনরাপণে নষ্ট িণর রফল্ার েনয অবযবহৃত অযাচিবাণয়াটিিগুণল্া সবসময় ফাণমসসীণত রফরত রেণবন

এইসব রপর্ােীবী সংগঠনগুণল্ার সহণোচগতায় প্রিারপেটি ততচর িরা হণয়ণে।
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