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মশা থেকে সষৃ্ট ম্াকেরিযা, 
থেঙ্গু, এবং অন্ান্ অসুস্্তা
মশা অনেক অসুস্থ্যতা বহে কনে এবং সেগুন�া তানেে 
কামন়েে মাধথ্যনম মানুনেে মনধথ্য ছড়েন়ে সে়ে। জ�বা়ে়ুে 
পডেবত্তে আবহাও়ো উষ্ণ ও আদ্রতে কনে ত়ু�নছ, সে 
অবস্াগুন�া মশা ডবস্ানেে জন্য অনুকূ�। 

অনেক ডিন্ন ধেনেে মশা আনছ—সকাে সকাে মশা 
স�াবাে জন� বংশডবস্াে কনে, অন্যান্যগুন�া বডৃটিনত বা 
েংেডষিত পােী়ে জন�। সকাে সকাে মশা োনত কাম়ো়ে 
অন্যগুন�া ডেনেে সব�া়ে। সকাে সকােডি শুধ়ুমাত্র মানুনেে 
মনধথ্য অসুস্থ্যতা ছ়ো়ে, এবং অন্যগুন�া প্রণীনেেনকও 
অসুস্থ্য কনে ত়ু�নত পানে। 

োমড় থেবাি মাধ্কম মশা 
অসুস্্তা ছড়ায
মশা থেকে ভাইিাস। মশাে কামন়েে মাধথ্যনম মানুনেে মনধথ্য ছ়োনো অনেক অসুস্থ্যতাই িাইোনেে কােনণ েডৃটি হ়ে। 
সবশীেিাগ িাইোনেে সষিনত্র বথ্যডতিডি একবাে িা� হন়ে উঠন� সে সোগ প্রডতনোধক হন়ে উঠনব এবং একই িাইোে আে 
তানক আক্ান্ত কেনব ো। ডকন্ত়ু  সকাে সকাে িাইোে সেমে স�ঙ়্ুে োমান্য আ�াো ববডশটিপণূ্ত সবশ কন়েকডি েংস্কেণ আনছ 
(সেনোিাইপ ব�া হ়ে), ফন� একজে বথ্যডতি একাডধক বাে স�ঙ়্ু আক্ান্ত হনত পানে। ডবিতী়েবাে স�ঙ়্ু হন� অসুস্থ্যতাডি 
আেও সবশী েঙ্কিজেক হন়ে উঠনত পানে। 

একডি এ�াকাে অনেক বথ্যডতিই একবাে িাইোে বিাো আক্ান্ত হন� তাো প্রনতথ্যনকই প্রডতনোধক হন়ে উঠনব। তখে 
অল্প েংখথ্যক বথ্যডতি অসুস্থ্য হনব এবং মনে হনত পানে সে অসুস্থ্যতাডি চন� সগনছ। ডকন্ত়ু  এ�াকানত ডশশুে জন্ম হন� এবং 
োনেে কখেওই এই অসুস্থ্যতাডি হ়েডে এ�াকা়ে তানেে আগমণ হন� িাইোেডি আবােও ষিডত কেনত পানে। তাই হ়েনতা 
সকাে সকাে বছনে সোনগে প্রাদুি্তাব সেখা সেনব আবাে সকাে সকাে বছে খ়ুব কম সোগ সেখা সেনব। এই একই কােনণ সে 
অঞ্চন�ে কানোেই েংক্ামণ হ়েডে এমে একডি অঞ্চন� একডি েত়ুে িাইোে আেন� অনেক বথ্যডতিই োনে োনে অসুস্থ্য 
হ়ে। 
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মশা থেকে পিজীরব। একডি খ়ুবই সছাি পেজীডব সেনক মথ্যান�ডে়ো হ়ে ো আমানেে েতি সকানেে মনধথ্য প্রনবশ কনে এবং তাে মনধথ্য 
সবঁনচ োনক। এই পেজীডব আমানেে েনতিে মনধথ্য একডি আক্ান্ত মশাে কামন়েে মাধথ্যনম প্রনবশ কনে। মশা মথ্যান�ডে়োে এই পেজীডব 
একজে স�ানকে শেীনেে মনধথ্য প্রনবশ কোনোে পে অনেক বছে ধনে এগুন�া মানে মনধথ্যই অসুস্থ্যতাে েডৃটি কেনব েতষিণ পে্তন্ত ো 
বথ্যডতিডি পেজীডবগুন�ানক সমনে সফ�াে জন্য ঔেধ গ্রহণ কনে। মথ্যান�ডে়ো সেখানে েচোচে সেখা ো়ে এমে জা়েগা়ে অনেক বছে 
বাে কোে পে একজে বথ্যডতি হ়েনতা আে সতমে অসুস্থ্য হনব ো কােণ তাে সেহ এই পেজীডবে ডবরুনধে �়োই কোে েমে্তথ্য অজ্তে 
কনেনছ। গি্তবতী োেী, ডশশু ও ডকনশাে-ডকনশােীনেে সুেষিা েেকাে কােণ তাো খ়ুব েহনজই মথ্যান�ডে়ো়ে আক্ান্ত হনত পানে এবং 
তা জ্বে, েতিেল্পতা, এবং জ�শনূ্যতাে েডৃটি কনে তানেে জন্য আেও সবশী ষিডতকােক হন়ে ওনঠ।

থিাগ রেভাকব ছড়ায। মশা সেনক েটৃি অসুস্থ্যতা েোেডে একনত্র বেবােকােী বথ্যডতি বা পেস্পে স্পশ্ত কো বথ্যডতিনেে 
মনধথ্য ছ়ো়ে ো। ডকন্ত়ু  মশা সে বথ্যডতিে শেীনে পেজীডব বা িাইোে আনছ 
তানক কাম়োনোে মাধথ্যনম সেই পেজীডব বা িাইোে সপনত পানে এবং 
তােপে অন্য আে একজে বথ্যডতিনক কাম়োনোে মাধথ্যনম তা সেই বথ্যডতিে 
মনধথ্য বাডহত কেনত পানে, তাই পডেবানেে েেেথ্য ও প্রডতনবশীো প্রা়েশই 
একজনেে পে আে একজে পেপে অসুস্থ্য হ়ে। ডকিানব মশা সোগ ছ়ো়ে 
(পষৃ্া ১৯) তা সবাোে মাধথ্যনম মশাবাডহত অসুস্থ্যতা সেনক ডেনজনেেনক 
সুেষিা কোে ডবে়েডি ব়ুেনত এ�াকাবােীে োহােথ্য হনব। 

েডেও ডজকা িাইোে ম�ূত মশাে কামন়েে মাধথ্যনম ছ়ো়ে, এডি সেৌেডক়্োে মাধথ্যনমও ছ়োনত পানে। ডজকা 
োধােণতঃ একডি মদৃুথ্য অসুস্থ্যতা, ডকন্ত়ু  েডে একজে গি্তবতী োেী ডজকা আক্ান্ত হ়ে, তনব তা তাে গনি্তে ডশশুে প্রচ়ুে 
ষিডত কেনত পানে। মশাে কাম়ে সোধ কনে ও কে�ম বথ্যবহাে কোে মাধথ্যনম (পষৃ্া ১৩ সেনক ১৪) োেীনক ডজকা সেনক 
েষিা করুে।

মশা দ্ািা ছড়াক�া সাধািণ অসুস্্তাগুকোি েক্ষণ
মশা বিাো ছ়োনো অসুস্থ্যতাগুন�াে মনধথ্য আনছ, মথ্যান�ডে়ো, পীত জ্বে, স�ঙ়্ু, 
ডজকা, ডচকুেগুডে়ো, ওন়েটি োই� িাইোে, এবং জাপােী এেনেফা�াইডিে। 
প্রডতডিেই মদৃু এবং তীব্র ধেে েন়েনছ। এই সোগগুন�া প্র়েশই জ্বে, ফ়ু েকুড়ে, 
এবং বথ্যোে েডৃটি কনে। একই েমন়ে একাডধক িাইোে বিাো আক্ান্ত হন়ে 
োও়ো েম্ভব। �ষিণগুন�া সোগ েোতি কেনত োহােথ্য কনে, ডকন্ত়ু  সবশীেিাগ 
েমন়েই এগুন�া ডেডে্তটি কো কডঠে। আপোে এ�াকা়ে সকাে সকাে মশাবাডহত 
অসুস্থ্যতা েন়েনছ সে েম্পনক্ত োধােণতঃ স্াস্থ্য কম্তকত্তাো ও়োডকবহা� োনক।

মশা ডেঙ্গু এবং 
ম্ালেরিযাি মল�া 

সমস্াি সষৃ্টি কলি। 
রকন্তু মশা এইচআইরি 

ছডাল� পালি না!
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? জ্বে আনছ ডক?? 
 

 
 

 
 

 
 
 

? ফ়ু েকুড়ে আনছ ডক? 
 
 

 
 

?  অডস্ ও েডধিনত সকাে বথ্যো 
আনছ ডকো?

 
 

?  সচাখ �া� ও জ্বা�া কনে?

�  প্রেনম জ্বে, পনে শীত শীত �াগা, তােপে আবাে জ্বে। এডি মথ্যান�ডে়ো়ে 
োধােণতঃ সেখা ো়ে। স�ঙ়্ু এবং পীত জ্বনে হ়েনতা জ্বে ছা়োও শীত শীত �াগাে 
অনুিূত হনত পানে। 

�  জ্বে দ্রুত আনে, মাো ও সেহ বথ্যো কনে। পীত জ্বে, স�ঙ়্ু এবং ডচকুেগুডে়ো প্রা়ে 
েমন়েই এইিানব শুরু হ়ে। জাপােী এেনেফা�াইডিেও হঠাৎ জ্বে বিাো শুরু হনত 
পানে। 

�  স�ঙ়্ু ও ডচকুেগুডে়োে জ্বে োধােণতঃ তীব্র হ়ে, ৩৮.৫° সে (১০১° ফা) বা 
তােও সবশী। ডজকাে জ্বে োধােণতঃ েীচ়ু মাত্রাে হ়ে, ৩৮.৫° সে (১০১° ফা) 
সেনক কম। 

�  অনেক অসুস্থ্যতানতই জ্বে সেখা সে়ে। জ্বে েম্পনক্ত আেও জােনত অসুস্থ্য 
বথ্যডতিনক পেীষিা কো (েংকড�ত হনছে) সেখ়ুে এবং জ্বে েডৃটি কনে এমে 
ডশশুকা�ীে অসুস্থ্যতা েম্পনক্ত জােনত ডশশুনেে পডেচে্তা অধথ্যা়ে সেখ়ুে।

�  ডজকাে সষিনত্র ফ়ু েকুড়ে প্রা়ে েম়েই সেখা োনব এবং ডচকুেগুডে়ো, স�ঙ়্ু, এবং 
ওন়েটি োই� জ্বনেে সষিনত্র ফ়ু েকুড়ে সেখা োও়ো একডি োধােণ বথ্যাপাে। 
মথ্যান�ডে়ো, পীত জ্বে, বা জাপােী এেনেফা�াইডিে এে সষিনত্র োধােণতঃ 
ফ়ু েকুড়ে সেখা ো়ে ো। 

�  ফ়ু েকুড়ে হাম বা মশাবাডহত ে়ে এমে অন্যান্য োধােণ অসুস্থ্যতাে �ষিণও হনত 
পানে। 

�  স�ঙ়্ু, ডচকুেগুডে়ো, এবং ডজকা়ে োধােণতঃ সেনহ বথ্যো ও সবেো োনক। 
মথ্যান�ডে়ো়ে বথ্যো োধােণতঃ োনকই ো। অডস্নত বা সপশীনত বথ্যো হন� তা খ়ুব 
েম্ভব স�ঙ়্ু এবং বথ্যোেহ ফ়ু ন� োও়ো েডধি খ়ুব েম্ভব ডচকুেগুডে়োে �ষিণ। 

�  েডধিনত বথ্যো আঁি়ু ড�বাডহত িাইোেেহ অন্য সকাে েমেথ্যাে �ষিণ হনত পানে 
সেগুন�া মশাবাডহত ে়ে। 

�  জ্বা�া কো সচাখ ডজকাে োধােণ �ষিণ এবং সকাে সকাে েম়ে ডচকুেগুডে়ো ও 
পীত জ্বনেও তা সেখা ো়ে। 

থো� মশাবরিত অসুস্্তা এরি?
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মশাবারিত অসুস্্তাি রবপে রিহ্ন থেগুকোি জন্ জরুিী সািাে্ প্রকযাজ�
∙∙  গুরুতে মথ্যান�ডে়ো, গুরুতে ওন়েটি োই� িাইোে বা গুরুতে জাপােী এেনেফা�াইডিে-এে সষিনত্র ডখঁচ়ুেী এবং জ্াে 
স�াপ পাও়োে ঘিো ঘিনত পানে। 

∙∙  গুরুতে পীত জ্বে বা গুরুতে স�ঙ়্ু সেনক সেনহে ডিতনে বা ম়ুখ, মাড়ি, োক, সচাখ, বা ত্বক সেনক েতিষিেণ হনত পানে। 
অডিঘানতে �ষিণগুন�া সখ়ো� করুে: ত্বক ঠাণ্া হন়ে ো়ে, েতি চাপ কনম ো়ে, এবং ো়েীে স্পন্দে দ্রুত হ়ে (প্রােডমক 
ডচডকৎো অধথ্যান়েে পষৃ্া ১১ সেখ়ুে)। ফ়ু ন� ওঠা সপিও আিথ্যন্তেীণ েতিষিেনণে একডি �ষিণ হনত পানে। 

জ্বনেে মাত্রা েডে ৪০° (১০৪°ফা) হ়ে তনব একজে স্াস্থ্যকম্তীে োনে শীঘ্রই সেখা করুে। তাপমাত্রা েডে তাে সেনকও 
সবশী হ়ে তনব তা একডি জরুেী অবস্া। 

আপোে মথ্যান�ডে়োে �ষিণ সেখা ডেন� এবং আপডে গি্তবতী হন�, আপডে েডে একডি ডশশুে মশাবাডহত সোগ হন়েনছ 
বন� ধােণা কনেে, বা সকাে ব়েস্ক বথ্যডতিে বা েঙ্কিজেক স্াস্থ্য েমেথ্যাে়ুতি বথ্যডতিে অসুস্থ্যতা োকন� অবশথ্যই একজে 
স্াস্থ্যকম্তীে োনে সেখা করুে। েডে সবেোো়েক বথ্যো ২ েপ্ানহে সবডশ েম়ে ধনে োনক বা আপোে পা, বাহু বা ম়ুনখ 
গুরুতে দুব্ত�তা োনক, িে িে কনে, বা সকাে অনুিূডতই ো োনক তনব একজে স্াস্থ্যকম্তীে োনে সেখা করুে। এডি 
হ়েনতা ডগ়ো-বানে ডেন্ড্ানমে একডি �ষিণ হনত পানে, ো মশা সেনক েটৃি অসুস্থ্যতাে পেপেই হনত পানে এমে একডি 
গুরুতে অবস্া। এডিে েবনেনক িা� ডচডকৎো কো ো়ে হােপাতান�। 

আপ�াি মশাবারিত থো� থিাগ িকযকছ এবং আপ�াি েী েিা উরিত? 
সেনহত়ু  এই অসুস্থ্যতাগুন�াে �ষিণগুন�া প্রা়ে একই েকনমে তাই বথ্যডতিে সকাে সোগডি হন়েনছ তা ডেডচিত কনে 
ব�া ম়ুশডক�। এডি েডে মথ্যান�ডে়ো হন়ে োনক তনব আে সেেী ো কনে মথ্যান�ডে়ো পেীষিা কেন� বথ্যডতিে জন্য দ্রুত 
মথ্যান�ডে়োে ঔেধ শুরু কো েম্ভব হনব, ডবনশেিানব গুরুত্বপণূ্ত েডে সে গি্তবতী, খ়ুবই কম ব়েস্ক বা ব়েস্ক বথ্যডতি হ়ে, বা 
তাে এইচআইডি োনক। ডজকা হনত পানে এমে একজে োেীে সেনে ো ওঠা পে্তন্ত গি্তবতী হবাে সচটিা কো়ে সেেী কো 
উডচত। গি্তবতী অবস্া়ে ডজকা ডবপজ্জেক হনত পানে (পষৃ্া ১৩ সেখ়ুে)। 

অসুস্থ্যতা সকােডি তা আপডে েডে োও জানেে (পষৃ্া ১০ সেখ়ুে) তব়ুও অসুস্থ্যতা �ঘ়ু োকন� জ�পণূ্ততা, ডবশ্াম, এবং 
পথ্যাোডেিাম� (এডেিাডমনোনফে) বিাো এে ডচডকৎো করুে। বথ্যডতিডি েডে খাোপ অনুিব কনে বা সেনে ো ওনঠ তনব 
একজে স্াস্থ্য কম্তীে োনে সেখা করুে। 

কাো এবং কতজে মানুে অসুস্থ্য তা স্াস্থ্য কম্তী এবং আঞ্চড�ক স্াস্থ্য কম্তকত্তানেে জাোন� কখে তানেে মশা সোধ 
কোে জন্য এ�াকাবথ্যাপী কাে্তক্ম (পষৃ্া ১৮সত শুরু হও়ো অধথ্যা়ে সেখ়ুে) হানত ডেনত হনব তা জােনত োহােথ্য কেনত 
পানে।

মশা দ্ািা সষৃ্ট অসুস্্তা থিাধ েিা
সে েমস্ এ�াকা়ে পীত জ্বে (পষৃ্া ১২ সেখ়ুে) বা জাপােী এেনেফা�াইডিে (পষৃ্া 
১৭ সেখ়ুে) সেখনত পাও়ো ো়ে, সেখানে ডশশু ও প্রাপ্ব়েস্কনেে িীকা সে়োে 
মাধথ্যনম এই অসুস্থ্যতাগুন�া সোধ কো ো়ে। সেখানে মশা মাোে জন্য কীিোশক 
বথ্যবহাে কো হ়ে সেখানে আপডে ডকিানব ওগুন�া বথ্যবহাে কনেে সে ডবেন়ে 
োবধােতা অব�ম্বে করুে কােণ কীিোশক মানুে ও পডেনবনশে ষিডত কেনত 
পানে (পষৃ্া ২১ সেনক ২২ সেখ়ুে)। মশাে কাম়ে সোধ কো (পষৃ্া ১৯ সেনক ২০ 
সেখ়ুে) এবং অন্যান্য পধেডতে মাধথ্যনম মশাে বংশ ডবস্াে সোধ কো (পষৃ্া ২৩) 
আেও সবশী ডেোপে ও আেও কাে্তকে হনত পানে।

অসুস্থ্যতা সোধ কেনত সে েমস্ জা়েগা়ে 
মশা বংশবডৃধে কেনত পানে সে েমস্ 
জা়েগা পডেষ্াে করুে এবং জ� োখাে 
পাত্রগুন�া সেনক োখ়ুে।
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ম্াকেরিযা
সবশীেিাগ সষিনত্র োনত কাম়ো়ে এেকম মশাে (োম এথ্যানোডফড�ে) মাধথ্যনম 
মানুনেে মনধথ্য স্াোন্তডেত হও়ো একডি পেজীডবে (প্ােনমাড�়োম ব�া হ়ে) 
কােনণ মথ্যান�ডে়ো হ়ে। োধােণ মথ্যান�ডে়োে অডধকাংশ সষিনত্রই (জডি�তাহীে 
মথ্যান�ডে়ো ব�া হ়ে) জ্বে ও শীত �াগাে চক্গুন�া অস্ডস্কে হ়ে ডকন্ত়ু  
ডচডকৎো কেন� এগুন�া কন়েক ডেনেে মনধথ্য চন� ো়ে। ডকন্ত়ু  ডচডকৎো ো কো 
হন� মথ্যান�ডে়ো দ্রুত মাোত্মক হন়ে উঠনত পানে। এডিনক ব�া হ়ে গুরুতে 
মথ্যান�ডে়ো। মথ্যান�ডে়ো হ়ে এমে অঞ্চ�গুন�ানত মানুনেে বথ্যাখথ্যাহীে জ্বে হন� 
েতি পেীষিাে জন্য তানেে স্াস্থ্য সকন্রে োও়ো উডচত। পেীষিা়ে েডে মথ্যান�ডে়ো 
পাও়ো ো়ে, বা েডে পেীষিা কোে সকাে বথ্যবস্া ডবেথ্যমাে ো োনক ডকন্ত়ু  স্াস্থ্য 
কম্তীো এডিনক মথ্যান�ডে়ো মনে কনে তনব ততষিণাৎ ঔেধ বিাো এে ডচডকৎো শুরু করুে। 

ডিন্ন ডিন্ন পেজীডবে কােনণ ফথ্যা�ডেনপোম, িাইিাক্স, এবং অন্যান্য মথ্যান�ডে়োে ধেে সেখা ো়ে। আপডে সে এ�াকা়ে 
বাে কেনছে সেখানে সকাে ধেনেে মথ্যান�ডে়ো ডবেথ্যমাে এবং সকাে ঔেধ েবনেনক িা� কাজ কেনব (পষৃ্া ২৯ সেনক 
৪৪) তা স্াস্থ্য কতৃ্তপষি িা� কনে জানে। ঔেধ ছা়ো মথ্যান�ডে়ো বাে বাে ডফনে আেনব কােণ পেজীডবগুন�া মানুনেে 
েকৃনত সেনক ো়ে। পেজীডবগুন�ানক সমনে সফ�াে মাধথ্যনম ঔেধ বথ্যডতিনক সুস্থ্য হন়ে উঠনত োহােথ্য কনে। 

মথ্যান�ডে়ো সকান�ে ডশশু, ৫ বছনেে েীনচ ডশশু, গি্তবতী োেী, এবং এইচআইডিে়ুতি মানুেনেে জন্য ডবনশেিানব 
ডবপজ্জেক। েখে গি্তধােণ বা এইচআইডি বা অন্য সকাে অসুস্থ্যতা মানুনেে সেনহে পনষি েংক্ামনণে ডবরুনধে �়োই কো 
কডঠে কনে সতান�, তখে মথ্যান�ডে়ো হও়ো বা গুরুতে মথ্যান�ডে়ো শুরু হবাে েম্ভাবো অনেক সবশী। 

জরিেতািী� ম্াকেরিযা
মথ্যান�ডে়োে োধােণ উপেগ্ত হন�া জ্বে, ো আনে ও ো়ে, এবং প্রডতবােই শীত শীত �ানগ। কখনো কখনো জ্বে সেনম 
োও়োে েম়ে বথ্যডতিে ঘাম েনে। েডেও, মথ্যান�ডে়োে অনেক সষিনত্রই এই েীডত পাড�ত হ়ে ো। অন্যান্য �ষিণগুন�া 
েচোচে সেখা ো়ে ডকন্ত়ু  তা েক�নক ষিডতগ্রস্ কনে ো এবং এগুন�া অন্যান্য অসুস্থ্যতাে �ষিণও হনত পানে।

জডি�তাহীে মথ্যান�ডে়ো
∙∙ জ্বনেে মাত্রা মদৃু হনত পানে ডকন্ত়ু  প্রা়েশই উঁচ়ু  হ়ে, ৩৯° (১০২°ফা) বা তােও সবশী

∙∙ শীত শীত �ানগ এবং ঘাম েনে

∙∙ মাো বথ্যো এবং সেনহ বথ্যো

∙∙ গা গু�া়ে, বডম হ়ে, ডষিনে োনক ো

∙∙ েতি স্ল্পতা সেনক ফথ্যাকানশ হও়ো ও দুব্ত�তা

∙∙ মদৃু কাম�া (হা�কা েনেে বথ্যডতিে সচানখে োো অংনশ বা ত্বনক হ�়ুে হও়ো)

∙∙ বডধ্তত হও়ো ডপ্হা (একজে স্াস্থ্য কম্তী একজে বথ্যডতিে সপি পেীষিা কনে এডি অনুিব কেনত পানে)

