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য�ৌনবাহিত য�াগ 
য�ৌনবাহিত য�াগ (এসহিআই) িল�া এমন সংক্রমণ য�গুল�া য�ৌনকলমমে� 
মাধ্যলম এক ব্যহতি যেলক অন্য আ� এক ব্যহতি� মলধ্য বাহিত িয়।  

যবশী�ভাগ ধ�লন� য�ৌনকমমেই এসহিআই ছডালত পাল�। এহি পরুুষাঙ্গ 
যেলক য�ানীপলে� য�ৌনকমমে, পরুুষাঙ্গ যেলক পায়পুলে� য�ৌনকমমে, বা 
মখুমমেনু (মখু যেলক পরুুষাঙ্গ, মখু যেলক য�ানী) যেলক িলত পাল�। যকান 
যকান সময় একহি সংক্রাহমত পরুুষাঙ্গ বা য�ানী� সালে অন্য আ� একজন 
ব্যহতি� য�ৌনাঙ্গ শুধমুাত্র ঘষমেলণ� মাধ্যলমই এসহিআই বাহিত িলত পাল�।  

এসহিআই-এ� উপসগমেগুল�া� মলধ্য আলছ য�ৌনকলমমে� সময় ব্যো, য�ানী, 
পরুুষাঙ্গ, বা পায়পুে যেলক অস্াভাহবক স্াব বা য�ৌনালঙ্গ� উপ� যগািা, ঘা 
বা য�াষ্া। 

এসহিআই আছে হিন্তু  আছ�ৌ যিান উপসগ্গ যনই তা খতুব সচ�াচ� ঘছি 
থাছি। যকান উপসগমে না োকল�ও এসহিআই এক ব্যহতি যেলক আ� এক 
ব্যহতিলত বাহিত িলত পাল�। প�ীক্া ক�া� মাধ্যলম আপনা� এসহিআই 
আলছ হকনা তা আপহন সবলেলক ভা�ভালব জানলত পা�লবন এবং এহিলক 
হন�াময় ক�া� সহিক হিহকৎসা খুঁলজ পালবন। য� সমস্ত জায়গায় সংক্রমণ হনণমেলয়� প�ীক্া সিজ�ভ্য নয় যসখালনও 
ততক্ণাৎ সংক্রমলণ� হিহকৎসা ক�া গুরুত্বপণূমে। আপনা� সালে য�ৌনকলমমে হমহ�ত িওয়া ব্যহতিলক প�ীক্া কল� হিহকৎসা 
গ্রিণ ক�ায় সািা�্য করুন। �হি আপনা�া দু'জলনই হিহকৎসা গ্রিণ না কল�ন তলব আপহন আবা�ও সংক্রাহমত িলবন এবং 
অন্যলি�লকও সংক্রাহমত ক�লবন। 

যবশী�ভাগ এসহিআইগুল�া জীবাণনুাশক দ্া�া হিহকৎসা� প� হন�াময় িয়। বাকী এসহিআইগুল�া িল� �ায় না হকনু্ 
ঔষধ দ্া�া যসগুল�া হনয়ন্ত্রণ ক�া �ায়। ঔষধগুল�া কাজ ক�া শুরু ক�ল� ব্যো কমালনা� জন্য ও অস্হস্ত কািালত সািা�্য 
ক�া�ও হিহকৎসা �লয়লছ (এসহিআই যেলক আল�াগ্য �াভ ক�া কা�ীন হকভালব ভা� যবাধ ক�লত িয়, পষৃ্া ১৯ যিখনু)।  

এসহিআই য�াধ ক�া� সবলেলক ভা� উপায় িলছে য�ৌনকমমে না ক�া বা আপনা� য�ৌনসঙ্গী� যকান এসহিআই যনই তা 
হনহচিত িওয়া। য�লিতু এহি সবসময় সম্ভব না, তাই এসহিআই পাওয়া� সম্ভাবনা কমালনা� আ�ও একহি উপায় (পষৃ্া 
২১) প্রহতবা� কনডম ব্যবিা� ক�া� মাধ্যলম য�ৌনকমমে যেলক সংক্রমণ য�াধ করুন। এসহিআই�তুি ব্যহতিলি� সালে সম্ান 
ও ম�মোিাপণূমে আি�ণ কল� (পষৃ্া ২৬ যিখনু) স্াস্্য কমমেী�া একহি গুরুত্বপণূমে ভূহমকা পা�ন ক�লত পাল�। 

আজকে আমরা 
এটিকে সহজ েরার 

জন্য আমাকের 
ভাবনাগুক�া 

আক�াচনা েরকবা। 

এববষক়ে 
েথা ব�া 
েটিন!

য�ৌন হবষলয় কো ব�া কহিন! হনলজলি�লক 
�ক্া ক�া, প�ীক্া ক�লত পা�া, এবং হিহকৎসা 
গ্রিণ ক�ায় সািা�্য ক�া য�ৌনবাহিত য�াগ 
ছডালনা বন্ধ ক�লব।
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এসহিআই যিন এিহি সঙ্কিজনি সমস্া
য�লিতু য�ৌনকমমে স্াভাহবক ও সি�াি� ক�া িলয় োলক, তাই এসহিআইও 
প্রায়ই যিখা �ায়। এসহিআই-এ� হিহকৎসা ক�া না িল� এগুল�া না�ী, পরুুষ 
এবং হশশুলি�লক ক্হত ক�লত পাল�। এসহিআই নীলি�গুল�া সহৃটি ক�লত 
পাল�: 

∙∙ না�ী ও পরুুষ উভলয়� যক্লত্রই জন্ম িালন অক্মতা।

∙∙  সমলয়� আলগই, অহতহ�তি যছাি আকাল��, িহৃটিিীন, অসুস্্য বা মতৃ হশশু� 
জন্ম। 

∙∙ গুরুত� সংক্রমণ যেলক মতুৃ্য।

∙∙ স্ায়ী ব্যো।

∙∙ জ�ায়,ু গ�া বা পায়পুলে� ক্যান্া�।

∙∙ এইিআইহভসি অন্যান্য এসহিআই দ্া�া সংক্রাহমত িওয়া� ঝঁুহক। 

য�ৌনিছম্গ� মাধ্ছম হিভাছব এহিআই সঙ্গীছ�� 
মছধ্ বাহিত িয়
না�ী ও পরুুষ উভয়ই এসহিআই যপলত পাল�। হকনু্ য�ৌনহক্রয়া গ্রিণকা�ী 
ব্যহতি �া� য�ানী বা পায়দু্া� অনুপ্রহবটি িলছে তা� ঝঁুহক সবলেলক যবশী। িয়লতা 
সংক্রমণ বিন ক�লছ এমন বী�মে যকান কনডম ব্যবিা� ক�া না িল� য�ানী পে, 
পায়,ু বা মলুখ যেলক �ায়। অনুপ্রহবটি ক�া� কমমেকাণ্ড য�ানীপে বা পায়পুলে� 
হভতল� ঘষমেণ কল� ত্বক হছলড য�ল� সংক্রমণ যিলি� মলধ্য প্রলবশ ক�া� সম্ভাবনা 
বাহডলয় তু�লত পাল�। য�ানী বা পায়পুলে যকান ঘা িলয়লছ তা ব্যহতিহি �ক্্য না 
ক�ল�ও এহি ঘিলত পাল�। য�ৌনালঙ্গ� বাইল�� অংলশ যকান ঘা বা জ্া�া ক�া 
অংলশ� মাধ্যলমও অহত সিলজই এইিআইহভসি এসহিআই বাহিত িলত পাল�।

আপনা� এসহিআই থািছে িগী ি�া উহচৎ
∙∙ প�ীক্া সিজ�ভ্য িল� এ� প�ীক্া করুন

∙∙  ততক্ণাৎ সংক্রমণহি� জন্য হিহকৎসা গ্রিণ করুন, আ�ও অসুস্্য 
িবা� অলপক্া ক�লবন না। 

∙∙  একই সমলয় আপনা� সঙ্গীলকও প�ীক্া ক�ান। তািল� আপনা�া 
একলত্র আবা�ও য�ৌনকমমে ক�ল� আপহন সংক্রমণহি আ� পালবন 
না। 

কা�ণ, আম�া এহি সনাতি 

ক�লত পা�ল�, আম�া এ� 

হিহকৎসা ক�লত পা�লবা! 

হবনামছূে্ হবহভন্ন 

সংক্রমছে� প�গীক্া!
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3আমার হি যেৌনবাহিত সক্মম আনছে

আমা� হি য�ৌনবাহিত সংক্রমে আছে?
এসহিআই-এ� �ক্ণগুল�া� মলধ্য আলছ স্াব, ব্যো, এবং য�ৌনালঙ্গ� হভতল� ঘা। হকনু্ অলনক এসহিআই-এ� যক্লত্র যকান 
�ক্ণ যিখা �ায় না। যকান �ক্ণ না োকল�ও য�ৌনকলমমে� সময় কনডম ব্যবিা� ক�া না িল� এসহিআই এক ব্যহতি যেলক 
আ� এক ব্যহতি� মলধ্য সংক্রাহমত িলত পাল�। �তি, মতূ্র, বা যশাষণী� মাধ্যলম সংগহৃিত যিলি� ক্হতগ্রস্ত অংলশ� নমনুা 
প�ীক্া কল� ব্যহতিহি� যকান এসহিআই আলছ তা জানা �ায়। যকান �ক্ণ না যিখালনা এসহিআই সনাতি ও এ� হিহকৎসা 
ক�লত হনয়হমত স্াস্্য পহ�ি�মো� একহি অংশ িল�া প�ীক্া।

এসহিআই সনাক্তি�ে প�গীক্া
এসহিআই-এ� প�ীক্া ক�লত একজন স্াস্্যকমমেী ব্যহতি� কাছ যেলক 
একহি নমনুা সংগ্রি কল� এবং িয়লতা একহি প�ীক্া সামগ্রী ব্যবিা� 
ক�লত পাল� বা একহি অনুবীক্ণ�ন্ত্র ব্যবিা� কল� সংক্রমলণ� সন্ধান 
ক�লত পাল�। এসহিআই-এ� প�ীক্া� মলধ্য আলছ:

∙∙  য�ৌনাঙ্গ এ�াকা� নমনুা যশাষণী� মাধ্যলম সংগ্রি কল� ক্্যাহমহডয়া, 
গলনাহ�য়া, য�ৌনালঙ্গ� হবসপমে, স্যানক্রলয়ড, বা হরিলকালমানাস-
এ� প�ীক্া ক�া িয়। যশাষণী দ্া�া মলুখ� হভতল�� নমনুা হনলয় 
এইিআইহভ� প�ীক্া� ক�া �ায়। মখুমমেনু বা পায়মুমেনু যেলক 
এসহিআই-এ� প�ীক্া� জন্য যকান যকান সময় গ�া বা পায়পুে যেলক 
যশাষণী দ্া�া নমনুা যনয়া� প্রলয়াজন িয়। যশাষণী দ্া�া জ�ায় ুযেলক 
নমনুা হনলয় এইিহপহভ� প�ীক্া ক�া �ায়। 

∙∙ মতূ্র প�ীক্া� মাধ্যলম ক্্যাহমহডয়া এবং গলনাহ�য়া সনাতি ক�লত পাল�। 

∙∙ �তি প�ীক্া হসহ�হ�স, য�ৌনালঙ্গ� হবসপমে, যিপািাইহিস, এবং এইিআইহভ সনাতি ক�লত পাল�। 

য�ৌনকলমমে সহক্রয় সক� ব্যহতিলি� এসহিআই-এ� প�ীক্া ক�া একহি ভা� বহুধি। কতহিন প� প� তা ক�লবন তা হনভমে� 
ক�লব আপনা� সঙ্গী নতুন হকনা, বা আপনা� একহি� যবশী সঙ্গী আলছ হকনা, বা আপনা� এসহিআই আলছ বল� মলন 
িওয়া� আপনা� �লেটি কা�ণ োকা� উপ�। আপহন �হি গভমেবতী যিান তলব আপনা� হশশু� বা আপনা� ক্হত ক�লত 
পাল� এমন এসহিআই-এ� প�ীক্া ক�া একহি সাধা�ণ ব্যাপা�। 

আপনা� �হি যকান এসহিআই োলক, তলব অন্যান্য সাধা�ণ এসহিআইগুল�া� জন্যও প�ীক্া করুন, কা�ণ ২ বা 
তলতাহধক সংক্রমণ সাধা�ণতঃ একই সমলয় বাহিত িয়। 

একহি �তি প�ীক্া হকছু এসহিআই সনাতি ক�লত 
পাল�।
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এসহিআই িছত পাছ� এমন েক্ে

পতুরুষছ�� যক্ছরে পতুরুষাছঙ্ ব্থা এবং তা যথছি অস্াভাহবি স্াব

?  মূরে ত্াগ ি�া� সময় ব্থা বা জ্াো িছ� হিনা? �  এহি িয়লতা গলনাহ�য়া বা ক্্যাহমহডয়া িলত পাল�, পষৃ্া 
৯ যিখনু। বা কিাহিৎ যিখলত পাওয়া হরিলকালমানাস, 
পষৃ্া ৯ যিখনু।

?  অণ্ডছিাছষ যিান ব্থা বা ব্থা�তুক্ত য�াো �ছয়ছে 
হিনা?

�  এহি িয়লতা গলনাহ�য়া বা ক্্যাহমহডয়া িলত পাল�, 
পষৃ্া ৯ যিখনু। অন্যান্য কা�ণগুল�া� জন্যও হিহকৎসা 
প্রলয়াজন, তাই একজন স্াস্্যকমমেী� সালে কো ব�নু। 

?  পতুরুষাঙ্ যথছি যিান হিেতু  হনঃস�ে িয় হিনা �া 
য�াঁিায় য�াঁিায় পড়ছতই থাছি?

�  এহি গলনাহ�য়া িলত পাল�, পষৃ্া ৯ যিখনু।

না�গীছ�� যক্ছরে য�ানগীপছথ ব্থা বা তা যথছি অস্াভাহবি স্াব

?  তেছপছি বা সঙ্ম ি�া� সময় যিান ব্থা �ালগ 
হকনা?

�  এহি িয়লতা য্াণী� প্রিাি য�াগ (হপআইহড) িলত 
পাল�, পষৃ্া ১১ যিখনু।

?  মূরে ত্াগ ি�া� সময় ব্থা বা জ্াো িছ� হিনা? �  এহি িয়লতা মতূ্রনা�ী� সংক্রমণ িলত পাল�, যকান 
এসহিআই নয় (মতূ্রত্যাগ ক�ায় অসুহবধা, সংকহ�ত 
িলছে যিখনু)। বা এহি িয়লতা , হরিলকালমানাস, 
গলনাহ�য়া, বা ক্্যাহমহডয়া িলত পাল�, পষৃ্া ৯ যিখনু।

?  স্াবহি হি সা�া বা ধসূ� এবং হবছেষত য�ৌনহক্রয়া 
ি�া� প� খা�াপ গন্ধ যব� িয় হিনা, বা মাছে� মছতা 
গন্ধ িয় হিনা?

�  এহি জীবাণজুহনত ভ্যাজাইলনাহসস িলত পাল�, পষৃ্া 
৬ যিখনু। বা কিাহিৎ যিখলত পাওয় রিাইলকালমানাস 
িলত পাল�, পষৃ্া ৯ যিখনু।

?  স্াবহি হি িেতু� বা সবতুজ হিনা? �  এহি িয়লতা গলনাহ�য়া বা ক্্যাহমহডয়া িলত পাল�, পষৃ্া 
৯ যিখনু। এহি িয়লতা হরিলকালমানলসর্ একহি সংক্রমণ 
িলত পাল� পষৃ্া ৯ যিখনু।

?  স্াবহি োনা বা যঘাছে� মছতা সা�া হিনা এবং এ� 
যথছি োতা, ে্াওো, বা পাউরুহি বানাছনা� গন্ধ 
আছস হিনা?

 �  এহি িয়লতা একহি ঈটি (ছত্রাক) সংক্রমণ িলত পাল�, 
�া এসহিআই নয় , পষৃ্া ৭ যিখনু।
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না�গী ও পতুরুছষ� যক্ছরে য�ৌনাছঙ্ বা পায়তুদ্াছ� অন্ান্ েক্ে

পায়দু্াল� ব্যো বা পায়খানা ক�া� সময় ব্যো এসহিআই-এ� একহি �ক্ণ িলত পাল�। এছাডাও আপহন �হি �ক্্য 
কল�ন য� আপনা� পায়দু্া� যেলক হকছু যব� িলয় আসলছ বা আপনা� যপছন যমাছা� সময় এহি হপহছে� োলক তলব এহি 
গলনাহ�য়া, বা ক্্যাহমহডয়া� �ক্ণ িলত পাল� পষৃ্া ৯ যিখনু।

য�ানীপে, পরুুষাঙ্গ বা পায়দু্া� যেলক �তি�তুি বা বািামী �লে� স্াব িওয়া বস্তুসি আ�ও সঙ্কিজনক সংক্রমলণ� �ক্লণ� 
যক্লত্র হিহকৎসা সািা�্য হনন।

য�ৌনাছঙ্� উপ� বা পায়তুদ্াছ�� িাোিাহে আেসা�, ক্ত ও অঙ্বহৃধি

?  উহথিত প্ান্সি ব্থা োড়া যখাো ঘা আছে হিনা? 
� এহি হসহ�হ�স িলত পাল�, পষৃ্া ১২ যিখনু।

?  ১ বা এিাহধি ন�ম ততুেততু ছে ও সিছজ �ক্ত যব� িয় 
এমন ব্থা�তুক্ত ক্ত আছে হিনা? 

�  এহি স্যানক্রলয়ড িলত পাল�, পষৃ্া ১২ যিখনু।

?  যোি যোি য�াষ্া আছে হিনা য�গুছো য�ছি 
ব্থা�তুক্ত, যখাো ক্ছত� সহৃটি িছ�?

�   এহি হবসপমে িলত পাল�, পষৃ্া ১৪ যিখনু।

জনছনন্দগীছয় চতুেিাহন
স্তীল�ানী� িা�পালশ, উরু� উপ� বা য�খান যেলক মতূ্র যব� িলয় আলস যসখালন িু�কাহন ঈলটি� সংক্রমণ িলত পাল� (পষৃ্া ৭ 
যিখনু) বা, না�ী� যক্লত্র, তা হরিলকালমানাস-এ� (পষৃ্া ৯) �ক্ণ িলত পাল�। 

িু�কালনা জনলনন্দীয় িয়লতা হপউহবক উকুন বা যখাস-পাঁিডা িলত পাল�, এগুল�া ত্বলক� উপ� বাস ক�া খবুই যছাি 
যছাি যপাকা, য�গুল�া� হিহকৎসা� জন্য ত্বলক� উপ� ঔষধ মাখালনা িয়, য�মন পা�লমহরিন�তুি ঔষধ (ত্বলক� সমস্যা 
অধ্যায় যিখনু, সংকহ�ত িলছে)। যখাস-পাঁিডা সিলজই পহ�বাল�� সিস্যলি� মলধ্য ছডায়, এবং হশশুলি� মলধ্য সি�াি� 
যিখা �ায়, এবং যিলি� অলনক অংলশই ক্হত কল�। 

সাবান, সুগহন্ধ, বা �াসায়হনক দ্রব্য জনলনন্দীলয়� উপ� বা হভতল� �াগাল� িু�কাহন িলত পাল�। জনলনন্দীলয়� বাইল�� 
অংশহি শুধ ুজ� হিলয় ধলুয় যিখনু য� িু�কাহন �ায় হকনা। 

3 June 2019



 নতুন যেখানন ডাক্ার যনই: অগ্রসর অধ্ায়গুন�া
6 যেৌনবাহিত যরাগ 

জগীবােতুঘহিত ভ্াজাইছনাহসস
জীবাণঘুহিত ভ্যাজাইলনাহসস (হবহভ) স্তীল�ানীলত একহি জীবাণঘুহিত সংক্রমণ। সাবান, সুগহন্ধ, বা দুগমেন্ধনাশক পিােমে 
য�ানী� মলধ্য প্রলবশ ক�ল� এই সংক্রমণগুল�া িওয়া সিজ িয়। �হি য�ৌনসঙ্গম য�ানীলত জ্া�ালপাডা� সহৃটি কল� তলব 
এহি হবহভ িবা� সম্ভাবনা যবশী। এহি সাধা�ণতঃ হবপজ্জনক নয়, হকনু্ এহি গভমেবতী না�ীলি� যক্লত্র সমলয়� আলগই 
বাচ্া� জন্ম যিয়া বা জন্মিালন� প�প�ই যকান একহি সংক্রমণ পাওয়া� কা�ণ িলত পাল�।

�ক্ণ
∙∙ স্াভাহবলক� যেলক যবশী স্াব

∙∙ য�ানী যেলক একহি খা�াপ, মালছ� গন্ধ আলস, হবলশষ কল� য�ৌনকমমে ক�া� প�

∙∙ সামান্য িু�কাহন

হিহকৎসা
এগুল�া� একহি হনন: মলুখ খাওয়া� বা য�ানীলত প্রহবটি ক�া� যমলরিাহনডালজা�, (পষৃ্া ৩৫), মলুখ খাওয়া� হিহনডালজা�, 
(পষৃ্া ৩৭), মলুখ খাওয়া� বা য�ানীলত প্রহবটি ক�া� হক্নডামাইহসন (পষৃ্া ৩৩)। আপহন গভমেবতী িল� মলুখ খাবা� 
যমলরিাহনডালজা� ব্যবিা� করুন।  

