আপনার সংkমেণর িচিকৎসা
েরাগীর নাম
আপনার ডাkার বা নাসর্ পরামশর্ েদয় েয আপিন িনেজর যt িনন
আপনার সংkমণ

সাধারণত sায়ী
হয়

মধয্কেণর্র সংkমণ

4 িদন

গলা বয্থা

7 িদন

সাধারণ ঠা া

10 িদন

সাiনােসর pদাহ

18 িদন

কািশ বা bংকাiিটস

21 িদন

aনয্ানয্ সংkমণ:
.............................

বয্াক‐আপ aয্ািnবােয়ািটক েpসিkপশন iসুয্ করা হেয়িছল

eখন eবং পরবতর্ীেত, ei সংkমণ েথেক ভাল
হবার জনয্ কীভােব িনেজর িচিকৎসা করেবন

আপনার কখন সাহাযয্ চাoয়া uিচৎ:
আপনার িজিপ (GP) বা eনeiচeস (NHS) 111 (iংলয্াn), eনeiচeস 24 (sটলয্ােnর জনয্ ডায়াল ক ন 111
নmের), বা eনeiচeস সরাসির (oেয়লেসর জেনয্ ডায়াল ক ন 0845 4647 নmের)
1. েথেক 8. পযর্n লkণ েলা হেc মারাtক aসুsতার লkণ eবং খুব dততার সােথ e েলা িনধর্ারণ করা uিচৎ।

 aেনক িব াম িনন।.
 তৃ াতর্ েবাধ eড়ােত pচু র তরল পান ক ন।
 আপনার uপসগর্ o বয্থার (বা uভয়) জনয্ আপনার

sানীয় ফামর্ািসsেক oষুেধর জনয্ পরামশর্ িদেত বলুন।

 আপনার শরীর েয সংkমেণর সােথ যুd করেছ তার
লkণ হেc jর eবং সাধারণত েবশীরভাগ েkেti eিট
িনেজ িনেজi েসের যায়।

আপিন েকান uপসগর্ কতটা জ রী যিদ েস বয্াপাের িনি ত হেত না পােরন তেব পরামেশর্র জনয্ েফান ক ন।
1. যিদ আপনার pচ মাথাবয্থা হয় eবং আপিন aসুs হেয় পেড়ন।
2. যিদ আপনার tক খুব ঠা া হয় বা eর রঙ asাভািবক হয়, বা যিদ asাভািবক ফু সkিড় (rash) uেঠ।
3. যিদ আপিন িব াn েবাধ কেরন বা আপনার কথা বলা জিড়েয় যায় বা খুব ঘুম ঘুম েবাধ কেরন।
4. যিদ আপনার াস িনেত aসুিবধা হয়।. লkণসমূেহ anভুর্ k হেত পাের:
o dত াস েনয়া
o েঠাঁেটর চারপাশ eবং মুেখর িনেচর tক নীলেচ হেয় যাoয়া

 আপনার িজিপ বা নাসর্ aনয্িকছু করার পরামশর্ িদেয়
থাকেল েসটাo করেত পােরন:
.....................................................

5. যিদ আপনার বুেকর বয্থা হেত থােক।

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

6. যিদ আপনার িগলেত aসুিবধা হয় বা লালা পড়েত থােক।

....... িদন

o পাঁজেরর মােঝর aথবা uপেরর চামড়া pিতবার দম েনবার সময় েদেব যাoয়া বা িভতের ঢু েক যাoয়া।

7. যিদ আপনার কািশর সােথ রk েবর হেত থােক।
8. যিদ আপিন aেনক খারাপ েবাধ করেত থােকন।
Less serious signs that can usually wait until the next available GP appointment:
9. যিদ 'সাধারণত sায়ী হয়' কলােম uেlখ করা সমেয়র মেধয্ আপনার aবsার unিত না হয়।
10. িশ েদর মধয্কেণর্র সংkমণ: যিদ তােদর কােনর িভতর েথেক তরল েবর হেত থােক বা যিদ তােদর নতু ন কের
বিধরতা হেয় থােক।
11. aনয্ানয্ …………………………………………………………………………………………………………………

বয্াক‐আপ aয্ািnবােয়ািটক েpসিkপশন সংgহ করেত হেব ধুমাt
েযখান েথেক সংgহ করেবন:

িজিপ িরেসপশন

িদন পের যিদ আপিন ভাল েবাধ না কেরন বা আপিন আরo খারাপ েবাধ কেরন।
িজিপ বা নাসর্

ফােমর্সী



ঠা া, েবশীরভাগ কািশ, সাiনােসর pদাহ, কােনর সংkমণ, গলা বয্থা, eবং aনয্ানয্ সংkমণ pায়শi aয্ািnবােয়ািটক ছাড়াi ভাল হেয় যায়, কারণ আপনার শরীর সাধারণত িনেজ িনেজi ei সংkমেণর িব েd যুd করেত পাের।



আমরা যত েবশী aয্ািnবােয়ািটক খাব, ei বয্াকেটিরয়া েলার তত েবশী সুেযাগ থাকেব e েলা pিতেরাধী হেয় যাবার, ফেল তারা আর আমােদর সংkমেণর িব েd কাজ করেত পারেব না।



aয্ািnবােয়ািটেকর পা p
র্ িতিkয়া আেছ েযমন ফু সkিড়, িশ েদর মুখ o গলায় kত, েপট বয্থা, ডায়িরয়া, সূযর্ােলােক pিতিkয়া, aনয্ানয্ uপসগর্, aথবা েমে ািনডাজল (metronidazole)‐eর সােথ মদ পান করেল aসুs হেয় পড়া।.
কখনo aয্ািnবােয়ািটক েশয়ার করেবন না eবং িনরাপেদ ন কের েফলার জনয্ aবয্ব ত aয্ািnবােয়ািটক েলা সবসময় ফােমর্সীেত েফরত েদেবন

eiসব েপশাজীবী সংগঠন েলার সহেযািগতায় pচারপtিট ৈতির করা হেয়েছ।