মথ্যান�ডে়োে মশাে োগে়ুতি পাখা োকনত 
পানে।
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একজে বথ্যডতিে মথ্যান�ডে়ো আনছ ডকো েতি পেীষিা তা ডেডচিত 
কনে। সকাে সকাে মথ্যান�ডে়োে পেীষিাে জন্য একডি অনুবীষিণ 
েন্রেে প্রন়োজে হ়ে ডকন্ত়ু  অনেক এ�াকা ডিডতিক স্াস্থ্য কম্তী দ্রুত 
পেীষিাে েেঞ্ামাডে বথ্যবহাে কনে সেিা়ে শুধ়ুমাত্র এক সফাঁিা েতি 
বথ্যবহাে কোে প্রন়োজে হ়ে। সেনহত়ু  ডচডকৎো ো কো মথ্যান�ডে়ো 
কন়েক বছনেে মনধথ্য সবশ কন়েকবাে জ্বে ও শীত শীত �াগাে েডৃটি 
কেনত পানে তাই বথ্যডতিডিনক ডজজ্াো করুে সে তাে োম্প্রডতক 
মােগুন�ানত একই েকনমে �ষিণ সেখা ডগন়েনছ ডকো। 

জডি�তাহীে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো
েতি পেীষিা়ে ডেডচিত হন� বা মথ্যান�ডে়ো হন়েনছ বন� ডেডচিত হও়োে আপোে িা� কােণ োনক এবং পেীষিা কোে 
বথ্যবস্া ো োনক তনব েত তা়োতাড়ে েম্ভব মথ্যান�ডে়োে ঔেধ বথ্যবহাে কো শুরু করুে (পষৃ্া ২৯-৪৪)। ডপ ফথ্যা�ডেনপোম 
মথ্যান�ডে়োে়ুতি এ�াকা়ে ডচডকৎো ততষিণাৎ শুরু কো গুরুত্বপণূ্ত। সেনহত়ু  মশা মথ্যান�ডে়ো ছ়ো়ে তাই একজে অসুস্থ্য 
বথ্যডতিনক ডচডকৎো কেন� তা অন্যনেেনক েংক্াডমত হও়ো সেনক েষিা কনে। 

আপোে স্ােী়ে স্াস্থ্য কতৃ্তপষি মথ্যান�ডে়োে সকাে ঔেধডি বথ্যবহানেে সুপাডেশ কনে তা জানুে। অনেক অঞ্চন�ই 
মথ্যান�ডে়ো সকাে সকাে প়ুোতে ঔেনধে ডবরুনধে প্রডতনোধ শডতি গন়ে ত়ুন�নছ। তাে মানে হন�া, সে ঔেধগুন�া একেম়ে 
মথ্যান�ডে়ো সোধ কো বা এে ডচডকৎো কো়ে কাজ কেনতা সেগুন�া এখে আে কাজ কনে ো। সে ঔেধগুন�া একডি 
অঞ্চন�ে মথ্যান�ডে়ো োডেন়ে সতান� সেডি হ়েনতা অন্য একডি জা়েগা়ে ডবেথ্যমাে মথ্যান�ডে়ো োডেন়ে সতা�া়ে কাজ োও 
কেনত পানে। 

মথ্যান�ডে়োে়ুতি একজে বথ্যডতিনক ডবশ্াম ডেনত হনব এবং পডেষ্াে জ�, সুথ্যপ, এবং েডে জ্বে, বডম, বা �াইডে়ো োনক 
তনব জ�পণূ্ততাে পােী়েও পাে কেনত হনব। 

গুরুত্বপণূ্ণ! আপডে িা� অনুিব কেন�ও েক� ডেনেে জন্য সুপাডেশ কো েক� ঔেধ গ্রহণ করুে। আপডে েডে ঔেধ 
সে়ো বধি কনেে তনব মথ্যান�ডে়ো আবােও সফেত আেনত পানে এবং ঔেধগুন�া তখে হ়েনতা আে সকাে কাজ োও 
কেনত পানে। 

দ্রুত সোগ ডেণ্ত়ে পেীষিা (আেড�ডি) এক সফাঁিা েতি 
বথ্যবহাে কনে মথ্যান�ডে়োে পেীষিা কনে। বথ্যডতিডি েডে 
ইনতামনধথ্যই মথ্যান�ডে়োে ঔেধ গ্রহণ কনে োনক, তনব 
পেীষিাডি েডঠক ফ�াফ� ডেনত োও পানে।

সে মডহ�া তাে েব ঔেধ সেবে 
কনেনছ সে িা� হন়ে উনঠনছ।

সে মডহ�া তাে েব ঔেধ সশে কনেডে সে এখেও 
অসুস্থ্য হন়ে ডবছাো়ে শুন়ে আনছ।
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গভ্ণধািণোেী� ও রশশুকেি মকধ্ ম্াকেরিযা থেকে িক্ত স্বল্পতা 
মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো কো ো হন� তা েতি স্ল্পতাে েডৃটি কনে (েনতি স�ৌহ কডণকাে েংখথ্যা কনম োও়ো)। ক্াডন্ত, 
দুব্ত�তা, এবং শ্ােকটি হন�া কন়েকডি �ষিণ। গি্তধােণকা�ীে এবং সছাি ডশশুনেে জন্য েতিস্ল্পতা ডবনশেিানব 
ষিডতকােক। গি্তধােণকা�ীে মথ্যান�ডে়ো সেনক েটৃি েতি স্ল্পতা েমন়েে অনেক আনগই ও আকানে সছাি ডশশুে জন্ম 
ঘিানত পানে, এবং জন্মোেকা�ীে েতিষিেণনক আেও সবশী ডবপজ্জেক কনে সতান�। 

সকাে সকাে েম়ে মথ্যান�ডে়ো সকাে জ্বে, শীত শীত �াগা, বা বথ্যডতি সে অসুস্থ্য তাে অন্যান্য সকাে �ষিনণে েটৃি কনে 
ো। ডকন্ত়ু  একডি ডশশু বা একডি গি্তবতী োেীে েডে েতি স্ল্পতা োনক এবং সেই এ�াকা়ে মথ্যান�ডে়ো োনক তনব 
মথ্যান�ডে়োে পেীষিা করুে। েখে স�ৌহে়ুতি খাবাে কম খাও়োে ফন� েতিস্ল্পতা সেখা সে়ে তখে ঐ খাবােগুন�া 
খাও়ো েতি স্ল্পতা দুে কো়ে োহােথ্য কনে। েডে এে কােণ মথ্যান�ডে়ো হন়ে োনক, তনব েতি স্ল্পতাে অবস্া আেও 
খাোনপে ডেনক োও়ো ও আেও সবশী ষিডতোধে সোধ কেনত েত শীঘ্র েম্ভব ঔেধ বিাো মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো কো 
গুরুত্বপণূ্ত। 

সে েমস্ জা়েগা়ে প্রচ়ুে মথ্যান�ডে়ো হ়ে সেখানে গি্তবতী োেীো মথ্যান�ডে়ো সোধ কেনত ো�ফা�ডক্সে + 
পাইডেনমোডমে সেবে কেনত পানে। এডি প্রা়েশই গি্তধােণকা�ীে ডে়েডমত স্াস্থ্য সক্রে পডেেশ্তনেে েম়ে সে়ো হন়ে 
োনক। গি্তধােণকা�ীে প্রেম ৩ মানেে মনধথ্য এডি সেনবে ো, ডকন্ত়ু  তােপে, গি্তধােণকা�ীে বাডক েম়েিাে জন্য 
কমপনষি ৩ বাে ডেে (পষৃ্া ৩৬ সেখ়ুে)।

েতি স্ল্পতাে �ষিণ
∙∙ ফথ্যাঁকানশ মাড়ি এবং সচানখে পাতাে ডিতনেে অংশ

∙∙ দুব্ত�তা

∙∙ ক্াডন্ত

∙∙ মাো ঘ়ুোনো

∙∙ শ্াে সে়ো়ে কটি

∙∙ দ্রুত হৃেস্পন্দে

েতি স্ল্পতা পেীষিা কেনত একডি েতি পেীষিা কো হ়ে।
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গুরুতি ম্াকেরিযা
েডে জডি�তাহীে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো কো ো হ়ে বা েনেটি তা়োতাড়ে এে ডচডকৎো কো ো হ়ে তনব গুরুতে 
মথ্যান�ডে়ো সেখা ডেনত পানে। গুরুতে মথ্যান�ডে়ো সেখা োও়োে েম্ভাবো সবশী োনক েডে 'প্ােনমাড�়োম ফথ্যা�ডেনপোম' 
(ডপ ফথ্যা�ডেনপোম) োনমে পেজীডবে কােনণ মথ্যান�ডে়ো সেখা সে়ে। গুরুতে মথ্যান�ডে়োে়ুতি বথ্যডতিে হােপাতান� বা 
ডক্ডেনক উন্নত পডেচে্তাে প্রন়োজে হনব। গুরুতে মথ্যান�ডে়ো ১ বা ২ ডেনেে মনধথ্যই মতৃ়ু থ্য ঘিানত পানে, ডবনশে কনে েডে 
তা মডস্নষ্ ছড়েন়ে ো়ে, সে অবস্ানক 'সেডেব্রা� মথ্যান�ডে়ো' ব�া হ়ে। 

গুরুতে মথ্যান�ডে়োে ডবপে ডচহ্ন
∙∙ এনতাই দুব্ত� সে বেনত ও োঁ়োনত পানে ো, েজাগও োকনত পানে ো। 

∙∙ মােডেক ডবভ্াডন্ত, শেীনে প্রব� আনষিপ, বা জ্াে হাোনো

∙∙ বােবাে বডম হও়ো, জ� বা ব়ুনকে দুধ পাে কেনত পানে ো

∙∙ ঘে শ্াে ওঠা বা শ্াে সে়ো়ে অসুডবধা

∙∙ েীচ়ু েতিচাপ বা অডিঘানতে অন্যান্য ডচহ্ন (প্রােডমক ডচডকৎো অধথ্যান়েে পষৃ্া ১১ সেখ়ুে)।

∙∙ গা়ি মতূ্র, এবং েকৃনতে কাজ ো কো শুরু হও়ো়ে কম পডেমানণ মতূ্র 

স্াস্থ্যকম্তীো েীনচেগুন�াে জন্য েতি ও মতূ্র পেীষিা কেনব: 

∙∙ েতি স্ল্পতা (েতি স�ৌনহে পডেমাণ কম োকা) 

∙∙ মনূত্র ডহনমান্াডবে 

∙∙ েতি ডচডেে (়্ুনকাে) পডেমাণ কম

গুরুতে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো
গুরুতে মথ্যান�ডে়োে়ুতি প্রাপ্ব়েস্ক এবং ডশশুনেে ২৪ঘ্ডিা বা তাে সবশী েমন়েে জন্য ডশো়ে আনি্তেথ্যনেি সে়ো বা সপশীনত 
প্রডবটি কোে জন্য অগ্রেে প্রডশষিণে়ুতি স্াস্থ্যকম্তীে প্রন়োজে। এই ডচডকৎো ডেনত পাো হােপাতা� বা স্াস্থ্যকম্তী েডে 
কাছাকাডছ ো োনক তনব আপডে হােপাতান� সেনত সেনত আপোনক োহােথ্য কো়ে একজে স্ােী়ে স্াস্থ্য কম্তীে হ়েনতা 
আনি্তেথ্যনেি বা কুইোইে প্রডবটি কোনোে প্রডশষিণ ও ঔেধ উি়েই োকনত পানে। সেখানে প্রডবটি কোনোে আনি্তেথ্যনেি 
পাও়ো ো ো়ে (পষৃ্া ৩৮ সেখ়ুে) সেখানে ৬ বছনেে েীনচ ডশশুনেে জন্য আনি্তেথ্যনেি কথ্যাপসু� গুহ্যবিানেে মনধথ্য ে়ু ডকন়ে 
সে়ো হ়ে। জরুেী ডচডকৎো মথ্যান�ডে়ো ডেোম়ে কনে ো; আপোে আেও ৩ ডেে বা সবশী েমন়েে জন্য বােডত ঔেধ সেবাে 
প্রন়োজে হনব। 
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মথ্যান�ডে়ো সোধ কো
মথ্যান�ডে়ো সোনধে জন্য সকাে িীকা সেই। মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো়ে বথ্যবহৃত ঔেধ কখেও কখেও এডি সোধ কেনত বথ্যবহাে 
কো হ়ে ডবনশেিানব মানুে েখে এক জা়েগা সেনক অন্য জা়েগা়ে ভ্মণ কনে। সোধ কোে মাত্রা হ়েনতা প্রাতথ্যডহক, 
োপ্াডহক, বা মাডেক হনত পানে। সকাে সকাে সেনশ মথ্যান�ডে়ো সোনধ গি্তধােণকা�ীে সশে ৬ মানে (ো�ফা�ডক্সে + 
পাইডেনমোডমে, পষৃ্া ৩৬ সেখ়ুে) ঔেধ বথ্যবহাে কো গুরুত্বপণূ্ত। সে েমস্ সেনশ শুধ়ুমাত্র বে্তাকান� মথ্যান�ডে়ো সেখা ো়ে 
সেখানে হ়েনতা কাে্তক্মগুন�া প্রডত বছে মাত্র কন়েক মাে েমন়েে জন্য ডশশুনেেনক মথ্যান�ডে়ো সোনধে ঔেধ ডেনত পানে। 

মথ্যান�ডে়ো সোধ কোে েবনেনক িা� উপা়েগুন�াে একডি 
হন�া কীিোশক-সমশানো মশােী বথ্যবহাে কনে ঘ়ুমানো। এই 
মশােীগুন�ানত এক বা একাডধক কীিোশক প্রন়োগ কো হ়ে 
সেগুন�া ত়ু�োম�ূকিানব ডেোপে, ডবনশেকনে মথ্যান�ডে়ো়ে 
আক্ান্ত হবাে োনে ত়ু�ো কেন�। ডকিানব মশােী মথ্যান�ডে়ো 
এবং অন্যান্য মশাবাডহত অসুস্থ্যতা সোধ কনে (পষৃ্া ২০) 
সেেম্পনক্ত আেও জানুে। 

ডবোমনূ�থ্য কীিোশক-সমশানো মশােী ডবতেণ কনে আে ঘনেে 
মনধথ্য কীিোশক ডছিানোে (পষৃ্া ২২) জন্য প্রডশষিণপ্রাপ্ কম্তী 
বথ্যবহাে কনে এমে ধেনেে প্রচােণা মথ্যান�ডে়ো সোধ কেনত 
পানে েডে এ�াকাে মনধথ্য েনেটি েংখথ্যক পডেবাে এই কম্তেূচীে 
োনে ডেনজনেেনক জড়েত কনে। আপডে মথ্যান�ডে়োে মশাে 
বংশবডৃধে হও়ো সোধ কেনত পানেে (পষৃ্া ২৩) বা এগুন�াে ড�ম 
সফািা সোধ কেনত পানেে। মশাে কাম়ে এড়েন়ে চ�া েবেমন়েই 
এগুন�া সে সোগ ছ়ো়ে সেগুন�া সোধ কো়ে োহােথ্য কেনব (পষৃ্া 
১৯ এবং ২০)। 

সেখানে স�ানকে েতি পেীষিা কেনো 
ও ঔেধ সকোে োমে্ত সেই সেখানে 
মথ্যান�ডে়ো েবনেনক সবশী সেখা ো়ে। 
েতষিণ পে্তন্ত একজে বথ্যডতিে মথ্যান�ডে়ো 
োকনব, ততষিণ পে্তন্ত স্ােী়ে মশাে 
মাধথ্যনম েংক্ামণডি অন্যান্যনেে মনধথ্য 
ছ়োনত পানে। মথ্যান�ডে়ো প্রডতনোধ 
প্রচােণা োে্তক হনত হন� এগুন�ানক োডেদ্র 
ও অন্যােথ্যতাে ম�ূ কােণগুন�া ডেন়ে কাজ 
কেনত হনব এবং েকন�ে জন্য ডচডকৎো 
েহজ�িথ্য কেনত হনব।

মথ্যান�ডে়োে মশা োনতে সব�া কাম়ো়ে। মথ্যান�ডে়ো সোধ 
কেনত কীিোশক-সমশানো মশােী বথ্যবহাে কনে ঘ়ুমাে। 
সছাি ডশশুনেে সো�োও মশােী ডেন়ে সেনক ডেে।

ম্াকেরিযাি োিণ
প্রডত বছে বে্তাকা� েবনেনক 
খাোপ
সে কম্তীো উপকূন� 
কম্তেংস্ানেে জন্য 
অডিবােে কনেনছ তানেে 
বন়ে আো অসুস্থ্যতা
ডক্ডেনক সকাে ঔেধ সেই

েত়ুে মশােী পাও়ো কডঠে

...এবং িাস্াি মল্্ 
গ�্তগুলো জলে পূর ্ত 

হলয যায।
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থেঙ্গু, পীত জ্বি, রজো, এবং রিকু�গুর�যা
স�ঙ়্ু, পীত জ্বে, ডজকা, এবং ডচকুেগুডে়ো হন�া ডিন্ন ডিন্ন সোগ, এে প্রডতডি একডি ডিন্ন িাইোনেে কােনণ হ়ে। এগুন�া 
োো পডিে়ুতি বা সোো�ী েংন়েে ফ়ু িডকে়ুতি ও স�াোকািা পা-ও়ো�া কান�া মশাে বিাো ছ়ো়ে। এে মনধথ্য দু'ডি হন�া পীত 
জ্বনেে মশা (এড�ে এডজডটি) এবং এডশ়ে বাঘ মশা (এড�ে এ�নবাডপকিাে)। এগুন�া োধােণতঃ ডেনেে সব�া়ে কাম়ো়ে 
ডবনশে কনে খ়ুব সিানে এবং সশে দুপ়ুনেে ডেনক, এবং সেখানে মানুে জ� েংেষিণ কনে এবং সেনকাে জা়েগা সেখানে 
জ� জনম সেখানে বংশবডৃধে কনে। এই মশাগুন�া োধােণতঃ ঘনেে মনধথ্য বা কাছাকাডছ বাে কনে এবং োধােণতঃ 
ছা়োে়ুতি, অধিকাে জা়েগা সেমে সিডব� বা ডবছাোে েীনচ, বা অধিকাে সকাণাগুন�ানত োনক। েডে ডজকা, স�ঙ়্ু এবং 
ডচকুেগুডে়োে েবগুন�াই আপোে এ�াকা়ে োনক তনব একজে বথ্যডতি সকাে িাইোে বিাো আক্ান্ত হন়েনছ তা ব�া কডঠে 
হনত পানে।

স�ঙ়্ু (পষৃ্া ১১), পীত জ্বে (পষৃ্া ১২), ডজকা (পষৃ্া ১৩), এবং 
ডচকুেগুডে়োে (পষৃ্া ১৫) োধােণ �ষিণগুন�া েম্পনক্ত জানুে। এে সে সকাে 
একডি জ্বে এবং শেীনে বথ্যোে েডৃটি কেনত পানে। ডকন্ত়ু  সকাে সকাে বথ্যডতিে 
সকাে �ষিণ এনকবানেই সেখা ো়ে ো। েতষিণ ো তাো একডি েতি পেীষিা 
কনে ডেডচিত হনছে সে তানেে এই অসুস্থ্যতাডি আনছ ততষিণ তাো জােনত 
োও পানে সে তাো অসুস্থ্য হন়েনছ। আপোে েডে সকাে �ষিণ োও োনক 
তব়ুও েত়ুে কনে মশা কাম়ে ডেন� সেই মশা েডে আবাে অন্যনেেনক 
কাম়ো়ে তনব এই সোগডি অন্যনেে মনধথ্য ছ়োনব। 

থেঙ্গু, পীতজ্বি, রজো, এবং রিে�গুর�যাি রিরেৎসা এেই িেম
সবশীেিাগ েম়েই মশা সেনক ছ়োনো এই ৪ডি িাইোনেে অসুস্থ্যতাে ডচডকৎো ঘনেই কো হ়ে, ডকন্ত়ু  ডশশুনেে সষিনত্র, বধৃে 
বথ্যডতি বা এইচআইডিে়ুতি বথ্যডতি, বা ৪০° (১০৪°ফা) উপনে জ্বেেহ সে সকাে ডবপেডচনহ্নে সষিনত্র একজে স্াস্থ্য কম্তীে 
োনে সেখা করুে। 

স�ঙ়্ু, পীত জ্বে, ডজকা, বা ডচকুেগুডে়ো িা� কোে সকাে ঔেধ সেই। এগুন�া ডবছাো়ে শুন়ে ডবশ্াম সে়ো, প্রচ়ুে 
পডেমানণ জ� এবং অন্যান্য তে� পোে্ত পাে কো, এবং  বথ্যো ও জ্বে (পষৃ্া ২৯ সেখ়ুে) কমানোে জন্য পথ্যাোডেিাম� 
(এথ্যডেিাডমনোনফে) খাও়োে মাধথ্যনম এে ডচডকৎো কো হ়ে। পথ্যাোডেিাম� বথ্যবহাে কো এথ্যােডপডেে বা ইব়ুনপ্রানফনেে 
ত়ু�ো়ে ডেোপে, বথ্যডতিে েডে গুরুতে স�ঙ়্ু (পষৃ্া ১১ সেখ়ুে) সেখা সে়ে তনব এগুন�া ডবপজ্জেক হনত পানে। একজে 
োেী েডে গি্তধােণ কনে তনব এথ্যােডপডেে ও ইব়ুনপ্রানফে তাে গনি্ত োকা ডশশুে জন্য ষিডতকােক হনত পানে ডকন্ত়ু  
পথ্যাোডেিাম� ডেোপে। 

থেঙ্গু, পীত জ্বি, রজো, বা রিকু�গুর�যা থিাধ েিাি উপায এেই 
অসুস্থ্যতা সোধ কেনত, মশাে কাম়ে সোধ করুে (পষৃ্া ১৯ সেখ়ুে) এবং মশাে বংশবডৃধে সোধ করুে (পষৃ্া ২৩ সেখ়ুে)। 
পীত জ্বে সোধ কোে জন্য একডি িীকা েন়েনছ। 

এই মশা অনেক অসুস্তাে েডৃটি কনে। এে 
পাগুন�া োোকান�া স�াোকািা।
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থেঙ্গু জ্বি (িাড়-ভাঙ্া জ্বি) 
স�ঙ়্ু োধােণতঃ উতিপ্ বে্তাকান� সেখা ো়ে। এগুন�া শহে ও সে েমস্ এ�াকা়ে মানুনেে ঘে বেডত োনক সেখানে সবশী 
সেখা ো়ে। মানুে সেখানে জ� েংেষিণ কনে এবং সে সকাে জা়েগা সেখানে জ� জমা হ়ে সেমে ডবডিন্ন পাত্র এবং জ� 
ডেষ্ােনণে িা� বথ্যবস্া ো োকা িূডমনত মশা বংশবডৃধে কনে। 

প্রেমবাে বথ্যডতিে েখে স�ঙ়্ু হ়ে তখে সে েহনজই ডবশ্াম ডেন়ে ও প্রচ়ুে পডেমানণ তে� পোে্ত পাে কনে োধােণতঃ 
িা� হন়ে উঠনত পানে। েখে বথ্যডতিডি ডবিতী়ে বাে বা তাে পে সে সকাে বাে স�ঙ়্ু আক্ান্ত হন� তা আেও সবশী 
ডবপজ্জেক। 

এই অসুস্থ্যতা োধােণতঃ সেনহ বথ্যোেহ হঠাৎ উচ্চমাত্রাে জ্বে ডেন়ে শুরু হ়ে। ডতে চাে ডেে পে বথ্যডতিডি হ়েনতা িা� 
অনুিব কেনত পানে ডকন্ত়ু  হানত ও পান়েে পাতা়ে ফ়ু েকুড়ে সেখা সে়ে। ফ়ু েকুড়ে বাহু, পা, এবং সেনহ ছড়েন়ে ো়ে (ডকন্ত়ু  
োধােণতঃ ম়ুখমণ্ন� ো)। স�ঙ়্ুনত অন্যান্য উপেগ্ত সেখা ডেনত পানে তনব সবশীেিাগ স�ানকেই উচ্চ মাত্রা়ে জ্বে হ়ে এবং 
অন্যান্য �ষিণগুন�াে ২ বা তাে সবশী সেখা ডেনত পানে। 