য�ানগী যথছি ত�ে প�াথ্গ (স্াব) 
মাহসলক� অন্বমেতীকা�ীন য�ানী হভজা োকা এবং এ� যেলক ত�� পিােমে যব� িলয় আসা একজন না�ী� যক্লত্র 
স্াভাহবক। এইভালব স্তীল�ানী হনলজলক পহ�ষ্া� কল�। এই ত�� পিােমে মাহসলক� সমলয়� হিনগুল�ালত এবং 
গভমেধা�ণকা�ীন পহ�বতমেন িয়। য� ত�� পিােমে পহ�ষ্া�, দুলধ� মলতা সািা বা সামান্য ি�িু যসগুল�া স্াভাহবক, হকনু্ 
�হি তা স্াভাহবলক� যেলক যবশী িয় বা এহি� �ে গাঢ় ি�িু, সবজু বা ঘন সািা িয়, খা�াপ গন্ধ োলক বা িু�কাহন 
বা জ্া�া কল� তখন তালক 'স্াব' বল�, এবং তা একহি এসহিআই িলত পাল�। অস্াভাহবক �ক্ণ বা অস্হস্ত� যক্লত্র 
সািা�্য গ্রিণ করুন। 

স্তীল�ানীলক সুস্ালস্্য �াখলত এলত অলনক ভা� ধ�লন� জীবাণ ুজলন্ম। অহতহ�তি মানহসক িাপ, জীবাণনুাশক যনয়া, 
গভমেবতী িওয়া, এবং অন্যান্য অবস্া জীবাণগুুল�ালক প্রভাহবত কল� এবং য�ৌনালঙ্গ� সংক্রমলণ� সম্ভাবনা আ�ও 
বাহডলয় যতাল�। প্রহতহিন যধায়া, এবং জনলনন্দীয় এ�াকা� উপ� বা স্তীল�ানী� হভতল� সুগহন্ধ, সুগহন্ধ সাবান, ডুশ 
বা যপ্প্র না ক�া� মাধ্যলম য�ানীপলে� সংক্রমণ এহডলয় ি�নু। কহ�, মি এবং হিহন�তুি খাবা� বা পানীলয়� পহ�মাণ 
সীহমত ক�া� মাধ্যলম স্তীল�ানী সংক্রান্ সংক্রমণ কমালনা �ায়। 

যজলন হনন য� ঔষধহি মলুখ যখলত িলব 
নাহক য�ানীলত প্রলবশ ক�ালত িলব।
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ঈটি (যমাহনহেয়াহসস, ি্ানহিিা, থ্াস)
ঈটি জনলনন্দীয়লক ক্হতগ্রস্ত কল� এবং যসইজন্য মানুষ এহিলক এসহিআই মলন কল�, হকনু্ ঈটি 
সাধা�ণতঃ য�ৌনকলমমে� মাধ্যলম বাহিত িয় না। সাধা�ণতঃ ঈটি হবপজ্জনক নয় হকনু্ তা যবশ 
অস্হস্তক� িলত পাল�। আপহন গভমেবতী িল�, জীবাণনুাশক হনলত োকল�, বা ডায়ালবহিস বা 
এইিআইহভ সংক্রমলণ� মলতা অন্য যকান সংক্রমণ যেলক োকল� সম্ভবত আপনা� ঈলটি� সংক্রমণ 
িলব। না�ীলি� যক্লত্র ঈটি-এ� সংক্রমণ সি�াি� যিখা �ায় তলব পরুুষ�াও ঈটি দ্া�া সংক্রাহমত িলত 
পাল�। পরুুষলি� যক্লত্র এ� কা�লণ পরুুষালঙ্গ� মণুু্ডলত প্রিাি িলত পাল� এবং অণ্ডলকালষ িু�কাহন 
িলত পাল�। না�ী ও পরুুষ উভলয়� গ�ালতই এই ছত্রালক� কা�লণ সটৃি সংক্রমণ যিখা হিলত পাল�।

উরু� হভতল�� হিলক, বগ� ত�ায়, স্তলন� নীলি, বা পায়দু্াল�� িা�পালশ ঈটি যিখা হিলত পাল�। 
যিলি� হবহভন্ন অংশগুল�া এক অন্যলক য�খালন স্পশমে কল�লছ এবং ঢাকা োলক যস�কম জায়গায় 
ঈটি-এ� সংক্রমণ সি�াি� যিখা �ায় কা�ণ এই অবস্াগুল�া ত্বকলক আদ্র োকলত যিয়।

না�ীলি� মলধ্য হিহ্ন 
∙∙ য�ানী যেলক ছানা বা িহধ� মলতা যিখলত সািা, হপণ্ডময় স্াব 

∙∙ য�ানী� বাইল� ও হভতল� গাঢ় �া� ত্বক �া যেলক �তি ঝ�লত পাল�

∙∙ য�ানী� বাইল� ও হভতল� প্রিু� িু�কাহন� অনুভূহত

∙∙ মতূ্রত্যাগ ক�া� সময় জ্া�া ক�া� অনুভূহত

পরুুষলি� মলধ্য হিহ্ন
∙∙ পরুুষালঙ্গ� ত্বলক� ভাঁলজ এবং অগ্রত্বলক� নীলি ঘন, সািা স্াব জমা িয়

∙∙ পরুুষালঙ্গ� মণুু্ড� উপ� �া� �া� যগািা� যছাপ 

∙∙ পরুুষালঙ্গ বা অণ্ডলকালষ িু�কাহন, জ্া�া ক�া, বা �া�লি ভাব 

হিহকৎসা
ঈলটি� মদৃু সংক্রমণ যকান ঔষধ ছাডাই মালঝ মালঝ িল� �ালব। আ� প্রাকৃহতক হিহকৎসা িু�কাহন কমালত পাল�। 

প্ািৃহতি হচহিৎসা: 

পহ�ষ্া� জ� হিলয় স্াব ধলুয় য��ল� সািা�্য িলব। অেবা সাধা�ণ িহধ (যকান হিহন বা স্াি �তুি 
ক�া না) বা ১/৪ কাপ হস�কা এক পাত্র পহ�ষ্া� উষ্ণ জল� হমহ্ত করুন। এই ত��হি� মলধ্য 
২০ যেলক ৩০ হমহনলি� জন্য বলস োকুন। �হি এলত ভা� অনুভব ক�ায় সািা�্য িয় তলব 
হিলন ২ বা� এহি করুন। 
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অেবা ৩ যিহব�িামি হস�কা ১ হ�িা� �ুিালনা িাণ্ডা জল�� সালে হমশান। এক িুক�া পহ�ষ্া� 
তু�া এই হম্লণ� মলধ্য য�লখ হভহজলয় ৩ �ালত� জন্য প্রহত �ালত তু�াহি য�ানীলত প্রলবশ কহ�লয় 
�াখনু। প্রহত সকাল� তু�াহি য�ল� হিন। পরুুষ�া তালি� পরুুষাঙ্গ ও অণ্ডলকাষ পহ�ষ্া� ক�লত একই 
উপালয় তু�া প্রস্তুত কল� ব্যবিা� ক�লত পাল�।

ঔষছধ� সািাছ�্ হচহিৎসা:

এগুল�া� একহি ব্যবিা� করুন: 

য�ানী, পরুুষাঙ্গ, বা অণ্ডলকালষ ৭ �ালত� জন্য প্রহত �ালত যজনশান ভালয়াল�ি ত�� (পষৃ্া ৩৮)  

বা

য�ানী� উপ� বা হভতল�, পরুুষাঙ্গ বা অণ্ডলকালষ� উপ�, বা অণ্ডলকালষ� উপ� মাইলকানালজা� ম�ম (পষৃ্া ৩৯), 
নাইস্্যাহিন ম�ম (পষৃ্া ৩৯), বা যক্াহরিমালজা� (পষৃ্া ৩৮) ম�ম বা বহড ৭ �ালত� জন্য প্রহত �ালত ব্যবিা� করুন। এই 
ঔষধগুল�া গভমেবতীকা�ীন য�ানীলত ব্যবিা� ক�া হন�াপি। 

পরুুষলি� যক্লত্র হিহকৎসায় যবশী সময় �াগলত পাল�। 

য�াধ
হঢ�াঢা�া কাপড বা অন্বমোস পডুন �ালত বায় ুজনলনন্দীয় প�মেন্ �ায়। এ� �ল� ঈলটি� সংক্রমণ য�াধ ক�া �ায়। প্রায়ই 
অন্বমোস যধৌত করুন বা পহ�বতমেন করুন। স্ালন� সময় য�ৌনালঙ্গ সাবান যিলবন না। ডুশ ব্যবিা� ক�লবন না। আপনা� 
ডায়ালবহিস বা এইিআইহভ োকল� সহিকভালব আপনা� ঔষধ যনয়া এবং আপনা� স্ালস্্য� পহ�ি�মো� মাধ্যলম ঈলটি� 
সমস্যা এহডলয় ি�া �ায়। 
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হরিছিাছমানাস (হরিি)
হরিলকালমানাস একহি প�জীহব দ্া�া সটৃি একহি সংক্রমণ। না�ী� জন্য এহি খবুই অস্হস্তক� এবং খবুই িু�কাহন�তুি িয়। 
পরুুষলি� সাধা�ণতঃ যকান �ক্ণ যিখা �ায় না। সংক্রমণহি �হি পরুুষালঙ্গ� হভতল� িয় তলব তা কনডম ছাডা সঙ্গম 
ক�া� মাধ্যলম না�ী� মলধ্য বাহিত িলত পাল�। 

হরিলকালমানাস হবপজ্জনক নয় হকনু্ য�ানীপলে জ্া�া সহৃটি ক�লত পাল�, �া� �ল� না�ী� যক্লত্র এইিআইহভসি অন্যান্য 
এসহিআই পাওয়া� সম্ভবনা যবলড �ায়। 

�ক্ণ
∙∙ স্াব ধসূ�, ি�িু বা সবজু িয়। 

∙∙ বি-গন্ধ�তুি স্াব

∙∙ �া� ও িু�কাহন�তুি য�ানীপে

∙∙ মতূ্রত্যাগ ক�া� সময় ব্যো িয় বা যপাডায়

হিহকৎসা
যমলরিাহনডালজা� (পষৃ্া ৩৫) বা হিহনডালজা� (পষৃ্া ৩৭) মলুখ হনন। গভমেবতী না�ীলি� 
হিহনডালজা� যনয়া উহিত নয়।  

ব্যহতি� সঙ্গী বা সঙ্গীলি� একই ঔষধ দ্া�া হিহকৎসা করুন। 

ভা� অনুভব ক�া� জন্য এক পাত্র পহ�ষ্া� উষ্ণ জল� ১৫ হমহনলি� জন্য �ত বা� সম্ভব বসুন। এহি জনলনন্দীলয়� 
�ন্ত্রণা� উপশম ক�লব এবং হন�াময় িওয়া� গহত দ্রুত ক�লব। আপহন ও আপনা� সঙ্গী� হিহকৎসা যশষ না িওয়া আ� 
সক� �ক্ণ িল� না �াওয়া প�মেন্ য�ৌনসঙ্গম এহডলয় ি�নু। 

গছনাহ�য়া ও ক্্াহমহিয়া
তালি� মলধ্য যকান �ক্ণ যিখা না যগল�ও না�ী ও পরুুষ উভলয়�ই গলনাহ�য়া ও ক্্যাহমহডয়া িলত পাল�। গলনাহ�য়া বা 
ক্্যাহমহডয়া� �হি হিহকৎসা ক�া না িয় তলব তা যেলক গুরুত� সংক্রমণ বা না�ী ও পরুুলষ� বন্ধ্যালত্ব� সহৃটি িলত পাল�। 

প্রহতহি গভমেবতী না�ী� গলনাহ�য়া ও ক্্যাহমহডয়া� প�ীক্া ক�া উহিত কা�ণ তা� গলভমে� হশশুহি জন্ম� সময় তা� এই 
সংক্রমণগুল�া যপলত পাল�। প�ীক্ায় �হি যিখা �ায় য� তা� গলনাহ�য়া বা ক্্যাহমহডয়া বা উভয়ই আলছ তলব যস আ� 
তা� সঙ্গী উভলয়�ই হিহকৎসা গ্রিণ ক�া উহিৎ। �হি তা� ও তা� সঙ্গী� মলধ্য সংক্রমলণ� �ক্ণ যিখা �ায় হকনু্ প�ীক্া 
সিজ�ভ্য না িয় তবওু এলি� হিহকৎসা ক�লত িলব। গলনাহ�য়া ও ক্্যাহমহডয়া� �ক্ণগুল�া প্রায় একই। 

য�ানী যেলক বি-গন্ধ�তুি স্াব 
যবশী�ভাগ সময়ই হরিলকালমানাস িয়।
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না�ীলি� মলধ্য �ক্ণ
∙∙ য�ানী বা পায়দু্া� যেলক ি�িু বা সবজু স্াব

∙∙ ত�লপলি ব্যো 

∙∙ জ্�

∙∙ য�ৌনসঙ্গলম� সময় ব্যো

∙∙ মতূ্রত্যাগ ক�া� সময় ব্যো বা জ্া�া ক�া 

একজন না�ী� �হি গলনাহ�য়া বা ক্্যাহমহডয়া িয় এবং সালে জ্� োলক এবং ত�লপলি ব্যো োলক তলব তা� িয়লতা 
য্াণী� প্রিািজনক য�াগ (পষৃ্া ১১) িলত পাল�।  

পরুুষলি� মলধ্য �ক্ণ
∙∙ পরুুষাঙ্গ বা পায়দু্া� যেলক পুঁজ পডলত োলক

∙∙ অলণ্ডালকালষ ব্যো�তুি য�া�া 

∙∙ মতূ্রত্যালগ� সময় ব্যো বা জ্া�া ক�া

একজন পরুুলষ� যক্লত্র, একজন সংক্রাহমত ব্যহতি� সালে য�ৌন সংস্পলশমে আসা� ২ যেলক ৫ 
হিন (বা ৩ সপ্াি বা তা� যবশী প�মেন্) প� প্রেম �ক্ণ যিখা �ায়। একজন না�ী� মলধ্য সপ্ালি� 
প� সপ্াি বা মালস� প� মাস িয়লতা �ক্ণ যিখা নাও য�লত পাল�। হকনু্ ব্যহতিহি� মলধ্য যকান 
�ক্ণ না োকল�ও সংক্রমণ শুরু িবা� কলয়ক হিন প� যেলক তা� কাছ যেলক অন্য কাল�া মলধ্য 
এই য�াগহি ছডালত পাল�। 

হিহকৎসা
যগাডা� হিলক শুরু ক�ল� হিহকৎসা ভা� কাজ কল�। আপহন �হি ভা� অনুভব ক�লত শুরুও কল�ন তলব সক� ঔষধ যনয়া 
হনহচিত করুন। ব্যহতি� সঙ্গী বা সঙ্গীলি� একই ঔষধ দ্া�া হিহকৎসা করুন। 

গলনাহ�য়া ও ক্্যাহমহডয়া উভলয়�ই হিহকৎসা ক�া সবলেলক ভা� �হি না প�ীক্া� মাধ্যলম ব্যহতিহি� এ দু'হি� য� 
যকান একহি আলছ বল� হনহচিত িওয়া �ায়। গলনাহ�য়া� জন্য ২ ঔষলধ� একহি সংহম্ণ ব্যবিা� ক�ল� তা� মাধ্যলম 
ক্্যাহমহডয়া�ও হিহকৎসা ক�া �ায়। প�ীক্ায় �হি শুধ ুক্্যাহমহডয়া পাওয়া �ায় হকনু্ গলনাহ�য়া পাওয়া না �ায় তলব শুধ ু
একহি ঔষধ প্রলয়াজন। পষৃ্া ৪২-এ গলনাহ�য়া ও ক্্যাহমহডয়া� হিহকৎসায় ঔষলধ� সংহম্ণ অধ্যালয় সিজ�ভ্য ঔষলধ� 
উপ� হনভমে� কল� হবহভন্ন সংহম্ণ এবং হিহকৎসা� তাহ�কা যিয়া আলছ। 

য�লিতু গলনাহ�য়া যবশী মাত্রায় জীবাণনুাশক প্রহতল�াধক িলয় উিলছ, তাই আপনা� এ�াকায় কা�মেক�, সিজ�ভ্য, এবং 
সা্য়ী এমন ঔষধ সম্পলকমে স্ানীয় প�ামশমে যনয়া সবলেলক ভা�। য�াঁিায় য�াঁিায় ঝ�া এবং ব্যো হিহকৎসা শুরু ক�া� ২ 
বা ৩ হিন প� িল� না �ায় তলব তা� মালন িলত পাল� য� গলনাহ�য়া ঔষধহি� প্রহতল�াধক িলয় উলিলছ এবং একহি হভন্ন 
ঔষধ ব্যবিা� ক�া প্রলয়াজন। 
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য্ােগী� প্�ািজহনত য�াগ (হপআইহি)
য্াণী� প্রিািজহনত য�াগ বা হপআইহড িল�া একজন না�ী� ত�লপলি� প্রজননতলন্ত্র� য�লকান 
একহি অংলশ� সংক্রমলণ� নাম। এহিলক প্রায়শই 'য্াণী� সংক্রমণ' ব�া িয়। 

হবলশষ কল� গলনাহ�য়া বা ক্্যাহমহডয়া� মলতা যকান এসহিআই আপনা� হছ� হকনু্ তা যেলক 
আপহন সম্পণূমে হন�াময় পানহন এমন অবস্া যেলক যশাণী� সংক্রমণ শুরু িলত পাল�। হকনু্ সক� 
হপআইহডই যকান একহি এসহিআই যেলক িয় না। হপআইহড� অন্যান্য কা�ণগুল�া� মলধ্য আলছ 
জলন্ম� পল� সংক্রমণ, গভমেস্াব, বা কিাহিৎ, য�লিতু প্রলয়াজনীয় হবশুধিক�ণ পধিহত পা�ন না 
কল�ই একহি আইইউহড (ইনরিা-ইউলিহ�ন হডভাইস) জ�ায়�ু মলধ্য স্াপন ক�া িলয়লছ।

য� সমস্ত জীবাণ ুয্াণী� সংক্রমণ সহৃটি কল� যসগুল�া য�ানীপে যেলক জ�ায় ুিলয় গভমোশয়, 
গভমেনা�ী, এবং হডম্াশলয়� হিলক �ায়। সময়মলতা �হি সংক্রমলণ� হিহকৎসা ক�া না িয় তলব 
এহি িীঘমেস্ায়ী ব্যো, বন্ধ্যাত্য, সঙ্কিজনক অসুস্্যতা, বা মতুৃ্য প�মেন্ ঘিালত পাল�। 

হিহ্ন (আপনা� িয়লতা এগুল�া� একহি বা একাহধক োকলত পাল�) 
∙∙ ত� যপলি (য্াণী) ব্যো – ব্যো মদৃু বা গুরুত� িলত পাল�

∙∙ য�ৌনকলমমে� সময় ব্যো বা �তিক্�ণ 

∙∙ ত�লপি িাপ হিল� তা খবু ন�ম অনুভূত িয়

∙∙ জ্�

∙∙ খবুই অসুস্্য এবং দুবমে� অনুভূত িয়

∙∙ য�ানী যেলক অস্াভাহবক �তিক্�ণ বা দুগমেন্ধময় স্াব

হিহকৎসা
আপহন �হি উচ্ তাপমাত্রা� জ্� বা বহম হনলয় খবুই অসুস্্য োলকন তলব, বা আপহন �হি গভমেবতী যিান বা সম্প্রহত আপনা� 
গভমেপাত িয় বা জন্ম িান কল�ন তলব ততক্ণাৎ একহি স্াস্্য হক্হনক বা িাসপাতাল� �ান। আপনা� হশ�ায় (আইহভ) ঔষধ 
হিলত িলব। 

�ক্ণগুল�া �হি যকব� শুরু িয় এবং যতমন গুরুত� না িয় তলব তা� হিহকৎসা� জন্য মলুখ খাওয়া� ঔষধ হনন। এই 
সংক্রমণ সাধা�ণতঃ কলয়কহি জীবাণ�ু হমহ�ত আক্রমলণ� �ল� িলয় োলক তাই কমপলক্ ২ ধ�লন� ঔষধ প্রলয়াজন িলব। 
পষৃ্া ৪৩-এ য্াণী� সংক্রমলণ� (হপআইহড) হিহকৎসায় ঔষলধ� সংহম্ণ যিখনু। ততক্ণাৎ হিহকৎসা শুরু করুন। ২ হিন 
প� আপহন �হি ভা� অনুভব না কল�ন তলব হিহকৎসা সািা�্য গ্রিণ করুন। 

আপনা� �হি হপআইহড োলক তলব আপনা� সঙ্গী বা সঙ্গীলি� এই সংক্রমলণ� জন্য প�ীক্া ও হিহকৎসা ক�লত িলব। 
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হসহ�হেস ও স্ানক্রছয়ি
হসহ�হ�স একহি সঙ্কিজনক এসহিআই �া সময় যগল� সা�া যিিলকই আক্রান্ কল�। এ� প্রেম �ক্ণ িল�া একহি 
ব্যোিীন ক্ত �া িল� �ায়। ব্যহতিহি �হি তা �ক্্য না কল� তলব এ� যকান হিহকৎসা িলব না, এবং হসহ�হ�স যিলি� 
মলধ্যই যেলক �ায়। সক� গভমেবতী না�ী� হসহ�হ�স প�ীক্া ও এ� হিহকৎসা ক�া উহিত �ালত এহি তা� গলভমে� হশশু� 
মলধ্য বাহিত না িয় এবং হশশুহি� সমলয়� যেলক আলগ জন্মালনা, হবকৃত বা মতৃ জন্মালনা� কা�ণ না ঘিায়। আপনা� �হি 
এইিআইহভ বা অন্য এসহিআই োলক তলব একজন স্াস্্য কমমেী আপনালক হসহ�হ�লস� প�ীক্াও ক�লব। 