স�ঙ়্ুে �ষিণ
∙∙ হঠাৎ উচ্চ মাত্রাে জ্বে, ৩৯° (১০২°ফা) বা তােও সবশী মাত্রা়ে

∙∙  সপশী ও অডস্ উি়ে জা়েগা়ে গুরুতে বথ্যো (সে কােনণ স�ঙ়্ুনক মানে মানে হা়ে-িাঙ্া জ্বে 
ব�া হ়ে) 

∙∙ মাো বথ্যো, সচানখে ডপছনে বথ্যো

∙∙ ফ়ু েকুড়ে

∙∙ গ�া বথ্যো

∙∙ গা গু�া়ে বা বডম হ়ে

∙∙ শেীনে কাঁপ়ুডে ধনে

∙∙ চেম ক্াডন্ত

রিরেৎসা (পষৃ্া ১০ সেখ়ুে) গ্রহণ আপোনক িা� অনুিব কো়ে োহােথ্য কেনব। ডকন্ত়ু  গুরুতে স�ঙ়্ুে ডবপেডচহ্নগুন�াে 
ডেনক �ষিথ্য োখ়ুে। এগুন�াে েডে ততষিণাৎ ডচডকৎো কো ো হ়ে তনব এে সেনক মতৃ়ু থ্য হনত পানে।

গুরুতে স�ঙ়্ুে ডবপে ডচহ্ন
∙∙ ত্বনকে উপে েনতিে সছাি সছাি োগ বা োক, কাে, বা ম়ুখ সেনক েতি 

∙∙ সপি ফ়ু ন� োও়ো বা বডম বা মন�ে োনে েতি (সপনি েতিষিেনণে কােনণ)

∙∙ সখনত ও পাে কেনত অেমে্ত

∙∙  ডবভ্ানন্তে মনতা আচেণ কনে, ো়েী দ্রুত চন�, ত্বক ঠাণ্া হন়ে ো়ে, বা মম্তাহত হও়োে অন্যান্য ডচহ্ন সেখা ো়ে। সেখানে 
েতি পেীষিা কো ো়ে সেখানে সহমানিাডক্ি সবশী োকা বা প্থ্যাডিন�ি কম োকা বন� সে়ে সে এখানে সকাে েমেথ্যা 
আনছ। 

গুরুতে স�ঙ়্ুে ডচডকৎো শুধ়ুমাত্র ডশোে মাধথ্যনম তে� পোে্ত প্রনবশ কোনো এবং েতিষিেনণে ডচডকৎো কোে মাধথ্যনম 
কো ো়ে। ডবপে ডচহ্ন সেখা ডেন� ততষিণাৎ হােপাতান� োে। 

সোধ কো
মশাে কাম়ে এড়েন়ে চ�়ুে (পষৃ্া ১৯) এবং মশাে বংশবডৃধে হও়ো সোধ করুে (পষৃ্া ২৩)। 
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পীত জ্বি
পীত জ্বে আডরিকা ও েডষিণ আনমডেকা়ে সবশী সেখা ো়ে। গ্রীষ্মপ্রধাে অঞ্চন�ে বডৃটি প্রধাে জঙ্ন� বেবােকােী মানুেনেে 
জঙ্� পীত জ্বে হনত পানে, ডকন্ত়ু  েবনেনক োধােণ সে ধেেডি সেখা ো়ে তানক শহুনে পীত জ্বে ব�া হ়ে। 

সবশীেিাগ স�াকই েম্পণূ্তিানব পীত জ্বে সেনক ডেোম়ে �াি কনে এবং প্রডতনোধ ষিমতা গন়ে সতান�, োে মানে হন�া 
সে তানেে আে পীত জ্বে হনব ো। অল্প েংখথ্যক বথ্যডতিে গুরুতে পীত জ্বে হ়ে, ডকন্ত়ু  ডচডকৎো কেন� তাোও োধােণতঃ 
ডেোম়ে হ়ে। 

পীত জ্বনেে �ষিণ
∙∙  জ্বে

∙∙ শীত শীত �াগা

∙∙ সপশীনত বথ্যো (ডবনশে কনে ডপনঠ বথ্যো) 

∙∙ মাো বথ্যো

∙∙ ষি়ুধা মন্দা

∙∙ গা গু�ানো এবং বডম

∙∙ ো়েী ধীনে চ�া

∙∙ আন�ানত সচানখে স্পশ্তকাতেতা 

∙∙ ত্বক, সচাখ, ডজহ্া়ে �া�নচ িাব 

সবশীেিাগ মানুনেে জন্যই এই অসুস্থ্যতা ৩ বা ৪ ডেে পে চন� ো়ে।

রিরেৎসা (পষৃ্া ১০ সেখ়ুে) আপোনক িা� অনুিব কো়ে োহােথ্য কেনত পানে। ডকন্ত়ু  ডবপে ডচনহ্নে ডেনক �ষিথ্য োখ়ুে। 

গুরুতে পীত জ্বনেে �ষিণ
গুরুতে পীত জ্বনে িা� অনুিব কোে কন়েক ঘ্ডিা বা প্রেম ডেনেে পে উচ্চ মাত্রাে জ্বে েীনচে সকাে সকাে ডচহ্নেহ সফেত 
আেনত পানে: 

∙∙ কাম�া (সচানখে োো অংশ বা হা�কা েেন়েে ত্বক হ�়ুে হন়ে ো়ে) 

∙∙ ত�নপনি বথ্যো 

∙∙ ম়ুখ, োক, বা সচাখ সেনক েতিষিেণ

∙∙ বডম

∙∙ বডম বা মন� েতি (সপনিে ডিতনে েতিষিেনণে কােনণ) 

এই ডবপেডচহ্নগুন�াে সকাে একডি েডে সেখা ো়ে তনব ততষিণাৎ সকাে একডি হােপাতান� োে। 

প্রডতনোধ
িীকা পীত জ্বে সোধ কনে (িীকাে অধথ্যান়ে, পষৃ্া ১১ সেখ়ুে। এছা়োও মশাে কাম়ে সোধ করুে  (পষৃ্া ১৯) এবং মশাে 
বংশ ডবস্াে সোধ করুে (পষৃ্া ২৩)। 
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রজো ভাইিাস
ডজকাে কােনণ মাত্র কন়েকডেনেে জন্য মদৃু জ্বে, ফ়ু েকুড়ে, সচানখ জ্বা�া, এবং সেনহ বথ্যো হনত পানে। েডেও সবশীেিাগ 
স�াকই োো ডজকা িাইোে আক্ান্ত হন়েনছ তানেে সকাে �ষিণ সেখা ো়ে ো।

ডজকাে �ষিণ
∙∙ ১ বা ২ ডেনেে জন্য েীচ়ু মাত্রা়ে জ্বে, োধােণতঃ ৩৮° (১০১°ফা)-এে সবশী ে়ে

∙∙ ফ়ু েকুড়ে

∙∙ সচানখ জ্বা�া বা সচাখ �া�

∙∙ অডস্ে বথ্যো

∙∙ ত্বনক চ়ু�কাডে

∙∙ সপশীনত বথ্যো ও মাো বথ্যো

ডজকা োধােণতঃ মদৃু হ়ে এবং মাত্র কন়েক ডেে বা ১ েপ্াহ পে্তন্ত এডি োনক। োধােণতঃ ডজকা 
িাইোে আক্ান্ত বথ্যডতি হােপাতান� োও়োে প্রন়োজেী়েতা হও়োে মনতা এনতািা অসুস্থ্য হ়ে ো। 

রিরেৎসা (পষৃ্া ১০ সেখ়ুে) আপোনক িা� অনুিব কেনত োহােথ্য কেনব। 

প্রডতনোধ
ডজকা সোধ কেনত মশাে কাম়ে এড়েন়ে চ�়ুে (পষৃ্া ১৯ সেখ়ুে) এবং এ�াকাডিডতিক মশা ডে়ে্রেণ চচ্তা চা�়ু করুে (পষৃ্া 
২৩ সেখ়ুে)। সবশীেিাগ ডজকাই মশাে কাম়ে সেনক আনে তনব ডজকা়ে আক্ান্ত হন়েনছ এমে প়ুরুে সেৌেডক়্োে মাধথ্যনম 
একজে োেীে মনধথ্য ডজকা ছ়োনত পানে। তাই সে েমস্ অঞ্চন� ডজকা সেখা ো়ে সেখানে সেৌেডক়্োে েম়ে কে�ম 
বথ্যবহাে কেন� এই সোগ ছ়োনো সোধ কো ো়ে। 

রজো ও গভ্ণধািণ
ডজকা গনি্ত জন্ম সে়ো ডশশুে জন্য খ়ুবই ডবপজ্জেক হনত পানে। ডজকাে 
কােনণ ডশশু মাইনক্ানেফাড� বা ষি়ু দ্র মডস্ষ্ োনমে একডি গুরুতে অবস্া 
ডেন়ে জন্মগ্রহণ কেনত পানে, োে ফন� ডশশুে মাো অডতডেতি সছাি হ়ে। 
ডজকা আক্ান্ত োেীনেে গনি্ত জন্ম সে়ো ডশশুো জনন্মে েমন়ে মাো সেনত 
পানে বা শােীডেক ও মােডেকিানব সবন়ে ওঠা়ে েমেথ্যা োকনত পানে। 
সেৌিাগথ্যজেক সে এই ডশশুনেে সবশীেিানগেই সকাে েমেথ্যা োকনব ো। 
ডকন্ত়ু  েক� োেী ডবনশে কনে োো গি্তধােণ কেনব তানেে েকন�ে কাপ়ে 
ডেন়ে শেীে সেনক, মশাতা়ে়ু ়ো বথ্যবহাে কনে, এবং ঘনেে মনধথ্য পে্তা এবং 
মশােী িাডেন়ে (পষৃ্া ১৯ সেনক ২০) মশা দুনে োখাে মাধথ্যনম মশাে কাম়ে 
এড়েন়ে সেনত হনব।



 নতুন যেখানন ডাক্ার যনই: অগ্রসর অধ্ায়গুন�া
14 মশা যেনে সৃষ্ট ম্ান�ররয়া, যডঙ্ু, এবং অন্ান্ অসুস্্তা

19 June 2019

আপডে সেখানে বাে কনেে সেখানে েডে ডজকাে প্রাদুি্তাব হ়ে এবং আপডে গি্তবতী হনত চাে তনব প্রদুি্তাব চন� োবাে 
পে আপডে গি্তবতী হবাে ডবে়েডি ডবনবচো কেনত পানেে। ডজকা িাইোে সেনক েক� োেীে ষিডত েীডমত কেনত তানেে 
কানছ জন্ম ডে়ে্রেণ বথ্যবস্া েহজ�িথ্য কোে ডবে়েডি এ�াকাে জেনগাষ্ী ডেডচিত কেনত পানে (পডেবাে পডেকল্পোে উপে 
অধথ্যা়েডি এবং োেীে জন্য স্াস্থ্য কম্তকাণ্ প়ুস্কডি সেখ়ুে)।

সেনহত়ু  সেৌেকনম্তে েম়ে ডজকা িাইোে একজে প়ুরুে সেনক একজে োেীে মনধথ্য 
ছড়েন়ে প়েনত পানে তাই সেখানে ডজকা আনছ সেখানে 
কে�ম বথ্যবহাে কনে ডজকা িাইোে ছ়োনো সোধ 
করুে। একজে োেী েডে ইনতামনধথ্যই গি্তবতী হন়ে ো়ে 
তনব সেৌেডক়্ো এড়েন়ে চ�া বা গি্তবতী অবস্া়ে ডজকা়ে 
আক্ান্ত হও়ো সোধ কেনত সে এবং তাে েহধম্তীে 
কে�ম বথ্যবহাে কো ডবনশেিানব গুরুত্বপণূ্ত। 

ডজকা মশা ো োকা সকাে এ�াকানতও একজে োেী 
সেৌেেঙ্নমে মাধথ্যনম ডজকা আক্ান্ত হনত পানে েডে তাে 
েঙ্ী ডজকা ডবেথ্যমাে এমে সকাে জা়েগা়ে ভ্মণ কনে 
োনক। সেৌেেঙ্নমে মাধথ্যনম ডজকা ছ়োনো সোধ কেনত 
তাে ডফনে আোে কমপনষি ৬ মাে পে্তন্ত কে�ম বথ্যবহাে কো উডচত। 

সকাে ডশশুই ব়ুনকে দুধ পাে কোে মাধথ্যনম ডজকা আক্ান্ত হ়েডে। আপোে েডে ডজকা সেনকও োনক ব়ুনকে দুধ পাে 
কোনো আপোে বাচ্চাে প়ুডটিোধে কো ও তাে স্াস্থ্য সুেডষিত কোে েবনেনক িা� উপা়ে। 

আমিা যখন বাচ্া রনল� 
ডচলযরছ �খন কনেম ব্বহাি 

কিা বাদ রদলযরছ। এখন 
আমাি স্ত্রী গি্তব�্রী এবং 

ডযলহ�ু এখালন জজকা আলছ 
�াই আমিা এখন মশাি 

কামড না খাওযাি ব্বস্া করি 
আি রশশুষ্িলক িক্াি জন্ 

আবািও কনেম ব্বহাি 
করি!

রজোি োিকণ েখ� এেরি রশশু জন্ম ত্রুরি র�কয জন্মায
গি্তাবস্া়ে ডজকাে েমেথ্যা়ে সিাগা জন্ম সে়ো ডশশুে হ়েনতা মাো ও মডস্নষ্ে আকাে সছাি হনত 
পানে। তাে হ়েনতা েডৃটি, শ্বণ, বা অন্যান্য েমেথ্যা োকনত পানে বা মােডেকিানব ধীেগডতে হনত 
পানে। স্াস্থ্য কম্তীো একডি ডশশুে সচাখ ও েডৃটিশডতি ৩ মাে ব়েনেে েম়ে পডেমাপ কনে এবং ডশশুে 
বডৃধেে তাড�কা বথ্যবহাে কনে (ডশশুে েত্ন সে়ো অধথ্যান়ে পডেডশটি এ সেখ়ুে) অন্যান্য বাচ্চাো কী কনে, 
তাে োনে এই ডশশুডিে োমে্ত ও কম্তকানণ্ে ত়ু�ো কেনত পানে। ডশশুডিনক েক� িীকা ডেে এবং ডে়েডমত েত্ন 
ডেে। ডশশুডি েডে সছাি মাো ডেন়ে জন্মা়ে বা তাে সচানখে বা অন্যান্য েমেথ্যা সেখা সে়োে োনে োনে পডেবােডিনক 
েেকােী বা এ�াকাডিডতিক কম্তেূচী সখাঁজা়ে োহােথ্য করুে সেগুন�া বাচ্চাডিে োহানেথ্যে জন্য তানেে প্রন়োজেী়ে 
ডচডকৎো বা অন্যান্য েম্পনেে বথ্যবস্া কনে। সে ডশশুো ডবকানশে ডেক সেনক ধীেগডতে তানেে সেই একই উডদিপো 
প্রন়োজে ো অন্য সে সকাে ডশশু তাে ডপতামাতা ও পডেবানেে কাছ সেনক সপন়ে োনক, এনেে মনধথ্য অন্যতম তানেে 
োনে কো ব�া, সখ�া ও গাে বাজো কো, এবং িা�বাো সেখানো। ডকন্ত়ু  তানেে আেও সবশী প্রন়োজে। সেহ ও মে 
বথ্যবহাে কেনত সশখা়ে তানেে আেও সবশী োহােথ্য ও বাে বাে কো ো়ে এমে কম্তকাণ্ প্রন়োজে। সহেনপডে়োনেে 
প়ুস্ক প্রডতবধিী গ্রামীণ ডশশু (অধথ্যা়ে ৩৪) এবং অধি ডশশুনেে োহােথ্য কো এে মনধথ্য এই চথ্যান�ঞ্ে়ুতি ডশশুনেে 
োহােথ্য কোে ডবেন়ে আেও তেথ্য পাও়ো োনব। 
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রিকু�গুর�যা ভাইিাস
েডেও োধােণতঃ একডি ডবপজ্জেক সোগ ে়ে, তব়ুও হাত, পা, হাঁি়ু , এবং ডপঠনক ষিডতগ্রস্ কেনত পানে এমে তীব্র েডধিে 
বথ্যোে কােনণ ডচকুেগুডে়ো খ়ুবই অস্ডস্কে একডি সোগ। এডি এনতা সবশী সবেোম়ে হনত পানে সে মানুে কুঁনজা হন়ে 
োনক এবং হাঁিনত পানে ো। সবশীেিাগ স�াকই এক েপ্ানহে মনধথ্য িা� অনুিব কনে, ডকন্ত়ু  জ্বে চন� োবাে পে েডধিে 
বথ্যো আেও সবশ কন়েক েপ্াহ বা এমেডক কন়েক মাে স্া়েী হনত পানে।

ডচকুেগুডে়ো ডশশুনেে জন্য আেও সবশী ডবপজ্জেক হনত পানে। একডি ডশশুে েডে উচ্চমাত্রাে জ্বে, ডখঁচ়ুেী, বডম, বা 
�াইডে়ো োনক তনব একজে স্াস্থ্যকম্তী সেখাে।

ডচকুেগুডে়োে �ষিণ
∙∙  জ্বে হঠাৎ হ়ে এবং তা মদৃু বা উচ্চমাত্রাে হনত পানে, প্রা়েশই ৩৮.৫° (১০১.৪°ফা) 
বা তাে সেনক সবশী 

∙∙ তীব্র শেীে বথ্যো, মাো বথ্যো, ঘা়ে বথ্যো বা ত�নপি বথ্যো

∙∙ গা গু�ানো

∙∙ ফ়ু েকুড়ে

∙∙ েডধিনত বথ্যো হ়েনতা সবশ কন়েক েপ্াহ বা কন়েক মাে স্া়েী হনত পানে

রিরেৎসা (পষৃ্া ১০ সেখ়ুে) আপোনক িা� অনুিব কো়ে োহােথ্য কেনত পানে। 

প্রডতনোধ
ডচকুেগুডে়ো সোধ কেনত মশাে কাম়ে এড়েন়ে চ�়ুে (পষৃ্া ১৯) এবং মশাে বংশবডৃধে 
সোধ করুে (পষৃ্া ২৩)। 

সে মশা স�ঙ়্ু জ্বে, পীত জ্বে, ডজকা, এবং ডচকুেগুডে়ো ছ়ো়ে 
সেগুন�াে ড�ম পা়োে জন্য সবশী জন�ে প্রন়োজে হ়ে ো। 
একডি সবাতন�ে োকো িত্তী জ�ই েনেষ্ ব়ে!



 নতুন যেখানন ডাক্ার যনই: অগ্রসর অধ্ায়গুন�া
16 মশা যেনে সৃষ্ট ম্ান�ররয়া, যডঙ্ু, এবং অন্ান্ অসুস্্তা

19 June 2019

ওকযষ্ট �াইে ভাইিাস
ওন়েটি োই� িাইোে ডকউন�ক্স মশা বিাো ছ়ো়ে। এই মশাগুন�া মাোডে আকৃডতে, 
বাোমী, এবং সপনিে কানছ এে োো োো োগ আনছ। ডেনেে সব�া়ে এগুন�া ঘে 
বা গাছপা�াে আনশ পানশ অন্যান্য কাঠানমাে মনধথ্য বা চােপানশ ডবশ্াম সে়ে। 
কাক, অন্যান্য পাখী, এবং সঘা়ো ওন়েটি োই� িাইোে বহে কনে। মশা একডি 
আক্ান্ত প্রাণীনক কাম়ে সে়োে পে েখে আে একজে বথ্যডতিনক কাম়ে সে়ে তখে 
িাইোেডি ও অসুস্থ্যতাডি সে বথ্যডতিে মনধথ্য বাডহত হ়ে।

ওন়েটি োই� িাইোনেে �ষিণ
ওন়েটি োই� িাইোে বিাো আক্ান্ত সবশীেিাগ মানুনেে মনধথ্য এই অসুস্থ্যতাডিে �ষিণগুন�া সেখা ো়ে ো এবং তাো 
হ়েনতা োও জােনত পানে সে তানেে এডি আনছ। ডকন্ত প্রডত ৫ জনে এক জে আক্ান্ত মানুে অসুস্থ্য অনুিব কেনব এবং 
েীনচে �ষিণগুন�াে মনধথ্য সকাে সকােডি তানেে মনধথ্য সেখা োনব: 

∙∙ জ্বে

∙∙ মাোবথ্যো

∙∙ েব েমন়েই ক্ান্ত অনুিব কো (অবোে)

∙∙ শেীে বথ্যো

∙∙ বডম

∙∙ সেনহে ফ়ু েকুড়ে

∙∙ ফ়ু ন� োও়ো �ডেকা গ্রড্ডে

রিরেৎসা আপোনক িা� অনুিব কেনত োহােথ্য কেনত পানে। 

োধােণতঃ এডি হ়ে ো তনব ওন়েটি োই� িাইোে গুরুতে হন়ে উঠনত পানে। এই ধেনেে সোগ মডস্নষ্ে ষিডত কেনত 
পানে। তরুণনেে ত়ু�ো়ে ব়েস্ক বথ্যডতিনেে গুরুতে ওন়েটি োই� িাইোে আক্ান্ত হও়োে েম্ভাবো সবশী। সে সকাে ডবপে 
ডচহ্ন সেখা সগন� দ্রুত ডচডকৎো েহা়েতা ডেে। 

গুরুতে ওন়েটি োই� িাইোনেে �ষিণ
∙∙ ঘান়ে অেমেী়েতা

∙∙ কম্পে (কাঁপ়ুডে)

∙∙ পষিাঘাত (ে়োনত অষিমতা)

∙∙ জ্াে হাো়ে

প্রডতনোধ
ওন়েটি োই� িাইোে আনছ এমে অঞ্চন� মতৃ পাডখ এবং অসুস্থ্য সঘা়ো সেখা সগন� এই অসুস্থ্যতাডি মানুনেে মনধথ্য শুরু 
হনত পানে তাে একডি েতক্তবাত্তা এডি। সঘা়োে জন্য একডি িীকা আনছ ো ওন়েটি োই� িাইোে প্রডতনোধ কনে; তাই 
সঘা়োনক িীকা সে়োে মাধথ্যনম মানুেনক েষিা কো ো়ে। এছা়োও, মশাে কাম়ে এড়েন়ে চ�়ুে এবং মশাে বংশডবস্াে সোধ 
করুে। 

এই মশাডি জ�ািূডম বা অন্যান্য জনম োকা 
বা ম়ে�া জন� বংশবডৃধে কনে।
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জাপা�ী এ�কসফাোইরিস
ডকউন�ক্স মশাে মাধথ্যনম জাপােী এেনেফা�াইডিে ছ়ো়ে। এই মশাগুন�া মাোডে আকৃডতে, বাোমী, এবং সপনিে কানছ 
এে োো োো োগ আনছ। এগুন�া োধােণতঃ েধিাে ডেনক অধিকাে হন়ে োবাে পে কাম়ো়ে। ডেনেে সব�া়ে এগুন�া 
ঘে বা গাছপা�াে আনশ পানশ অন্যান্য কাঠানমাে মনধথ্য বা চােপানশ ডবশ্াম সে়ে। জাপােী এেনেফা�াইডিে সবশীেিাগ 
েমন়েই এডশ়ে ও পডচিম প্রশান্ত মহাোগেী়ে স�ানকনেেনক আক্ান্ত কনে। সবশীেিাগ মানুেই েঙ্কিজেকিানব আক্ান্ত 
হ়ে ো, েডেও গুরুতেিানব আক্ান্ত জাপােী এেনেফা�াইডিনেে কােনণ মডস্নষ্ে ষিডত এবং এমেডক মতৃ়ু থ্যও হনত পানে।

জাপােী এেনেফা�াইডিনেে �ষিণ
জাপােী এেনেফা�াইডিে আক্ান্ত বথ্যডতিে হ়েনতা সকাে �ষিণ োও সেখা সেনত পানে বা শুধ়ুমাত্র হ়েনতা জ্বে, �াইডে়ো, 
বডম, মাো বথ্যো, বা দুব্ত�তাে মনতা �ষিণগুন�া সেখা োনব সেগুন�া অন্যান্য অনেক অসুস্থ্যতাে সষিনত্রই সেখা ো়ে। 

রিরেৎসা (পষৃ্া ১০ সেখ়ুে) আপোনক িা� অনুিব কেনত োহােথ্য কেনত পানে। ডকন্ত়ু  ডবপে ডচহ্নে়ুতি সে সকাে 
বথ্যডতিনক দ্রুত হােপাতান� ডেে। 

গুরুতে জাপােী এেনেফা�াইডিনেে ডবপে ডচহ্ন 
∙∙ ডখঁচ়ুেী

∙∙ পষিাঘাত (ে়োচ়ো়ে অষিম) 

∙∙ জ্াে হাো়ে

প্রডতনোধ
িীকা জাপােী এেনেফা�াইডিে সোধ কনে। এছা়োও মশাে কাম়ে এড়েন়ে চ�়ুে (পষৃ্া ১৯ সেখ়ুে) এবং মশাে বংশবডৃধে 
সোধ করুে (পষৃ্া ২৩ সেখ়ুে)। 

থগাে থিাগ (রেমফ্ারিে ফাইোরিযারসস) 
সগাে সোগ সছাি কৃডমে (“ফাই�াডে়োডেে” োনম �াকা হ়ে) কােনণ হ়ে সেগুন�া মশা বিাো ছ়ো়ে। োধােণতঃ েংক্মণ 
হবাে অনেক অনেক বছে ো োও়ো পে্তন্ত সকাে ডচহ্ন সেখা ো়ে ো। সেখানে সগাে সোগ একডি েমেথ্যা সেখানে োনেে 
ইনতামনধথ্যই এই সোগডি হন়েনছ তানেেনক ঔেধ বিাো ডচডকৎো কোে মাধথ্যনম এডিে ডবস্াে সোধ কো ো়ে। ঔেধ বথ্যডতিে 
মনধথ্য োকা পেজীডবনক সমনে সফন� ফন� মশা এডি অন্যান্যনেে মনধথ্য ছ়োনত পানে ো। মশাে কাম়োনো (পষৃ্ ১৯ 
সেখ়ুে) এবং বংশডবস্াে (পষৃ্া ২৩ সেখ়ুে) সোধ কেন� এডি সেনক দুনে োকা ো়ে। 

েীঘ্ত ডেে েংক্াডমত বথ্যডতিডি এডি ধােণ কোে পে সগাে সোনগে �ষিণ সুস্পটি হ়ে। এগুন�াে মনধথ্য আনছ পা ও বাহু 
ফ়ু ন� োও়ো, এবং প়ুরুেনেে সষিনত্র অণ্নকাে ফ়ু ন� োও়ো। এছা়োও জ্বে ও গুরুতে বথ্যো সেখা ডেনত পানে। 

ডচডকৎোে মনধথ্য আনছ পেজীডবডিনক সমনে সফ�া ও সোগডি আেও খাোপ আকাে ধােণ কো সোধ কেনত জীবাণ়ুোশক 
এবং পেজীডব-োশক ঔেধ বথ্যবহাে কো। সকাে সকাে েম়ে অনত্াপচানেে মাধথ্যনম ফ়ু ন� োও়ো অংশডিে ডচডকৎো কো 
ো়ে। আপোে প্রন়োজেী়ে ঔেধ পাবাে জন্য ও ফ়ু ন� োও়ো পা এবং অন্যান্য েমেথ্যা়ে োহানেথ্যে জন্য অনুশী�ে ও 
অন্যান্য উপা়ে েম্পনক্ত জাোে জন্য একজে স্াস্থ্যকম্তীে োনে কো ব�়ুে। 
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আমিা এই মশা সম্পলক্ত ক্রী 
জারন? এবং রকিালব আমিা 
এলদি কামড এডাল� পারি? 

এগুলো ডবশ্রীিিাগ 
সময ডিালি এবং 
সূয ্্ত ডোবাি পি 

কামড ডদয। আমিা ডছাি রশশুলদি 
এই সমযগুলোল� 

মশাি্রীি ন্রীলচ িাখল� 
পারি। 

 এবং আমিা 
ডোকলদিলক সূয ্্তালস্ি 

পি স্ান না কিাি 
রবষযষ্ি স্মির করিলয 

রদল� পারি! 

মশা থিাধ েকি অসুস্্তা থিাধ েরু�
মশাে কাম়ে এড়েন়ে এবং বা়েীে মনধথ্য ও এ�াকা়ে মশাে বংশবডৃধে সোধ কনে মশাবাডহত অসুস্থ্যতাগুন�া সোধ কো ো়ে।  

এগুন�া কেনত ডবডিন্ন ধেনেে মশা সকাো়ে বংশডবস্াে কেনত পছন্দ কনে, সকাো়ে এগুন�া ডবশ্াম কনে, এবং কখে 
তাো কাম়ো়ে তা আপোনক অবশথ্যই জােনত হনব। উোহেণস্রূপ, মথ্যান�ডে়োে মশা পল্ী এ�াকা়ে েচোচে সেখা ো়ে, 
এবং প্রা়েশই জ�ািূডম এবং অন্যান্য ডস্ে জন� বংশডবস্াে কনে। পল্ী ও শহে উি়ে জা়েগানতই স�ঙ়্ু ও পীত জ্বনেে মশা 
ঘনেে ডিতনে বা কাছাকাডছ সেখানে পডেষ্াে জ� জমা হ়ে বা েংেষিণ কো হ়ে সেখানে োনক। ঘনেে ডিতনে অনেক 
মশাই ছা়োে়ুতি, অধিকাে জা়েগা, সেমে সিডব� বা ডবছাোে েীনচ, সকাণাগুন�ানত োনক। ঘনেে বাইনে এগুন�া ছা়োে়ুতি 
এ�াকা খ়ুঁনজ সবে কনে। 
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মশা রেভাকব থিাগ ছড়ায

মশাি োমড় এরড়কয িেগু�
∙∙  বাহু, পা, ঘা়ে, এবং মাো েতিা েম্ভব োকা ো়ে এমে কাপ়ে প়ে়ু ে (�ম্বা হাতা ও �ম্বা পথ্যা্ডি বা ঘাঘো, মাো োকাে 
একডি কাপ়ে এবং জ়ুনতা, বা সমাজাে োনে চপ্প� প়ে়ু ে)।

∙∙  জাো�া, েেজা, এবং বা়ে়ু চ�াচন�ে ফাঁকা জা়োগা়ে তানেে জা� (পে্তা) বথ্যবহাে করুে। জাো�াে চােপানশ ফাঁক 
োকন� তা সেনক ডেে এবং জান�ে মনধথ্য সকাে ডছদ্র োকন� তা সমোমত করুে। 

∙∙ জান�ে পে্তা ো োকন� মশা সবে হবাে েম়ে েেজা ও জাো�া বধি করুে। 

∙∙ একডি ববদুথ্যডতক পাখা সেনক েটৃি বাতাে মশা দুনে োখনত পানে। 

∙∙ োনতে সব�া ও ডেনে েডে ডবশ্াম কনেে তনব মশােী বথ্যবহাে করুে। 

∙∙ ঘনেে বাইনে ঘ়ুমান� ডেনজনক মশা সেনক েষিা কেনত একডি মশােী বথ্যবহাে করুে। 

একই মশা স্াস্থ্যবাে সকাে 
বথ্যডতিনক কাম়ে ডেন়ে তাে 
মনধথ্য প্রেম বথ্যডতি সেনক পাও়ো 
িাইোে বা পেজীডবগুন�া ছড়েন়ে 
সে়ে 

একডি ত্ী মশা েনতি ডজকা, 
স�ঙ়্ু, ডচকুেগুডে়ো, পীত জ্বে, বা 
মথ্যান�ডে়ো োকা সকাে বথ্যডতিনক 
কাম়ো়ে 

সেই মশা আবাে 
অন্যান্য বথ্যডতিনেে 
কাম়ো়ে আে 
সোনগে ডবস্াে কনে 

এখে এই বথ্যডতি েংক্াডমত 
হন়েনছ এবং একডি েত়ুে মশা 
তানক কাম়ে সে়ে 
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মশািী মশাি োমড় থিাধ েিকত সািাে্ েকি
মশােী দু'িানব মশা বাডহত অসুস্থ্যতা সোধ কনে। সকাে ডছদ্র বা ফাঁকা জা়েগা ছা়ো মশােী এে েীনচ োকা সকাে বথ্যডতিে 
কাছ পে্তন্ত মশানক সপৌছানত সে়ে ো। এবং কীিোশক সমশানো মশােীে উপে মশা বেন�ই এডি মাো ো়ে। এ�াকা়ে 
সোগ বন়ে ডেন়ে আো মশাে েংখথ্যা কমানত প্রডতডি ডবছাোে জন্য একডি কনে মশােী বথ্যবহাে করুে। ডবডিন্ন কাে্তক্ম 
কীিোশক-সমশানো মশােী ডবোমনূ� ডেন়ে োনক কােণ েখে েবাই এগুন�া বথ্যবহাে কনে তখে মশাে েংখথ্যা কনম ো়ে 
এবং মথ্যান�ডে়োও তখে কম সেখা ো়ে। 

মশাে কাম়ে এ়োনত েবেমন়েই আপোে মশােী ে়ু ন� োকা 
অংশগুন�া ডবছাোে েীনচ বা সতােনকে েীনচ গুঁনজ ডেে োনত 
সকাে ফাঁকা ো োনক। মশােী শুধ়ুমাত্র তখেই িা� কাজ কনে 
েখে ডছদ্র বা সছঁ়ো জা়েগাগুন�ানক দ্রুত সে�াই কনে বধি কনে 
সে়ো হ়ে। 

কীিোশক সমশানো মশােী েীঘ্ত ডেে স্া়েী হবাে উনদিনশথ্য 
বতেী কো হ়ে, তাে মানে হন�া কীিোশক এক বছনেে জন্য 
বা এমেডক সবশ কন়েক বছে িা� কাজ কেনত পানে। আপডে 
েডে একডি মশােী সকনেে বা আপোনক একডি মশােী সে়ো হ়ে 
তনব কনতা েীঘ্ত েমন়েে জন্য কীিোশক স্া়েী হবাে কো এবং 
মশােীডিনক অডতডেতি সধা়োে ফন� এডিে কাে্তকােীতা কনম 
োনব ডকো তা জানুে। 

প়ুেনো মশােীে সষিনত্র কীিোশক একেম়ে সশে হন়ে োনব। মশােীডি েডে তখেও িা� অবস্া়ে োনক তনব আপডে 
েত়ুে কীিোশক ডমশ্ণ কনে এনত �াগানত পানেে, ডকন্ত়ু  ডবছাোডিনত েডে সছঁ়ো বা ফ়ু নিা োনক তনব এডিে পডেবনত্ত 
একডি েত়ুে মশােী সে়োই ডেোপে। মশােীনত কীিোশক প়ুেপ্রন়োগ কোে েম়ে েস্াো প়ে়ু ে এবং আপোে সেনহে 
উপে বা ডিতনে োো়েডেক োও়ো এ়োনোে ডেনে্তশোে ডেনক িা�িানব মনোনোগ ডেে। 

কীিোশক সমশানো সে সকাে মশােীে সষিনত্র ডশশুনেেনক এডি চ়ুেনত বা ডচবানত সেনবে ো এবং এগুন�ানক েেীনত বা 
এমে জন� সধানবে ো সেখানে কীিোশক মাছ, কীি, পশুপাখী, এবং িাঁিাে ডেনক বাে কো মানুনেে সকাে ষিডত হ়ে। 

মথ্যান�ডে়োে মশা সবশীেিাগ েমন়েই োনতে সব�া কাম়ো়ে তাই মথ্যান�ডে়ো 
এবং একই মশা বিাো েটৃি অসুস্থ্যতা সোধ কোে জন্য মশােী বতেী কো ডবনশেিানব 
োহােথ্যকােী। সে মশা স�ঙ়্ু, পীত জ্বে, ডজকা, এবং ডচকুেগুডে়ো বহে কনে সেগুন�া 
ডেনেে সব�া কাম়ো়ে। সছাি বাচ্চানেে জন্য বা অন্যান্য োো ডেনেে সব�া়ে ঘ়ুমা়ে 
বা ডবশ্াম ডেনত চা়ে তানেে সষিনত্রও মশােী এই অসুস্থ্যতা সোধ কেনত োহােথ্য 
কেনব। এছা়োও োো ইনতামনধথ্যই অসুস্থ্য মশােী তানেেনক মশাে কাম়ে খাও়ো 
সেনক েষিা কনে অন্যান্যনেে মনধথ্য অসুস্থ্যতা ছ়োনো সোধ কেনব।

ডছাি ডছাি রছদ্রগুলোলক 
ডসোই কিলে মশাি্রীষ্ি দ্রীর ্ত 

সময ্লি ব্বহাি কিা যালব। 
পলিি বাি মশাি্রী রছলড ডগলে 

�ুরম ও ড�ামাি িাই ডসোইলযি 
কাজষ্ি কিল� পালিা। 
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মশা-তাড়গু যা এবং েীি�াশে মশাি োমড় থিাধ েকি 
মশা-তা়ে়ু ়ো হন�া ডকছ়ু  োো়েডেক সেগুন�া মশা পছন্দ কনে ো, তাই এো দুনে োনক। কীিোশক হন�া ডকছ়ু  োো়েডেক 
সেগুন�া সমশানো পনৃষ্ে উপে মশা বেন� তা মশানক সমনে সফন�, সেমে সে়ো� বা মশােী। 

∙∙  আপোে ত্বনকে জন্য স্ািাডবক তা়ে়ু ়ো বথ্যবহাে করুে সেমে ডেন্ানে�া, ডেম সত�, বা স�মেগ্রানেে বা বথ্যাডে� 
পাতাে ডেেতৃ েে। বা ড�ইইডি, ডপকােড�ে (সকডবআে ৩০২৩, ইকাডেড�ে), আইআে৩৫৩৫, বা ডপএমড� এবং স�ব়ু 
ইউকথ্যাড�পিাে সেৌনগে অন্যান্য সতন�ে মনতা সে সকাে একডি োো়েডেক তা়ে়ু ়ো বথ্যবহাে করুে। মশা-তা়ে়ু ়োগুন�া 
ডশশুনেেনক েষিাে সষিনত্র ডবনশেিানব উপকােী হনত পানে ডকন্ত়ু  এে স�নব� পন়ে ডেডচিত সহাে সে এগুন�া ডশশুনেে 
জন্য ডেোপে। কতষিণ পে পে এগুন�া প়ুেব্তথ্যবহাে কেনত হনব তাও এই স�নবন� স�খা োকনব, োধােণতঃ কন়েক 
ঘণ্া পে পে। 

∙∙  সেখানে ডজকা আনছ সেখানে স্াস্থ্য কতৃ্তপষি হ়েনতা োেীনেেনক মশা-তা়ে়ু ়ো প্রোে কেনত পানে কােণ ডজকা একডি 
োেীে গি্তাবস্াে ষিডত কেনত পানে (পষৃ্া ১৩ সেখ়ুে)।

∙∙  পােনমডরিে একডি োো়েডেক দ্রবথ্য ো ত্বনক প্রন়োগ কো উডচত ে়ে ডকন্ত়ু  মশা দুনে োখনত মশােী, জামা-কাপ়ে বা 
জ়ুতাে উপে সপ্প্র কো ো়ে। আপোে ত্বনক এই োো়েডেক দ্রবথ্য োনত �াগনত ো পানে সেই জন্য জামাে উপে এডি 
সপ্প্র কনে সেগুন�ানক শুকানত সে়োে পে জামা গান়ে ডেে। স�নবন� স�খা ডেনে্তশো পা�ে করুে। 

∙∙  আপডে িা� সকাে মশা-তা়ে়ু ়ো ো পাও়ো পে্তন্ত মশাে কন়ে� বথ্যবহাে কেনত পানেে। মশা তা়োনত সধাঁ়ো েডৃটি কেনত 
মশাে কন়ে� ও অন্যান্য পধেডত সেনক েটৃি সধাঁ়ো আপোে ডেশ্ানেে ষিডত কেনত পানে। 

মশা মািকত েীি�াশে থপ্প্র েিা
েেকাে এবং অন্যান্য েংস্া বছনেে সে েম়েিা়ে েব 
সেনক সবশী মশা হ়ে সেেম়েিা়ে ডিতনেে সে়ো�গুন�ানত 
কীিোশক সপ্প্র কনে মশা ডেধে কাে্তক্ম হানত ডেনত 
পানে। এডিনক ব�া হ়ে আইআেএে বা আন্তগহৃ অবডশটি 
সপ্প্র কো। সে সকাে বথ্যডতি কীিোশক প্রন়োগ কেনত 
চাইন� শ্ানেে মাধথ্যনম বা ম়ুখ বা ত্বনক স্পনশ্তে মাধথ্যনম 
সেনহে মনধথ্য কীিোশক োও়ো সোধ কেনত তাে সুেষিাে 
প্রন়োজে। মথ্যান�ডে়ো সোধ কেনত একই এ�াকা়ে েক� 
ঘনেই সপ্প্র কো হন� এই ধেনেে সপ্প্র কো িা� কাজ কনে। 
কীিোশকেহ েক� োো়েডেক দ্রনবথ্যে সষিনত্র সেমে ডঠক 
সতমে এই োো়েডেকগুন�াও ডশশুনেে ম়ুখ ও সেনহ োও়ো 
এড়েন়ে চ�়ুে।
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েীি�াশে মশা র�ধ� েকি রেন্গু  মানুকেিও ক্ষরত েিকত পাকি
কীিোশকগুন�া ডবে—তাই এগুন�া মশা মােনত পানে। প্রা়ে েক� কীিোশকই মানুনেে ষিডত কেনব। তাই 
মশা ডে়ে্রেণ কোে েবনেনক িা� উপা়ে হন�া এ�াকাে জেনগাষ্ী বিাো সে়ো কম্তেূচী োে মাধথ্যনম তাো মশাে 
বংশবডৃধেকােী জা়েগাগুন�া অপোেণ কনে। এই কম্তেূচীগুন�া েডে েনেটি ো হ়ে তনব এবং মশা মাোে জন্য 
কীিোশক বথ্যবহাে কো হ়ে, তনব মানুনেে উপে এগুন�াে োডধত ষিডত কমানোে উপা়ে আনছ: 

∙∙  আপডে সে কীিোশকডি বথ্যবহাে কেনছে তা আপোে এ�াকা়ে োকা মশা 
মােনত পানে ডকো তা ডেডচিত করুে। সকাে সকাে জা়েগা আনছ সেখানে 
মশা সকাে সকাে কীিোশক প্রডতনোধী হন়ে উনঠনছ। তাে মানে হন�া সে 
কীিোশক আে মশা মােনত পানে ো। 

∙∙  েবনেনক কম ডবপজ্জেক কীিোশক বথ্যবহাে করুে, এবং প্রন়োজেী়ে 
েবনেনক কম পডেমাণ বথ্যবহাে করুে। ডকিানব ডমশ্ণ কনে তা প্রন়োগ 
কেনত হনব তাে ডেনে্তশো প়ে়ু ে। 

∙∙  আকাশ সেনক বা ্াক সেনক সপ্প্র কো কীিোশক প্রন়োগ কোে েবনেনক 
ডবপজ্জেক পধেডত কােণ এে ফন� সেগুন�ানত প্রন়োজে সেই সেগুন�ানতও 
এগুন�াে প্রন়োগ হ়ে এবং মশাে সেনক এডি তখে মানুেনকই সবশী ষিডত 
কনে। 

∙∙  সেখানে পাও়ো ো়ে সেখানে এমে কীিোশক বথ্যবহাে করুে সেগুন�া মশা়ে রূপান্তডেত হবাে আনগ �াি্তাগুন�ানক 
সমনে সফন�। এই ধেনেে কীিোশকনক �াি্তাোশক ব�া হ়ে সেগুন�া প্রা়ে েবেম়েই মশা মানে এমে কীিোশক 
সেনক ডেোপে। ডকন্ত়ু  পােী়ে জন� �াি্তাোশক বথ্যবহাে কেনবে ো। 

∙∙  কীিোশক ডেন়ে কাজ কেন� েবেম়ে েস্াো, েষিাকােী চশমা, এবং আপোনক েম্পণূ্ত সেনক োনখ এমে সপাোক 
পরুে। েষিাকােী ম়ুনখাশ বিাো আপোে ম়ুখ ও োক োকুে। আপোে হন়ে সগন� ডেনজনক এবং আপোে সপাোক 
সধৌত করুে। খ়ুব েতক্ততাে োনে আপোে হাত সধৌত করুে ডবনশেিানব খাও়ো জ� পাে কো বা আপোে ম়ুখ 
স্পশ্ত কোে আনগ। 

ডেডচিত করুে সে ডশশুো কীিোশক সেনক সুেডষিত। প্রাপ্ব়েস্কনেে ত়ু�ো়ে, তানেে সছাি বা়েন্ত সেহ কীিোশক 
বিাো ষিডতগ্রস্ হবাে েম্ভাবো অনেক সবশী। 

সকাে সকাে কীিোশক সেমে ড�ড�ডি, মানুে ও পডেনবনশে জন্য এককো়ে খ়ুব ডবপজ্জেক এবং এগুন�ানক 
এনকবানেই বথ্যবহাে কো উডচত ে়ে। 
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জন�ে পাত্র ে়ৃিিানব সেনক োখ়ুে। 

ডেডচিত করুে সে এ�াকাে কূঁ়োগুন�া এবং জন�ে 
ক�গুন�াে চােপানশ জ� ডেষ্াশনেে জন্য িা� ো�াে 
বথ্যবস্া আনছ। 

জ� ডেষ্াশনেে ো�া পডেষ্াে করুে 
োনত জ� প্রবাডহত হনত পানে। 

প়ুোতে সকৌিা, িা়োে, সখ�ো, বা িাঙ্া পাত্র 
সেগুন�ানত জ� জমা হ়ে সেগুন�া েডেন়ে 
সফ�়ুে, এবং গত্তগুন�া িোি করুে। 

অডধনিৌডতক ডে়ে্রেণ, সেমে পডেনবনশে সকাে ষিডত ো 
কনে মশা মাোে জন্য সকাে সকাে জা়েগা়ে ডবডিআই োমক 
বথ্যানটেডে়ো বথ্যবহাে কো হ়ে। 

জাো�া ও েেজা়ে পে্তা 
বথ্যবহাে করুে। 

স�াবা বতেী োনত ো 
হনত পানে সেজন্য 
বডৃটিে জ� েংেষিণ 
করুে এবং সেখানে 
জ� জমা হন়েনছ সে 
জা়েগা সেনক ডেে। 

মশাি বংশরবস্াি থিাধ েরু�
ডিন্ন ধেনেে মশা ডিন্ন ধেনেে জন�ে উপে বংশডবস্াে কনে। প্রাপ্ব়েস্ক মশা মাো এনেে কাম়ে খাও়ো ও এনেে 
বংশবডৃধে উি়েই সোধ কনে, ডকন্ত়ু  জন�ে মনধথ্য পা়ো এনেে ড�ম বা সফািা �াি্তা সমনে সফ�া বা মশাে ড�ম পা়োে জন্য  
প্রন়োজেী়ে জ� অপোেণ কো েবনেনক সবশী কাে্তকােী।

সে মশা স�ঙ়্ু, পীত জ্বে, ডজকা, এবং ডচকুেগুডে়ো বহে কনে সেগুন�া পডেষ্াে ডস্ে জন� বংশবডৃধে কনে। মশা েডে 
জ� পা়ে তনবই তাো ড�ম পান়ে। দু'ডেে পে ড�ম ফ়ু নি �াি্তা সবে হ়ে সেগুন�া জ�পনৃষ্ে ডঠক েীনচই জীবে ধােণ কনে। 
আেও ৪ ডেে পে �াি্তাগু�া পাখাে়ুতি মশা়ে রূপান্তডেত হ়ে। এবং আে ২ ডেে পে এগুন�া উন়ে চন� সেনত পানে। প্রডত 
েপ্ানহ ডস্ে হন়ে োকা জ� সফন� সে়োে মাধথ্যনম মশাে বংশবডৃধে বাধাগ্রস্ হ়ে কােণ ড�ম সফানি ো। 