স্যানক্রলয়ড জীবাণ ুদ্া�া সটৃি একহি এসহিআই �া� �ল� জনলনন্দীলয়� উপ� ব্যো�তুি ক্ত সহৃটি িয় এবং �হসকা 
গ্রহনেগুল�া বহধমেত, খবুই ব্যো�তুি িয়। হসহ�হ�লস� মলতা, প্রােহমক প�মোলয় এ� হিহকৎসা ক�ল� ঔষধ দ্া�া এহি হন�াময় 
ক�া �ায়।  

আপহন �হি হনহচিত না োলকন য� ব্যহতিহি� এ� য� যকান একহি বা হসহ�হ�স ও স্যানক্রলয়ড উভয়ই আলছ হকনা, তলব 
উভলয়� জন্যই হিহকৎসা করুন। এছাডাও প�ীক্ায় �হি উভয়ই ধ�া পল� বা আপনা� এ�াকায় এগুল�া খবু সি�াি� যিখা 
�ায় তলব উভলয়� জন্যই হিহকৎসা করুন। হসহ�হ�স ও স্যানক্রলয়লড� উভয়�ই হিহকৎসা ক�লত ঔষলধ� সংহম্ণ যিখনু 
পষৃ্া ৪৪-এ। ব্যহতি� সঙ্গী বা সঙ্গীলি� একই ঔষধ দ্া�া হিহকৎসা করুন। 

অন্যান্য সংক্রমণ হবলশষ কল� যিপািাইহিস হব, এইিআইহভ, এবং অন্যান্য এসহিআই সিলজই জনলনন্দীলয়� উপ� 
োকা একহি ক্লত� মাধ্যলম বাহিত িলত পাল�। এই সংক্রমণগুল�া ছডালনা বা এগুল�া পাওয়া য�াধ ক�লত হিহকৎসা গ্রিণ 
করুন এবং �তক্ণ প�মেন্ না ক্তগুল�া ভা� িয় ততক্ণ য�ৌনকমমে বন্ধ �াখনু।  

ক্তগুল�া ভা� িলয় ওিা� সময় এগুল�ালক পহ�ষ্া� �াখনু। এগুল�ালক প্রহতহিন সাবান ও জ� হিলয় ধলুয় সাবধানতা� 
সালে শুকান। য� কাপড হিলয় আপহন এগুল�া শুকলনা ক�লছন যসই কাপড অন্য কাউলক ধ�লত যিলবন না। 

একজন পরুুলষ� পরুুষালঙ্গ� উপ� হসহ�হ�স বা 
স্যানক্রলয়ড ক্ত

একজন না�ী� য�ৌনালঙ্গ� উপ� হসহ�হ�স বা 
স্যানক্রলয়ড ক্ত

�হিও হসহ�হ�স ও স্যানক্রলয়ড উভয়ই শুরু িয় একহি ক্ত যেলক, হকনু্ হসহ�হ�স-এ� ক্ত সাধা�ণতঃ যবিনািায়ক িয় 
না। স্যানক্রলয়ড-এ� ক্ত সাধা�ণতঃ যবিনািায়ক িয়। 
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হসহ�হ�লস� �ক্ণ
প্রেম �ক্ণ সাধা�ণতঃ স্যানকা� নালম ডাকা একহি যছাি, ব্যোিীন ক্ত, �া হসহ�হ�স�তুি একজন ব্যহতি� সালে প্রেম 
য�ৌনসংসলগমে আসা� ২ যেলক ৫ সপ্াি প� যিখা �ায়। স্যানকা�হিলক প্রেলম একহি যগািা� মলতা যিখায় তা�প� এহি 
য�লি ক্লত� সহৃটি কল�। এহি সাধা�ণতঃ য�ৌনালঙ্গ� এ�াকায় যিখা �ায়, হকনু্ এহি মলুখ� উপ� বা পায়দু্াল�ও যিখা য�লত 
পাল�। না�ীলি� যক্লত্র ক্তহি িয়লতা য�ানীপলে� হভতল� োকলত পাল� এবং তাই �ক্্য ক�া নাও য�লত পাল�। 

ক্তহি কলয়ক হিন যেলক কলয়ক সপ্াি প�মেন্ স্ায়ী িলত পাল�। কলয়ক সপ্াি বা কলয়ক মাস পল� আপনা� িয়লতা 
একহি �ুসকুহড (হবলশষ কল� িালত� তা� ুও পালয়� পাতা� ত�ায়), গ�াব্যো, িা�কা জ্�, ও মলুখ ক্লত� সহৃটি িলত 
পাল�। য�ৌনালঙ্গ� উপ� ক্ত যিখা �াওয়া� হকছু হিন বা হকছু সপ্াি প� �হি য� যকান অজানা �ুসকুহড বা ত্বলক� অবস্া 
যিখা যিয় তলব তা হসহ�হ�স িলত পাল�। দ্রুত প�ীক্া ও হিহকৎসা গ্রিণ করুন। হিহকৎসা ছাডা হসহ�হ�স যিলি� অন্যান্য 
অংলশ ছহডলয় য�লত পাল� ও হৃিল�াগ, পক্াঘাত, মানহসক প্রহতবন্ধকতা, এমনহক মতুৃ্যও প�মেন্ ঘিালত পাল�। য�লিতু 
হসহ�হ�স এলতা হবপজ্জনক তাই অলনক যিলশই হবনামলূ�্য প�ীক্া ক�া� কা�মেক্রম িা� ুআলছ।  

হসহ�হ�লস� হিহকৎসা
যবঞ্াোইন যপহনহসহ�ন যপশীলত প্রহবটি ক�াই (পষৃ্া ৩১) এ� সবলেলক ভা� হিহকৎসা। এহি পাওয়া না যগল� বা 
যপহনহসহ�লন ব্যহতিহি� এ্যা�াহজমে োকল� মলুখ খাবা� ডহসিসাইহক্ন (পষৃ্া ৩৩) ব্যবিা� করুন। এহ�লরিামাইহসন (পষৃ্া ৩৪) 
ব্যবিা� ক�া য�লত পাল� হকনু্ এহি তলতা ভা� কাজ কল� না এবং এ� মাত্রা� আকা� যপি খা�ালপ� সহৃটি ক�লত পাল�। 
গভমেবতী না�ীলি� একহি হক্হনক বা িাসপাতাল� হগলয় হিহকৎসা হবষয়ক সািা�্য যনয়া উহিত। 

স্যানক্রলয়ড-এ� �ক্ণ
হসহ�হ�স ও স্যানক্রলয়ড-এ� ক্তগুল�ালক একই �কলম� যিখালত পাল�, হকনু্ ক্তহি �হি �ন্ত্রণািায়ক িয় এবং সিলজই 
�তি যব� িয় তলব এহি স্যানক্রলয়ড। স্যানক্রলয়ড-এ� অন্যান্য �ক্ণগুল�া� মলধ্য আলছ কুঁিহকলত �ুল� �াওয়া গ্রহনে এবং 
মদৃু জ্�। 

স্যানক্রলয়ড-এ� হিহকৎসা
এ� সবলেলক ভা� হিহকৎসা িল�া মলুখ খাবা� এ্যহজলরিামাইহসন (পষৃ্া ৩০) ব্যবিা� ক�া। বা এগুল�া� একহি ব্যবিা� 
করুন: যপশীলত ক্যা�হরিয়ালসিান প্রহবটি ক�া (পষৃ্া ৩২), অেবা মলুখ হসলপ্রাল্াসিাহসন (পষৃ্া ৩২), বা এহ�লরিামাইহসন (পষৃ্া 
৩৪) যসবন ক�া।  
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য�ৌনাছঙ্� হবসপ্গ
য�ৌনালঙ্গ� হবসপমে ভাই�াস দ্া�া সটৃি একহি এসহিআই। হবসলপমে� যকান হন�াময় যনই, 
হকনু্ হিহকৎসা� মাধ্যলম আপহন ভা� অনুভব ক�লবন।

য�ৌনালঙ্গ� হবসলপমে� কা�লণ য�ৌনাঙ্গ বা পায়দু্াল�� উপ� ব্যো�তুি ক্লত� সহৃটি িয় 
য�গুল�া মালস� প� মাস বা বছল�� প� বছ� আলস ও �ায়। এই ক্ত মখুমমেলুন� সময় 
মলুখও ছডালত পাল�। (যকান যকান মলুখ� ক্ত—িাণ্ডাজহনত ক্ত ব�া িয়—হভন্ন ধ�লন� 
হবসপমে দ্া�া সটৃি িয়।) 

হশশু জলন্ম� সময় মালয়� য�ানীপলে �হি হবসলপমে� ক্ত যেলক োলক তলব মা যেলক 
সন্ালন� মলধ্য হবসপমে বাহিত িলত পাল�। হবসলপমে� ক্ত�তুি প্রসবসম্ভবা না�ী� একহি 
িাসপাতাল� প্রসব ক�ালনা উহিত, সাধা�ণতঃ যপলি অলস্তাপিাল�� মাধ্যলম (হস-
যসকশান)। গভমোবস্া� যশষ এক মালস� সময় মালয়� হিহকৎসা করুন �ালত প্রসলব� সময় 
ঘালয়� সংক্রাহমত িওয়া য�াধ ক�া �ায়। 

অন্যান্য সংক্রমণ হবলশষত যিপািাইহিস হব, এইিআইহভ, এবং অন্যান্য এসহিআই 
সিলজই য�ৌনালঙ্গ� ক্ত যেলক ব্যহতি যেলক ব্যহতিলত বাহিত িলত পাল�। এ� হবস্তা� বা এই 
সংক্রমণগুল�া পাওয়া য�াধ ক�লত হিহকৎসা গ্রিণ করুন এবং ক্ত হন�াময় িওয়া প�মেন্ 
য�ৌনকমমে ক�া বন্ধ �াখনু। 

�ক্ণ
∙∙ িন িন ক�া, িু�কাহন, বা য�ৌনলঙ্গ� উপ� বা কিাহিত উরু� উপ� ত্বলক �ন্ত্রণািায়ক অনুভূহত 

∙∙ য�ৌনালঙ্গ� উপ� যছাি যছাি য�াঁসকা য�লি �ন্ত্রণািায়ক যখা�া ঘালয় পহ�ণত িওয়া

প্রেমবাল�� মলতা �খন আপনা� হবসলপমে� ক্ত যিখা �ালব তখন তা ৩ সপ্াি বা তা�ও যবশী সময় স্ায়ী িলত পাল�। 
আপনা� জ্�, মাোব্যো, যিলি ব্যো, শীত শীত �াগা� ভাব, কুঁিহকলত �ুল� ওিা �হসকা গ্রহনে যিখা হিলত পাল�। প�বতমেী 
সংক্রমণগুল�া সাধা�ণতঃ প্রেমহি� মলতা এলতা খা�াপ নয়। একবা� ব্যহতিহি এই ভাই�াস আক্রান্ িল� ঘাগুল�া যবশ 
কলয়ক বা� কল� যিখা হিলত পাল�। হবসলপমে� ঘালয়� ব্যো প্রশমন ক�লত এসহিআই যেলক হন�াময়কা�ীন হকভালব ভা� 
অনুভব ক�া �ায়, পষৃ্া ১৯ যিখনু।  

হিহকৎসা
হবসলপমে� যকান হন�াময় যনই, হকনু্ এ্যসাইলক্াহভ� (পষৃ্া ৪০) সংক্রমণহিলক মদুু ও কম �ন্ত্রণািায়ক কল� যতাল�। 

প্রহতল�াধ
আপনা� একহি ঘা োকল� য�ৌনকমমে না ক�া� মাধ্যলম হবসলপমে� হবস্তা� হ্াস করুন। ঘা'হি ঢাকা �ায় এমন একহি কনডম 
ব্যবিা� ক�ল� এ� হবস্তা� য�াধ িলত পাল�। না�ীলি� জন্য কনডম আ�ও ভা� কাজ ক�লব কা�ণ এগুল�া য�ৌনালঙ্গ� 
অলনককাংশই যঢলক যিয়। 

একহি ঘা স্পশমে ক�া� প� ভা� কল� সাবান ও জ� হিলয় িাত যধৌত করুন �ালত আপনা� আঙু্গল�� মলধ্য �াগা 
সংক্রমলণ� মাধ্যলম আপনা� পহ�বাল�� অন্যান্য সিস্যলি� মলধ্য এ� হবস্তা� ক�লত না পাল�ন। 

য�ৌনালঙ্গ� হবসলপমে� কা�লণ সটৃি 
য�াঁসকা
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জনছনন্দগীছয়� আঁহচে
আঁহি� ভাই�ালস� কা�লণ সহৃটি িয়। জনলনন্দীলয়� উপ� িওয়া আঁহি� যিলি� অন্যান্য জায়গায় িওয়া আঁহি� যেলক 
অলনক ন�ম এবং সাধা�ণতঃ এগুল�া অলনকগুল�া কল� যিখা �ায়। আপনা� অজালন্ য�ানীপলে� হভতল� বা পরুুষালঙ্গ� 
আগায় আঁহি� িওয়া সম্ভব। আঁহি�গুল�া িয়লতা অবলশলষ িল� �ালব হকনু্ সাধা�ণতঃ এগুল�া� অবস্া খা�াপ িওয়া 
অব্যিত োকলব এবং এগুল�া� হিহকৎসা ক�া উহিত। য�লিতু জনলনন্দীলয়� আঁহি� হসহ�হ�লস� একহি প্রােহমক �ক্লণ� 
মলতা যিখা �ায়, তাই আঁহিল� হিহকৎসা ক�া� আলগ হসহ�হ�লস� প�ীক্া ক�া উহিত, এবং এহি �হি হসহ�হ�স িয় তলব 
ততক্ণাৎ এ� হিহকৎসা করুন।

গভমেধা�ণকা�ীন আঁহি� দ্রুত বালড এবং প্রসলব� সমলয় �তিক্�ণ িলত পাল�, �া একহি হশশুলক সংক্রাহমত ক�লত 
পাল�। আঁহি��তুি একজন গভমেবতী না�ী একজন স্াস্্য কমমেী� সালে কো বল� যিখা ি�কা� য� তা� যপলি অলস্তাপিাল�� 
মাধ্যলম (হস-যসকশান) িাসপাতাল� জন্ম যিয়া উহিত হকনা।

�ক্ণ
∙∙  যছাি, শতি, সািা বা বািামী ত্বকবহৃধি �া� পষৃ্ অমসণৃ। 
না�ীলি� যক্লত্র এগুল�া য�ানী� মলুখ, য�ানী� হভতল�, বা 
পায়দু্াল�� িা�পালশ যিখা �ায়। পরুুষলি� মলধ্য সাধা�ণতঃ 
এহি পরুুষালঙ্গ� উপ� িয় তলব এহি অণ্ডেহ� বা পায়দু্াল�ও 
জন্মালত পাল�। 

∙∙ যকান যকান সময় আঁহি� িু�কায়ও

হিহকৎসা
সপ্ালি যবশ কলয়কবা� সাধা�ণতঃ এ� হিহকৎসা ক�া� প্রলয়াজন িয়। স্াস্্য কমমেীই 
সাধা�ণতঃ প্রেম হিহকৎসা হিলয় োলক এবং তা�প� িয় হকভালব ঘল� বলস আপহন 
এ� হিহকৎসা ক�লবন তা আপনালক যস যিহখলয় হিলত পাল� বা হিহকৎসা� জন্য 
আপনালক আবা�ও স্াস্্যলকলন্দ হ�ল� আসলত ব�লত পাল�। ঔষধগুল�া� মলধ্য আলছ 
রিাইলক্াল�াএ্যাহসহিক এ্যাহসড (হিহসএ), বাইলক্াল�াএ্যাহসহিক এ্যাহসড (হবহসএ), বা 
যপালডাহ��সি, পষৃ্া ৪০ যেলক ৪১। 

প্রহতল�াধ
�হি আপনা� বা আপনা� সঙ্গী� জনলনন্দীলয়� আঁহি� োলক তলব য�ৌনকলমমে� সময় কনডম ব্যবিা� করুন বা এগুল�া 
িল� �াওয়া না প�মেন্ য�ৌনহক্রয়া এহডলয় ি�নু। য� িীকা হিউম্যান প্যাহপল�ামা ভাই�াস (এইিহপহভ) য�াধ কল� যসহি 
জনলনন্দীলয়� আঁহি� য�াধ ক�লতও সািা�্য কল�। 
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হিউম্ান প্াহপছোমা ভাই�াস (এইচহপহভ)
অলনক ধ�লন� হিউম্যান প্যাহপল�ামা ভাই�াস (এইিহপহভ) আলছ। যকান যকান ধ�লন� এইিহপহভ জনলনন্দীলয় আঁহিল�� 
(পষৃ্া ১৫) সহৃটি কল�। কলয়ক ধ�লন� এইিহপহভ খবুই হবপজ্জনক এবং জ�ায়�ু ক্যান্া�, গ�া� ক্যান্া� বা পায়দু্াল�� 
ক্যান্া� সহৃটি ক�লত পাল�। এইিহপহভ�তুি যবশী�ভাগ য�ালক�ই এই ভাই�ালস� িশৃ্যত যকান �ক্ণ যিখা �ায় না।

সাধা�ণ �ািাইক�ণ প�ীক্া এইিহপহভ� কা�লণ জ�ায়লুত যকান 
অস্াভাহবক যকাষ �লয়লছ হকনা তা যিখালত পাল�। হকনু্ প�ীক্ায় এইিহপহভ 
পাওয়া যগল�ও তা� মালন এই না য� ব্যহতিহি� ক্যান্া� আলছ। 

ক্রাইলয়ালে�াপী একহি হন�াপি ও ব্যোমতুি হিহকৎসা �া না�ী� জ�ায়লুত 
োকা অস্াভাহবক যকাষগুল�ালক িাণ্ডায় জহমলয় যমল� য�ল� �ালত তা�া 
ক্যান্া� িলয় উিলত না পাল�। জ�ায়�ু ক্যান্াল�� প�ীক্া ও হিহকৎসা 
সম্পলকমে আ�ও জানলত ক্যান্াল�� উপ� অধ্যায়হি, পষৃ্া ১২ যিখনু।  

একহি িীকা জনলনন্দীলয়� যবশী�ভাগ আঁহি� সহৃটিকা�ী ধ�নসি সবলেলক 
হবপজ্জনক ধ�লন� যবশী�ভাগ এইিহপহভ� হবরুলধি সু�ক্া হিলয় োলক। 
সাধা�ণতঃ ৯ বছ� যেলক ২৬ বছ� বয়লস� মলধ্য প�মোয়ক্রলম যিয়া িীকা 
ক্যান্াল� রূপ হনলত পাল� এমন এইিহপহভ সংক্রমণ পাওয়া বা ছডালনা য�াধ 
ক�লত পাল�। িীকা অসুস্্যতা য�াধ কল�, পষৃ্া ১০ অধ্যায়হি যিখনু।  

যিপািাইহিস হব ও যিপািাইহিস হস
যিপািাইহিস �কৃলত� একহি প্রিাি, যবশী�ভাগ সময়ই একহি ভাই�ালস� কা�লণ এহি িলয় োলক। অলনক ধ�লন� 
যিপািাইহিস যিখা �ায় হকনু্ যিপািাইহিস হব ও যিপািাইহিস হস য�ৌনকমমে বা �লতি� মাধ্যলম ছডালত পাল�। যিপািাইহিস 
হব খবু সিলজই এক ব্যহতি যেলক অন্য ব্যহতিলত বাহিত িলত পাল�, হবলশষ কল� য�ৌনসঙ্গলম� সময়। যিপািাইহিস হস 
�লতি� সংস্পলশমে� মাধ্যলম ছডালনা� সম্ভাবনা যবশী এবং শুধমুাত্র য�ৌনসঙ্গলম� মাধ্যলম ছডালনা� সম্ভাবনা কম। ঋতুস্ালব� 
সময় য�ৌনসঙ্গম বা �খন হবলশষ কল� এইিআইহভ-এ� মলতা অন্য আ� একহি এসহিআই োলক তখন য�ৌনসঙ্গলম� 
মাধ্যলম যিপািাইহিস হস ছডালনা� সম্ভাবনা সবলেলক যবশী। যিপািাইহিস হব ও হস �কৃলত� স্ায়ী ক্হত (হসল�াহসস), 
�কৃলত� ক্যান্া�, এবং এমনহক মতুৃ্যও ঘিালত পাল�। এইিআইহভ/এইডস�তুি ব্যহতিলি� যক্লত্র মতুৃ্য� একহি বড কা�ণ 
িলছে যিপািাইহিস হস।

যিপািাইহিস হব ও হস উভয়ই গলভমে োকা একহি হশশু� মলধ্য বাহিত িলত পাল�।

এইিহপহভ প�ীক্া� জন্য জ�ায় ুযেলক 
যশাষণী� মাধ্যলম সংগিৃীত নমনুা ব্যবিা� ক�া 
িয়।
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যিপািাইহিস হব-এ� �ক্ণ
∙∙ কু্ধা মন্া

∙∙ ক্ান্ ও দুবমে� যবাধ

∙∙  ি�িু যিাখ ও যকান যকান সময় ি�িু ত্বক (হবলশষভালব িালত� তা�লুত এবং 
পালয়� পাতা� ত�ায়) 

∙∙ যপলি ব্যো বা বহম বহম ভাব

∙∙ বািামী, যকা�া-�েলয়� মতূ্র, সািালি ম�

যিপািাইহিস হস-এ� �ক্ণ
যিপািাইহিস হব-এ� �ক্লণ� মলতাই বা সংক্রাহমত িওয়া� অলনক বছ� না 
�াওয়া প�মেন্ যকান �ক্ণই িয়লতা নাও যিখা য�লত পাল�। 