সে মশা মথ্যান�ডে়ো ছ়ো়ে সেগুন�াও জন� ড�ম পান়ে—সকাে সকাে েম়ে োমান্য একি়ু  পডেষ্াে জন� বা স�ঙ়্ু মশাে 
মনতা ঘনেে কাছাকাডছ সকাোও ডকন্ত়ু  সেঁচে কো ো়ে ো বা িোি কো ো়ে ো এমে ব়ে ব়ে জ�াধানেও এো ড�ম পান়ে। 
আপোে ঘনেে মনধথ্য বা কাছাকাডছ সকাে ধেনেে মশা োকন� জ� জমা হ়ে বা োখা হ়ে এমে জা়েগাগুন�া েডেন়ে সফ�া 
বা খাড� কনে সফ�া বা ে়ৃিিানব সেনক সে়ো িা�। 
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ঘি ও এোোি িািপাশ থেকে মশাি বংশবরৃধিি স্া�গুকো সরিকয থফেগু�
ঘকিি বাইকি: গা়েীে প়ুোতে িা়োে, ফ়ু ন�ে পাত্র, সতন�ে ্াম, সছাি গত্ত, সছাি প্াডটিনকে 
পাত্র বা সখ�ো এবং সবাতন�ে োকো সেগুন�ানত জ� জনম সেগুন�া েডেন়ে সফ�়ুে। প্রডত 
েপ্ানহ কমপনষি একবাে তা করুে। একডি ো�়ু ছাে বা চা� আে ছানে বা মাডিনত জ� 
জমনত পানে এমে জ� ধোে একডি বথ্যবস্া মশাে বংশবডৃধে সোনধ োহােথ্য কনে। জ� 
জমনত পানে এমে গানছে গত্ত িোি কনে ডেে এবং সব়ো ডবনশে কনে বাঁনশে সব়োে 
ফাঁপা অংশগুন�া িোি কনে ডেে। 

একডি এ�াকা়ে মশা ও এনেে ড�ম আকে্তণ কো ও মাোে ফাঁে 
বতেী কেনত ডবডিন্ন উপকেণ বথ্যবহাে কো হন়ে োনক। এক 
ধেনেে ফাঁে আনছ সেডিনত মশা সোনধে জন্য েডেন়ে সফ�নতই 
হনব এমে এক ি়ুকো প়ুোতে িা়োে বথ্যবহাে কো হন়ে োনক। 

ঘকিি রভতকি: প্রাণীে জন্য বথ্যবহৃত জন�ে পাত্র এবং ফ়ু �োেী 
প্রডত েপ্ানহ কমপনষি একবাে পডেবত্তে করুে। পাত্রগুন�ানক 
ঘনে ো ধ়ুন� মশাে ড�ম পানত্রে পানশ স�নগ োকনব সেখানে 
এগুন�া মানেে পে মাে সবঁনচ োকনত পানে েতষিণ ো এগুন�া 
সফািাে জন্য আবােও জন�ে েংস্পনশ্ত আনে। 

ঘকিি বাইকি ও রভতকি: েবেম়েই ে়ৃিিানব জ� েংেষিনণে 
পাত্রগুন�ানক সেনক োখ়ুে োনত মশা ডিতনে ে়ু নক ড�ম পা়েনত ো 
পানে। েডে সকাে ড�ম পা়ো হন়ে োনক তনব োকো োকাে কােনণ 
মশাগুন�া উন়ে চন� সেনত পােনব ো। েডে সকাে গত্ত বা ফাঁকা 
জা়েগা সেনক োনক তনব োকো়ে সকাে কাজ হনব ো। োকো ছা়ো 
সকাে পাত্র, ডপপা, বা জন�ে সচৌবাচ্চাে সষিনত্র কাপন়েে পে্তা বা 
মশা প্রনবশ কেনত ো পাোে মনতা সছাি সছাি ডছদ্রে়ুতি তানেে জা� 
বথ্যবহাে করুে, বা এমে একডি কাপ়ে বিাো সেনক ডেন়ে ম়ুখ সবঁনধ 
ডেে োে মধথ্য ডেন়ে জ� প্রনবশ কেনব। অেবা একডি প্াডটিনকে 
োকো বথ্যবহাে করুে সেিা ে়ৃিিানব আঁিনক োনক। ডেডচিত সহাে সে 
বডৃটিে জ� োকোে উপে জমা হনত ো পানে অন্যো়ে মশা তাে উপে 
তানেে ড�ম পা়েনব! 

এখন মশাি সময �াই 
প্রর� সপ্ালহ আরম এই 

জলেি পাত্রিা রলষ 
পরিষ্াি করি যাল� 
মশাি রেম এখালন 
ফগু িল� না পালি। 
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জেপে র�যন্ত্রণ েরু� এবং কূঁযা ও েেতোি গরড়কয োওযা জে সকি োবাি জন্ 
�াোি ব্বস্া েরু�
সেখানে মথ্যান�ডে়ো আনছ সেখানেই ে়েকপে এবং জ� জমা হ়ে এমে সে সকাে জা়েগা়ে মশাে বংশবডৃধে সোধ কেনত 
মেনোগ সে়ো প্রন়োজে। স্ািাডবক জ�পে এবং বডৃটিে জ� প্রবাডহত োখাে মাধথ্যনম জন�ে জমা হও়ো সোধ কেনব। 
এমেিানব স্�িূডমে বথ্যবস্াপো করুে োনত জ� মাডিনত শুনে ো়ে বা ডবডিন্ন জ�ধাো়ে ডগন়ে সমনশ। সিনঙ্ প়ো মাডি, 
পাতা, বা অন্যান্য িগ্াবনশে বিাো আিনক োও়ো জন�ে ধাো ছাড়েন়ে ডেে। ডকিানব জন�ে বথ্যবস্াপো কেনত হনব 
এবং বজ্তথ্য জন�ে গত্ত েডৃটি ো কনে ডকিানব পা়েখাো বাছাই কো ো়ে সেডবেন়ে সহেনপডে়োনেে পডেনবশ স্াস্থ্য ডবে়েক 
জেনগাষ্ীে জন্য েহাড়েকা়ে আেও তেথ্য েন়েনছ।

েখেই মানুে জ� েংগ্রহ কনে তখেই জ� ছ�নক পন়ে। েখে জ� খাো-খনন্দ জমা হ়ে তখে তা 
মথ্যান�ডে়ো ও অন্যান্য অসুস্থ্যতা বহেকােী মশাে বংশবডৃধেে স্াে হন়ে ওনঠ। তাই কূঁ়ো, ক�, েংেষিণ 
সচৌবাচ্চাে ডেগ্তমবিাে, এবং অন্যান্য জ� েংেষিণ এ�াকা়ে ছ�নক প়ো জ� েনে সেনত বা মাডিনত শুনে 
সেনত িা� ো�াে বথ্যবস্া প্রন়োজে।

গড়েন়ে োও়ো জন�ে সুনোগ ডেনত সেখানে জ� গড়েন়ে ো়ে সেখানে একডি গাছ 
�াগাে বা একডি েডজিে বাগাে করুে। আপডে সকাে গাছ �াগানত ো পােন� বা বাগাে 
কেনত ো পােন� মাডিনত একডি গত্ত কনে তা পােে, সুেডক, এবং বাড� ডেন়ে িরুে 
োনত এখানে জ� শুনে ো়ে। এিানক ব�া হ়ে সশােণকূপ। এডি মশাে বংশডবস্াে 
সোধ কেনত োহােথ্য কেনব।

আপোে এ�াকা়ে প়ুকুে এবং হ্রনে মশাে �াি্তা খা়ে এেকম মাছ বথ্যবহাে কোে কাে্তক্ম আনছ ডকো তা সেখ়ুে। অেবা 
জানুে সে ডবডিআই োনমে বথ্যানটেডে়ো পাও়ো ো়ে ডকো কােণ বংশডবস্াে কোে আনগই তরুণ মশা মােনত এডিে েফ� 
বথ্যবহাে কো ো়ে এবং এডি পডেনবনশে সকাে ষিডত কনে ো।

ো�াে বথ্যবস্ােহ গণ জন�ে ক�

ব়ে পােে

সুেডক

বাড�

সশােণকূপ
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জ�কগাষ্ী মশাি অসুস্্তা থিাধ েকি
মশাে বংশবডৃধে কনে এ�াকাে েক�নক েংক্াডমত কো সোধ কেনত এ�াকাে স্াস্থ্যকম্তী বা সে সকাে জেনগাষ্ী ে� তানেে 
প্রডতনবশীে উঠাে এবং বাড়েনত জনম োকা জ� মতূি কেনত পানে। সেখানে ডক সকাে ব়েস্ক বথ্যডতি, প্রডতবডধিতাে়ুতি বথ্যডতি, 
বা েনেটি অে্ত সেই এমে পডেবাে েন়েনছ োনেে আপোে োহােথ্য প্রন়োজে? তরুণ-সেততৃ্বাধীে বা প্রাপ্ব়েস্কনেে ে� বা়েী 
বা়েী পডেেশ্তনে োহােথ্য কেনত পানে, পে্তা বতেী বা সমোমত কেনত পানে, জন�ে পাত্র ে়ৃিিানব এঁনি সেনক ডেনত পানে। 
প্রকৃডত ও ডবজ্াে ডশষিাে অংশ ডহনেনব ডবেথ্যা�ন়েে ডশশুনেে একানজে োনে জড়েত কেনত পানেে। এ�াকা়ে পডেছেন্নতাে 
অডিোনে খাড� জা়েগাগুন�াে প্রডত �ষিথ্য সে়ো হ়ে োনত এগুন�া আবজ্তো ও জ� ধােণ কনে এমে পাত্রমতূি োনক। 
পাত্রগুন�া উডটিন়ে সে়ো সেনত পানে, ে়ৃিিানব সেনক সে়ো সেনত পানে বা েডেন়ে সফ�া সেনত পানে।

এ�াকাে সেতবৃনৃ্দ অন্যান্য উপান়ে োহােথ্য কেনত পানে: 

∙∙  জীবেধােনণে পডেনবনশে উন্ন়েে: ে�বাডহত জ� েেবোহ বথ্যবস্া, আবজ্তো ও 
বজ্তথ্য জ� বথ্যবস্াপো, জ� জমা হও়ো সোধ কনে এমে িবনেে ছানেে েকশা 
বতেী কো, এবং পা়েখাো বা প়েঃবথ্যবস্াে উন্নডত কো ো়ে ডকো তা সেখা। 

∙∙ মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো আেও েহনজ পাও়ো োও়োে বথ্যবস্া কো।

∙∙  মশােী ডবতেণ কো এবং মশােীে ডছদ্র সমোমত কো এবং েত়ুে কনে মশােীনত 
ঔেধ প্রন়োগ কো। 

∙∙  সে সকাে ধমূে বা কীিোশক কাে্তক্নমে েম়ে ডেোপতিাে ডবেন়ে জেনগাষ্ী 
োম�ানত স্াস্থ্য কতৃ্তপনষিথ্যে োনে একনত্র কাজ কো। 

বথ্যবহৃত িা়োে সোপেকােী পাত্র বা 
ডেঁড়েপে হন়ে উঠনত পানে!
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এখালন এই বড 
পথলিখাগুলো জলে পূর ্ত 

হলয থালক।

ইি রনম ্তারকািকলদি 
অবশ্ই �ালদি কাজ 
ডশলষি পি গ�্তগুলো 

পগুির কিল� হলব।

এই জাযগাি মারেক 
শহলি ডগলছ, এখালন 

অলনক পগুিা�ন 
িাযাি পলড আলছ।

মশা ডকিানব অসুস্থ্যতা ছ়ো়ে, ডকিানব এে কাম়ে এ়োনো ো়ে, এবং ডকিানব মশাে বংশবডৃধে সোধ কো ো়ে তা 
সবাোে জন্য েক�নক জড়েত কো। প়ুোতে িা়োে সকাো়ে স্তুপ হন়ে আনছ? আপোে এ�াকা়ে সক েবনেনক সবশী মশা 
বিাো ষিডতগ্রস্ হ়ে এবং ডকিানব মশাে কাম়ে ও বংশবডৃধে সোধ কো ো়ে। োেী, প়ুরুে, ও সছাি ডশশুো ডক ডিন্ন িানব 
ষিডতগ্রস্ হ়ে? সেখানে প্রচ়ুে মশা আনছ সেখানে সক কাজ কনে বা সবশী েম়ে বথ্য়ে কনে তা ডচন্তা করুে, উোহেণস্রূপ: 

∙∙  মানুে সেখানে জ� েংগ্রহ কনে বা কাপ়ে সধা়ে, ডবনশে কনে জন�ে উৎে ডস্ে ডকো, অেবা উঁপনচ প়ো জ� খাো-খন্দ 
বা স�াবাে েডৃটি কনেনছ ডকো। 

∙∙ কৃডেজডম বা খডে এ�াকা সেখানে গত্ত, কূপ, বা পডেখা বডৃটিে জন� িনে ো়ে

∙∙  ঘনেে ডিতনে ও চােপানশ সেখানে সছাি ডশশুো ডেনেে সবশীেিাগ েম়ে কািা়ে, এবং মশা সে়োন� বা ছা়োে মনধথ্য 
�়ুডকন়ে োনক

∙∙ সকাে পে্তা ছা়ো ডবেথ্যা�ন়েে কামো, ডশশুো সেখানে বনে ক্াশ কনে
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পরিচ্ছ্ন্ন থেকে মশা দুি েিা!
স�ঙ়্ু ও অন্যান্য অসুস্থ্যতাে ডবরুনধে �়োই কেনত ডবডিন্ন �থ্যাডিে 
আনমডেকাে সেশগুন�াে এ�াকাডিডতিক ে�গুন�া ে়ুব ও 
স্াস্থ্য ডব্রনগ� গঠে কনে বা়েী বা়েী ডগন়ে মশাে বংশবডৃধেে 
জা়েগাগুন�া পডেষ্াে কনে। মশাে ড�ম বা �াি্তাগুন�া 
সেখানে �়ুডকন়ে োকনত পানে সেই জা়েগাে ছডব ত়ু�নত 
পােন� অংশগ্রহণকােীো পন়ে্ডি পা়ে, তােপে তাো 
েমেথ্যাডিে েমাধাে কেনত পােন� আেও একডি ছডব 
সতান�, সেমে জ� েংেষিনণে একডি ডপপা সেনক সে়ো 
োনত মশা আে এে ডিতনে ে়ুকনত ো পানে বা একডি 
বা�ডত উনটি সে়ো োনত জ� জমা হনত ো পানে। তােপে 
এ�াকাে মােডচত্রে়ুতি একডি ওন়েব পাতা়ে ঐ ছডবগুন�া 
সোগ কনে োনত েকন� তানেে অগ্রগডত এবং অন্য আে 
সকাো়ে পডেেশ্তে কেনত হনব তা সেখনত পা়ে। তাো তানেে 
ওন়েব পাতাে োম ডেন়েনছ স�ঙ়্ুচথ্যাি এবং তাো তানেে ম়ুনঠানফাে 
বথ্যবহাে কনে ছডবগুন�া সোগ কনে এবং এনক অন্যনক ষি়ু নে বাত্তাে মাধথ্যনম 
উৎোডহত কনে।

স্াস্থ্য ডব্রনগন�ে েেেথ্যো জন�ে েম়ুো েংগ্রহ কনে মশাে �াি্তাে েধিাে কনে। 
তাো পডেবােনক সেখানত পানে ডকিানব: 

∙∙  জ� েংেষিনণে পাত্র েব েমন়েে জন্য োকা োখনত হ়ে োনত মশাে ড�ম পা়ো 
এবং েত়ুে মশা উন়ে ডগন়ে মানুেনক কাম়োনো সোধ কো ো়ে। 

∙∙  পাত্রগুন�ানক প্রডত েপ্ানহ একবাে ঘনে পডেষ্াে কেনত হ়ে োনত ড�ম ো ফ়ু িনত 
পানে।

এই কালো দাগগুলো হলো োি্তা 
ডযগুলো পলি মশায পরির� হলব। 

আমালদি অবশ্ই এই জলেি 
ডচৌবাচ্াষ্িলক ডেলক রদল� হলব।

স্ােী়ে মশা ডকিানব বংশবডৃধে কনে এবং ডকিানব এনেেনক সোধ 
কো ো়ে সেডবেন়ে ডব্রনগন�ে েেেথ্যো ডবনশেজ্ হন়ে উনঠনছ।
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ম্াকেরিযা, থেঙ্গু, এবং মশা 
থেকে অন্ান্ অসুস্্তা: ঔেধ
ব্ো ও জ্বকিি জন্ ঔেধ
প্যারযাসিটযামল, এসিটযাসমন�যানে�
মশাবাডহত অনেক অসুস্াে কােনণ হও়ো জ্বে ও বথ্যোে জন্য পথ্যাোডেিাম� একডি িা�, োশ়্েী ঔেধ।

গুরুত্বপণূ্ণ !  
সুপাডেশ কো পডেমানণে সবশী বথ্যবহাে কেনবে ো। অডতডেতি ঔেধ েকৃনতে জন্য ডবোতি এবং মতৃ়ু থ্য ঘিানত পানে। এই ঔেধডি 
ডশশুনেে োগান�ে বাইনে োখ়ুে, ডবনশে কনে েডে এডি ডমডটিে়ুতি ডেোপ ডহনেনব আপোে কানছ সেনক োনক। 

ঠাণ্া �াগাে ঔেনধ প্রা়েশই পথ্যাোডেিাম� সেনক োনক, তাই আপডে েডে পথ্যাোডেিাম�ও ডেন়ে োনকে তনব এগুন�া সেনবে ো 
অন্যো়ে আপডে হ়েনতা অডতডেতি ডেন়ে সফ�নত পানেে। 

রেভাকব ব্বিাি েিকত িয 
� �প্রডত ৪ সেনক ৬ ঘ্ডিা়ে প্রডত সকডজনত ১০ সেনক ১৫ ডমগ্রা ডেে। ২৪ ঘ্ডিা়ে ৫বানেে সবশী সেনবে ো। আপডে েডে বথ্যডতিে ওজে 

ডেনত ো পানেে তনব ব়েে অনুো়েী মাত্রা প্রন়োগ করুে:  
এে বছকিি �ীকি: প্রডত ৪ সেনক ৬ ঘ্ডিা়ে ৬২ ডমগ্রা কনে ডেে (একডি ৫০০ ডমগ্রা বড়েে এক চত়ুে্তাংনশে অনধ্তক)। 
১ থেকে ২ বছি: প্রডত ৪ সেনক ৬ ঘ্ডিা়ে ১২৫ ডমগ্রা ডেে (একডি ৫০০ ডমগ্রা বড়েে এক চত়ুে্তাংশ)। 
৩ থেকে ৭ বছি: প্রডত ৪ সেনক ৬ ঘ্ডিা়ে ২৫০ ডমগ্রা (একডি ৫০০ ডমগ্রা বড়েে অনধ্তক)। 
৮ থেকে ১২ বছি: প্রডত ৪ সেনক ৬ ঘ্ডিা়ে ৩৭৫ ডমগ্রা ডেে (একডি ৫০০ ডমগ্রা বড়েে ডতে চত়ুে্তাংশ)। 
১২ বছকিি উপি: প্রডত ৪ সেনক ৬ ঘ্ডিা়ে ৫০০ সেনক ১০০০ ডমগ্রা ডেে, ডকন্ত়ু  ডেনে ৪০০০ ডমগ্রাে সবশী সেনবে ো। 

ম্াকেরিযাি ঔেধ
ম্াকেরিযাি ঔেধ সম্পকে্ণ 
মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো ও সোনধ অনেক ঔেধ েন়েনছ। ডকন্ত়ু  মথ্যান�ডে়োে পেজীডব ঔেধগুন�ানক প্রডতহত কোে ষিমতা অজ্তে কেনত 
পানে, মানে হন�া সকাে সকাে ঔেধ এই পেজীডবগুন�ানক আে মােনত পানে ো। আপোে এ�াকানত সকাে ঔেধডি িা� কাজ কনে 
তা স্াস্থ্য কম্তীো, স্ােী়ে স্াস্থ্য সক্রে, বা েেকােী স্াস্থ্য কতৃ্তপষি জানে ।
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ম্াকেরিযা থিাকধ ব্বহৃত ঔেধ
সমন্াকুইে (পষৃ্া ৩৪), সক্ানোকুইে (পষৃ্া ৩৮), সক্ানোকুইে ও সপ্রাগু়োডে� (পষৃ্া ৪০), এনিািানকাে + সপ্রাগু়োডে� (পষৃ্া ৪১), 
এবং �ডক্সোইডক্ে (পষৃ্া ৪৪), োনমে ঔেধগুন�া েখে মানুে মথ্যান�ডে়ো সেই এমে জা়েগা সেনক মথ্যান�ডে়ো আনছ এমে জা়েগা়ে 
ভ্মণ কনে তখে বথ্যবহাে কো হ়ে। 

মথ্যান�ডে়ো িা� হন়ে োবাে পে সকাে সকাে ধেনেে মথ্যান�ডে়োে প়ুেোক্ামণ সোধ কেনত ডপ্রমাকুইে (পষৃ্া ৪০) বথ্যবহাে কো হ়ে। 

আডরিকাে সকাে সকাে োনহ� অঞ্চন� ৫ বছনেে েীনচ ডশশুনেে মনধথ্য মথ্যান�ডে়ো সোধ কেনত বে্তাকান� ো�ফা�ডক্সে + 
পাইডেনমোডমে-এে োনে এনমা�া়োকুইে-এে মাডেক মাত্রা বথ্যবহাে কো হ়ে। 

আডরিকাে অন্যান্য সেশগুন�ানত েবজাতকনেে মনধথ্য মথ্যান�ডে়ো সোধ কেনত ো�ফাড�ক্সে + পাইডেনমোডমে-এে ২ডি মাত্রা োধােণ 
িীকাে সে়োে ২়ে ও ৩়ে বানেে েম়ে সে়ো হ়ে। 

গুরুতি ম্াকেরিযাি রিরেৎসা েিকত ঔেধ
গুরুতে মথ্যান�ডে়োে (পষৃ্া ৭) সষিনত্র হােপাতা� বা ডক্ডেনক ডগন়ে ডশো়ে ঔেধ প্রন়োনগে মাধথ্যনম বা প্রডবটিকেণনোগথ্য আনি্তেথ্যনেি-
এে মাধথ্যনম জরুেী ডচডকৎোে প্রন়োজে। বথ্যডতিডিে ডচডকৎো একবাে হন়ে সগন� এবং তাে বডম হও়ো বধি হন� তানেে একডি ডতে 
ডেনেে আনি্তডমডেডেে-ডিডতিক সেৌগ (এডেডি) ঔেধ ম়ুনখ খাও়োে প্রন়োজে হনব (েীনচ সেখ়ুে)। 

েডে জরুেী আনি্তেথ্যনেনি ইনঞ্কশাে পাও়ো ো ো়ে তনব, বডম কেনছ এমে গুরুতে মথ্যান�ডে়োে়ুতি একডি ডশশুনক স্াস্থ্যনকন্রে 
োও়োে পনে আনি্তেথ্যনেি কথ্যাপসুন�ে �়ু শ (পষৃ্া ৩৮), (ম�বিানে) ডেে। এডি ডশশুডিে জীবে বাঁচানত পানে। 

রপ. ফ্ােরসপািাম দ্ািা সষৃ্ট জরিেতািী� ম্াকেরিযাি রিরেৎসায ঔেধ 
ডপ ফথ্যা�ডেপাোম পেজীডবডি মথ্যান�ডে়োে কােণ ঘিা়ে সেডি গুরুতে (পষৃ্া ৭) হন়ে োবাে েম্ভাবো সবশী। অঞ্চন�ে উপে ডিডতি 
কনে সক্ানোকুইে বা অন্যান্য মথ্যান�ডে়োে ঔেধ ফথ্যা�ডেপাোম মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো়ে আে কাজ কনে ো। তাে পডেবনত্ত এডেডি 
(আনি্তডমডেডেে ডিডতিক ডমশ্ ডচডকৎো) ঔেধ বথ্যবহাে করুে। আপোে এ�াকা়ে কাজ কনে এমে ঔেধ বথ্যবহাে করুে। ৩ ডেনেে জন্য 
এডেডি ঔেধ ডেে। এডেডি ঔেধ বথ্যবহাে কো (পষৃ্া ৩১) সেখ়ুে। োধােণ এডেডি ডমশ্ হন�া: 