প�ীক্া ক�া� আলগ অলনক ব্যহতি জালনও না য� তালি� এহি আলছ। 

হিহকৎসা
এখন যিপািাইহিস হব ও হস-এ� হিহকৎসা� জন্য ঔষধ পাওয়া �ায়, এবং যিপািাইহিস হস হন�াময়ও ক�া �ায়। 
যিপািাইহিস হস যেলক একবা� হন�াময় �াভ ক�ল�ই আপহন এ� সংস্পলশমে আসল� এহিলত আবা�ও আপনা� আক্রান্ 
িওয়া য�াধ ক�লব না। স্াস্্যলকলন্দ হগলয় প�ীক্া কল� আপনা� যকান ধ�লন� যিপািাইহিস �লয়লছ এবং যকান যকান ঔষধ 
পাওয়া �ায় তা জানুন। এমনহক ঔষধ না োকল�ও প্রিু� পহ�মালণ হব্াম, এবং �ল�� �স, পাত�া যঝা� বা সহজি� সু্যপ 
গ্রিণ কল� আপহন ভা� অনুভব ক�লত পাল�ন এবং আপনা� �কৃৎ যসল� ওিায় সািা�্য ক�লত পাল�ন। বহম বহম ভাব 
এবং বহম দু� ক�া� জন্য যসাডা, আঁিা� পানীয়, বা ক্যালমামাইল�� মলতা িা পান করুন। তলব যকান মি জাতীয় পানীয় 
পান ক�লবন না। এমনহক সামান্য পহ�মালণ মি আপনা� �কৃলত� আ�ও ক্হত ক�লব এবং আপহন আ�ও খা�াপ অনুভব 
ক�লবন। প্যা�াহসিাম� (এ্যলসিাহমলনাল�ন বা িাইল�ন�) বা অন্যান্য ঔষধ য�গুল�া� মলধ্য এহি একহি উপিান হিলসলব 
আলছ, ব্যবিা� ক�লবন না, কা�ণ এহি প্রিািময় �কৃলত� জন্য ক্হতকা�ক িলত পাল�। প্রলয়াজন িল�, তা� পহ�বলতমে 
ইবলুপ্রাল�ন বা এ্যাসহপহ�ন হনন। যপি ব্যো, ডাইহ�য়া, এবং কৃহম, পষৃ্া ১৭ যেলক ১৯, অধ্যায়গুল�ালত যিপািাইহিস�তুি 
�কৃলত� �ত্ন যনয়া সম্পলকমে আ�ও তে্য যিয়া আলছ। 

প্রহতল�াধ
য�ৌনকলমমে� সময় সবমেিাই কনডম ব্যবিা� করুন, এবং মািক প্রহবটি ক�া� সময় সঁূই বা অন্যান্য দ্রব্য ভাগাভাহগ ক�লবন 
না। উহকি আঁকা� জন্য নতুন কাহ� ব্যবিা� করুন এবং ত্বলক উহকি আঁকা, ক্তহিহ্ন সহৃটি ক�া, হছদ্র ক�া, বা ত্বক কািা� 
জন্য ব্যবহৃত �ন্ত্রগুল�ালক হনবমেীজন ক�া� হবষয়হি হনহচিত করুন কা�ণ যিপািাইহিস হস ভাই�াস একহি যখা�া পলৃষ্ বা 
ত�� পিালেমে� মলধ্য ৩ সপ্াি বাঁিলত পাল�। যিপািাইহিস হস অলন্য� িাঁলত� ব্াশ বা কু্� ব্যবিা� ক�া� মাধ্যলমও ছডালত 
পাল�। আপনা� এগুল�া অন্য ব্যহতিলি�লকও ব্যবিা� ক�লত যিলবন না। 

য� িীকা যিপািাইহিস হব য�াধ কল� তা নবজাতকলি� জন্য ৩হি ক্রলম� একহি ইলঞ্কশান, �া সাধা�ণতঃ তালি� 
জীবলন� প্রেম ৬ মালস� সময় অন্যান্য িীকা যিয়া� সময় যিয়া িয়। মালক �হি িীকািান ক�া িয় তলব জলন্ম� সময় 
হশশুহি এই ভাই�াস আক্রান্ িলব না। বয়স্ক হশশু এবং প্রাপ্ বয়স্ক �া�া নবজাতক হিলসলব িীকা গ্রিণ কল�হন তা�া 
এখনও িীকা হনলত পাল�। 

�কৃৎ

যিপািাইহিস হব ও যিপািাইহিস হস-এ� 
যকান �ক্ণ যিখা নাও য�লত পাল� হকনু্ 
এই সংক্রমণগুল�া �কৃলত� সঙ্কিজনক 
ক্হত� সহৃটি কল�।
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এইচআইহভ
এইিআইহভ (হিউম্যান ইহম্উলনালডহ�হসলয়হন্ ভাই�াস) একহি এসহিআই �া এক ব্যহতি যেলক আ� এক ব্যহতি� 
মলধ্য য�ৌনসঙ্গলম� মাধ্যলম, অপহ�ষ্া� সূঁইলয়� মাধ্যলম, এবং সংক্রাহমত �তি স্পশমে ক�া� মাধ্যলম বাহিত িলত পাল�। 
এইিআইহভ প্রহতহিনকা� সংস্পশমে য�মন ক�মিমেন, যকা�াকুহ� বা িুমািুহম ক�া� মাধ্যলম, একলত্র বাস ক�া, যখ�াধ�ূা 
ক�া, বা খাওয়া� মাধ্যলম, বা পাশাপাহশ ঘমুালনা� মাধ্যলম হবস্তা� �াভ কল� না। এছাডাও, খাবা�, জ�, কীিপতঙ্গ, 
পায়খানা� আসন, বা একই কালপ পান ক�া� মাধ্যলম এহি ছডায় না। �হিও মানুষ প্রায়শই এইিআইহভ এবং এইডসলক 
একই হজহনস মলন কল�, হকনু্ এইডস িল�া একহি য�াগ �া এইিআইহভ দ্া�া সংক্রাহমত িওয়া� প� এ� হিহকৎসা গ্রিণ 
না কল� যবশ হকছু সময় অহতবাহিত িবা� প� যিখা �ায়।

শুরুলত এইআইহভ-এ� যকান �ক্ণ যিখা �ায় না। যকান একজন য�াক �ালক সম্পণূমে সুস্্য যিখায় এবং য� সুস্্য অনুভব 
কল� তা� এইিআইহভ োকলত পাল� এবং যস এইিআইহভ ছডালত পাল�। অসুস্্যতা� �ক্ণ যিখা �াওয়ায় কলয়ক বছ� 
িয়লতা য�লগ য�লত পাল�। আপনা� এইিআইহভ আলছ হক যনই তা হনহচিতভালব জানা� একমাত্র উপায় িল�া একহি 
এইিআইহভ প�ীক্া ক�া। অলনক স্াস্্যলকলন্দই স্ল্পমলূ�্য বা হবনামলূ�্য প�ীক্াগুল�া ক�লত পা�া �ায়। 

এইিআইহভ/এইডস (এহনিল�লরিাভাই�া� ঔষধ)-এ� হিহকৎসা এখন আ�ও যবশী ব্যপকভালব পাওয়া �ালছে এবং এ� 
পার্মেপ্রহতহক্রয়াগুল�াও অলনক কম। �হিও এইিআইহভ ঔষধ গ্রিণ ক�া ব্যহতি�া হন�াময় িলব না হকনু্ তালি� এইডস িলব 
না এবং তা�া স্াস্্যবান োকলব এবং স্াভাহবক ও িীঘমে জীবন �াভ ক�লব। ঔষধ ভাই�াসলক যিলি� মলধ্যই সীমাবধি �ালখ 
এবং এইিআইহভ অন্যান্য ব্যহতিলি� মলধ্য বাহিত িওয়া য�ালধ সািা�্য কল�। 

আপহন �হি মলন কল�ন য� আপনা� এইিআইহভ িলত পাল�, তলব প�ীক্া করুন �ালত আপহন �োশীঘ্র হিহকৎসা শুরু 
ক�লত পাল�ন। এইিআইহভ সম্পলকমে আ�ও তলে্য� জন্য এইিআইহভ ও এইডস (সংকহ�ত িলছে) অধ্যায়হি যিখনু।  

এইিআইহভ� যশষ যিখা �ালব �হি এইিআইহভ আক্রান্ ব্যহতিলি�লক অন্য য� যকান ব্যহতি� মলতা একই নজল� যিখা িয় এবং 
এইিআইহভ� ঔষধ সকল�� জন্য সিজ�ভ্য িয়।
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আপহন এসহিআই যথছি হন�াময়িােগীন হিভাছব ভাে 
অনুভব ি�ছবন
�ত তাডাতাহড আপহন আপনা� এসহিআই-এ� হিহকৎসা শুরু ক�লবন, তত তাডাতাহড 
আপহন ভা� অনুভব ক�লবন। এমনহক আপনা� ঔষধগুল�া যশষ িবা� আলগই �হি আপহন 
ভা� অনুভব ক�লতও োলকন তাও আপনালক যিয়া সক� ঔষধ গ্রিণ করুন। আপহন ভা� 
িলয় উিা� আলগ এসহিআই যেলক সটৃি অস্হস্তগুল�া যেলক হনস্তা� যপলত:

আপনা� �হ� জনছনন্দগীছয়� উপ� ঘা বা চতুেিাহন থাছি, তলব হিলন ২ বা তলতাহধক বা� 
১৫ হমহনহি� জন্য পহ�ষ্া�, উষ্ণ জল�� পালত্র বসুন। আপনা� �হি ঈটি-এ� সংক্রমণ োলক 
তলব আপহন জল�� মলধ্য সামান্য পহ�মালণ য�ব�ু �স, হশ�কা, িহধ (হিহন বা স্াি�তুি না 
ক�া), বা িক (গাঁজালনা) দুধ ঢা�নু। 

আপনা� �হ� �ন্ত্রো�তু্ক্ত হবসপ্গ থাছি বা জনছনন্দগীছয় অন্ান্ ঘা থাছি তছব, এগুল�া� মলধ্য একহি হিহকৎসা কল� 
যিখনু: 

∙∙  একহি পহ�ষ্া� কাপলড এক িুক�া ব�� য�লখ ভাঁজ করুন। ঘা সহৃটি িলছে মলন িবা� 
সালে সালে এহিলক স�াসহ� ঘালয়� উপ� ২০ হমহনি �াখনু। 

∙∙  িাণ্ডা ক�া �া� িালয়� মলধ্য একহি কাপড য�লখ একহি পহটি তত�ী করুন এবং তা ঘালয়� 
উপ� �াখনু। এ্যা�হুমহনয়াম এহসলিি দ্রবণ যেলক তত�ী ক�া পহটিও যবশ উপশম কা�ক। 

∙∙ একহি পহ�ষ্া�, শীত� জল�� পালত্র বসুন বা এগুল�া হিলয় স্ান করুন। 

∙∙  জ� ও যবহকং যসাডা বা ভূটিা� আিা হিলয় একহি কাই তত�ী করুন এবং তা ঘালয়� 
জায়গায় য�পন করুন। 

আপনা� �হি জনলনন্দীলয়� আ�সা� যেলক োলক এবং মতূ্র ত্যাগ ক�লত �ন্ত্রণা িয়, তলব আপহন মতূ্র ত্যাগ ক�া� সময় 
আপনা� জনলনন্দীলয়� এ�াকায় িাণ্ডা জ� ঢা�নু। বা আপহন মতূ্র ত্যাগ ক�া� সময় এক পাত্র িাণ্ডা জল�� মলধ্য বসুন। 

আপনা� �হি ব্যো োলক, তলব এ্যাসহপহ�ন, ইবলুপ্রাল�ন, বা প্যা�াহসিাম� (এলসিাহমলনাল�ন) জাতীয় ব্যো� ঔষধ 
গ্রিণ করুন। 

হঢ�া অন্বমোস বা প্যানি পহ�ধান করুন। এ� �ল� আপনা� জনলনন্দীয় এ�াকায় বায় ু
সঞ্া�ন িলব �া আপনা� যসল� ওিায় সািা�্য ক�লব। 

আপনা� অন্বমোস হিলন একবা� যধৌত করুন এবং যসগুল�ালক য�ালি শুকালত হিন। এ� 
�ল� য� জীবাণগুুল�া সংক্রমণ সহৃটি কল� যসগুল�া মল� �ায়। 

আপহন ভা� অনুভব ক�া� আলগ য�ৌনসঙ্গম ক�লবন না। আপহন �হি য�ৌনসঙ্গম কল�নও 
তলব তত�াতি কনডম ব্যবিা� করুন। 
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গভ্গধা�ে ও এসহিআই
�খন গভমেবতী না�ী� এসহিআই োলক, তা� হশশুহিও গভমোবস্ায় মালয়� �তি যেলক, জলন্ম� সময় �খন এ�া য�ানীপলে� 
মলধ্য হিলয় যব� িলয় আলস তখন, বা বলুক� দুধ যেলক এই সংক্রমলণ� সংস্পলশমে আসলত পাল�।

একহি হিহকৎসা না ক�া বা অহনয়ন্ত্রীত এসহিআই না�ী ও তা� হশশু উভয়লকই ক্হত ক�লত 
পাল�। হশশু�া সমলয়� আলগই বা আকাল� যছাি িলয় জন্মালত পাল�, বা তা�া অসুস্্য িলত জন্মালত 
পাল� বা পল� অসুস্্য িলত পাল�। এসহিআই-এ� প�ীক্াই িয় আপনালক জানালব য� আপনা� হিন্া 
ক�া� যকান হকছু নাই বা গভমোবস্ায় বা প্রসবকা�ীন সহিক হিহকৎসা যপলত এহি আপনালক সািা�্য 
ক�লব। হিহকৎসা মা ও হশশুলক হন�াময় ক�লত পাল� এবং না�ী� সঙ্গী�ও হিহকৎসা ক�লত পাল�।

গছনাহ�য়া ও ক্্াহমহিয়া
গলনাহ�য়া বা ক্্যাহমহডয়া প্রসলব� সময় হশশু� মলধ্য বাহিত িলত পাল� এবং যিালখ� সংক্রমণ, 
অন্ধত্ব, বা সঙ্কিজনক �ুস�ুলস� সমস্যা সহৃটি ক�লত পাল�। যিালখ� সংক্রমণ ও অন্ধত্ব য�াধ ক�লত 
জলন্ম� হিক প� প�ই নবজাতলক� যিালখ এহ�লরিামাইহসন ম�ম �াগান (নবজাত হশশুলক বলুক� দুধ 
খাওয়ালনা, পষৃ্া ২৭ যিখনু)। 

হসহ�হেস
হসহ�হ�স মাতজৃিল�ই হশশু� মলধ্য বাহিত িলত পাল� এবং হশশুহিলক সমলয়� আলগই, হবকৃত, বা মতৃ জন্মালনা� কা�ণ 
ঘিালত পাল�। গভমোবস্ায় এ� প�ীক্া করুন এবং এ� হিহকৎসা হনন। 

হবসপ্গ
মালয়� জনলনন্দীলয়� উপ� ঘা োকল� হশশুজলন্ম� সময় একহি হশশু� মলধ্য হবসপমে বাহিত িলত পাল�। সম্প্রহত আপনা� 
হবসপমে িলয়লছ বল� ধ�া পল� বা আপনা� ঘা োলক, তলব িাসপাতাল� জন্মিান ক�া সবলেলক ভা�। তা�া িয়লতা 
হশশুহিলক একহি অলস্তাপিাল�� (হস যসকশান) মাধ্যলম যব� কল� আনলব এবং জলন্ম� প� হশশুহি� হিহকৎসা ক�লব। 

আঁহি�
আঁহি� সাধা�ণতঃ হশশু� মলধ্য বাহিত িয় না, হকনু্ এগুল�া গভমেবস্ায় আপনালক 
হব�তি ক�লব। আঁহিল�� হিহকৎসা করুন (পষৃ্া ৪০ এবং ৪১ যিখনু) অেবা 
প্রসলব� প� এলি� হিহকৎসা� জন্য অলপক্া করুন। য�লিতু প্রসলব� সময় 
আঁহি� যেলক �তিক্�ণ িলত পাল�, তাই একজন স্াস্্যকমমেী� সালে কো বল� 
িাসপাতাল� প্রসব ক�া� আপনা� কী কী সুল�াগ �লয়লছ তা জানুন। 

স্াস্্য 
হক্হনক
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যিপািাইহিস হব
একজন গভমেবতী না�ী যিপািাইহিস হব তা� সন্ালন� মলধ্য বাহিত ক�লত পাল�। হশশুহি জলন্ম� হিক প� প�ই 
যিপািাইহিস হব সংক্রমণ য�াধ ক�লত যিপহব িীকা ও অন্যান্য হিহকৎসা যনয়া� প্রলয়াজন িলব। 

এইচআইহভ
গভমোবস্ায় এইিআইহভ প�ীক্া ক�া� মালন িল�া য� এহি হশশু� মলধ্য বাহিত িওয়া য�াধ ক�লত আপহন ঔষধ যপলত 
পাল�ন। এইিআইহভ-এ� ঔষধ মা ও হশশু উভয়লকই �ক্া ক�লব। 

য�ৌনিম্গ যথছি সংক্রমে য�াধ ি�া
য�ৌনবাহিত য�াগ (এসহিআই) য�ৌন কলমমে� সময় একব্যহতি যেলক আ� এক ব্যহতিলত বাহিত িয়। এহি ঘলি �খন 
য�ানীপে, পরুুষাঙ্গ, পায়দু্া�, বা মলুখ� ত্বক বা এগুল�া যেলক হনঃসতৃ ত�ল�� সালে সংস্পশমে িয়। য� যকান কাল�া 
এসহিআই িলত পাল�, হকনু্ মানুষ হন�াপি য�ৌনিিমো ক�ল�, সংক্রমণগুল�া� হিহকৎসা ও হন�াময় ক�ল�, এবং য� 
অবস্াগুল�া এসহিআইলক এমন সঙ্কিজনক একহি সমস্যায় পহ�ণত িলত সুল�াগ হিলয়লছ যসগুল�া পহ�বতমেন ক�লত কাজ 
ক�ল� এসহিআইগুল�া ছডালনা� সম্ভাবন কম িলব।

আপনা� এসহিআই পাওয়া� সম্াবনা যবেগী িছব, �হ�: 

∙∙  আপনা� সঙ্গী� এসহিআই-এ� �ক্ণ যিখা �ায়। তা�া সিলজই আপনা� মলধ্য এসহিআই ছডালত পাল�, বা 
আপনা� মলধ্য যকান �ক্ণ যিখা না যগল�ও িয়লতা ইলতামলধ্য ছহডলয়ও হিলয়লছ। 

∙∙ আপনা� একজলন� যবশী সঙ্গী োলক। 

∙∙ আপনা� নতুন সঙ্গী োলক য� িয়লতা তা� পবূমেতন সঙ্গী� কাছ যেলক এসহিআই যপলয়লছ।

∙∙ আপনা� সঙ্গী� আ�ও সঙ্গী োলক �ালি� এসহিআই �লয়লছ। 

∙∙ আপহন ও আপনা� সঙ্গী উভয়ই কনডম ব্যবিা� না কল�ন। 

∙∙  আপহন এমন একজলন� সালে য�ৌনকমমে কল�ন য� মািক ইলঞ্কশালন� সূঁই অলনলক� সালে ভাগাভাহগ কল�, বা 
আপহন মািক প্রহবটি ক�া� জন্য সঁূই ভাগাভাহগ কল�ন। 

এসহিআই পাওয়া� সম্াবনা থািছে ঘন ঘন প�গীক্া িরুন। একজলন� যবশী সঙ্গী, বা অন্যলি� সালে য�ৌনসঙ্গম 
কল� এমন একজন সঙ্গী� সালে অ�হক্ত য�ৌনসঙ্গম ক�া না�ী ও পরুুষলি� জন্য, বা য�লিতু একজন ব্যহতি মািক 
প্রহবটি কল� তাই তা� যক্লত্র প্রহত ৬ যেলক ১২ মালস একবা� এসহিআই-এ� প�ীক্া ক�া একহি ভা� বহুধি।

3 June 2019



 নতুন যেখানন ডাক্ার যনই: অগ্রসর অধ্ায়গুন�া
22 যেৌনবাহিত যরাগ 

না�গী�া যবেগী ঝতু ঁহি� সম্তুখগীন িয়
না�ী�া হনলজলি�লক এসহিআই যেলক �ক্া ক�া ও �ো�ে হিহকৎসা পাওয়ায় সবলেলক যবশী বাধা� সম্খুীন িয়, হবলশষ 
কল� য� সমস্ত এ�াকায়:

∙∙ বা�্য হববাি প্রায়ই যিখা �ায়।

∙∙ না�ীলি�লক য�ৌনস্াস্্য যসবা ও তে্য পাওয়া� অনুলমািন যিয়া িয় না। 

∙∙ পরুুষলি� অলনক সঙ্গী োকািা স্াভাহবক বল� মলন ক�া িয়। 

∙∙ বাহ�কা ও না�ীলি� হশক্া বহঞ্ত ক�া িয়। 

∙∙ যকউই য�ৌন িয়�ানী বা হকভালব এহি বন্ধ ক�া �ায় যস সম্পলকমে কো বল� না। 

∙∙  না�ী�া এমন অবস্া� মলধ্য আলছ য�খালন য�ৌনকমমে ক�া� প্রস্তাব নাকি 
ক�া কহিন বা হবপজ্জনক। 

∙∙ য�ৌন কমমেলক অপ�াধ হিলসলব গন্য ক�া িয়। 

∙∙  য�ৌনসঙ্গম ও য�ৌনতালক �জ্জাজনক হিলসলব গন্য ক�া িয়, �হিও 
এগুল�া স্াভাহবক, যকউই যখা�াখহু�ভালব য�ৌন হবষলয় কো বল� না। 

আবম জাবন 
না সস োর 
সাকথ বি�।.