∙· আকি্ণকমোি + েগুরমফা�ররি� (পষৃ্া ৩২)

∙· আকি্ণস্ক�ি + এ্কমারেযাকুই� (পষৃ্া ৩২)

∙· আকি্ণস্ক�ি + থমক্াকুই� (পষৃ্া ৩৩)

∙· আকি্ণস্ক�কিি সাকে সােফােরসি� + পাইরিকমোরম� (পষৃ্া ৩৫)

∙· রেিাইক্াআকি্ণরমরসর�� + রপকপিাকুই� (পষৃ্া ৩৬)

রপ. ফ্ােরসকপিাম থেকে সষৃ্ট �া িওযা জরিেতািী� ম্াকেরিযাি রিরেৎসা ব্বহৃত ঔেধ 
সবশ কন়েকডি মথ্যান�ডে়োে পেজীডব জডি�তাহীে মথ্যান�ডে়োে েডৃটি কনে। আপডে েডে মথ্যান�ডে়োে ধেে ো জানেে বা বথ্যডতিডিে একই 
োনে ২ ধেনেে মথ্যান�ডে়ো হ়ে তনব এডেডি (আনি্তডমডেডেে-ডিডতিক ডমশ্ ডচডকৎো) বথ্যবহাে করুে। আপডে সে এ�াকা়ে বাে কনেে 
সেখানে মথ্যান�ডে়ো সক্ানোকুইে প্রডতনোধী হন়ে সগন� তাে পেবনত্ত সকাে এডেডি িা� কাজ কনে তা আপোে জাো প্রন়োজে। 

েডে ফথ্যা�ডেপাোম-ে়ে এমে জডি�তাহীে মথ্যান�ডে়োে সষিনত্র সক্ানোকুইে কাজ কনে তনব সেডি হ়েনতা এডেডি-এে সেনক সবশী 
েহজ�িথ্য হনব। মথ্যান�ডে়ো সেনক সবশী েম্পণূ্ত ডেোম়ে �াি কেনত সক্ানোকুইে (পষৃ্া ৩৮) প্রা়েশই ডপ্রমাকুইনেে (পষৃ্া ৪০) োনে 
সেৌেিানব বথ্যবহাে কো হ়ে। 
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গভ্ণবতী �ািীকেি ম্াকেরিযাি রিরেৎসায ব্বহৃত ঔেধ
গুরুতে মথ্যান�ডে়োে সষিনত্র গি্তবতী োেীনেে হােপাতান� বা ডক্ডেনক ডেন়ে অন্য সে সকাে প্রাপ্ব়েস্কনেে জন্য বথ্যবহৃত একই ঔেধ 
বিাো জরুেী ডচডকৎো কো ো়ে। 

গি্তাবস্াে প্রেম ৩ মানে জডি�তাহীে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো কেনত কুইোইে ও ডক্ণ্ামাইডেে (পষৃ্া ৪২ সেখ়ুে) বথ্যবহাে করুে। 
মথ্যান�ডে়োে পেীষিা়ে েডে জডি�তাহীে মথ্যান�ডে়ো িাইিাক্স পেজীডবে কােনণ হন়েনছ ধো পন়ে, বা আপোে ডক্ণ্ামাইডেে ো োনক 
তনব কুইোইে বথ্যবহাে করুে। 

৩ মানেে সবশী েমন়েে গি্তাবস্াে়ুতি একজে োেীে জডি�তাহীে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো কেনত এডেডি বা আপোে এ�াকা়ে িা� কাজ 
কনে এমে অন্যান্য ঔেধ বথ্যবহাে করুে। 

গি্তাবস্া়ে ডপ্রমাকুইে বথ্যবহাে কেনবে ো। কুইোইে, সক্ানোকুইে, ডক্ণ্ামাইডেে, এবং সপ্রাগু়োডে� ঔেধগুন�া গি্তকা�ীে ডেোপে 
ঔেধ। 

সকাে সকাে অঞ্চন� গি্তবতী োেীো তানেে গি্তবস্াে ১৩তম েপ্াহ সেনক ো�ফা�ডক্সে + পাইডেনমোডমে (পষৃ্া ৩৬) সে়ো শুরু কনে। 
গি্তাবস্াে বাডক েম়েিাে জন্য প্রডত মানে একডি মাত্রা গ্রহণ কোনক আন্তকা�ীে প্রডতনোধক ডচডকৎো ব�া হ়ে। এডি গনি্তে ডশশু বা 
মান়েে সকাে ষিডত কোে আনগই মথ্যান�ডে়ো সোধ কেনব।

সেে ম্াকেরিযাি ঔেধ
মথ্যান�ডে়ো বডমে েডৃটি কেনত পানে। আপডে েডে মাত্রাডি সেবে কোে ৬০ ডমডেনিে মনধথ্য বডম কনে সফন�ে তনব মাত্রাডিে প়ুেোবডৃতি 
করুে। 

আপডে ইনতামনধথ্যই িা� অনুিব কেন�ও পণূ্ত েমন়েে জন্য মথ্যান�ডে়োে ঔেধ গ্রহণ করুে। মথ্যান�ডে়োে েক� পেজীডবনক সমনে 
সফ�নত এডিে প্রন়োজে। ডচডকৎোে কােনণ েডে বডম হ়ে বা একডি ডশশুনক ঔেধডি খাও়োনো কডঠে হ়ে তনব একজে স্াস্থ্য কম্তীে 
োনে কো ব�়ুে। 

ঔেধ বিাো ডচডকৎো শুরু কোে পেও গুরুতে মথ্যান�ডে়োে (পষৃ্া ৭) ডবপে ডচহ্নগুন�া সখ়ো� করুে ডবনশে কনে ডশশু এবং গি্তবতী 
োেী বা েেথ্য জন্ম োে কনেনছ এমে োেী সষিনত্র। 

আকি্ণরমরসর��-রভরতিে রমশ্র রিরেৎসা (এরসরি)

এরসরি ঔেধ ব্বিাি 
সকাে সকাে এডেডি একডি বড়ে আকানে আনে োে মনধথ্য দু'ডি ঔেধ োনক (ডেডে্তটি মাত্রাে ডমশ্ বড়ে বা েংডমডশ্ত বড়ে ব�া হ়ে)। 
অেবা এগুন�া প্রডত মাত্রাে জন্য ২ডি ডিন্ন বড়ে আকানে সফােকাে়ুতি সমা়েনক পাও়ো ো়ে। 

∙·  সফােকাে়ুতি সমা়েক সেনক ঔেধগুন�ানক বথ্যবহানেে জন্য প্রস্তুত ো হও়ো পে্তন্ত সবে কেনবে ো। একবাে ঔেধগুন�া 
সমা়েক সেনক সবে কোে পে োনে োনে বথ্যবহাে করুে। 

∙·  েডে এডেডিে ডতে ডেনেে ডচডকৎো মথ্যান�ডে়োে আক্মণ োমানত ো পানে তনব এডেডিে একডি ডিন্ন েংডমশ্ণ বথ্যবহাে 
করুে। োইনহাক ৪ েপ্াহ পে েডে জ্বে এবং অন্যান্য ডচহ্ন ডফনে আনে তনব এডি হ়েনতা মথ্যান�ডে়োে একডি েত়ুে 
আক্মণ। 

∙·  সে েমস্ অঞ্চন� মথ্যান�ডে়োে েংক্ামণ কম সেখানে স্াস্থ্য কতৃ্তপষি হ়েনতা এডেডিে ৩-ডেনেে ডচডকৎোে োনে ডপ্রমাকুইনেে 
(পষৃ্া ৪০) একডি একক মাত্রা বথ্যবহানেে পোমশ্ত ডেনত পানে। 
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আনটটেনমথযার + লসুমেযা�সরি�
আনি্তনমোে এবং �়ুডমফােড্ে একডি ডেডে্তটি মাত্রাে ডমশ্ বড়ে আকানে আনে বা এগুন�ানক একই েমন়ে আ�াো আ�াো বড়ে ডহনেনব 
সে়ো হ়ে। 

এডি জডি�তাহীে ফথ্যা�ডেনপোম মথ্যান�ডে়ো, অন্যান্য ধেনেে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো়ে, এবং গুরুতে মথ্যান�ডে়োে জরুেী ডচডকৎো়ে 
সশে হবাে পে পে বথ্যবহাে কো হ়ে। 

এই এডেডি ডমশ্ ঔেধগুন�া মথ্যান�ডে়ো সোনধ বথ্যবহাে কো হ়ে ো। 

পার্্ণ প্ররতররিযা 
বডম বডম িাব, সপি খাোপ, মাো ঘ়ুোনো, মাো বথ্যো ঘিানত পানে। 

গুরুত্বপণূ্ণ !

গি্তাবস্াে প্রেম ৩ মানেে একজে োেীে জডি�তাহীে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎোে সষিনত্র সেখানে পাও়ো ো়ে সেখানে এডেডি েংডমশ্নণে 
পডেবনত্ত কুইোইে এবং ডক্ণ্ামাইডেে বথ্যবহাে করুে। 

আপোে েডে হৃেনোনগে েমেথ্যা োনক, তনব এই ঔেধ সেবাে আনগ একজে অডিজ্তােম্পন্ন স্াস্থ্য কম্তীে োনে কো ব�়ুে। 

রেভাকব ব্বিাি েিকত িয 

পণূ্ত আহানেে েম়ে বা দুনধে োনে ডেে। খাবানে োকা চডব্ত এই ঔেধডি বথ্যবহাে কো়ে সেহনক োহােথ্য কনে। 

বড়েনত আনছ:

 ২০ ডমগ্রা আনি্তনমোে + ১২০ ডমগ্রা �়ুডমফােড্ে

 ৪০ ডমগ্রা আনি্তনমোে + ২৪০ ডমগ্রা �়ুডমফােড্ে

জডি�তাহীে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো কেনত
সেনহে ওজে োনপনষি মাত্রা।

� �২০ ডমগ্রা আনি্তনমোে এবং ১২০ ডমগ্রা �়ুডমফােড্ে বড়ে বথ্যবহাে কেন�: 
৫ থেরজ থেকে ১৪ থেরজ: ১ডি বড়ে, ৩ ডেনেে জন্য ডেনে দুই বাে ডেে  
১৫ থেরজ থেকে ২৪ থেরজ: ২ডি বড়ে, ৩ ডেনেে জন্য ডেনে দুই বাে ডেে 
২৫ সকডজ সেনক ৩৪ সকডজ: ৩ডি বড়ে, ৩ ডেনেে জন্য ডেনে দুই বাে ডেে 
৩৫ থেরজ থেকে থবশী: ৪ডি বড়ে, ৩ ডেনেে জন্য ডেনে দুই বাে ডেে

আনটটেি্ন�ট + এ্নমযাডযাযযাকুই�
আনি্তেথ্যনেি এবং এথ্যনমা�া়োকুইে একডি ডেডে্তটি মাত্রাে ডমশ্ বড়ে আকানে আনে বা এগুন�ানক একই েমন়ে আ�াো আ�াো বড়ে 
ডহনেনব সে়ো হ়ে। 

এডি জডি�তাহীে ফথ্যা�ডেনপোম মথ্যান�ডে়ো, অন্যান্য ধেনেে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো়ে, এবং গুরুতে মথ্যান�ডে়োে জরুেী ডচডকৎো সশে 
হবাে পে পে বথ্যবহাে কো হ়ে। 

এই এডেডি ডমশ্ ঔেধগুন�া মথ্যান�ডে়ো সোনধ বথ্যবহাে কো হ়ে ো। 
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পার্্ণ প্ররতররিযা 
ত্বনক চ়ু�কাডে, সপি খাোপ, মাো বথ্যো, মাো ঘ়ুোনোে েডৃটি কেনত পানে। 

গুরুত্বপণূ্ণ !

গি্তাবস্াে প্রেম ৩ মানেে একজে োেীে জডি�তাহীে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎোে সষিনত্র সেখানে পাও়ো ো়ে সেখানে এডেডি েংডমশ্নণে 
পডেবনত্ত কুইোইে এবং ডক্ণ্ামাইডেে বথ্যবহাে করুে। 

এইচআইডিে়ুতি বথ্যডতি বা অন্যান্য োো ডজন�াি়ু ড�ে, এফাডিনেঞ্, বা সকাড্নমাক্সানজা� ডেনছে তানেে এডি সে়ো এড়েন়ে োে। 

রেভাকব ব্বিাি েিকত িয 

বড়েনত আনছ:

 ২৫ ডমগ্রা আনি্তেথ্যনেি + ৬৭.৫ ডমগ্রা এথ্যনমা�া়োকুইে

 ৫০ ডমগ্রা আনি্তেথ্যনেি + ১৩৫ ডমগ্রা এথ্যনমা�া়োকুইে

 ১০০ ডমগ্রা আনি্তেথ্যনেি + ২৭০ ডমগ্রা এথ্যনমা�া়োকুইে

জডি�তাহীে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো কেনত
সেনহে ওজে োনপনষি মাত্রা। 

� �২৫ ডমগ্রা আনি্তেথ্যনেি এবং ৬৭.৫ ডমগ্রাে এথ্যনমা�া়োকুইে বড়ে বথ্যবহাে কনে: 
৪.৫ থেরজ থেকে ৮ থেরজ: ১ডি বড়ে, ডতে ডেনেে জন্য প্রডতডেে ডেে 
৯ থেরজ থেকে ১৭ থেরজ: ২ডি বড়ে ডতে ডেনেে জন্য প্রডতডেে ডেে

� �১০০ ডমগ্রা আনি্তেথ্যনেি + ২৭০ ডমগ্রা এথ্যনমা�া়োকুইে বড়ে বথ্যবহাে কেন�: 
১৮ থেরজ থেকে ৩৫ থেরজ: ১ডি বড়ে, ডতে ডেনেে জন্য প্রডতডেে ডেে 
৩৬ থেরজি উপি: ২ডি বড়ে, ডতে ডেনেে জন্য প্রডতডেে ডেে

আনটটেি্ন�ট + মমন্যাকুই�
আনি্তেথ্যনেি এবং সমন্াকুইে একডি ডেডে্তটি মাত্রাে ডমশ্ বড়ে আকানে আনে বা এগুন�ানক একই েমন়ে আ�াো আ�াো বড়ে ডহনেনব 
সে়ো হ়ে। 

এডি জডি�তাহীে ফথ্যা�ডেনপোম মথ্যান�ডে়ো, অন্যান্য ধেনেে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো়ে বথ্যবহাে কো হ়ে।

মথ্যান�ডে়ো সেই এমে জা়েগা সেনক মথ্যান�ডে়ো ডবেথ্যমাে এমে এ�াকা়ে আো বথ্যডতিনেে মথ্যান�ডে়ো সোনধ সমন্াকুইে এককিানব 
বথ্যবহাে কো। 

পার্্ণ প্ররতররিযা 
মাো ঘ়ুোনো, সপি খাোপ মাোবথ্যো এবং ডেদ্রা ও েডৃটিে েমেথ্যা হনত পানে েডে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো়ে বথ্যবহাে কো হ়ে। 

আনি্তেথ্যনেি+ সমন্াকুইে বথ্যবহানে গি্তবতী োেীনেে আেও সবশী বডম বডম িাব হনত পানে, তাই পাও়ো সগন� ডিন্ন এডেডি বথ্যবহাে 
করুে। 
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গুরুত্বপণূ্ণ !

গি্তাবস্াে প্রেম ৩ মানেে একজে োেীে জডি�তাহীে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎোে সষিনত্র সেখানে পাও়ো ো়ে সেখানে এডেডি েংডমশ্নণে 
পডেবনত্ত কুইোইে এবং ডক্ণ্ামাইডেে বথ্যবহাে করুে। 

৩ মানেে কম বন়েেী ডশশু বা ৫ সকডজে েীনচ ওজে হও়ো ডশশুনেে সষিনত্র সমন্াকুইে বথ্যবহাে কেনবে ো। 

মগৃীনোগে়ুতি বা মােডেক অসুস্তাে়ুতি বা গুরুতে েকৃনতে েমেথ্যাে়ুতি বথ্যডতিনেে সমন্াকুইে সে়ো উডচত ে়ে। 

আপোে েডে হৃৎডপনণ্ে েমেথ্যা োনক তনব এই ঔেধ সেবাে আনগ একজে অডিজ্তা েম্পন্ন স্াস্থ্যকম্তীে োনে কো ব�়ুে। 

সমন্াকুইে সকাে সকাে েম়ে অদ়্ুত আচেণ, ডবভ্াডন্ত, দুডচিন্তা, ডখঁচ়ুেী বা েংজ্াহীেতাে কােণ ঘিা়ে। এই �ষিণগুন�াে সকাে একডি 
সেখা সগন� সমন্াকুইে সে়ো ততষিণাৎ বধি করুে। সমন্াকুইে বথ্যবহানে একবাে েডে একজে বথ্যডতিে সষিনত্র এই প্রডতডক়্ো সেখা 
ো়ে তনব তাে আবাে মথ্যান�ডে়ো হন� ডিন্ন ডচডকৎো গ্রহণ করুে। 

রেভাকব ব্বিাি েিকত িয 

খাবানেে োনে ডেে। 

বড়েনত আনছ:

 ২৫ ডমগ্রা আনি্তেথ্যনেি + ৫৫ ডমগ্রা সমন্াকুইে (ডশশুনেে জন্য)

 ১০০ ডমগ্রা আনি্তেথ্যনেি + ২২০ ডমগ্রা সমন্াকুইে (প্রাপ্ ব়েস্কনেে জন্য)

জডি�তাহীে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো কেনত
সেনহে ওজে োনপনষি মাত্রা। 

� �২৫ ডমগ্রা আনি্তেথ্যনেি + ৫৫ ডমগ্রা সমন্াকুইে বড়ে বথ্যবহাে কেন�: 
৫ থেরজ থেকে ৮ থেরজ: ১ডি বড়ে ডতে ডেনেে জন্য প্রডতডেে ডেে 
৯ থেরজ থেকে ১৭ থেরজ: ২ ডি বড়ে ডতে ডেনেে জন্য প্রডতডেে ডেে

� �১০০ ডমগ্রা আনি্তেথ্যনেি + ২২০ ডমগ্রা সমন্াকুইে বড়ে বথ্যবহাে কেন�: 
১৮ থেরজ থেকে ২৯ থেরজ: ১ডি বড়ে ডতে ডেনেে জন্য প্রডতডেে ডেে 
৩০ থেরজ ও তাি থবশী: ২ডি বড়ে ডতে ডেনেে জন্য প্রডতডেে ডেে

মথ্যান�ডে়ো সোনধ সমন্াকুইে:
২৫০ ডমগ্রা সমন্াকুইে বড়ে আকানে পাও়ো ো়ে 

এই মাত্রাডি ভ্মণ কোে ২ বা ৩ েপ্াহ আনগ সেনক েপ্ানহ একবাে কনে ডেে। আপডে েতডেে সেখানে োকনবে ততডেে েপ্ানহ 
একডি কনে মাত্রা এবং মথ্যান�ডে়ো অঞ্চ� সেনক চন� আোে ৪ েপ্াহ পে্তন্ত গ্রহণ কো অবথ্যাহত োখ়ুে। ৫ সকডজ ওজনেে ডশশুে সষিনত্র 
সমন্াকুইে বথ্যবহানেে পোমশ্ত সে়ো হ়ে ো। 

� �২৫০ ডমগ্রা বড়ে বথ্যবহাে কেন�: 
৫ থেকে ১৯ থেরজ: ১/৪ডি বড়ে (৬৩ ডমগ্রা) প্রডত েপ্ানহ এক বাে ডেে 
২০ থেকে ২৯ থেরজ: অনধ্তক বড়ে (১২৫ ডমগ্রা) প্রডত েপ্ানহ এক বাে ডেে 
৩০ থেকে ৪৪ থেরজ: ৩/৪ডি বড়ে (১৮৮ ডমগ্রা) প্রডত েপ্ানহ এক বাে ডেে 
৪৫ থেরজ এবং তাি থবশী: ১ডি বড়ে (২৫০ ডমগ্রা) প্রডত েপ্ানহ এক বাে ডেে
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আনটটেি্ন�ট এর িযানথ িযালেযাডসসি� + পযাইসরনমথযাসম�
ো�ফা�ডক্সে এবং পাইডেনমোডমে একডি ডেডে্তটি মাত্রাে ডমশ্ বড়ে আকানে আনে এবং জডি�তাহীে ফথ্যা�ডেনপোম মথ্যান�ডে়ো এবং 
অন্যান্য ধেনেে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো়ে আনি্তেথ্যনেি-এে োনে বথ্যবহাে কো হ়ে। 

সকাে সকাে এ�াকা়ে সেখানে এগুন�া আে কাজ কনে ো সেখানে ো�ফা�ডক্সে + পাইডেনমোডমে বথ্যবহাে কোে পোমশ্ত আে সে়ো 
হ়ে ো। বথ্যবহাে কোে আনগ আপোে সেনশে স্াস্থ্য কতৃ্তপনষিে কাছ সেনক সজনে ডেে। 

সে েমস্ সেনশ গি্তবতী োেীনেে মনধথ্য মথ্যান�ডে়ো সোধ কেনত ো�ফা�ডক্সে + পাইডেনমোডমে বড়ে বথ্যবহাে কো হ়ে সেখানে মাডেক 
মাত্রা ৩ মানেে গি্তাবস্া (পষৃ্া ৩৬) সেনক শুরু কো হ়ে।

পার্্ণ প্ররতররিযা 
সপি খাোপ ও ত্বনক ফ়ু েকুড়েে েডৃটি কেনত পানে। 

গুরুত্বপণূ্ণ !