আমার সাকথ 
ববিানা়ে 
একসা।
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িুম ুখাওয়া হন�াপি

স্পশমে ক�া হন�াপি

হন�াপ� য�ৌনসঙ্ম
হন�াপি য�ৌনসঙ্গম কী এবং হকভালব আপহন আপনা� জন্য য�ৌনসঙ্গম আ�ও হন�াপি কল� 
তু�লত পাল�ন? এহি ক�া িয়লতা সিজ িলব না হকনু্ প্রায় সময়ই আপহন ক�লত পাল�ন এমন 
হকছু পাওয়া �ালব। হন�াপি য�ৌনিিমো আপনালক এসহিআই পাওয়া ও ছডালনা যেলক �ক্া 
ক�লত পাল�।

হন�াপি য�ৌনসঙ্গম ক�া� কলয়কহি উপায় এখালন যিয়া িল�া: 

∙∙  য�ৌনসঙ্গম ক�লবন না। এহিলক পহ�িা� ব�া িয়। আপহন �হি য�ৌনসঙ্গম না কল�ন তলব 
আপহন এসহিআই আক্রান্ িলবন না। সকল�ই এহি স্ল্প সমলয়� জন্য ক�লত পাল�, হকনু্ 
যবশী�ভাগ য�ালক� যক্লত্রই সা�া জীবলন� জন্য এিা ক�া তালি� পছলন্� তাহ�কায় যনই। 

∙∙  শুধমুাত্র একজন সঙ্গী� সালে সিবাস করুন। এমন একজন ব্যহতিলক পছন্ করুন য� 
শুধ ুআপনা� সালেই সঙ্গম কল� বল� আপহন হনহচিত। উভয়ই একসালে প�ীক্া করুন �া 
আপনালি� পবূমেতন সঙ্গীলি� যেলক যকান এসহিআই আপনা�া পানহন যসহবষলয় হনহচিত িলত 
পাল�ন। এলক অলন্য� প্রহত হবর্স্ত োকা এবং অন্যান্য উপালয় এসহিআই পাওয়া এহডলয় 
�াওয়া আপনালি� উভয়লকই �ক্া ক�লব। 

∙∙  এসহিআই-এ� �ক্ণ যিখা �ায় এমন কাল�া সালে য�ৌনসঙ্গম ক�লবন না। তালি� সালে 
সঙ্গম ক�া� আলগ তালি�লক প�ীক্া ক�লত ও হিহকৎসা গ্রিণ ক�লত সািা�্য করুন। 
ব্যহতিহি �হি প�ীক্া না কল� তলব কা� এসহিআই আলছ বা কা� যনই তা জানা কহিন িলব। 
ব্যহতি� মলধ্য যকান �ক্ণ না োকল�ও যস এসহিআই ছডালত পাল�। 

∙∙  য�ানী ও পায়পুে যভি না কল� য�ৌনসলম্ভাগ করুন। যভি না কল�ও সুখানুভূহত যিবা� ও 
পাবা� অলনক উপায় আলছ, য�মন িুমািুহম ক�া, ঘষমেণ ক�া, যিলি� হবহভন্ন অংলশ মাহ�শ 
ক�া, এবং িাত (পা�স্পাহ�ক িস্তমমেনু) বা মখু (মখুমমেনু) দ্া�া এক অলন্য� জনলনন্দীয় 
স্পশমে ক�া এগুল�া� অন্গমেত। 

∙∙  প্রহতবা�ই কনডম ব্যবিা� করুন। আপনা� সঙ্গী� জনলনন্দীলয় আপনা�িা� স্পশমে �াগা� 
আলগই প্রহতবা� একহি য�লিসি কনডম �াহগলয় হনন, এমনহক যস �হি আপনা� িীঘমে হিলন� 
সঙ্গী িলয়ও োলক। না�ীলি� জন্য তত�ী কনডম সংক্রমলণ� হবরুলধি সবলেলক ভা� সু�ক্া 
যিয় কা�ণ এগুল�া জনলনন্দীলয়� অলনক যবশী জায়গা আবতৃ কল�। আপহন �হি গভমেবতী 
িলত িান তলব আপনা� গভমেধা�ণকাল�ই শুধ ুকনডম ছাডা য�ৌনসঙ্গম করুন। মখুমমেলুন� 
সময় পরুুষ বা না�ী� কনডম (বা যডনিা� ড্যাম বা প্াহটিলক� যমাডক) ব্যবিা� করুন। 
এছাডাও একজলন� যবশী ব্যহতি� ব্যবিা� ক�া য�ৌন যখ�নাসামগ্রী ব্যবিাল�� সময়ও 
কনডম ব্যবিা� করুন।

মখুমমেনু কম হন�াপি— 
হকনু্ কনডম ব্যবিা� 
ক�ল� �লেটি হন�াপি

য�ানীসঙ্গম ক�া ঝুঁহকপণুমে— 
হকনু্ কনডম ব্যবিা� ক�ল� 
�লেটি হন�াপি

পায়সুঙ্গম খবুই ঝুঁহকপণূমে—
হকনু্ কনডম ব্যবিা� 
ক�ল� �লেটি হন�াপি

3 June 2019



 নতুন যেখানন ডাক্ার যনই: অগ্রসর অধ্ায়গুন�া
24 যেৌনবাহিত যরাগ 

এিজন সঙ্গী� সাছথ য�ৌন হবষছয় িথা বো
যবশী�ভাগ মানুষলকই য�ৌন হবষলয় কো না ব�লত হশখালনা িলয়লছ, এমনহক �ালি� সালে তা�া য�ৌনকমমে কল� তালি� 
সালেও না। এখালনা যবশ কলয়কহি প�ামশমে যিয়া িল�া:

∙∙  হন�াপত্া� হ�ছি আছোিপাত িরুন। আপহন �হি হন�াপি য�ৌনসঙ্গম িান তলব আপনা� সঙ্গী মলন ক�লত পাল� য� 
আপহন তালি�লক হবর্াস কল�ন না। হকনু্ হবষয়হি িল�া হন�াপত্া�, হবর্স্ততা� নয়, কা�ণ একজন ব্যহতি� অজালন্ 
তা� একহি এসহিআই োকলত পাল�। হন�াপি য�ৌনসঙ্গম প্রহত �গুল�� জন্যই একহি ভা� বহুধি, এমনহক উভয় সঙ্গীই 
শুধমুাত্র এলক অলন্য� সালে য�ৌনসঙ্গম কল�। 

∙∙  অ�াহচত গভ্গধা�ে য�াছধ� উপ� আছোিপাত িরুন।  আপহন �হি এখন যকান সন্ান না িান, তলব কনডম হকভালব 
এসহিআই ও যসই সালে সালে গভমেধা�ণও য�াধ কল� যস হবষলয় আপহন ও আপনা� সঙ্গী আল�ািনা ক�লত পাল�ন। 

∙∙  এিজন বন্ধতু � সাছথ িথা বো� অনুেগীেন িরুন। আপনা� এক বনু্ধলক আপনা� সঙ্গী সাহজলয় আপনা� �া ব�া� 
তা তালক ব�া� অনুশী�ন ক�লত পাল�ন। আপনা� সঙ্গী হকভালব তা� সাডা যিলব তা ভাবনু, এবং প্রহতহি সম্ভবনা� 
অনুশী�ন করুন। এমন িলত পাল� য� আপনা�া উভয়ই য�ৌন হবষলয় কো ব�লত হগলয় হবিহ�ত িলত পাল�ন, তাই 
উভলয়� জন্য কলোপকেন সিজ ক�া� উপায় সম্পলকমে ভাবনু। 

∙∙  এহবষছয় িথা বো� জন্ য�ৌনিম্গ শুরু ি�া� পবূ্গমূহুত্গ প�্গন্ অছপক্া ি�ছবন না! এমন একহি সময় হনবমোিন করুন 
�খন আপনা� উভয়ই হনরুলদ্গ এবং এলক অলন্য� হবষলয় ভা� অনুভব ক�লছন। আপনা� �হি একহি নবজাতক োলক, 
বা এসহিআই-এ� জন্য হিহকৎসা ক�া িলছে, তা� কা�লণ য�ৌনসঙ্গম ক�া বন্ধ কল� হিলয় োকল� আবা�ও য�ৌনসঙ্গম 
শুরু ক�া� আলগ কো ব�া� যিটিা করুন। আপহন ও আপনা� সঙ্গী� বসবালস� জায়গায় মলধ্য �হি অলনক দু�ত্ব োলক 
বা আপনালি�লক প্রায়ই ভ্রমণ ক�লত িয়, তলব পনু�ায় একহত্রত িবা� আলগ হকভালব আপনা�া আপনালি� য�ৌনস্াস্্য 
�ক্া ক�লবন যসহবষলয় কো ব�নু।

∙∙  ঝতু ঁহি এবং হিভাছব হন�াপ� য�ৌনসঙ্ম ি�া �ায় যস সম্পছি্গ আ�ও জানুন। য� সব মানুষ এসহিআই, হকভালব এগুল�া 
ছডায়, এবং স্ালস্্য� উপ� এগুল�া� িীঘমে যময়ািী প্রভাব সম্পলকমে যতমন যবশী জালন না, তা�া অহন�াপি য�ৌনসঙ্গম 
ক�া� সালে সংহলিটি ঝুঁহক সম্পলকমে বঝুলত পাল� না। এহবষলয় তে্য হন�াপি য�ৌন িিমো ক�া� হবষলয় তালি�লক উপ�হধি 
ক�ালত আপনালক সািা�্য ক�লব। 

আজকে আপনাকের েু’জকনরই 
বচবেৎসা েরা হকব এবং 

তারপর আমরা নতুন সংক্রমণ 
সরাকের ববষক়ে েথা ব�ব।
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প্হতছ�াধ হিছসছব হচহিৎসা
যবশী�ভাগ এসহিআই হিহকৎসা� মাধ্যলম হন�াময় ক�া �ায়, হবলশষভালব �হি ততক্ণাৎ হিহকৎসা শুরু ক�া �ায়। একহি 
এসহিআই োকা এইিআইহভ বা অন্যান্য এসহিআই-এ� সংক্রমণ িওয়া� সম্ভবনা বাহডলয় যতাল�, হকনু্ হিহকৎসা� প� 
সাধা�ণতঃ মানুষ অন্যলি� মলধ্য এসহিআই ছডালত পাল� না।

ততক্োৎ হচহিৎসা িরুন। স্াস্্য কমমেী�া তালি� জনলগাষ্ীলক যিলন ও জালন য�, য� ব্যহতিহি এসহিআই-এ� জন্য সািা�্য 
যপলত এখালন এলসহছল�া যস আ�ও পহ�ি�মো যপলত এখালন য��ত আসলব হকনা। এই তে্যই যকান হিহকৎসা বা একাহধক 
হিহকৎসা হিলয় শুরু ক�া� হবষয়হি হসধিান্ হনলত তালি�লক সািা�্য ক�লব। 

সঙ্গীছ�� হচহিৎসা িরুন। ব্যহতিহি �খন জানলত পা�লব য� তা� এসহিআই আলছ তখন তা�া �ালি� সালে সঙ্গম কল�লছ 
তালি� প�ীক্া ক�া� ও হিহকৎসা গ্রিণ ক�া� প্রলয়াজন িলব। আপনা� পবূমেতন সঙ্গী� সালে কো ব�া �হি কহিন িয় তলব 
স্াস্্য কমমেী�া এবং এসহিআই কা�মেক্রমগুল�া যসই ব্যহতিলি� সালে য�াগাল�াগ ক�লত পাল� �ালত তা�া প�ীক্া কল�। 
আপহন �হি হন�াপলি আপনা� পবূমেতন সঙ্গীলি� সালে কো ব�লত পাল�ন, তলব তা�া প�ীক্া কল� হিহকৎসা� প� ভা� 
িলয় না ওিা প�মেন্ সক� প্রকা� য�ৌন সংস্পশমে এহডলয় য�লত তালি�লক ঐক্যমলত হনলয় আসুন। 

গভ্গবতগী না�গীছি দ্রুত হচহিৎসা ি�ছে সংক্রমণহি এবং য� সমস্যা এহি সহৃটি ক�লত পাল� তা সন্ালন� মলধ্য বাহিত িওয়া 
(পষৃ্া ২০ যিখনু) য�াধ ক�া �ায়।

যিান যিান এসহিআই-এ� জন্ প্হতছ�াধি ঔষধ
যপাটি এসিলপাজা� যপ্রাহ��্যাহসিস (হপইহপ) িল�া এইিআইহভ� হিহকৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ ব্যবিা� ক�া� একহি উপায়, 
�ালক এহনিল�লরিাভাই�া� হিহকৎসা ব�া িয়, �ালত একজন ব্যহতি এইিআইহভ-এ� দ্া�া সংক্রাহমত িলত না পাল�। 
একজন ব্যহতি �খন এইিআইহভ� সংস্পলশমে আলস (উিাি�ণস্রূপ, ধষমেলণ� �ল� বা কনডম ছাডা য�ৌনহক্রয়া ক�া� 
কা�লণ) তখন ৩ হিলন� মলধ্য �ত তাডাতাহড সম্ভব এইিআইহভ ঔষধ গ্রিণ ক�ল� এইিআইহভ িওয়া য�াধ ক�া �ায়। 
�খন এইিআইহভ যনই এমন যকান ব্যহতি এইিআইহভ িওয়া য�াধ ক�ালত প্রহতহিন এইিআইহভ ঔষধ হনলত োলক তখন 
তালক হপ্র-এসিলপাজা� যপ্রাহ��্যাহসিস (হপআ�ইহপ) ব�া িয়। আ�ও তলে্য� জন্য এইিআইহভ এবং এইডস (সংকহ�ত 
িলছে) অধ্যায়হি যিখনু। 

যিপািাইহিস হব িীকা এবং যিপািাইহিস হব ইহম্য়নু য্াবাহ�ন (এইিহবআইহজ) এ� পণূমে ক্রম সংস্পলশমে আসা� প� �ত 
তাডাতাহড সম্ভব শুরু ক�ল� যিপািাইহিস হব সংক্রমণ য�াধ ক�া �ায়। 

এসহিআই সনাক্তি�ে, প�গীক্া ি�া, ও হচহিৎসা িা�্গক্রম সব জায়গায় অন্ভূ্গক্ত
�খন স্াস্্য যকন্দগুল�া পহ�বা� পহ�কল্পনা যসবা, গভমেধা�ণ প�ীক্া, এবং অন্যান্য স্াস্্য যসবা� অংশ হিলসলব এসহিআই-
এ� প�ীক্া ও হিহকৎসা প্রিান কল� তখন প�ীক্া ও হিহকৎসা সকল�� জন্য আ�ও সিজ�ভ্য িয়। সকল� হবলশষ কল� 
তরুণলি� প্রলবশগম্য, সংগহতপণূমে, এবং সম্ানজনক যসবা� প্রলয়াজন আলছ। হবি্যা�লয় স্ায়ী হক্হনক বা সডক যম�া, 
শুঁহডখানা, নাি্যশা�া বা অন্য য� যকান জায়গায় য�খালন হনয়হমত স্াস্্য যসবা পায় না এমন মানুলষ� সন্ধান পাওয়া �ায়, 
যসখালন প�ীক্া� ব্যবস্া ও প�ামশমে যিবা� জন্য হবলশষ আলয়াজন ক�া। মানুষ য�খালন ইলতামলধ্যই �াওয়া আসা কল� 
যসই জায়গাগুল�াই এসহিআই এবং এ� যসবা সম্পলকমে তে্য আনা� জন্য ভা� জায়গা। 
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এসহিআই প্হতছ�াধ ও পহ�চ�্গায় স্াস্্ িম্গগী�া হিভাছব উন্নহত ি�ছত পাছ�
য�ৌন হবষছয় িথা বো হিভাছব স্াভাহবি তা য�খান। �হি তালি� জনলনন্দীলয় হকছু িলয়লছ বল� মলন িয় তলব প্রলত্যলকই 
দুহচিন্া কল�। এবং মানুষ প্রায়ই সািা�্য িাইলত ভয় পায়, হবলশষত সমস্যাহি �হি য�ৌনসঙ্গম ক�া হবষয়ক িয়। তালি� 
সালে ভা� আি�ণ করুন তলব তা�া য� আপনা� কালছ এলসলছ যসহবষলয় তা�া আস্স্ত যবাধ ক�লব এবং �হজ্জত অনুভব 
ক�লব না। আপনা� ইহতবািক আি�ণ ব্যহতিহিলকই শুধ ুসািা�্য কল� না হকনু্ অন্যান্য �া�া তালি� সম্পলকমে মানুলষ� 
খা�াপ ধা�ণা িবা� ভলয় প�ীক্া বা হিহকৎসা না ক�লত আসা ব্যহতিলি�ও সািা�্য ক�লব। 

স্াস্্ তথ্ ব্হক্তগত। �খন একজন ব্যহতি আপনা� কালছ সািাল�্য� জন্য আলস তখন তা�া আপনালক �া বল� তা 
হনলজ� মলধ্যই �াখনু। তা �হি না কল�ন তলব, তা�া িয়লতা হিহকৎসা� জন্য স্াস্্য ব্যবস্া� হিলক আ� হ�ল�ও তাকালব 
না। 

সমাল�ািনা ক�ল� হন�াময় িয় না। প্রলনে� সহিক জবাব হিন, প্রলয়াজনীয় প�ীক্া ও ঔষলধ� সালে সালে এগুল�াও 
সািা�্য ক�া সবলেলক ভা� উপায়। আপহন �হি এসহিআই-এ� হিহকৎসা ক�লত না পাল�ন তলব কাছাকাহছ স্ল্প খ�লি� 
যসবা যখাঁজায় সািা�্য করুন। 

মানুছষ� য�ৌনতাছি সম্ান িরুন। মলন �াখলবন, য� ব্যহতিলক 
আপহন সািা�্য ক�লছন যস �হি আপনালক নাও বল� তা�প�ও 
যস সমকামী, বা উভকামী িলত পাল�। আপহন একজন পরুুষ বা 
একজন না�ীলক য�ৌনসঙ্গী হিলসলব অন্ভুমেতি ক�লত পাল� এমন 
শব্দ খুঁজলত পাল�ন। এছাডাও হিজডালি�লক স্াগত জানান 
এবং তা�া হনলজলি�লক পরুুষ, না�ী বা তালি� হ�ঙ্গলক অন্য য� 
যকান নালম অহভহিত ক�লত িায় তা� সম্ান করুন। জনলনন্দীয় 
প�ীক্া ক�া� সময় আপহন �হি যিলখন য� তালি� হ�লঙ্গ� সালে 
সংহলিটি শ�ীল�� একহি অংশ যনই তলব আপনা� হবস্ময় প্রকাশ 
ক�লবন না। ব্যহতিহি� অবস্া� পহ�বতমেলন� ব্যবস্া যনয়া� হবষলয় 
আল�াকপাত করুন, এবং তালি� হ�ঙ্গ সম্পলকমে শুধমুাত্র তখনই কো ব�নু �খন তা�া তালত �াহজ িয়। আপহন �হি স্াস্্য 
সমস্যা�তুি য� যকান কাউলক সািা�্য ক�লত পাল�ন তলব সকল�� স্াস্্যই ভা� িলব। 

তরুেছ�� সািা�্ ি�া। এসহিআই িল�া তরুনলি� জন্য সঙ্কিজনক ও ক্রমবধমেমান সমস্যা, হবলশষভালব তরুণীলি� 
জন্য। তরুণ�া িয়লতা তালি� সমবয়সী যকউ �ালি� ম�ূ্যলবাধ, পহ�কল্পনা, এবং পছন্ একই �কলম� তালি� সালে কো 
ব�লত পছন্ ক�লত পাল�। অলনক সময় তরুণ�া সিায়তা� জন্য তালি� পহ�বাল�� উপ� হনভমে� ক�লত পাল� না। তাই 
আপহন তালি� একহত্রত িবা� জন্য হন�াপি, য�খালন যকউ তালি� সম্পলকমে হকছু ধা�ণা ক�লব না, এবং য�খালন তা�া 
স্াস্্য, য�ৌনহম�ন, য�ৌন স্াস্্য যসবা, এবং তালি� ভাবনাগুল�া সম্পলকমে সহিক তে্য যপলত পাল� এমন জায়গা� ব্যবস্া কল� 
তালি�লক সিায়তা ক�লত পাল�ন। 

প্রলতলক�ই য�ৌন �ক্ণ আলছ। স্াস্্য কমমেী হিলসলব আপনা� কাজ তালি� সম্পলকমে ভ্রান্ ধা�ণা না ক�া বা তালি� হবষলয় 
হসধিান্ না যনয়া ব�ং তালি� ততক্ণাৎ হিহকৎসা ক�া এবং তালি� হনলজলি� জন্য হন�াপি, স্াস্্যক� হবকল্প বাছাই ক�া� 
সামেমেলক সিায়তা ক�া। 
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পহ�ছষবাগুছোছি তরুেছ�� জন্ আ�ও যবেগী সািা�্িা�গী িছ� যতাো:
∙∙  তরুণ�া ইলতামলধ্যই �ায় এমন জায়গা য�মন হবি্যা�য়, 
বাজা�, বা গণলকলন্দ আপনা� পহ�লষবা সিজ�ভ্য ক�া হনহচিত 
করুন। 

∙∙  যশষ দুপলু�, হবলকল� বা সাপ্াহিক ছুহি� হিলন 'শুধমুাত্র 
তরুণলি� জন্য' সময় হনধমো�ণ করুন। 

∙∙  তরুণলি�লক হনহচিত করুন য� স্াস্্যকমমেী�া তালি� সালে 
সম্ানজনক আি�ণ ক�লব এবং এবং তালি� তে্য অন্য কাল�া 
সালে হবহনময় ক�লব না। 

∙∙ তরুণলি�লক সােী প�ামশমেক হিলসলব প্রহশহক্ত করুন। 

∙∙  পহ�লষবা ও কনডম হবনামলূ�্য বা �ত কম ম�ূ্য সম্ভব পাবা� 
ব্যবস্া করুন। 

স্াস্্িম্গগীছ�� প্হেক্ে

আল�ািনা করুন:

৫হি উপালয় আপহন মানুষলক স্াগত অনুভব 
ক�ালত পাল�ন

৫হি উপালয় আপহন একজন ব্যহতি� সমাল�ািনা না 
কল� কো ব�লত পাল�ন 

হক্হনি
�বু হক্হনক ৫ যেলক �াত ৯

স্াস্্য যকন্দ
শহনবা� ৯িা যেলক ৩িা
হন�াপি য�ৌনসঙ্গম সম্পলকমে 

কমমেশা�া
না!

...মালন না!

এসহিআই সম্পলকমে সক� তে্য
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এসহিআই সম্পছি্গ েজ্া ও িেঙ্ক বন্ধ িরুন
িনিম সম্পছি্গ ও হিভাছব এগুছো ব্বিা� ি�ছত িয় যস হবষছয় তথ্ হবহনময় িরুন। যকান যকান স�কা�ী বা যব-
স�কা�ী সংস্া �ালি� প্রলয়াজন যস�কম মানুষলি� মালঝ হবনামলূ�্য কনডম হবত�ণ কল� োলক। পরুুষ ও না�ী� জন্য 
কনডম হকভালব ব্যবিা� ক�লত িয় যসহবষলয় আ�ও তলে্য� জন্য পহ�বা� পহ�কল্পনা� (পষৃ্া ৮) উপ� অধ্যায়হি যিখনু। 

আপনা� জনছগাষ্গী� সাছথ িাজ িরুন। য�ৌন হবষলয় কো ব�নু ও হশক্া হিন। মানুষ 
�খন এসহিআই সম্পলকমে যখা�াখহু�ভালব কো বল� এবং এসহিআই সম্পলকমে তে্য, 
পহ�লষবা এবং কনডম আ� যসই সালে সালে সনাতিক�ণ প�ীক্া ও হিহকৎসায় তালি� 
প্রলবশগম্যতা োলক তখন তালি� এসহিআই য�াধ ক�লত পা�া� সম্ভাবনা অলনক যবশী। 
যিসলপহ�য়ালন� না�ী� জন্য স্াস্্য কমমেকাণ্ড পসু্তলক য�ৌনস্াস্্য সম্পলকমে কলোপকেন শুরু 
ক�া ও এহবষয়ক সমস্যা� সমাধান ক�া� অলনক কা�মেক্রম এবং ধা�ণা যিয়া িলয়লছ। 

য�খালন য�ৌনকমমে �জ্জাজনক বল� মানুষলক হশখালনা িয়, যসখালন এসহিআই-এ� জন্য সািাল�্য� সন্ধান ক�া অলনক 
কহিন। �হি একই হ�লঙ্গ� সম্পকমে�তুি ব্যহতিলি� (২জন পরুুষ, বা ২জন না�ী� মলধ্য সম্পকমে) হবরুলধি তবষম্য ক�া িয় বা 
তালি�লক অন্�াল� �াখা িয় তলব তালি� সঙ্গীলি� সালে হন�াপি য�ৌনকমমে, প�ীক্া, বা একজন স্াস্্যকমমেী� সালে যিখা 
ক�া� হবষলয় কো ব�া মানুলষ� পলক্ কহিন িলব। 

য�ৌন কমমেী, মািক প্রহবটি কল� এমন ব্যহতি, গাঢ় ত্বক, বা 'নীিু' য্ণী বা জালত� হবরুলধি ক�ঙ্ক বা তবষলম্য� �ল� 
এসহিআই য�াধ ক�া একহি জনলগাষ্ী� জন্য অলনক কহিন িলয় পল�। 

স্াস্্য যকন্দগুল�া সক� প্রাপ্বয়স্ক ও �বুক-�বুতীলি� জন্য হনয়হমত স্াস্্য পহ�ি�মো� একহি অংশ হিলসলব সনাতিক�ণ 
প�ীক্া এবং হিহকৎসা প্রিান কল� এসহিআই োকা� ক�ঙ্ক হ্াস ক�লত পাল�। এসহিআই-এ� প�ীক্া� হবষলয় মানুষ 
তখনই স্াছেন্লবাধ ক�লব �খন তালি� সালে সম্ান ও যগাপনীয়তা� সালে আি�ণ ক�া িলব। 

িীঘমে যময়ালি, ন্যা�্যতম সামাহজক ও অেমেমনহতক অবস্া� জন্য �ডাই ক�া� মাধ্যলম এসহিআই সবলেলক ভা�ভালব 
য�াধ ক�া �ায়। �খন কাজ যখাঁজা� জন্য পহ�বা�গুল�া� আ�ািা িবা� প্রলয়াজন যনই, �খন মানুলষ� খাবা�, বাসস্ান বা 
অলেমে সংগ্রলি� জন্য তালি� যিি বাহনজ্য ক�া� প্রলয়াজন িলব না, এবং �খন তরুণলি� হশক্া ও ভহবষ্যলত প্রলবশগম্যতা 
োকলব, তখন য�ৌনবাহিত য�ালগ� সংখ্যা কলম �ালব। 

কনডম
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য�ৌনবাহিত য�াগ: ঔষধ
জীবাণনুাশক দ্া�া যবশী�ভাগ এসহিআই-এ� স�� হিহকৎসা ক�া �ায়। ছত্রাক-য�াধী ঔষধ ও ব্যো প্রশমনকা�ী ঔষধও ব্যবিা� ক�া 
িয়। �হিও হন�াময় ক�া �ায় না, তবওু এইিআইহভ এবং হবসপমে ঔষধ দ্া�া হনয়ন্ত্রণ ক�া �ায় �া আপনালক ভা� অনুভব ক�লত ও 
স্াস্্যবান োকলত সািা�্য ক�লব। এইিআইহভ� ঔষলধ� হবষলয় আ�ও জানা� জন্য এইিআইহভ ও এইডস (সংকহ�ত িলছে) অধ্যায়হি 
যিখনু।

এসহিআই-এ� ঔষধ তখনই কাজ কল� �খন আপহন সব ঔষধ ব্যবস্াপত্র অনু�ায়ী গ্রিণ কল�ন। এমনহক আপনা� �ক্ণগুল�া 
িল� যগল�ও, আপহন হন�াময় �াভ ক�লবন না �হি সক� ঔষধই কাজ ক�া� সময় না পায়। ঔষধগুল�া যনয়া� প� ৩ হিলন� মলধ্য 
�ক্ণগুল�া িল� �াওয়া শুরু না িল� একজন স্াস্্যকমমেীলক যিখনু। ব্যো বা য�ানী স্াব অন্য আ� একহি সমস্যা� কা�লণ িলত পাল�, 
অেবা আপনা� একহি হভন্ন ঔষধ যনবা� প্রলয়াজন িলত পাল�। 

�ক্ণীয়: এখালন যিয়া সক� মাত্রা প্রাপ্বয়স্ক এবং ১২ বছল�� যবশী বলয়সী হশশুলি� জন্য। 

জগীবােতুনােি
জীবাণনুাশক ঔষধ জীবণ ুদ্া�া সটৃি সংক্রমলণ� হবরুলধি �ডাই কল�। হভন্ন হভন্ন জীবাণনুাশক হভন্ন হভন্ন জীবাণ�ু সালে �ডাই কল�। 
য� সমস্ত জীবাণনুাশক একই �কলম� �াসায়হনক কািালমা দ্া�া তত�ী যসগুল�ালক একই পহ�বা�ভূতি বল� ব�া িয়। জীবাণনুাশলক� 
পহ�বা� সম্পলকমে জানা গুরুত্বপণূমে কা�ণ:
1.  একই পহ�বাল�� জীবাণনুাশক প্রায়শই একই সমস্যা� সমাধান ক�লত পাল�। তা� মালন িল�া আপহন কখনও কখনও একই  

পহ�বা�ভূতি হভন্ন ঔষধ ব্যবিা� ক�লত পা�লবন। 
2.  আপনা� �হি জীবাণনুাশলক এ্যা�াহজমে োলক তলব আপনা� িয়লতা জীবাণনুাশলক� একই পহ�বাল�� অন্য সিস্যলি� যক্লত্রও 

এ্যা�াহজমে োকলব। এ� মালন যিা� য� আপনা� শুধ ুএকহি হভন্ন ঔষধই হনলত িলব তা নয়, ব�ং একহি হভন্ন পহ�বা� যেলকও ঔষধ 
হনলত িলব। 

জীবাণনুাশকগুল�া এলি� পণূমেলময়ািী মাত্রায় হিলত িলব। আপহন �হি ভা� যবাধ কল�নও, সমলয়� আলগই ঔষধ যনয়া বন্ধ ক�ল� 
সংক্রমণহি এমন একহি আকাল� আবা�ও হ�ল� আসলত পাল� �া োমালনা আ�ও যবশী কহিন িলব। �াইলিাক �হি জীবাণনুাশক যেলক 
ঘন ঘন ডাইহ�য়া বা সা�া যিলি দ্রুত ছহডলয় �াওয়া িু�কাহন�তুি �ুসকুহড� মলতা যকান সঙ্কিজনক পাশমেপ্রহতহক্রয়া যিখা �ায় তলব 
আপনা� জীবাণনুাশক ব্যবিা� ক�া বন্ধ ক�া� প্রলয়াজন িলত পাল�। হসধিান্ যনয়ায় সািা�্য ক�লত, শীঘ্রই একজন স্াস্্য কমমেী� সালে 
কো ব�নু।
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এমক্সিক্িক্িন
এমহসিহসহ�ন যপহনহসহ�ন পহ�বাল�� একহি জীবাণনুাশক �া এসহিআই এবং অন্যান্য সংক্রমলণ� হিহকৎসা ক�লত ব্যবিা� ক�া িয়। 
ঔষলধ� প্রহতল�াধীতা সটৃি িওয়ায় এগুল�া এখন আলগ� তু�নায় অলনক কম উপকা�ী।

পার্্গপ্হতহক্রয়া 
এমহসিহসহ�ন ডাইহ�য়া, �ুসকুহড, বহম বহম ভাব, বা বহম� সহৃটি ক�লত পাল�। এ� কা�লণ না�ীলি� ঈটি-এ� সংক্রমণ বা হশশুলি� 
যনংহি প�া যেলক �ুসকুহড� সহৃটি িলত পাল�। 

গুরুত্বপেূ্গ !

যপহনহসহ�ন পহ�বাল�� ঔষলধ এ্যা�াহজমে োকল� ব্যবিা� ক�লবন না। 

আপহন �হি ৩ হিলন� মলধ্য ভা� িলত শুরু না কল�ন তলব আপনা� িয়লতা একহি হভন্ন ঔষধ প্রলয়াজন িলব। 

হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয় 

খাবাল�� সালে হনন। 

ক্্াহমহিয়া� যক্ছরে: 

�  হিলন ৩ বা� ৭ হিলন� জন্য মলুখ ৫০০ হমগ্রা হিন। ক্্যাহমহডয়া� হিহকৎসা� জন্য এ্যহজলরিামাইহসন বা ডহসিসাইহক্ন পাওয়া যগল� 
এমহসিহসহ�ন ব্যবিা� ক�লবন না। 

য্ােগী� প্�ািজহনত য�াগ (হপআইহি)-এ� জন্: 

�  হিলন ৩ বা� ১৪ হিলন� জন্য মলুখ ৫০০ হমগ্রা হিন (এছাডাও হপআইহড-এ� হিহকৎসায় ক্যা�হরিয়ালসিান বা যস্পহটিলনামাইহসন হিন, 
পষৃ্া ৪৩ যিখনু)। নীলি� যকানহিই না পাওয়া যগল� হপআইহড-এ� হিহকৎসায় এমহসিহসহ�ন ব্যবিা� করুন: এ্যহজলরিামাইহসন, 
ডহসিসাইহক্ন, বা এহ�লরিামাইহসন। 

এ্যক্িথ্রোমরোইক্িন
এ্যহজলরিামাইহসন ম্যালক্রা�াইড পহ�বাল�� একহি জীবাণনুাশক �া অলনক এসহিআই-এ� হিহকৎসায় ব্যবিা� ক�া িয়। এহি গভমোবস্ায় 
এবং স্তনপান ক�ালনা� সময় হন�াপি।

পার্্গপ্হতহক্রয়া 
এ্যহজলরিামাইহসন ডাইহ�য়া, বহম বহম ভাব, বহম, এবং ত�লপলি� ব্যো� সহৃটি ক�লত পাল�। 

গুরুত্বপেূ্গ !

আপনা� �হি এহ�লরিামাইহসন বা ম্যালক্রা�াইড পহ�বাল�� অন্য যকান জীবাণনুাশকলক এ্যা�াহজমে োলক তলব এই জীবাণনুাশকহি 
ব্যবিা� ক�লবন না। 

হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয় 

গছনাহ�য়া, ক্্াহমহিয়া, বা স্ানক্রছয়ি: 

�  মাত্র ১ বা�  ১ গ্রাম (১০০০ হমগ্রা) ঔষধ  মলুখ খাওয়ান। (গলনাহ�য়া� হিহকৎসা� জন্য ক্যা�হরিয়ালসিান বা অন্যান্য ঔষধ ব্যবিা� 
করুন, পষৃ্া ৪২ যিখনু।) 

য্ােগী� প্�ািজহনত য�াগ (হপআইহি)-এ� জন্: 

�  একহি একক মাত্রা হিলসলব ১ গ্রাম (১০০০ হমগ্রা) মলুখ খাওয়ান। এক সপ্াি প� এ� ২য় মাত্রাহি হিন। (হপআইহড� হিহকৎসা 
ক�লত, ক্যা�হরিয়ালসিান অেবা যস্পহটিলনামাইহসনও ব্যবিা� করুন, পষৃ্া ৪৩ যিখনু।) 
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বেঞ্রোথরোইন বেক্নক্িক্িন
যবঞ্াোইন যপহনহসহ�ন যপহনহসহ�ন পহ�বাল�� একহি একহি িীঘমে-সহক্রয় জীবাণনুাশক �া হসহ�হ�স ও স্যানক্রলয়ড-এ� হিহকৎসা 
ক�লত ব্যবিা� ক�া িয়। এহি সবমেিাই যপশীলত ইলঞ্কশান আকাল� যিয়া িয়। 

গুরুত্বপেূ্গ !

আপনা� �হি যপহনহসহ�ন পহ�বাল�� ঔষলধ এ্যা�াহজমে োলক তলব এহি যনলবন না। আপহন �খনই যপহনহসহ�ন প্রহবটি ক�ালছেন তখনই 
িালত� কালছ এহপলনহ�হ�ন �াখনু। এ্যা�াহজমে� প্রহতহক্রয়া ও এ্যা�াহজমে� অহভঘালত� হিলক যখয়া� �াখনু �া ৩০ হমহনলি� মলধ্যই শুরু 
িলয় য�লত পাল�। 

হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয় 

প্রহবটি ক�া� সময় এহি �ন্ত্রণািায়ক িলত পাল�। আপহন �হি জালনন তলব এ� সালে ১% হ�লডালকইন ব্যবিা� ক�লত পাল�ন। 

হসহ�হেছস� জন্: 

�  �হি ঘা, বা যিলি �ুসকুহড বা হসহ�হ�লস� প্রােহমক ধালপ� অন্যান্য �ক্ণ যিখা �ায় তলব হসহ�হ�স, শুধ ু১ বা�  ২৪ �ক্ একক 
যপশীলত প্রহবটি ক�ান। য� ব্যহতি� যকান হসহ�হ�স যনই বল� প�ীক্া� �� পাওয়া যগলছ এবং তা�প� এক বছল�� কম সমলয়� 
মলধ্য আ� একহি প�ীক্ায় হসহ�হ�স আলছ বল� পাওয়া যগলছ তালি� জন্যও এই মাত্রাহি প্রলয়াজন। 

�হি এমন িয় য� ব্যহতিহি� এক বছল�� যবশী সময় ধল� হসহ�হ�স �লয়লছ বা অলনক বছ� হসহ�হ�স োকা� কা�লণ মানহসক বা 
অন্যান্য সমস্যা� যিখা হিলয়লছ তলব মাত্র একহি মাত্রাই �লেটি িলব না। �খন একহি প�ীক্ায় হসহ�হ�স যিখা �ায় এবং সংক্রমণহি� 
কমপলক্ ২ বছ� বা তা� যবহশ সময় ধল� োকা� সম্ভাবনা োলক তলব ৩ সপ্ালি� জন্য প্রহত সপ্ালি যপশীলত ২৪ �ক্ একক প্রহবটি 
ক�ান। ব্যহতিহিলক সহিক প�ীক্া ক�লত ও একজন অহভজ্ঞতাসম্পন্ন স্াস্্য কমমেী� দ্া�া হিহকৎসা গ্রিণ ক�লত পা�ায় সািা�্য করুন। 

বিক্িক্সিম
যসহ�হসিম যস�াল�ালস্পাহ�ন পহ�বাল�� একহি জীবাণনুাশক, �া গলনাহ�য়াসি আ�ও অলনক সংক্রমলণ� হিহকৎসা ক�লত ব্যবিা� ক�া 
িয়।  

পার্্গপ্হতহক্রয়া 
যসহ�হসিম যপি খা�াপ, ডাইহ�য়া এবং মাো ব্যো ঘিালত পাল�।  

গুরুত্বপেূ্গ !

আপনা� �হি যস�াল�ালস্পাহ�ন পহ�বাল�� ঔষলধ এ্যা�াহজমে োলক তলব এহি যনলবন না। এ্যা�াহজমে� প্রহতহক্রয়া� হিলক �ক্্য �াখনু। 
�খনই জীবাণনুাশক প্রহবটি ক�লবন সবমেিাই এ্যা�াহজমে� প্রহতহক্রয়া ও অহভঘালত� হিহকৎসা ক�া� জন্য প্রস্তুত োকুন। 

য� সমস্ত ব্যহতিলি� �কৃলত� সমস্যা আলছ তালি� যসহ�হসিম যনবা� সময় সতকমে োকা উহিত।  

হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয় 

গছনাহ�য়া� জন্: 

�  ৪০০ হমগ্রা মাত্র ১ বা� মলুখ খাওয়ান (গলনাহ�য়া� হিহকৎসা ক�লত এ্যহজলরিামাইহসন বা অন্য ঔষধ হিন, পষৃ্া ৪২ যিখনু।)
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ক্যরোিক্রিযরোথসিরোন
ক্যা�হরিয়ালসিান যস�াল�ালস্পাহ�ন পহ�বাল�� একহি জীবাণনুাশক �া যপশী বা হশ�ায় প্রহবটি ক�া িয়। গলনাহ�য়া এবং য্াণী� 
প্রিািজহনত য�াগ (হপআইহড)সি অলনক সংক্রমলণ� জন্যই এহি ব্যবিা� ক�া িয়। 

গুরুত্বপেূ্গ !

যস�াল�ালস্পাহ�ন পহ�বাল�� ঔষলধ �হি আপনা� এ্যা�াহজমে োলক তলব এহি ব্যবিা� ক�লবন না। এ্যা�াহজমে� প্রহতহক্রয়া� হিলক যখয়া� 
�াখনু। �খনই জীবাণনুাশক প্রহবটি ক�লবন সবমেিাই এ্যা�াহজমে� প্রহতহক্রয়া ও অহভঘালত� হিহকৎসা ক�া� জন্য প্রস্তুত োকুন। 

হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয় 

প্রহবটি ক�া� সময় এহি �ন্ত্রণািায়ক িলত পাল�। আপহন �হি জালনন তলব এ� সালে ১% হ�লডালকইন ব্যবিা� ক�লত পাল�ন। 

প্াপ্তবয়স্কছ�� যক্ছরে গছনাহ�য়া:

�  যপশীলত ২৫০ হমগ্রা ১ বা� মাত্র প্রহবটি করুন। (গলনাহ�য়া� হিহকৎসা ক�লত, এ্যহজলরিামাইহসন বা অন্যান্য ঔষধ ব্যবিা� করুন, 
পষৃ্া ৪২ যিখনু।)

য্ােগী� প্�ািজহনত য�াগ (হপআইহি)-এ� জন্:

�  যপশীলত ২৫০ হমগ্রা ১ বা� মাত্র প্রহবটি করুন। (হপআইহড� হিহকৎসা ক�লত ডহসিসাইহক্ন বা অন্য একহি ঔষধ হিন, পষৃ্া ৪৩ 
যিখনু।)

স্ানক্রছয়ি-এ� জন্:

�  যপশীলত ২৫০ হমগ্রা ১ বা� মাত্র প্রহবটি করুন 

ক্িথ্রোথ্রোসিরোক্িন
হসলপ্রাল্াসিাহসন কুইলনাল�ান পহ�বাল�� একহি জীবাণনুাশক �া স্যানক্রলয়ডসি অন্যন্য হবহভন্ন সংক্রমলণ� জন্য ব্যবিা� ক�া িয়।  

পার্্গপ্হতহক্রয়া 
হসলপ্রাল্াসিাহসন বহম বহম ভাব, ডাইহ�য়া, বহম বা মাোব্যো� কা�ণ ঘিালত পাল�।  

গুরুত্বপেূ্গ !