গি্তাবস্াে প্রেম ৩ মানেে একজে োেীে জডি�তাহীে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎোে সষিনত্র সেখানে পাও়ো ো়ে সেখানে এডেডি-এে 
েংডমশ্ণ-এে পডেবনত্ত কুইোইে এবং ডক্ণ্ামাইডেে বথ্যবহাে করুে। 

েবজাতকনেে জন্য ডিন্ন এডেডি বথ্যবহাে করুে। 

আপডে ইনতামনধথ্যই সকাড্নমাক্সানজা� ডেনত োকন� ো�ফা�ডক্সে + পাইডেনমোডমে বথ্যবহাে কেনবে ো। 

ো�ফা ঔেধ সেনক কখনো একবাে প্রডতডক়্ো হন়েনছ এমে কােও ো�ফা�ডক্সে + পাইডেনমোডমে বথ্যবহাে কো উডচত ে়ে। ঔেধডি 
েডে ফ়ু েকুড়ে বা চ়ু�কাডেে েডৃটি কনে তনব প্রচ়ুে পডেমানণ জ� পাে করুে এবং এই ঔেধডি আে সেনবে ো। 

রেভাকব ব্বিাি েিকত িয 

ো�ফা�ডক্সে + পাইডেনমোডমে হন�া ডমশ্ বড়ে এবং এনত োকা ২ডি ঔেনধে প্রডতডি ডবডিন্ন মাত্রা়ে পাও়ো ো়ে। 

জডি�তাহীে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো কেনত
এই এডেডি ডেম্নড�ডখতিানব একডি ৩-ডেনেে ডচডকৎো: ১ম, ২়ে, এবং ৩়ে ডেনে আনি্তেথ্যনেি এে মাত্রা ডেে। এছা়োও প্রেম ডেনে 
ো�ফা�ডক্সে + পাইডেনমোডমনেে একডি মাত্রা ডেে। 

সেনহে ওজে োনপনষি মাত্রা। 

� �৫০ ডমগ্রা আনি্তেথ্যনেি বড়ে বথ্যবহাে কেন�: 
৫ থেরজ থেকে ৯ থেরজ: ১/২ডি বড়ে, প্রডতডেে ১ বাে ৩ ডেনেে জন্য ডেে 
১০ থেরজ থেকে ২৪ থেরজ: ১ডি বড়ে, প্রডতডেে ১ বাে ৩ ডেনেে জন্য ডেে 
২৫ থেরজ থেকে ৫০ থেরজ: ২ডি বড়ে, প্রডতডেে ১ বাে ৩ ডেনেে জন্য ডেে 
৫০ থেরজ বা তাি থবশী: ৪ডি বড়ে, প্রডতডেে ১ বাে ৩ ডেনেে জন্য ডেে

� ��৫০০ ডমগ্রা ো�ফা�ডক্সে + ২৫ ডমগ্রা পাইডেনমোডমে বড়ে বথ্যবহাে কেন�: 
৫ সকডজ সেনক ৯ সকডজ: আেও ১/২ডি বড়ে শুধ়ুমাত্র প্রেম ডেে ডেে 
১০ সকডজ সেনক ২৪ সকডজ: আেও ১ডি বড়ে শুধ়ুমাত্র প্রেম ডেে ডেে 
২৫ সকডজ সেনক ৫০ সকডজ: আেও ২ডি বড়ে শুধ়ুমাত্র প্রেম ডেে ডেে 
৫০ সকডজ বা তাে সবশী: আেও ৩ডি বড়ে শুধ়ুমাত্র প্রেম ডেে ডেে

এডেডি ডমশ্ণ বিাো ডচডকৎো কো হনছে এমে গি্তবতী োেীনেে ডচডকৎোে ৩ ডেে এবং তাে পেবত্তী ২ েপ্াহ পে্তন্ত সফাড�ক এথ্যাডে� 
গ্রহণ বধি কো উডচত। অডতডেতি সফাড�ক এথ্যাডে� মথ্যান�ডে়োে ঔেনধে কাে্তকাডেতা়ে বাধা েডৃটি কনে। 
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ো�ফা�ডক্সে + পাইডেনমোডমে গি্তাবস্া়ে মথ্যান�ডে়ো সোনধ বথ্যবহাে কো হ়ে
সকাে সকাে আডরিকাে সেনশ েক� গি্তবতী োেীনেেনকই ো�ফা�ডক্সে + পাইডেনমোডমে বড়েে মাডেক মাত্রা সেবে কোনো হ়ে 
কােণ এখানে মথ্যান�ডে়ো এনতা সবশী সেখা ো়ে সে তা মা এবং গনি্ত বডৃধে পাও়ো ডশশুে জন্য তা খব়ুই ডবপজ্জেক। মাডেক মাত্রা শুরু 
হ়ে েখে একজে োেী ৩ মানেে গি্তবতী হ়ে। মশােী (পষৃ্া ২০) গি্তবতী োকা কা�ীে এবং ডশশুে জনন্মে পে মথ্যান�ডে়ো সোনধ 
োহােথ্য কনে।   

� �৫০০ ডমগ্রা ো�ফা�ডক্সে + ২৫ ডমগ্রা পাইডেনমোডমে বড়ে বথ্যবহাে কেন�:  
গি্তাবস্াে ১৩ েপ্াহ সেনক ১৬ েপ্ানহে েম়ে প্রেম মাত্রাে ৩ডি বড়ে ডেে। এক মাে পে ২়ে মাত্রাে আেও ৩ডি বড়ে ডেে। আেও 
এক মাে পে ৩়ে মাত্রাে আেও ৩ডি বড়ে ডেে। ৬ষ্ মাত্রা সশে ো হও়ো পে্তন্ত বা ডশশুে জন্ম ো হও়ো পে্তন্ত প্রডত মানে মাত্রাে 
প়ুেোবডৃতি করুে। প্রডতবােই ২'ডি মাত্রাে মানে কমপনষি এক মানেে ডবেতী ডেে। 

গি্তবতী োেীো েখে ো�ফা�ডক্সে + পাইডেনমোডমে বড়ে গ্রহণ কনে তখে গা গু�ানো, বডম, এবং মাো ঘ়ুোনোে অবস্া সেখা সেনত 
পানে, ডবনশে কনে প্রেম মাত্রাে সষিনত্র। ডকন্ত়ু  সবশীেিাগ োেীেই মদৃু পাশ্্ত প্রডতডক়্ো সেখা ো়ে বা এনকবানেই সকাে প্রডতডক়্ো সেখা 
ো়ে ো। 

ডশশুডিনক িা� োখাে জন্য এবং েতিস্ল্পতা সোধ কেনত গি্তবতী োেীনেে স�ৌহ এবং সফাড�ক এথ্যাডে�ও প্রন়োজে। মথ্যান�ডে়ো সোনধ 
প্রডত মানে ো�ফা�ডক্সে + পাইডেনমোডমে বড়ে সেবে কেন� প্রডতডেে ০.৪ ডমগ্রা (৪০০ মাইনক্াগ্রাম) মাত্রা়ে সফাড�ক এথ্যাডে� 
সেবে করুে ডকন্ত়ু  এে সবশী ে়ে। অডতডেতি সফাড�ক এথ্যাডে� মথ্যান�ডে়োে ঔেনধে কাে্তকােীতা়ে বাধা েডৃটি কনে। 

সডহযাইন্যাআনটটেসমসিস�� + সপপযারযাকুই�
ড�হাইন্াআনি্তডমডেডেে এবং ডপপাোকুইে একডি ডেডে্তটি মাত্রাে ডমশ্ বড়ে আকানে আনে। 

এডি জডি�তাহীে ফথ্যা�ডেনপোম মথ্যান�ডে়ো, অন্যান্য ধেনেে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো়ে, এবং গুরুতে মথ্যান�ডে়োে জরুেী ডচডকৎো 
পেবত্তী েমন়ে বথ্যবহাে কো হ়ে। 

মথ্যান�ডে়ো সোনধ এই এডেডি ডমশ্ ঔেধ মথ্যান�ডে়ো সোনধ বথ্যবহাে কো হ়ে ো। 

পার্্ণ প্ররতররিযা 
দ্রুত হ্রেস্পন্দে, সপি খাোপ, চ়ু�াকাডেে েডৃটি কেনত পানে। 

গুরুত্বপণূ্ণ !

গি্তাবস্াে প্রেম ৩ মানেে একজে োেীে জডি�তাহীে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎোে সষিনত্র সেখানে পাও়ো ো়ে সেখানে এডেডি-এে 
েংডমশ্ণ-এে পডেবনত্ত কুইোইে এবং ডক্ণ্ামাইডেে বথ্যবহাে করুে। 

এডেনরিামাইডেে বথ্যবহাে কোে েম়ে এডি গ্রহণ কেনবে ো। 

৬০ বছনেে সবশী ব়েস্ক বথ্যডতি, এথ্যড্ডিনেন্ািাইো� ঔেধ গ্রহণ কো এইচআইডিে়ুতি বথ্যডতি, বা হৃৎডপণ্, বকৃ্ক বা েকৃনতে েমেথ্যাে়ুতি 
বথ্যডতিনেে সষিনত্র এডি বথ্যবহানে োবাধােতা অব�ম্বে করুে। 

রেভাকব ব্বিাি েিকত িয 

২ আহানেে মাোমাডে েমন়ে পণূ্ত এক সপ়ো�া জ� পানেে মাধথ্যনম এডি সেবে করুে। দুধ বা চডব্ত জাতী়ে খাবানেে োনে এডি গ্রহণ 
কেনবে ো কােণ এে ফন� েত িা�িানব ঔেধডি কাজ কোে কো তানত পডেবত্তে ঘিনব। 

বড়েনত আনছ:

 ২০ ডমগ্রা ড�হাইন্াআনি্তডমডেডেে + ১৬০ ডমগ্রা ডপপাোকুইে (ডশশুনেে জন্য)

 ৪০ ডমগ্রা ড�হাইন্াআনি্তডমডেডেে + ৩২০ ডমগ্রা ডপপাোকুইে (প্রাপ্ ব়েস্কনেে জন্য)
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২৫ সকডজে েীনচ ওজেে়ুতি ডশশু ২.৫ ডমগ্রা/সকডজ ড�হাইন্াআনি্তডমডেডেে এবং ২০ ডমগ্র/সকডজ ডপপাোকুইে মাত্রাে উপে ডিডতি কনে 
একডি মাত্রা সপন়ে োনক। ব়ে ডশশু ও প্রাপ্ ব়েস্কনেে সষিনত্র বথ্যবহাে কো মাত্রাে ত়ু�ো়ে এই মাত্রাডি প্রডত সকডজনত অনেক সবশী। 

জডি�তাহীে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো কেনত
সেনহে ওজে োনপনষি মাত্রা। 

� �২০ ডমগ্রা ড�হাইন্াআনি্তডমডেডেে + ১৬০ ডমগ্রা ডপপাোকুইে বড়ে বথ্যবহাে কেন�: 
৫ থেরজ থেকে ৭ থেরজ: ১ডি বড়ে ডতে ডেনেে জন্য প্রডতডেে ডেে 
৮ থেরজ থেকে ১০ থেরজ: ১১/২ডি বড়ে ডতে ডেনেে জন্য প্রডতডেে ডেে

� �৪০ ডমগ্রা ড�হাইন্াআনি্তডমডেডেে + ৩২০ ডমগ্রা ডপপাোকুইে বড়ে বথ্যবহাে কেন�:  
১১ থেরজ থেকে ১৬ থেরজ: ১ডি বড়ে ডতে ডেনেে জন্য প্রডতডেে ডেে 
১৭ থেরজ থেকে ২৪ থেরজ: ১১/২ডি বড়ে ডতে ডেনেে জন্য প্রডতডেে ডেে 
২৫ থেরজ থেকে ৩৫ থেরজ: ২ডি বড়ে ডতে ডেনেে জন্য প্রডতডেে ডেে 
৩৬ থেরজ থেকে ৫৯ থেরজ: ৩ডি বড়ে ডতে ডেনেে জন্য প্রডতডেে ডেে 
৬০ থেরজ থেকে ৭৯ থেরজ: ৪ডি বড়ে ডতে ডেনেে জন্য প্রডতডেে ডেে 
৮০ থেরজ এবং তাি থবশী: ৫ডি বড়ে ডতে ডেনেে জন্য প্রডতডেে ডেে

আনটটেি্ন�ট
আনি্তেথ্যনেি আনি্তডমডেডেে পডেবানেে একডি ঔেধ। জডি�তাহীে ফথ্যা�ডেনপোম মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো়ে আনি্তেথ্যনেি বড়ে আকানে 
এগুন�াে সকাে একডিে োনে সেৌেিানব বথ্যবহাে কো হ়ে: এথ্যনমা�া়োকুইে (পষৃ্া ৩২), সমন্াকুইে (পষৃ্া ৩৩), বা ো�ফা�ডক্সে + 
পাইডেনমোডমে (পষৃ্া ৩৫)। এই ঔেধগুন�াে েংডমশ্ণ কোনক ব�া হ়ে আনি্তডমডেডেে ডমশ্ণ ডচডকৎো (এডেডি) পষৃ্া ৩১ সেখ়ুে। 

গুরুতে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎোে সষিনত্র জরুেী ডচডকৎো়ে অগ্রেেতম প্রডশষিণপ্রাপ্ স্াস্থ্য কম্তীো ডশোে প্রনবশ কোে আনি্তেথ্যনেি 
(আইডি) বা সপশীনত আনি্তেথ্যনেি ইনঞ্কশাে (আইএম) বথ্যবহাে কেনত পানে। এই ডচডকৎোে কমপনষি ২৪ ঘ্ডিা পে, েখে বথ্যডতিডি 
আে বডম কেনছ ো তখে তাে ম়ুনখ খাও়োে ৩ ডেনেে আেও একডি এডেডি ডচডকৎো সে়োে প্রন়োজে হনব। 

দুনেে সকাে হােপাতান� স্াোন্তে কোে আনগ প্রাপ্ব়েস্ক ও ডশশুনেে ডচডকৎোে জন্য প্রডশষিণপ্রাপ্ স্াস্থ্যকম্তীোই আনি্তেথ্যনেি 
ইনঞ্কশাে বথ্যবহাে কনে োনক। আনি্তেথ্যনেি �়ু শ আকানেও আনে (পষৃ্া ৩৮) ো ৬ বছে বন়েেী ডশশুনেে সষিনত্র �াতিােী েহা়েতা 
পাও়োে পনে গুহ্যবিানে প্রনবশ কোনো হ়ে। 

মথ্যান�ডে়ো সোনধ আনি্তেথ্যনেি বথ্যবহাে কো হ়ে ো।  

পার্্ণ প্ররতররিযা 
আনি্তেথ্যনেি মাো ঘ়ুোনো, মাো বথ্যো এবং সপি খাোনপে েডৃটি কেনত পানে।  

রেভাকব ব্বিাি েিকত িয 

জরিেতািী� ফ্ােরসকপিাম ম্াকেরিযাি থক্ষকরে এরসরি-এি অংশ রিকসকব অন্ ঔেকধি সাকে ব্বিাি েরু�:

আনি্তেথ্যনেি ৫০ ডমগ্রা বড়ে আকানে পাও়ো ো়ে। এডেডি-এে অংশ ডহনেনব েখে বথ্যবহাে কো হ়ে তখে আনি্তেথ্যনেি এবং 
ো�ফা�ডক্সে + পাইডেনমোডমে বড়েে মাত্রাে জন্য উপনে পষৃ্া ৩৫ সেখ়ুে। অন্যান্য এডেডি েংডমশ্নণে সষিনত্র, আনি্তেথ্যনেি অন্য 
একডি ঔেনধে োনে ডমশ্ণ অবস্া়ে একডি একক বড়ে আকানে পাও়ো ো়ে বা ২ডি বড়ে আ�াোিানব একই সফাস্কাে়ুতি সমা়েনক 
পাও়ো ো়ে ো একোনে সেবে কেনত হ়ে। 
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গুরুতে মথ্যান�ডে়োে়ুতি ডশশুনেে জন্য আনি্তেথ্যনেি �়ু শ ডকিানব বথ্যবহাে কেনত হ়ে:
েডে গুরুতে মথ্যান�ডে়োে �ষিণ সেখা সে়ো ৬ বছে বা তাে সেনক কম ব়েেী একডি ডশশুে বডম হনত োনক এবং তাে ডচডকৎো কেনত 
পানে এমে স্াস্থ্য সক্রে সেনক সে দুনে অবস্াে কনে, তনব োহােথ্য সপনত োও়োে পনে গুহ্যবিানে আনি্তেথ্যনেিনজ�াডিে কথ্যাপসু� (�়ু শ 
ব�া হ়ে) প্রনবশ কোে। এডি ডশশুডিে জীবে েষিা কেনত পানে। কথ্যাপসু�ডিনক গুহ্যবিানে প্রনবশ কোনোে পনে ডশশুডিে সপছে ১০ 
ডমডেনিে জন্য ধনে োকুে োনত কথ্যাপসু�ডি সবে হন়ে ো ো়ে তা ডেডচিত কেনত পানেে। এডি েডে প্রেম ৩০ ডমডেনিে মনধথ্য সবে হন়ে 
আনে তনব একই মাত্রা আবােও প্রন়োগ করুে।  

ডশশুডিে ওজে েডে ৫ সেনক ১০ সকডজ হ়ে, তনব ১০০ ডমগ্রাে �়ু শ বথ্যবহাে করুে, এবং েডে তা ১০ সকডজ বা তাে সবশী হ়ে তনব ২ডি 
১০০ ডমগ্রাে �়ু শ কথ্যাপসু� বথ্যবহাে করুে। েডে ৫০ ডমগ্রা �়ু শ কথ্যাপসু� পাও়ো ো়ে তনব সে ডশশুে ৫ সকডজে েীনচ ওজে তাে সষিনত্র 
মাত্র একডি কথ্যাপসু� বথ্যবহাে করুে। 

জরুেী ডচডকৎো মথ্যান�ডে়ো িা� কনে ো। একজে অডিজ্ স্াস্থ্য কম্তীে বিাো ডশশুডিে আেও ডচডকৎোে প্রন়োজে হনব। 

ম্াকেরিযাি জন্ ব্বহৃত আিও ঔেধ
ম্যানরযাকুই�
পডৃেবীে সবশীেিাগ জা়েগানতই মথ্যান�ডে়ো সক্ানোকুইে প্রডতনোধী হন়ে উনঠনছ। আপোে এ�াকা়ে সকাে ঔেধডি িা� কাজ কনে তা 
জানুে। একজে বথ্যডতিে সকাে ধেনেে মথ্যান�ডে়ো হন়েনছ তা েডে আপডে ো জানেে তনব আনি্তডমডেডেে েংডমশ্ণ ডচডকৎো (এডেডি) 
বিাো ডচডকৎো কোই েবনেনক িা�। 

সক্ানোকুইে বিাো মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো কো হন�, মথ্যান�ডে়ো আবােও ডফনে আো সোধ কেনত আপোে ডপ্রমাকুইেও (পষৃ্া ৪০) 
প্রন়োজে হনব। 

খ়ুব অল্প কন়েকডি সেনশ সেখানে মথ্যান�ডে়ো এডিে প্রডতনোধী হন়ে ওনঠডে সেখানে সক্ানোকুইে এককিানবই মথ্যান�ডে়ো সোনধ 
বথ্যবহাে কো হ়ে। মথ্যান�ডে়োে এ ঔেনধ প্রডতনোধী হও়োে হাে কম এমে সেশগুন�ানত মথ্যান�ডে়ো সোধ কেনত কখেও কখেও 
সপ্রাগু়োডেন�ে োনে েংডমশ্ণ কনে সক্ানোকুইে (পষৃ্া ৪১) বথ্যবহাে কো হ়ে।  

মথ্যান�ডে়ো প্রডতনোধ ও এে ডচডকৎো উি়ে সষিনত্রই সক্ানোকুইে গি্তবতী োেী বা ব়ুনকে দুধ পাে কোনো োেীনেে জন্য ডেোপে।  

পার্্ণ প্ররতররিযা 
মাো ঘ়ুোনো, গা গু�ানো, বডম, ত�নপনি বথ্যো, চ়ু�কােীে েডৃটি কেনত পানে। 

গুরুত্বপণূ্ণ !

মাত্রা েডে খ়ুব সবশী হন়ে ো়ে তনব সক্ানোকুইে খ়ুবই ডবপজ্জেক ডবনশে কনে ডশশুনেে জন্য। 

বথ্যডতিডিে েডে মগৃী সোগ োনক তনব এডি বথ্যবহাে কেনবে ো। 

বথ্যডতিডিে �া়োনবডিে োকন� োবধােতাে োনে বথ্যবহাে করুে।  

রেভাকব ব্বিাি েিকত িয 

খাবানেে োনে গ্রহণ করুে।  

সক্ানোকুইে দু'ডি আকানে পাও়ো ো়ে, সক্ানোকুইে ফেনফি এবং সক্ানোকুইে ো�নফি। সক্ানোকুইনেে েডক়্ে অংশডিনক ডিডতি 
ব�া হ়ে।  



39ম্ান�ররয়া, যডঙ্ু, এবং মশা যেনে অন্ান্ অসুস্্তা: স্ধ

19 June 2019

সেনহে ওজে োনপনষি মাত্রা। ৩ ডেে ধনে সে়ো সক্ানোকুইনেে পণূ্ত ডিডতি হন�া ২৫ ডমগ্রা/সকডজ ডেম্নানুোনে:   

� �১ম ডেে: প্রডত সকডজনত ১০ ডমগ্রা সক্ানোকুইে ডিডতি  
২়ে ডেে: প্রডত সকডজনত ১০ ডমগ্রা সক্ানোকুইে ডিডতি 
৩়ে ডেে : প্রডত সকডজনত ৫ ডমগ্রা সক্ানোকুইে ডিডতি

সক্ানোকুইে ফেনফি বড়ে োধােণতঃ ২৫০ ডমগ্রা বড়ে (১৫০ ডমগ্রা সক্ানোকুইে ডিডতিেহ) আকানে পাও়ো ো়ে। 

সক্ানোকুইে ো�নফি বড়ে োধােণতঃ ২০০ ডমগ্রাে বড়ে (১৫৫ ডমগ্রা সক্ানোকুইে ডিডতিেহ) আকানে পাও়ো ো়ে।  

আপোে সকাে ধেনেে সক্ানোকুইে আনছ এবং এে ডিতনে সক্ানোকুইনেে ডিডতি কতখাডে আনছ (বড়েে শডতিমতিা) তা জাো ডেডচিত 
করুে। 

সক্ানোকুইে প্রডতনোধী ে়ে এমে জডি�তাহীে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো়ে 
সক্ানোকুইে ফেনফি ২৫০ ডমগ্রা (১৫০ ডমগ্রা সক্ানোকুইে ডিডতি) বা সক্ানোকুইে ো�নফি ২০০ ডমগ্রা (১৫৫ ডমগ্রা সক্ানোকুইে 
ডিডতি) বড়ে বথ্যবহাে কেন�:

� �১ম ডেনে এবং আবােও ২়ে ডেনে ১ডি মাত্রা ডেে: 
৮ থেরজি �ীকি: ১/২ডি বড়ে  
৮ থেরজ থেকে ১৫ থেরজ: ১ডি বড়ে 
১৬ থেরজ থেকে ৩০ থেরজ: ২ডি বড়ে 
৩১ থেরজ থেকে ৪৫ থেরজ: ৩ডি বড়ে 
৪৬ থেরজ এবং তাি থবশী: ৪ডি বড়ে

� �৩়ে ডেনে ১ম ডেনেে মাত্রাে অনধ্তক ডেে: 
৮ থেরজি �ীকি: ১/৪ডি বড়ে  
৮ থেরজ থেকে ১৫ থেরজ: ১/২ডি বড়ে 
১৬ থেরজ থেকে ৩০ থেরজ: ১ বড়ে 
৩১ থেরজ থেকে ৪৫ থেরজ: ১১/২ডি বড়ে 
৪৬ থেরজ এবং তাি থবশী: ২ বড়ে

সক্ানোকুইে প্রডতনোধী ে়ে এমে জা়েগা়ে িাইিাক্স মথ্যান�ডে়ো সোধ কো
মথ্যান�ডে়ো সোধ কেনত ভ্মণ কোে ১ বা ২ েপ্াহ আনগ প্রডত েপ্ানহ ১ বাে সক্ানোকুইে ডেে। আপডে সেখানে োকাকা�ীে এবং 
মথ্যান�ডে়ো অঞ্চ� তথ্যাগ কোে পে ৮ েপ্াহ পে্তন্ত প্রডত েপ্ানহ একডি মাত্রা গ্রহণ কো অবথ্যাহত োখ়ুে। উপনে সেখানো ৩়ে ডেনেে 
ডচডকৎো়ে বথ্যবহাে কো মাত্রা প্রন়োগ করুে। উোহেণস্রূপ, মথ্যান�ডে়ো প্রডতনোনধে জন্য একজে প্রাপ্ব়েস্ক হ়ে ১৫০ ডমগ্রা 
সক্ানোকুইে ডিডতিে়ুতি সক্ানোকুইে ফেনফনিে ২ডি বড়ে বা ১৫৫ ডমগ্রা সক্ানোকুইে ডিডতিেহ সক্ানোকুইে ো�নফনিে ২ বড়ে সেবে 
কেনব। 
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সেখানে ফথ্যা�ডেনপোম মথ্যান�ডে়োে সক্ানোকুইে প্রডতনোধী হবাে হাে কম
সে েমস্ সেনশ মথ্যান�ডে়ো ডকছ়ুিা সক্ানোকুইে প্রডতনোধী ডকন্ত়ু  ঔেধডি এখেও কাজ কনে সেখানে ভ্মণকােীনেে জন্য সক্ানোকুইে 
েপ্ানহ একবাে সে়ো হ়ে এবং মথ্যান�ডে়ো সোধ কেনত ডেনে একডি কনে সপ্রাগু়োডে� সে়ো হ়ে।  উি়ে ঔেধই ভ্মনণে ১েপ্াহ আনগ 
সেনক শুরু করুে। সেখানে োকাকা�ীে এবং মথ্যান�ডে়ো অঞ্চ� তথ্যাগ কোে ৪ েপ্াহ পে পে্তন্ত প্রডত েপ্ানহ একডি মাত্রা গ্রহণ কো 
অবথ্যহত োখ়ুে। সক্ানোকুইে প্রডত েপ্ানহ একই ডেনে এবং সপ্রাগু়োডে� প্রডতডেে একই েমন়ে গ্রহণ করুে। খাবানেে োনে এগুন�া 
গ্রহণ করুে। 

� �হ়ে ১৫৫ ডমগ্রা বা ১৫০ ডমগ্রা সক্ানোকুইে ডিডতিে়ুতি সক্ানোকুইে বড়ে এবং ১০০ ডমগ্রা সপ্রাগু়োডে� হাইন্ানক্াোই�ে়ুতি 
সপ্রাগু়োডে� বড়ে বথ্যবহাে কেন�:  
১ থেকে ৪ বছি: ১/২ডি সপ্রাগু়োডে� বড়ে প্রডতডেে এবং ১/২ডি সক্ানোকুইে বড়ে প্রডত েপ্ানহ ডেে 
৫ থেকে ৮ বছি: ১ডি সপ্রাগু়োডে� বড়ে প্রডতডেে এবং ১ডি সক্ানোকুইে বড়ে প্রডত েপ্ানহ ডেে 
৯ থেকে ১৪ বছি: ১১/২ডি সপ্রাগু়োডে� বড়ে প্রডতডেে এবং ১১/২ডি সক্ানোকুইে বড়ে প্রডত েপ্ানহ ডেে 
১৫ বছি এবং তাি থবশী: ২ডি সপ্রাগু়োডে� বড়ে প্রডতডেে এবং ২ডি সক্ানোকুইে বড়ে প্রডত েপ্ানহ ডেে

সরিমযাকুই�
ফথ্যা�ডেনপোম ে়ে এমে ধেনেে মথ্যান�ডে়োে জ্বে সফেত আো সোধ কেনত সক্ানোকুইে-এে োনে ১৪ ডেে পে্তন্ত বা সক্ানোকুইে 
বিাো ডচডকৎোে ডঠক পে পেই ডপ্রমাকুইে বথ্যবহাে করুে। 

সকাে সকাে অঞ্চন� ফথ্যা�ডেনপোম মথ্যান�ডে়োে সষিনত্র ৩-ডেনেে এডেডি ডচডকৎোে প্রেম ডেনে ডপ্রমাকুইে-এে একডি একক মাত্রা 
প্রোে কো হ়ে। এে ফন� ফথ্যা�ডেনপোম অন্যান্যনেে মনধথ্য ছ়োনো বধি কো ো়ে। 

গুরুত্বপণূ্ণ !