আপহন �হি গভমেবতী যিান, বলুক� দুধ খাওয়ান বা ১৬ বছল�� নীলি বয়স িয় তলব এহি যনলবন না। 

দুগ্ধজাত দ্রলব্য� সালে গ্রিণ ক�লবন না।  

হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয় 

এই ঔষধ যনবা� প� এক ্াস জ� পান করুন।  

স্ানক্রছয়ি-এ� জন্: 

�  মলুখ ৫০০ হমগ্রা, হিলন ২ বা� ৩ হিলন� জন্য। ব্যহতি� �হি এইিআইহভও োলক তলব ৭ হিলন� জন্য হিন।  
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ক্লিন্রোমরোইক্িন
হক্নডামাইহসন একহি জীবাণনুাশক �া ব্যালটিহ�য়া� ভ্যাজাইলনাহসসসি হবহভন্ন সংক্রমলণ� জন্য ব্যবিা� ক�া িয়। 

পার্্গপ্হতহক্রয়া 
হক্নডামাইহসন ব্যবিাল�� কলয়ক সপ্ালি� মলধ্য গা গু�ালনা, বহম, এবং ডাইহ�য়া� সহৃটি িলত পাল�। আপনা� �হি ত্বলক �ুসকুহড ওলি 
তলব এহি ব্যবিা� ক�া এহডলয় ি�নু এবং একজন স্াস্্য কমমেী যিখান। 

গুরুত্বপেূ্গ !

আপহন �হি বলুক� দুধ খাওয়ান এবং এই ঔষধ আপনা� হশশু� ডাইহ�য়া� কা�ণ িয় তলব তা ব্যবিা� ক�া ততক্ণাৎ বন্ধ করুন। 

৩০ হিলন� যবশী সমলয়� জন্য ব্যবিা� ক�ল� ছত্রালক� সংক্রমণ (রিাস) এবং ঈটি-এ� সংক্রমণ িলত পাল�, বকৃ্ক বা �কৃলত� 
সমস্যা�তুি ব্যহতিলি� ক্হত ক�লত পাল�। য�ানীপলে ব্যবিা� ক�া� ম�ম ব্যবিা� ক�া� ৩ হিন প�মেন্ কনডমলক দুবমে� কল� তু�লত 
পাল�। 

হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয়  

এহি মলুখ খাবা� ক্যাপসু� বা ম�ম উভয় আকাল�ই পাওয়া �ায়। 

ব্াছটেহ�য়াে ভ্াজাইছনাহসস এ� জন্: 

�  মলুখ ৩০০ হমগ্রা হিলন ২ বা� ৭ হিলন� জন্য হিন 
বা 
৫ গ্রাম ২% ম�ম (১ প্রল�পক পণূমে) য�ানীপলে� হভত� হিলক ৭ হিলন� জন্য প্রহত �ালত প্রলবশ ক�ান

ডক্সিিরোইক্লিন
ডহসিসাইহক্ন য্টরিাসাইহক্ন পহ�বাল�� একহি জীবাণনুাশক �া অলনক হভন্ন ধ�লন� এসহিআই-এ� হিহকৎসা ক�লত ব্যবিা� ক�া িয়। 
এহি য্টরিাসাইহক্ন-এ� পহ�বলতমে ব্যবিা� ক�া �ায় এবং এহি ব্যবিা� ক�া সিজ কা�ণ এহি প্রহতহিন কম সংখ্যক বা� ব্যবিা� ক�লত 
িয়। 

পার্্গপ্হতহক্রয়া 
ডহসিসাইহক্ন ডাইহ�য়া বা যপি খা�াপ সহৃটি ক�লত পাল�। যকান যকান ব্যহতি িীঘমে সময় য�ালি োকল� ত্বলক �ুসকুহড যিখা হিলত 
পাল�। 

গুরুত্বপেূ্গ !

যিরিাসাইহক্ন পহ�বাল�� জীবাণনুাশলক এ্যা�াহজমে োকল� এহি ব্যবিা� ক�লবন না।  

গভমেবতী িল� ডহসিসাইহক্ন যনলবন না এবং �হি বলুক� দুধ পান ক�ান তলব এহি এহডলয় �াওয়া� যিটিা করুন। 

হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয় 

এহি যনবা� ২ ঘনিা আলগ ও পল� দুধ, য�ৌিসমধৃি বহড, এবং এ্যানিাহসড এহডলয় ি�নু। শুলয় প�া� হিক আলগ যনলবন না। বহড যনবা� 
সময় বলস োকুন এবং ঔষধহি যগ�া� কা�লণ য� জ্া�াতলন� সহৃটি িলত পাল� তা য�াধ ক�া� জন্য প্রিু� পহ�মালণ জ� পান করুন।
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গছনাহ�য়া বা ক্্াহমহিয়া� জন্:

�  ১০০ হমগ্রা হিলন ২বা� ৭ হিলন� জন্য হিন (এহি ক্্যাহমহডয়া� হিহকৎসা ক�লব হকনু্ গলনাহ�য়া� হিহকৎসা ক�লত একহি অহতহ�তি 
ঔষলধ� প্রলয়াজন িলব, পষৃ্া ৪২ যিখনু)। 

প্াথহমি প�্গাছয়� হসহ�হেছস� জন্:

�  ১০০ হমগ্রা মলুখ খাওয়ান, হিলন ২ বা� কল� ১৪ হিলন� জন্য। �হি না এহি পাওয়া �ায় বা ব্যহতিহি� যপহনহসহ�লন এ্যা�াহজমে োলক 
তলব হসহ�হ�লস� জন্য যবঞ্াোইন যপহনহসহ�ন ব্যবিা� ক�া ভা�। 

য্ােগী� প্�ািজহনত য�াগ (হপআইহি)-এ� জন্:

�  ১০০ হমগ্রা মলুখ হিন, হিলন ২ বা� কল� ১৪ হিলন� জন্য। (হপআইহড-এ� হিহকৎসা ক�লত, ক্যা�হরিয়ালসিান অেবা 
যস্পহটিলনামাইহসনও হিন পষৃ্া ৪৩ যিখনু।)

এক্িথ্রোমরোইক্িন
এহ�লরিামাইহসন ম্যালক্রা�াইড পহ�বাল�� একহি জীবাণনুাশক �া যকান যকান এসহিআইসি অলনক সংক্রমলণ� হিহকৎসায় ব্যবিা� 
ক�া িয়। গভমেবতী অবস্ায় এহি ব্যবিা� ক�া হন�াপি এবং ব্যাপকভালব পাওয়া �ায় হকনু্ যবশী�ভাগ এসহিআই-এ� যক্লত্র এহি 
অন্যান্য জীবাণনুাশলক� মলতা এলতািা কা�মেকা�ী নয়। 

পার্্গপ্হতহক্রয়া 
এহ�লরিামাইহসন িয়লতা যপি খা�াপ বা বহম বহম ভাব, বহম, এবং ডাইহ�য়া� কা�ণ ঘিালত পাল�।  

গুরুত্বপেূ্গ !

ম্যালক্রা�াইড পহ�বাল�� জীবাণনুাশলক এ্যা�াহজমে োকল� এহি ব্যবিা� ক�লবন না। 

হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয় 

এহ�লরিামাইহসন সবলেলক ভা� কাজ কল� �হি খাওয়া� ১ ঘনিা আলগ বা ২ ঘনিা পল� যনয়া িয়। এহি �হি আপনা� যপলি অহতহ�তি 
সমস্যা� সহৃটি কল� তলব সামান্য খাবাল�� সালে তা গ্রিণ করুন। এগুল�ালক ভাঙ্গলবন না কা�ণ এহি অলন্ত্র� মলধ্য কাজ শুরু ক�া� পবূমে 
প�মেন্ শহতিশা�ী উি��স যেলক �ক্া ক�া জন্য একহি আব�ণ হিলয় ঢাকা। 

ক্্াহমহিয়া� জন্:

� মলুখ ৫০০ হমগ্রা, হিলন ৪ বা� ৭ হিলন� জন্য হিন

স্ানক্রছয়ি-এ� জন্:

� মলুখ ৫০০ হমগ্রা, হিলন ৪ বা� ৭ হিলন� জন্য হিন

হসহ�হেস-এ� জন্:

�  মলুখ ৫০০ হমগ্রা, হিলন ৪ বা� ১৫ হিলন� জন্য হিন। এহি না পাওয়া যগল� বা ব্যহতিহি� যপহনহসহ�লন এ্যা�াহজমে না োকল� 
হসহ�হ�লস� জন্য যবঞ্াোইন যপহনহসহ�ন ব্যবিা� ক�া ভা�। অেবা �হি পাওয়া �ায়, তলব ডহসিসাইহক্ন হসহ�হ�স-এ� যক্লত্র 
এহ�লরিামাইহসন যেলক ভা� কাজ ক�লব। 

য্ােগী� প্�ািজহনত য�াগ (হপআইহি): 

�  মলুখ ৫০০ হমগ্রা, হিলন ৪ বা� ১৪ হিলন� জন্য হিন। (হপহআইহড-এ� হিহকৎসা ক�লত ক্যা�হরিয়ালসিান অেবা যস্পহটিলনামাইহসনও 
হিন, পষৃ্া ৪৩ যিখনু।)
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বমথরিরোক্নডরোথিরোি
যমলরিাহনডালজা� ব্যালটিহ�য়া� ভ্যাজাইলনাহসস (হবহভ), হরিলকালমানাস, বা হপআইহড-এ� হিহকৎসা ক�া� জন্য একহি জীবাণনুাশক।

পার্্গপ্হতহক্রয়া 
যমলরিাহনডালজা� মলুখ� মলধ্য একহি ধাতব স্াি, গাঢ় মতূ্র, যপি খা�াপ বা বহম বহম ভাব, এবং মাো ব্যাো� সহৃটি ক�লত পল�।  

গুরুত্বপেূ্গ !

আপনা� �হি কাম�া (পীত নয়ন) বা অন্যান্য �কৃলত� সমস্যা োলক তলব এই ঔষধহি যনলবন না। 

আপহন �হি অসাড অনুভব কল�ন তলব এহি যনয়া বন্ধ করুন।  

আপহন যমলরিাহনডালজা� হনলত োকাকা�ীন যকান মি পান ক�লবন না, এমনহক ১হি হবয়া�ও না। এহি আপনা� গা গু�াহন আ�ও 
বাহডলয় তু�লব। 

হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয় 

এহি য�ানী� মলধ্য স্াপনল�াগ্য বহড আকাল� এবং মলুখ খাওয়া� বহড আকাল� পাওয়া �ায়। 

ব্াছটেহ�য়াে ভ্াজাইছনাহসস বা হরিছিাছমানাস-এ� জন্:

�  মলুখ ২ গ্রাম (২০০০ হমগ্রা) শুধমুাত্র ১ বা� হিন (গভমেবতী না�ীলি� জন্য সুপাহ�শ ক�া িয় না)  
বা  
মলুখ ৪০০ যেলক ৫০০ হমগ্রা, হিলন ২ বা�, ৭ হিলন� জন্য হিন 
বা 
একহি ৫০০ হমগ্রা� স্াপনল�াগ্য ঔষধ য�ানী� গভীল� প্রলবশ ক�ান, ৭ �ালত� জন্য প্রহত �ালত তা করুন

য্ােগী� প্�ািজহনত য�াগ (হপআইহি) এ� জন্:

�  মলুখ ৪০০ যেলক ৫০০ হমগ্রা, হিলন ৩ বা� ১৪ হিলন� জন্য হিন (হপহআইহড-এ� হিহকৎসা ক�লত, ২হি অন্য ঔষধও হিন, পষৃ্া 
৪৩)। 
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বপেক্টিথনরোমরোইক্িন
যস্পহটিলনামাইহসন একহি এ্যাহমলনাসাইহক্ি� জীবাণনুাশক �া হপহআইহড এবং গলনাহ�য়া-� হিহকৎসা ক�লত ব্যবিা� ক�া িয় হকনু্ 
গ�া� গলনাহ�য়া� যক্লত্র এহি যকান কাজ কল� না। এহি যপহনহসহ�ন এবং যস�াল�ালস্পাহ�ন জীবাণনুাশলক এ্যা�াহজমে আলছ এমন 
ব্যহতিলি� জন্য হবলশষভালব উপকা�ী।  

পার্্গপ্হতহক্রয়া 
এহি শীত শীত ভাব, প্রহবটি ক�া� জায়গায় ব্যো বা �া�লি িওয়া, মাো ঘ�ুালনা, এবং বহম বহম ভালব� সহৃটি কল�। 

হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয় 

এহি প্রহবটি ক�ালনা� জন্য ২ গ্রালম� যছাি হশহশলত কল� পাওয়া �ায়।  

গছনাহ�য়া বা য্ােগী� প্�ািজহনত য�াগ (হপআইহি)-এ� জন্:

�  ২ গ্রাম (২০০০ হমগ্রা) যপশীলত শুধমুাত্র ১ বা� প্রহবটি ক�ান। (হপহআইহড-এ� হিহকৎসা ক�লত, ডহসিসাইহক্ন বা অন্য আ�ও একহি 
ঔষধ হিন, পষৃ্া ৪৩ যিখনু।)

বেরিরোিরোইক্লিন
যিরিাসাইহক্ন যিরিাসাইহক্ন পহ�বাল�� একহি জীবাণনুাশক, ক্্যাহমহডয়াসি অলনক সংক্রমলণ� হিহকৎসা ক�ায় ব্যবিা� ক�া িয়। 
ডহসিসাইহক্ন একই সংক্রমলণ� জন্য কাজ কল�, িয়লতা ম�ূ্য কম িলত পাল� এবং যনয়া সিজ। 

পার্্গপ্হতহক্রয়া 
আপহন �হি য�ালি োলকন তলব ত্বলক �ুসকুহড যিখা হিলত পাল�। এহি ডাইহ�য়া বা যপি খা�াপ ক�লত পাল�। 

গুরুত্বপেূ্গ !

যিরিাসাইহক্ন পহ�বাল�� জীবাণনুাশলক এ্যা�াহজমে োকল� এহি গ্রিণ ক�লবন না। 

�হি আপহন গভমেবতী োলকন বা বলুক� দুধ পান ক�ান তলব যিরিাসাইহক্ন ব্যবিা� ক�লবন না। 

হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয় 

এহি গ্রিণ ক�া� ২ ঘনিা আলগ বা পল� দুধ, য�ৌিসমধৃি বহড, এবং এ্যানিাহসড খাওয়া এহডলয় ি�নু। 

ক্্াহমহিয়া� জন্:

� মলুখ ৫০০ হমগ্রা, হিলন ৪ বা� ৭ হিলন� জন্য ব্যবিা� করুন 
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ক্েক্নডরোথিরোি
হিহনডালজা� একহি জীবাণনুাশক, এহি যমলরিাহনডালজাল�� মলতাই, যকান যকান য�ানীপলে� সংক্রমলণ� হিহকৎসা ক�া� জন্য ব্যবিা� 
ক�া িয়।   

পার্্গপ্হতহক্রয়া 
হিহনডালজা� মলুখ� মলধ্য ধাতব একহি স্াি, যপি খা�াপ বা বহম বহম ভাব, বা মাোব্যো সহৃটি কল�। 

গুরুত্বপেূ্গ !

গভমেবতী িল� আপহন এই ঔষধ গ্রিণ ক�লবন না।  

হিহনডালজা� যনয়া� সময় বা যনয়া� প� ৩ হিলন� জন্য যকান মি পান ক�লবন না, এমনহক একহি হবয়া�ও নয়। তািল� আপনা� 
প্রিণ্ড বহম বহম ভাব িলব। 

হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয় 

এই ঔষধ যনয়া� প� এক ্াস জ� পান করুন। 

ব্াছটেহ�য়াে ভ্াজাইছনাহসস বা হরিছিাছমানাস-এ� জন্:

�   ২ গ্রাম (২০০০ হমগ্রা), ১ বা� মাত্র মলুখ খাওয়ান।  
বা 
৫০০ হমগ্রা হিলন ২ বা� ৫ হিলন� জন্য মলুখ খাওয়ান 

হরিলকালমানাস-এ� যক্লত্র, ব্যহতি� সঙ্গী�ও হিহকৎসা করুন হকনু্ ব্যালটিহ�য়াজহনত ভ্যাজাইলনাহসস-এ� যক্লত্র তা ক�া� প্রলয়াজন যনই। 
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েরোি-হবছ�াধগী ঔষধ
বলিরোক্রিমরোথিরোি
যক্াহরিমালজা� একহি ছত্রাক-হবল�াধী ঔষধ �া য�ানী, পরুুষাঙ্গ, মখু, এবং ত্বলক� ঈটি সংক্রমলণ� হিহকৎসা ক�লত ব্যবিা� ক�া িয়। 

পার্্গপ্হতহক্রয়া 
যক্াহরিমালজা� িয়লতা ত্বলক জ্া�া� সহৃটি ক�লত পাল�। �ুসকুহড যিখা যগল� তা ব্যবিা� ক�া বন্ধ কল� হিন। 

হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয় 

এহি য�ানীলত স্াপনল�াগ্য বহড ও ম�ম আকাল� পাওয়া �ায়। 

য�ানগী� ঈটি সংক্রমছে� জন্

�  �হি ১% ম�ম ব্যবিা� কল�ন: ৫ গ্রাম ম�ম প্রহত �ালত য�ানী� গভীল� ৭ �ালত� জন্য প্রলবশ ক�ান  
বা 
�হি ২% ম�ম ব্যবিা� কল�ন: ৫ গ্রাম ম�ম প্রহত �ালত য�ানী� গভীল� ৩ �ালত� জন্য প্রলবশ ক�ান  
বা 
�হি স্াপনল�াগ্য বহড ব্যবিা� কল�ন, তলব মাহসলক� সময়সি প্রহত �ালত একহি বহড য�ানী� গভীল� প্রলবশ ক�ান। ৭ �ালত� জন্য 
১০০ হমগ্রা প্রলবশল�াগ্য বহড, ৩ �ালত� জন্য ২০০ হমগ্রা প্রলবশল�াগ্য বহড, বা মাত্র ১ �ালত� জন্য একহি ৫০০ হমগ্রা প্রলবশল�াগ্য 
বহড ব্যবিা� করুন। 

পতুরুষাছঙ্� ঈটি সংক্রমছে� যক্ছরে:

�  পরুুষালঙ্গ� ক্হতগ্রস্ত ত্বলক ৭ �ালত� জন্য প্রহত �ালত ১% ম�ম �াগান

বিনশরোন ভরোথযরোথিে (ক্িক্ভ, বমক্থিথিরোিরোক্নক্িক্নযরোম বলিরোিরোইড)
যজনশান ভালয়াল�ি একহি সংক্রমণনাশক �া য�ানী, মখু, এবং ত্বলক� সংক্রমলণ� হবরুলধি �ডাই ক�ায় সািা�্য ক�লত ব্যবিা� ক�া 
িয়। 

গুরুত্বপেূ্গ !  
যজনশান ভালয়াল�ি সব হকছুলকই যবগুনী কল� যতাল�। এহি কলয়কহিলন� মলধ্য ত্বক যেলক উলি �ায় হকনু্ এহি কাপলড স্ায়ী িালগ� 
সহৃটি কল�। 

হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয়  
য�ানগী� ঈটি সংক্রমছে� যক্ছরে:

�  পহ�ষ্া� তূ�া ১% ত�ল�� মলধ্য হভহজলয় য�ানী� গভীল� ৩ �ালত� জন্য �াতভ� ব্যবিা� করুন। প্রহত সকাল� তূ�াহি যব� ক�া 
হনহচিত করুন। কলয়ক হিলন� মলধ্য �হি সংক্রমণ ভা� িলত শুরু না কল� তলব অন্য হকছু ব্যবিা� কল� যিখনু। 
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ক্মথকরোনরোথিরোি
হমলকানালজা� একহি ছত্রাক-য�াধী ঔষধ �া য�ানী, প�ুষাঙ্গ, এবং ত্বলক� ঈটি ও অন্যান্য ছত্রাকজহনত সংক্রমলণ� হিহকৎসায় ব্যবিা� 
ক�া িয়। 

পার্্গপ্হতহক্রয়া 
হমলকানালজা� িয়লতা ত্বলক জ্া�া� সহৃটি ক�লব। আপনা� �হি �ুসকুহড িয় তলব ব্যবিা� ক�া বন্ধ করুন। 

হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয় 

এহি য�ানীলত স্াপনল�াগ্য বহড এবং ম�ম হিলসলব পাওয়া �ায়। 

য�ানগী� ঈটি সংক্রমছে� যক্ছরে:

�  ২% ম�ম ব্যবিা� ক�ল�: ৫ গ্রাম ম�ম প্রহত �ালত ৭ হিলন� জন্য য�ানী� মলধ্য প্রলয়াগ করুন 
বা 
�হি স্াপনল�াগ্য বহড ব্যবিা� কল�ন: তলব মাহসলক� হিনগুল�াসি প্রহত �ালত একহি কল� ব্যবিা� করুন। ১০০ হমগ্রা স্াপনল�াগ্য 
বহড ৭ হিলন� জন্য, ২০০ হমগ্রা স্াপনল�াগ্য বহড ৩ হিলন� জন্য ব্যবিা� করুন। 

পতুরুষাছঙ্� ঈটি সংক্রমছে� যক্ছরে:

�  পরুুষালঙ্গ� ক্হতগ্রস্ত ত্বলক ২% ম�ম ব্যবিা� করুন, হিলন ২ বা� ৭ যেলক ১৪ হিলন� জন্য। 

নরোইস্্যরোক্েন
নাইস্্যাহিন একহি ছত্রাক-য�াধী ঔষধ �া য�ানী, প�ুষাঙ্গ, মখু এবং ত্বলক� ঈটি সংক্রমলণ� হিহকৎসায় ব্যবিা� ক�া িয়। 

পার্্গপ্হতহক্রয়া 
নাইস্্যাহিন িয়লতা ত্বলক জ্া�া� সহৃটি ক�লত পাল�। আপনা� �হি যকান �ুসকুহড যিখা যিয় তলব ব্যবিা� ক�া বন্ধ করুন। 

হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয় 

এহি য�ানীলত স্াপনল�াগ্য বহড এবং ম�ম হিলসলব পাওয়া �ায়। 

য�ানগী� ঈটি সংক্রমছে� যক্ছরে:

�  ম�ম ব্যবিা� ক�ল�: য�ানী� হভতল� হিলন ২ বা� ১০ যেলক ১৪ হিলন� জন্য প্রলয়াগ করুন। 
বা 
স্াপনল�াগ্য বহড ব্যবিা� ক�ল�: প্রেলম আদ্র কল� হনন তা�প� মাহসলক� সময়সি ১৪ �ালত� জন্য প্রহত �ালত ১০০,০০০ 
আইইউ বহড য�ানী� গভীল� স্াপন করুন। 

পতুরুষাছঙ্ ঈটি সংক্রমছে� যক্ছরে:

�  পরুুষালঙ্গ� ক্হতগ্রস্ত ত্বলক ম�ম �াগান, হিলন ২ বা�, ৭ যেলক ১৪ হিলন� জন্য 
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ভাই�াসছ�াধগী ঔষধ
এ্যিরোইথলিরোক্ভি
এ্যসাইলক্াহভ� এমন একহি ঔষধ �া হবসপমে ভাই�ালস� হবরুলধি �ডাই ক�া� জন্য ব্যবিা� ক�া িয়। এ্যসাইলক্াহভ� হবসপমে হন�াময় 
কল� না হকনু্ ক্তগুল�ালক কম �ন্ত্রণািায়ক কল� এবং এগুল�া� হবস্তা� য�াধ কল�। 

পার্্গপ্হতহক্রয়া 
এ্যসাইলক্াহভ� যকান যকান সময় মাোব্যো, মাো ঘ�ুালনা, বহম বহম ভাব, এবং বহম� সহৃটি ক�লত পাল�। 

গুরুত্বপেূ্গ !

আপনা� �হি বলৃক্ক� সমস্যা োলক তলব এহি যনলবন না। 

হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয় 

�ক্ণ যিখা �াওয়া� সালে সালে এ্যসাইলক্াহভ� যনয়া শুরু করুন। 

প্থমবা� জনছনন্দগীছয়� হবসছপ্গ� সংক্রমছে� যক্ছরে:  

�  মলুখ ২০০ হমগ্রা হিন, হিলন ৫ বা� ৭ হিলন� জন্য 
বা 
মলুখ ৪০০ হমগ্রা হিন, হিলন ৩ বা� ৭ হিলন� জন্য

আপনা� �হ� হবসছপ্গ� সংক্রমে আছগ িছয় থাছি: 

�  মলুখ ২০০ হমগ্রা হিন, হিলন ৫ বা� ৫ হিলন� জন্য 
বা 
মলুখ ৪০০ হমগ্রা হিন, হিলন ৩ বা� ৫ হিলন� জন্য

আপনা� �হি বছল� ৬ বা তলতাহধকবা� সংক্রমণ িয় তলব একজন অহভজ্ঞতাসম্পন্ন স্াস্্য কমমেী� সালে কো বল� যিখনু য� িীঘমেকা�ীন 
এ্যসাইলক্াহভ� গ্রিণ ক�ায় যকান সািা�্য িলব হকনা। 

য�ৌনাছঙ্� আঁহচছে� জন্ ঔষধ
বেরোথডরোক্িিসি
যপালডাহ��সি য�ৌনালঙ্গ� িা�পালশ সটৃি আঁহিল�� হিহকৎসায় ত�� আকাল� এবং পায়দু্া� বা য�ৌনালঙ্গ� িা�পালশ সটৃি আঁহিল�� 
হিহকৎসায় যজ� আকাল� পাওয়া �ায়। এহিলক যপালডাহ�হ�ন এ� সালে হমহ�লয় য��লবন না, এহিও য�ৌনালঙ্গ� আঁহিল�� জন্য ব্যবিা� 
ক�া িয়, হকনু্ সহিকভালব ব্যবিা� না ক�লত পা�ল� খবুই ক্হতকা�ক। যপালডাহ��সি ব্যবিা� ক�া হন�াপি। 

স্াস্্য কমমেী হক্হনলক প্রেমবাল�� মলতা এহি প্রলয়াগ কল� হকভালব তা ক�লত িয় তা যিহখলয় হিলত পাল�। আঁহি�গুল�া যিখা না 
যগল� বা এ� কালছ প�মেন্ �াওয়া না যগল� ব্যহতিহি� িয়লতা সািা�্য ি�কা� িলত পাল�। একহি তু�া� যশাষণী দ্া�া ত��হি বা আঙু্গ� 
দ্া�া যজ�হি প্রলয়াগ করুন। ব্যবিাল�� প� িাত ধলুয় য��নু। এহি শুহকলয় �াওয়া প�মেন্ অলপক্া কল� কাপড পরুন। 
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পার্্গপ্হতহক্রয়া 
যপালডাহ��সি ত্বলক জ্া�া� সহৃটি কল� এহিলক পাত�া কল� হছলড য�ল� �তিক্�লণ� কা�ণ ঘিালত পাল�। 

গুরুত্বপেূ্গ 
আপহন �হি গভমেবতী যিান বা স্তন্যপান ক�ান তলব এহি ব্যবিা� ক�লবন না। 

�হি ত্বলক গুরুত� জ্া�া� সহৃটি িয় তলব, এহি আ� ব্যবিা� ক�লবন না। 

হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয় 
য�ৌনাছঙ্� আঁহচছে� জন্: 

�  ত�� বা যজ� ব্যবিা� ক�ল�, আঁহিল� এগুল�া ৩ হিলন� জন্য হিলন দু'বা� (সকাল� ও হবলকল�) প্রলয়াগ করুন। তা�প� ৪ হিলন� 
জন্য ব্যবিা� ক�া বন্ধ করুন। তা� আবা�ও ৩ হিলন� জন্য ক�া হিহকৎসা ও ৪ হিন হিহকৎসা ছাডা োকা� িক্রহি� পনু�াবহৃত্ 
করুন ৪ সপ্াি প�মেন্। আঁহি�গুল�া িল� যগল� এ� ব্যবিা� বন্ধ করুন। আঁহি�গুল�া �হি ৪ সপ্ালি� প�ও যেলক �ায় তলব, 
যপালডাহ�হ�সি ব্যবিা� ক�া বন্ধ করুন। হভন্ন হিহকৎসা গ্রিলণ� জন্য স্াস্্য কমমেী� সালে কো ব�নু। 

রিরোইথলিরোথিরোএ্যরোথিক্েক এ্যরোক্িড ও েরোইথলিরোথিরোএ্যরোথিক্েক এ্যরোক্িড
রিাইলক্াল�াএ্যালসহিক এ্যাহসড ও বাইলক্াল�াএ্যালসহিক এ্যাহসড িল�া এমন এ্যাহসড য�গুল�া স�াসহ� আঁহিল�� উপ� প্রলয়াগ ক�া িয় 
এগুল�ালক সংকুহিত ক�লত। সঙ্কিজনক িিন এডালত একজন অহভজ্ঞতাসম্পন্ন স্াস্্যকমমেী এিা ক�লত পাল�। 

পার্্গপ্হতহক্রয়া 
রিাইলক্াল�াএ্যালসহিক এ্যাহসড ও বাইলক্াল�াএ্যালসহিক এ্যাহসড �হি স্াভাহবক ত্বক স্পশমে কল� তলব এগুল�া তালত �ন্ত্রণা� সহৃটি ক�লব 
বা ত্বক ধ্ংস ক�লব। 

গুরুত্বপেূ্গ !

খবুই সাবধানতা� সালে ব্যবিা� করুন। এহি িিলন� সহৃটি ক�লব এবং একহি ক্তহিলহ্ন� সটৃি ক�লব। 

হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয়  
এগুল�া ১০% যেলক ৩৫% শহতি� ত�� আকাল� পাওয়া �ায়।  

য�ৌনাছঙ্� আঁহচছে� জন্: 

�  আঁহিল�� িা�পালশ� এ�াকায় প্রেলম যপলরিাহ�য়াম জ�ী �াহগলয় সু�ক্া করুন। তা�প� একহি তূ�া� যশাষণী বা পহ�ষ্া� কাপড 
পাহকলয় সুক্ষ্ম আগা বাহনলয় তালত কল� অল্প পহ�মালণ রিাইলক্াল�াএ্যালসহিক এ্যাহসড ও বাইলক্াল�াএ্যালসহিক এ্যাহসড হনলয় একিু 
একিু কল� শুধমুাত্র আঁহিল�� উপ� হিন �তক্ণ প�মেন্ না এগুল�া� �ে সািা িলয় �ায়। প্রলয়াজন মলতা সপ্ালি ১ বা� ১ যেলক ৩ 
সপ্াি এগুল�া প্রলয়াগ করুন। 

১৫ যেলক ৩০ হমহনলি� জন্য এগুল�ালত �ন্ত্রণা িলব। ত��গুল�া �হি ভা� ত্বলক �ালগ তলব ততক্ণাৎ যস জায়গাহি জ� ও সাবান 
হিলয় ভা� কল� ধলুয় য��নু। 

হিহকৎসায় �হি কাজ িয় তলব আঁহি�হি য�খালন হছ� যসখালন একহি যবিনাময় ঘালয়� সহৃটি িলব। হিহকৎসা োহমলয় হিন। �হি 
প্রিু� পহ�মালণ জ্া�া িয় তলব প�বতমেী হিহকৎসা� জন্য আ�ও িীঘমে সময় অলপক্া করুন। এক বা দু'সপ্ালি� মলধ্য ঘা শুহকলয় �াবা� 
কো। ঘা'হিলক পহ�ষ্া� ও শুকলনা �াখনু এবং সংক্রমলণ� �ক্লণ� হিলক নজ� হিন। 

3 June 2019



 নতুন যেখানন ডাক্ার যনই: অগ্রসর অধ্ায়গুন�া
42 যেৌনবাহিত যরাগ 

গছনাহ�য়া ও ক্্াহমহিয়া� হচহিৎসায় ঔষছধ� 
সংহম্ে
গলনাহ�য়া ও ক্্যাহমহডয়া এমন ২হি এসহিআই য�গুল�া প্রায়ই একই সমলয় িলয় োলক। ২হি হভন্ন ঔষধ দ্া�া এগুল�া� হিহকৎসা করুন। 
নীলি� প্রহতহি খণ্ড যেলক একহি ঔষধ হনবমোিন করুন। প্রহতহি খলণ্ড সবলেলক ভা� হবকল্পহি প্রেলম যিয়া আলছ এবং তা�প� এ� 
পল�� ভা�হি ক্রম অনু�ায়ী যিয়া আলছ। উিাি�ণস্রূপ, সবলেলক ভা� সংহম্ণ িল�া ক্যা�হরিয়ালসিান এবং এ্যহজলরিামাইহসন। 

এছাডাও ব্যহতিহি� সঙ্গীলকও একই ঔষধ দ্া�া হিহকৎসা করুন। 

ঔষধ িছতািতুকু হ�ছত িছব হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয়

ক্যা�হরিয়ালসিান ২৫০ হমগ্রা যপশীলত প্রহবটি করুন, ১ বা� মাত্র

বা যসহ�হসিম ৪০০ হমগ্রা মলুখ খাওয়ান, ১ বা� মাত্র

অেবা যস্পহটিলনামাইহসন ২ গ্রাম (২০০০ হমগ্রা) যপশীলত প্রহবটি করুন, ১ বা� মাত্র

এবং

এ্যহজলরিামাইহসন ১ গ্রাম (১০০০ হমগ্রা) মলুখ খাওয়ান, ১ বা� মাত্র

বা ডহসিসাইহক্ন 

(আপহন গভমেবতী িল� ডহসিসাইহক্ন ব্যবিা� ক�লবন 
না, আপহন স্তন্যপান ক�াল� এহি ব্যবিা� ক�া 
এহডলয় ি�নু)  

১০০ হমগ্রা মলুখ খাওয়ান, হিলন ২ বা� ৭ হিলন� জন্য 

বা এহ�লরিামাইহসন ৫০০ হমগ্রা মলুখ খাওয়ান, হিলন ৪ বা� ৭ হিলন� জন্য 

বা যিরিাসাইহক্ন 

(আপহন গভমেবতী িল� বা স্তন্যপান ক�াল� 
যিরিাসাইহক্ন ব্যবিা� ক�লবন না)

৫০০ হমগ্রা মলুখ খাওয়ান, হিলন ৪ বা� ৭ হিলন� জন্য

বা এমহসিহসহ�ন 

(আপহন গভমেবতী িল� এবং এ্যহজলরিামাইহসন ও 
এহ�লরিামাইহসন পাওয়া না যগল� এমহসিহসহ�ন 
ব্যবিা� ক�া �ায়)

৫০০ হমগ্রা মলুখ খাওয়ান, হিলন ৩ বা� ৭ হিলন� জন্য 
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য্ােগী� সংক্রমছে� হচহিৎসা ি�ায় ঔষছধ� সংহম্ে 
�হি �ক্ণগুল�া য্াণী� প্রিািজহনত য�াগ-এ� (হপআইহড,পষৃ্া ১১ যিখনু) িয় এবং এগুল�া গুরুত� িয় বা না�ীহি �হি গভমেবতী োলক 
তলব তা� হশ�ায় (আইহভ) এই ঔষধগুল�া হিলত িলব। 

হিহ্নগুল�া �হি শুরু িয় এবং তখনও গুরুত� িলয় ওলিহন তলব হিহকৎসা� জন্য ঔষধগুল�া মলুখ খাওয়ান। এই সংক্রমণহি 
সাধা�ণতঃ অলনকগুল�া জীবাণ�ু কা�লণ ঘলি, তাই এহি হন�াময় ক�লত কমপলক্ ২হি ঔষলধ� প্রলয়াজন িলব। নীলি� প্রেম দু'হি 
বালসি� প্রহতহি যেলক ১হি কল� ঔষধ হনবমোিন করুন, �হি পাওয়া �ায় তলব যমলরিাহনডালজা�ও হিন (বাসি ৩)। প্রহতহি বালসি� 
সবলেলক ভা� হবকল্প এ� ক্রম অনুসাল� যিয়া আলছ। উিা�িণস্রূপ, সবলেলক ভা� সংহম্ণহি িল�া ক্যা�হরিয়ালসিান, ডহসিসাইহক্ন, 
এবং যমলরিাহনডালজা� যিয়া। ২ হিন প�, ঔষলধ কাজ িলছে না বল� �হি মলন িয় তলব ডাতিা�ী সিায়তা গ্রিণ করুন। 

এছাডাও ব্যহতিহি� সঙ্গীলক গলনাহ�য়া ও ক্্যাহমহডয়া (পষৃ্া ৪২ যিখনু) ঔষধ ব্যবিা� কল� হিহকৎসা করুন। 

গছনাহ�য়া যথছি সটৃি সংক্রমছে� জন্ ঔষধ।  
এিহি ব্বিা� িরুন। 

িতিতুকু হ�ছত িছব হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয়

ক্যা�হরিয়ালসিান ২৫০ হমগ্রা যপশীলত প্রহবটি করুন, ১ বা� মাত্র

অেবা যস্পহটিলনামাইহসন ২ গ্রাম (২০০০ হমগ্রা) যপশীলত প্রহবটি করুন, ১ বা� মাত্র 

এবং

ক্্াহমহিয়া যথছি সটৃি সংক্রমছে� জন্ ঔষধ।  
এিহি ব্বিা� িরুন।

িতিতুকু হ�ছত িছব হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয়

ডহসিসাইহক্ন 

(আপহন গভমেবতী িল� ডহসিসাইহক্ন ব্যবিা� ক�লবন 
না, আপহন স্তন্যপান ক�াল� এহি ব্যবিা� ক�া 
এহডলয় ি�নু)

১০০ হমগ্রা মলুখ খাওয়ান, হিলন ২ বা� ১৪ হিলন� জন্য 

বা এ্যহজলরিামাইহসন

(খাবাল�� সালে এ্যহজলরিামাইহসন হনন, 
গভমেধা�ণকা�ীন হন�াপি) 

১ গ্রাম (১০০০ হমগ্রা) একহি মাত্র মাত্রা হিলসলব মলুখ খাওয়ান, এবং 
২য় মাত্রাহি ১ সপ্াি প� হিন 

বা এহ�লরিামাইহসন 

(গভমেধা�ণকা�ীন হন�াপি)

৫০০ হমগ্রা মলুখ খাওয়ান, হিলন ৪ বা� ১৪ হিলন� জন্য 

বা এমহসিহসহ�ন 

(আপহন গভমেবতী িল� এবং এ্যহজলরিামাইহসন ও 
এহ�লরিামাইহসন পাওয়া না যগল� এমহসিহসহ�ন 
ব্যবিা� ক�া �ায়)

৫০০ হমগ্রা মলুখ খাওয়ান, হিলন ৩ বা� ১৪ হিলন� জন্য 

এবং

অন্ান্ সংক্রমছে� জন্ ঔষধ (এহি পাওয়া যগছে 
ব্বিা� িরুন)।

িতিতুকু হ�ছত িছব হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয়

যমলরিাহনডালজা� ৪০০ যেলক ৫০০ হমগ্রা মলুখ খাওয়ান, হিলন ৩ বা� ১৪ হিলন� জন্য 

গুরুত্বপেূ্গ! যমলরিাহনডালজা� যনবা� সময় মি্যপান ক�লবন না। 
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হসহ�হেস ও স্ানক্রছয়ি উভছয়�ই হচহিৎসা� জন্ 
ঔষছধ� সংহম্ে 
সব সময়ই স্যানক্রলয়ড ও হসহ�হ�স-এ� মলধ্য পােমেক্য ক�া সম্ভব িয় না। আপহন �হি হনহচিত না যিান য� ব্যহতি� এ দু'হি� য� যকান 
একহি বা উভয়ই �লয়লছ, তলব উভলয়� জন্যই একই সমলয় হিহকৎসা ক�া সবলেলক ভা�। প্রহতহি বাসি যেলক একহি কল� ঔষধ 
হনবমোিন করুন। প্রহতহি খলণ্ড� জন্য সবলেলক ভা� হবকল্পহি প্রেলম য�খা িয়লছ ও তা�পল�� সবলেলক ভা� ঔষলধ� ক্রমানুসাল� 
তাহ�কাবধি ক�া িয়লছ। উিাি�ণস্রূপ, সবলেলক ভা� সংহম্ণ িল�া যবঞ্াোইন যপহনহসহ�ন এবং এ্যহজলরিামাইহসন। �হি 
হসহ�হ�লস� হিহকৎসায় এহ�লরিামাইহসন ব্যবিা� ক�া িয় তলব ি্যানক্রলয়লড� হিহকৎসায় এ্যহজলরিামাইহসন বা এহ�লরিামাইহসন ব্যবিা� 
ক�লবন না।  

হসহ�হেস-এ� হচহিৎসায় ঔষধ। এিহি ব্বিা� 
িরুন। 

িতিতুকু হ�ছত িছব হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয়

যবঞ্াোইন যপহনহসহ�ন (গভমেবতী িল� ব্যবিা� ক�া 
�ায়) 

২৪ �ক্ একক যপশীলত প্রহবটি করুন, ১ বা� মাত্র

অেবা ডহসিসাইহক্ন 

(আপহন গভমেবতী িল� ডহসিসাইহক্ন ব্যবিা� ক�লবন 
না, আপহন স্তন্যপান ক�াল� এহি ব্যবিা� ক�া 
এহডলয় ি�নু)

১০০ হমগ্রা মলুখ খাওয়ান, হিলন ২ বা� ১৪ হিলন� জন্য 

বা এহ�লরিামাইহসন 

(আপহন �হি গভমেধা�ণ কল�ন বা স্তন্যিান কল�ন 
এবং যপহনহসহ�লন আপনা� এ্যা�াহজমে োলক তলবই 
শুধ ুএহি ব্যবিা� করুন। এহি মালয়� হসহ�হ�লস� 
হিহকৎসা ক�লব, হকনু্ জলন্ম� প� হশশুহি� অহতহ�তি 
হিহকৎসা� প্রলয়াজন িলব)

৫০০ হমগ্রা মলুখ খাওয়ান, হিলন ৪ বা� ১৫ হিলন� জন্য 

এবং

স্ানক্রছয়ি-এ� হচহিৎসা� জন্ ঔষধ। এিহি 
ব্বিা� িরুন। 

িতিতুকু হ�ছত িছব হিভাছব ব্বিা� ি�ছত িয়

এ্যহজলরিামাইহসন ১ গ্রাম (১০০০ হমগ্রা) মলুখ খাওয়ান, এক বা� মাত্র

বা ক্যা�হরিয়ালসিান ২৫০ হমগ্রা যপশীলত প্রহবটি করুন, এক বা� মাত্র

বা হসলপ্রাল্াসিাহসন

(আপহন গভমেবতী িল� বা স্তন্যিান ক�ল� বা ১৬ 
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