গি্তবতী োেী বা ৬ মাে বা তাে সেনক সছাি ডশশুনেে ব়ুনকে দুধ খাও়ো়ে এমে োেীনেে ডপ্রমাকুইে সে়ো হ়ে ো। 

ডপ্রমাকুইে োধােণতঃ ১বছনেে কম ব়েেী ডশশুনেেনক সে়ো হ়ে ো। 

সে েমস্ বথ্যডতিনেে ডজ৬ডপড� ঘািডত (ফথ্যডিজম) োনম েনতিে একডি েমেথ্যা েন়েনছ তানেে সষিনত্র একজে অডিজ্ স্াস্থ্যকম্তী সবশ 
কন়েক েপ্ানহ ছড়েন়ে ডেন়ে ডপ্রমাকুইে-এে একডি েীচ়ু মাত্রা বথ্যবহাে কেনত পানে। 

পার্্ণ প্ররতররিযা 
সপি খাোপ এবং সপনি বথ্যো।  

রেভাকব ব্বিাি েিকত িয 

খাবানেে োনে গ্রহণ করুে 

ডপ্রমাকুইে োধােণতঃ ডপ্রমাকুইে ফেনফি আকানেই সবডশ পাও়ো ো়ে। প্রা়েশই একডি বড়েনত ডবেথ্যমাে োনক ১৫ ডমগ্রা ডপ্রমাকুইে 
ডিডতি, ো ঔেধডিে েডক়্ে অংশ। 

ফথ্যা�ডেনপোম ে়ে এমে মথ্যান�ডে়ো একই বথ্যডতিে মনধথ্য সফেত আো সোধ কেনত  
সক্ানোকুইে-এে োনে বা সক্ানোকুইে বিাো ডচডকৎোে ডঠক পে পেই এডি বথ্যবহাে করুে 
ওজে অনুো়েী মাত্রা বা আপডে ডশশুডিে ওজে ডেনত ো পােন� ব়েে অনুো়েী মাত্রা। 

� �১৫ ডমগ্রা ডপ্রমাকুইে ডিডতিে বড়ে বথ্যবহাে কেন�: 
১০ থেরজ থেকে ২৪ থেরজ (৩ থেকে ৭ বছি): ১/৪ডি বড়ে প্রডতডেে ১৪ ডেনেে জন্য ডেে  
২৫ থেরজ থেকে ৪৯ থেরজ (৮ থেকে ১১ বছি): ১/২ডি বড়ে প্রডতডেে ১৪ ডেনেে জন্য ডেে 
৫০ থেরজ এবং তাি থবশী (১২ বছি এবং তাি বড়): ১ডি বড়ে প্রডতডেে ১৪ ডেনেে জন্য ডেে
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ফথ্যা�ডেনপোম সেখানে েচােচে সেখা ো়ে ো সেখানে ফথ্যা�ডেনপোম মথ্যান�ডে়ো ছ়োনো সোধ 
কো
সকাে সকাে অঞ্চন� এডেডি ডচডকৎোে োনে ডপ্রমাকুইে-এে একডি একক মাত্রা সোগ কনে মথ্যান�ডে়ো ছ়োনো সোধ কোে পোমশ্ত 
সে়ো হ়ে। 

� �৩ডেনেে এডেডি ডচডকৎোে প্রেম ডেনে এবং ১৫ ডমগ্রা ডপ্রমাকুইে ডিডতিে বড়ে বথ্যবহাে কেন�: 
১০ থেরজ থেকে ২৪ থেরজ (৩ থেকে ৭ বছি): ১/৪ডি বড়ে একবাে ডেে 
২৫ থেরজ থেকে ৪৯ থেরজ (৮ থেকে ১১ বছি): ১/২ডি বড়ে একবাে ডেে 
৫০ থেরজ এবং তাি থবশী (১২ বছি এবং তাি বড়): ১ডি বড়ে একবাে ডেে

মরিযাগুযযাস�ল এবং এনটযাভযানকযা� + মরিযাগুযযাস�ল
সপ্রাগু়োডে� োধােণতঃ ভ্মণকােীনেে মথ্যান�ডে়ো সোনধ বথ্যবহাে কো হ়ে। সপ্রাগু়োডে� েবেম়ে অন্য আে একডি মথ্যান�ডে়োে ঔেনধে 
োনে বথ্যবহাে কো হ়ে। 

পার্্ণ প্ররতররিযা 
মাোবথ্যো, কাডশ, �াইডে়ো, এবং মদৃু সপি খাোনপে েটৃি কেনত পানে। 

গুরুত্বপণূ্ণ !

েঙ্কিজেক বনৃক্কে েমেথ্যাে়ুতি বথ্যডতিনেে সপ্রাগু়োডে� বথ্যবহাে কো উডচত ে়ে।  

রেভাকব ব্বিাি েিকত িয 

খাবানেে োনে গ্রহণ করুে।  

সে েমস্ এ�াকা়ে সক্ানোকুইে প্রডতনোধ ষিমতা কম সেখানে মথ্যান�ডে়ো সোধ কেনত সপ্রাগু়োডে� এবং সক্ানোকুইে একনত্র (পষৃ্া 
৪০) বথ্যবহাে কো হ়ে। 

এথ্যনিািানকাে এবং সপ্রাগু়োডে� একডি ডেডে্তটি মাত্রাে ডমশ্ বড়ে আকানে আনে। সে েমস্ সেনশ এডেডি এবং অন্যান্য মথ্যান�ডে়োে 
ঔেধ কাজ কনে ো সেখানে মথ্যান�ডে়ো সোনধ সবশীেিাগ েম়ে এডি বথ্যবহাে কো হ়ে, এডি কখেও কখেও আনি্তেথ্যনেি এবং 
ডপ্রমাকুইে-এে েংডমশ্নণ মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো়ে বথ্যবহাে কো হ়ে। 

বড়েনত আনছ:

 ৬২.৫ ডমগ্রা এথ্যনিািানকাে + ২৫ ডমগ্রা সপ্রাগু়োডে� (ডশশুনেে জন্য)

 ২৫০ ডমগ্রা এথ্যনিািানকাে + ১০০ ডমগ্রা সপ্রাগু়োডে� (প্রাপ্ ব়েস্কনেে জন্য)

মথ্যান�ডে়ো সোনধ
ভ্মণ কোে ১ বা ২ ডেে আনগ প্রাপ্ব়েস্ক এবং ডশশু উিন়েে সষিনত্র প্রডতডেে একডি কনে মাত্রা ডেে। আপোে সেখানে োকাকা�ীে 
এবং মথ্যান�ডে়ো অঞ্চ� তথ্যাগ কোে ৭ ডেে পে পে্তন্ত প্রডতডেে একডি মাত্রা গ্রহণ করুে। 

� �ডশশুনেে জন্য বতেী কো ৬২.৫ ডমগ্রা এথ্যনিািানকাে + ২৫ ডমগ্রা সপ্রাগু়োডে� বড়ে বথ্যবহাে কেন�: 
৫ থেরজ থেকে ৭ থেরজ: ১/২ডি বড়ে প্রডতডেে ডেে  
৮ থেরজ থেকে ৯ থেরজ: ৩/৪ডি বড়ে প্রডতডেে ডেে 
১০ থেকে ১৯ থেরজ: ১ডি বড়ে প্রডতডেে ডেে 
২০ থেরজ থেকে ২৯ থেরজ: ২ডি বড়ে প্রডতডেে ডেে 
৩০ থেরজ থেকে ৩৯ থেরজ: ৩ডি বড়ে প্রডতডেে ডেে 
৪০ থেরজ এবং তাি থবশী: ৪ডি ডশশুনেে বড়ে বা ১ প্রাপ্ব়েস্ক বড়ে প্রডতডেে ডেে।
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কুই�যাই�, ইনজেকশযা�
গুরুতে মথ্যান�ডে়ো একডি ডচডকৎোগত জরুেী অবস্া। ডচডকৎোে জন্য হােপাতান� পাঠানোে আনগ কখেও কখেও একজে বথ্যডতিে 
সপশীনত কুইোইে ইনঞ্কশাে সে়ো হনত পানে। শুধ়ুমাত্র একজে অডিজ্তােম্পন্ন স্াস্থ্য কম্তীেই কুইোইে ইনঞ্কশাে সে়ো উডচত 
সে এে েডঠক মাত্রা জানে এবং ডকিানব তা ডেনত হ়ে তা জানে। গুরুতে মথ্যান�ডে়োে়ুতি ডশশুনেে সষিনত্র েডে ইনঞ্কশােনোগথ্য 
আনি্তেথ্যনেি পাও়ো ো ো়ে, তনব ডচডকৎো গ্রহনণে পনে কুইোইনেে বেন� আনি্তেথ্যনেি �়ু শ বথ্যবহাে করুে (পষৃ্া ৩৯ সেখ়ুে)। 

কুই�যাই� িযালনেট বস়ি
জডি�তাহীে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো কেনত সেখানে সক্ানোকুইে সকাে কাজ কনে ো সেখানে কুইোইে বড়ে ম়ুনখ খাও়োনো হ়ে।  

গি্তাবস্াে প্রেম ৩ মানে োেীনেে সষিনত্র ফথ্যা�ডেনপোম মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো কেনত কুইোইে এবং ডক্ণ্ামাইডেে উি়েই বথ্যবহাে 
করুে। সক্ানোকুইে প্রডতনোধী িাইিাক্স মথ্যান�ডে়োে সষিনত্র শুধ়ুমাত্র কুইোইে বথ্যবহাে করুে। 

গুরুতে মথ্যান�ডে়োে জরুেী পডেচে্তাে পে বথ্যডতিে ডচডকৎো সশে কোে জন্য এডেডি ো পাও়ো সগন� কুইোইে ও হ়ে ডক্ণ্ামাইডেে 
ে়েনতা �ডক্সোইডক্ে সেৌেিানব বথ্যবহাে কো হ়ে । 

মথ্যান�ডে়ো সোনধ কুইোইে বথ্যবহাে কো হ়ে ো। 

পার্্ণ প্ররতররিযা 
কুইোইনেে কােনণ মানে মানে ত্বক সঘনম ওনঠ, কানে ঘ্ডিা বানজ বা সশাো়ে েমেথ্যা, োপো েডৃটি, মাো ঘ়ুোনো, বডম বডম িাব ও 
বডম হও়ো, ও �াইডে়ো সেখা সে়ে। 

একজে বথ্যডতি েডে কুইোইে বডম কনে সফন�, তনব একডি বডম বডম িাব দুে হবাে ঔেধ সেমে সপ্রানমোডজে হ়েনতা োহােথ্য কেনত 
পানে। 

গুরুত্বপণূ্ণ !

অডতডেতি কুইোইে সে়ো ডবপজ্জেক। কুইোইনেে কােনণ েনতি ডচডেে মাত্রা অডতডেতি কনম সেনত পানে। মাো ঘ়ুোনো, ডবভ্াডন্ত, জ্াে 
হাোনো, বা হৃেস্পন্দে খ়ুব দ্রুত বা খ়ুব ধীনে হনত োকাে মনতা ডবপে ডচহ্ন সেখা ডেন� ডচডকৎো েহা়েতা গ্রহণ করুে। 

সক্ানোকুইে বা সমন্াকুইে ডেনত োকন� কুইোইে বথ্যবহাে কেনবে ো। 

রেভাকব ব্বিাি েিকত িয 

অঞ্চন�ে উপে ডেি্তে কনে কুইোইে বিাো ৩ বা ৭ ডেে ডচডকৎো করুে। ডক্ণ্ামাইডেে বা �ডক্সোইডক্ে হ়েনতা প্রন়োজে হনত পানে।  

কুইোইে ো�নফি, এবং কুইোইে হাইন্ানক্াোই�, কুইোইে ড�হাইন্ানক্াোই� ৩০০ ডমগ্রাে বড়ে আকানে আনে এবং এনেে 
মাত্রা একই। সেনহে ওজে অনুো়েী, মাত্রাডি হন�া ১০ ডমগ্রা কুইোইে ো�নফি প্রডত সকডজনত ডেনে ৩ বাে। কুইোইে বাইো�নফি 
বড়েে অবশথ্য মাত্রা ডিন্ন:  ১৪ ডমগ্রা প্রডত সকডজনত ডেনে ৩ বাে। 
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জডি�তাহীে সক্ানোকুইে-প্রডতনোধী ফথ্যা�ডেনপোম মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো কো়ে
আপডে সকাো়ে বাে কেনছে তাে উপে ডেি্তে কনে, ৩ বা ৭ ডেনেে ডচডকৎো হনব। 

সেনহে ওজে োনপনষি মাত্রা। 

� �কুইোইে ো�নফি, কুইোইে হাইন্ানক্াোই�, এবং কুইোইে ড�হাইন্ানক্াোই�-এে ৩০০ ডমগ্রাে বড়ে বথ্যবহাে কেন�: 
৭ থেকে ১১ থেরজ: ১/৪ডি বড়ে, ডেনে ৩বাে ডেে  
১২ থেকে ২৪ থেরজ: ১/২ডি বড়ে, ডেনে ৩বাে ডেে 
২৫ থেকে ৩৪ থেরজ: ১ডি বড়ে, ডেনে ৩বাে ডেে 
৩৫ থেকে ৪৯ থেরজ: ১১/২ডি বড়ে, ডেনে ৩বাে ডেে 
৫০ থেরজ এবং তাি থবশী: ২ডি বড়ে, ডেনে ৩বাে ডেে

কুইোইে শুরু কোে পে ২ বা ৩ ডেে পে েখে বথ্যডতিডিে ঔেধগুন�া বডম কনে সফন� সে়োে েম্ভাবো কম তখে   ৭ ডেনেে জন্য 
ডক্ণ্ামাইডেে বা �ডক্সোইডক্েও বথ্যবহাে করুে। �ডক্সোইডক্ে-এে মাত্রাে জন্য, েীনচ পষৃ্া ৪৪ সেখ়ুে।  

ডক্ণ্ামাইডেে-এে সষিনত্র: এে মাত্রা হন�া ৭ ডেনেে জন্য প্রডতডেে ডেে প্রডত সকডজ সেনহে ওজনেে জন্য ২০ ডমগ্রা, কথ্যাপসুন�ে শডতি 
অনুো়েী ২ বা ৪ডি মাত্রা়ে িাগ কনে। 

� �ডক্ণ্ামাইডেে ১৫০ ডমগ্রাে কথ্যাপসু� বথ্যবহাে কেন�: 
১০ থেকে ১৯ থেরজ: ১ডি কথ্যাপসু� (১৫০ ডমগ্রা), ডেনে ২ বাে ৭ ডেনেে জন্য ডেে 
২০ থেকে ২৯ থেরজ: ২ডি কথ্যাপসু� (৩০০ ডমগ্রা), ডেনে ২ বাে ৭ ডেনেে জন্য ডেে 
৩০ থেকে ৪৪ থেরজ: ৩ডি কথ্যাপসু� (৪৫০ ডমগ্রা), ডেনে ২ বাে ৭ ডেনেে জন্য ডেে

� �ডক্ণ্ামাইডেে ৩০০ ডমগ্রাে কথ্যপসু� বথ্যবহাে কেন�: 
৪৫ থেরজ এবং তাি উপি: ১ডি কথ্যাপসু� (৩০০ ডমগ্রা), ডেনে ৪ বাে, ৭ ডেনেে জন্য ডেে

গুরুত্বপণূ্ণ !

আপোে েডে জন�ে মনতা বা েতিম়ে �াইডে়ো সেখা সে়ে তনব ডক্ণ্ামাইডেে সে়ো ততষিণাৎ বধি কনে ডেে।  

সেনহত়ু  এই ঔেধডি ব়ুনকে দুনধে মাধথ্যনম একডি ডশশুে মনধথ্য প্রনবশ কেনত পানে তাই ব়ুনকে দুধ খাও়োনো োেীে সষিনত্র 
ডক্ণ্ামাইডেে বথ্যবহাে কো এড়েন়ে চ�়ুে।  

ডক্ণ্ামাইডেে সে়োে আনগ বা পনে ২ ঘ্ডিাে মনধথ্য এথ্যা্ডিাডে� গ্রহণ কেনবে ো। এগুন�া ঔেধডিে কাে্তষিমতা কডমন়ে সে়ে। 

জডি�তাহীে সক্ানোকুইে-প্রডতনোধী িাইিাক্স মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো কেনত 
� �কুইোইে ো�নফি এবং হ়ে ডক্ণ্ামাইডেে বা �ডক্সোইডক্ে বথ্যবহাে করুে ডঠক সেমে সক্ানোকুইে-প্রডতনোধী ফথ্যা�ডেনপোম 

মথ্যান�ডে়োে সষিনত্র বথ্যবহাে কো হ়ে (উপনে সেখ়ুে)। এই ডচডকৎোে পে, ১৪ ডেনেে জন্য ডপ্রমাকুইে (পষৃ্া ৪০ সেখ়ুে) বথ্যবহাে 
করুে। ডকন্ত়ু  গি্তবতী োেীনেে জন্য ডপ্রমাকুইে বথ্যবহাে কেনবে ো।  
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ডসসিিযাইস্�
�ডক্সোইডক্ে হন�া একডি জীবাণ়ুনোধক োে অনেক বথ্যবহাে আনছ। এডি কুইোইনেে োনে েংডমশ্ণ কনে মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো়ে 
বথ্যবহাে কো ো়ে। �ডক্সোইডক্ে ভ্মণকােীনেে মথ্যান�ডে়ো সোনধও বথ্যবহাে কো হন়ে োনক। 

পার্্ণ প্ররতররিযা 
ব়ুক জ্ব�া, সপনি ডখঁচ়ুেী, �াইডে়ো, এবং ঈটি-এে েংক্ামণ প্রা়েই সেখা ো়ে।  

গুরুত্বপণূ্ণ !

গি্তবতী োেী ও ৮ বছনেে েীনচ ডশশুনেে �ডক্সোইডক্ে বা স্ট্াোইডক্ে বথ্যবহাে এড়েন়ে োও়ো উডচত কােণ এই ঔেধগুন�া োঁত ও 
হান়েে ষিডত কনে বা এনত ডববণ্ততাে েডৃটি কনে। 

বকৃ্ক, েকৃত, সপনিে অসুখ বা পাকস্ড�ে প্রোহপণূ্ত সোগাক্ান্ত বথ্যডতিনেে সষিনত্র বথ্যবহানেে েম়ে োবধােতা অব�ম্বে করুে। 

�ডক্সোইডক্ে সে়োে আনগ ও পনে ২ ঘ্ডিাে মনধথ্য আ়েেে বড়ে ও এথ্যা্ডিাডে� সেবে কেনবে ো। এগুন�া ঔেনধে কাে্তকাডেতা কডমন়ে 
সেনব। 

�ডক্সোইডক্ে ডেনত োকাকা�ীে েূনে্তে আন�ানত েম়ে কািানো এড়েন়ে চ�়ুে োনত ত্বক সোনে প়ুন়ে োও়ো এবং ত্বনক ফ়ু েকুড়ে হও়ো 
সোধ কো ো়ে। 

�ডক্সোইডক্ে হ়েনতা জন্ম ডে়ে্রেণ বড়েে কাে্তকাডেতা কডমন়ে সফ�নত পানে। েম্ভব হন� এই ঔেধডি সেবাে েম়ে অন্য আে একডি 
জন্ম ডে়ে্রেণ পধেডত (সেমে কে�ম) বথ্যবহাে করুে। 

রেভাকব ব্বিাি েিকত িয 

এক সপ়ো�া পণূ্ত জন�ে োনে �ডক্সোইডক্ে ডেে। এনত েডে আপোে সপনি েমেথ্যা সেখা সে়ে তনব এডি খাবানেে েনঙ্ ডেে। 

জডি�তাহীে সক্ানোকুইে-প্রডতনোধী মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো কেনত কুইোইনেে োনে বথ্যবহাে করুে
� �জডি�তাহীে ফথ্যা�ডেনপোম মথ্যান�ডে়োে সষিনত্র, কুইোইে শুরু কোে ১ বা ২ ডেে পে বা বথ্যডতিডি বডম কো ছা়ো ঔেধ গ্রহণ 

কেনত পাোে োনে োনে �ডক্সোইডক্ে সেবে কো শুরু কো ো়ে।  
৮ বছকিি থবশী বযসী রেন্গু  ৪০ থেরজি েম ওজক�ি রশশু: ৫০ ডমগ্রা, প্রডতডেে ডেে ২ বাে, ৭ ডেনেে জন্য 
৪০ থেরজি থবশী ওজক�ি রশশু এবং প্রাপ্তবযস্ক: ১০০ ডমগ্রা, প্রডতডেে ডেে ২ বাে, ৭ ডেনেে জন্য

এছা়োও কুইোইে (পষৃ্া ৪৩) ডেে। 

জডি�তাহীে িাইিাক্স মথ্যান�ডে়োে ডচডকৎো কেনত কুইোইনেে োনে বথ্যবহাে করুে
� ��ডক্সোইডক্ে এবং কুইোইে উপনেে মনতা কনে বথ্যবহাে করুে, এবং মাত্রা সশে হন়ে সগন�, ১৪ ডেনেে জন্য ডপ্রমাকুইে (পষৃ্া 

৪০) ডেে। 

মথ্যান�ডে়ো ডবেথ্যমাে এ�াকা়ে ভ্মনণে েম়ে মথ্যান�ডে়ো সোধ কো:
� �প্রাপ্ ব়েস্ক ও ডশশু উি়েই ভ্মণ শুরু কোে ১ বা ২ ডেে আনগ সেনক �ডক্সোইডক্ে-এে একডি মাত্রা প্রডতডেে ডেে। আপোে 

সেখানে োকাকা�ীে এবং মথ্যান�ডে়ো অঞ্চ� সছন়ে আোে ২৮ ডেে পে্তন্ত প্রডতডেে একডি কনে মাত্রা সে়ো অবথ্যহত োখ়ুে। 
৮ বছকিি থবশী বযসী রেন্গু  ৪০ থেরজি েম ওজক�ি রশশু: ৫০ ডমগ্রা ডেনে ১ বাে প্রডতডেে ডেে 
৪০ থেরজি থবশী ওজক�ি রশশু এবং প্রাপ্তবযস্ক: ১০০ ডমগ্রা ডেনে ১ বাে প্রডতডেে ডেে


