কার্য করী টিপস

একটি নিয়নিত সিয়সূচী মিনি ওষুধ নিি (মেিি
সবসিয় সকানে অথবা সবসিয় রানত ...), োনত
িনি রাখনত সুনবনধ হয়
খাবানরর সানথ ওষুধ নিি, নিশু এটা ভাে সহয কনর
−ইনে করনে টযাবনেটগুনে গুুঁন া কনর অল্প ফনের
রনসর সানথ নিনিনয় নিনত পানরি
− ইনে করনে নসরাপ মক অল্প জে বা জুস
নিনিনয় পাতো করনত পানরি নকন্তু িনি রাখনত
হনব মে নিশু মেি পুনরা ম াজ পায়
-মকানিা ম াজ ভু নে মেনে নিশুটিনক েত
তা াতান সম্ভব তা গ্রহণ করা উনচত। নকন্তু এনক
নিনি িুটি ম াজ কখনিা মিনবি িা।

র্খন ডাক্তানরর কানে র্াওয়া উচেত ?
-েুনি টিনব মরানের েক্ষণ মিখা োয় : ক্রিােত
কানি, মরাো হনয় োওয়া, ঘাি, িানন্ত
- সিস্ত িরীনরর োে ক্ষত
- মপনট বযথা
-বনি ভাব , বনি
আপিার প্রনের উত্তর েনি এই নেফনেনট মিওয়া
তনথয িা থানক, তাহনে আিানির সানথ মোোনোে
করনত নিধা করনবি িা:
________________________________
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Réalisation

আপনার সন্তাননর চেক-আপ
তার েক্ষ্মা-সংক্রিনণর নচনকত্সা চোকােীি সন্তানির
একটি িানসসং এবং মিন কযাে ফনো-আপ হনব । এই
মচক আপ গুনো গুরুত্বপূণস, োনত নকিা েক্ষ্মা
নিনিনকর টিি সঠিক নচনকত্সা নিনিত করনত
পানর, নিশুটির স্বানযযর সঠিক অবযা নবচার
করনত পানর এবং প্রনতকূে প্রভাবগুনে দ্রুত সিাক্ত
করনত পানর ।
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আপিার সন্তানির সংক্রিক অথবা সুপ্ত টিনব
নিণসয় করা হয়েযে। এই নেফনেট আপিানক প্রস্তানবত
নচনকৎসা সম্পনকস জান্াযি।

টিচি চক?

এটি একটি সংক্রািক মরাে ো বযাকনটনরয়া,
িাইনকাবযাকনটনরওনিি েক্ষ্মা িারা সৃষ্ট। এটি
সাধারণত ফু সফু নস জিা হয়, তনব এটি েযাংনেয়া,
িনস্তষ্ক এবং হান র অিযািয অঙ্গগুনেনতও মপ ুঁছানত
িাযর।

বাধযতািূেক । প্রধািত নকনিার এবং প্রাপ্তবয়স্কনির
িনধয এই মরাে কানি িারা সংক্রনিত হ়ে।
.

চকভানি আমার সন্তাননের টিউিারকুন াচসস
হ ?
মকানিা িা মকানিা সিয় আপিার বাচ্চা এিি
একজি বযনক্তর সানথ মিোনিিা কনরনছ োর
টিনব মরাে হনয়নছে
। এই সংক্রািক বযনক্ত
েখি কানি , বযাকনটনরয়া বায়ুনত ছ ায় ো
নিিঃিাস এর িাধযনি আপিার সন্তানির িরীনর
েক্ষা সংক্রািি ঘটায় ।

র্ক্ষ্মা সংক্রমণ
সংক্রিক অথবা সুপ্ত েক্ষ্মা এিি একটি অবযা
মেখানি বযাকনটনরয়া নিনিয় বা িরীনরর িনধয সুপ্ত
থানক । নিশু সংক্রািক িয় এবং সনবসাপনর, মস অসুয
ন়্ে।

টিচি চরাগ
এটি এিি একটি অবযা মেখানি বযাকনটনরয়া সনক্রয়
থানক, প্রধািত ফু সফু সস । এই উিসর্ গুবি
গ
সেখা
যা়ে
 কানি ( কফ সনহত অথবা বা িা )
 জ্বর, কাুঁপুনি বা রানত ঘাি
 ওজি রাি বা নখনি অভাব
 িানন্ত
এই অবযায় , আপিার অিযািয পরীক্ষার জিয
হাসপাতানে ভনতস হওয়া প্রয়োজন্। এটি কািা ায়
প্রনতনবিিনোেয মরাে (MADO) এবং তার নচনকৎসা

আপচন চকভানি টু িুনরাচসস-সংক্রমণ সনাক্ত
করনিন?
একটি ত্বক স্ক্রীনিং পরীক্ষা (টিএসটি বা নপনপন )
অিুসরণ কনর, একটি বুক এক্স মর এবং নিনিকাে
পরীক্ষা, াক্তার এটি একটি েক্ষ্মা সংক্রিণ হনে নিনিস ষ্ট
কযর।

টিউিারকুন াচসস-চেচকত্সা জনয চক চক?
এটি একটি প্রনতনরাধকারী নচনকত্সা ো টিনব মরানের
ঝুুঁ নক উনেখনোেযভানব কিানত িাযর।

াক্তাররা প্রায়িই 9 িাস ধনর আপিার সন্তানির
আইনসানিয়ানজ (আইএিএইচ) প্রনতনিিই নিনত
হযি।মােকটি নবিািূনেয (সরকানর অনথসর খরচ)
এবং টযাবনেট বা নসরানপর িনধয পাওয়া যা়ে।

অনরাপোনরর প্রভাি প্রভাি
প্রাপ্তবয়স্কনির তুেিায় ব ব নিশুরা ওষুধনক খুব
ভােভানব সহয কনর, তনব এটি পার্শ্স প্রনতনক্রয়া ততনর
কনর মে সম্ভব:
 উষ্ণতা, বনি
 হােকা িানন্ত
 বক্ষ বযথা
এই প্রভাবগুনে সাধারণত মছাটখাট এবং সংনক্ষপ্ত
সিনয়র িনধয থানক এবং নচনকত্সার ধারাবানহকতা
নিরসি কনর ন্া। েনি মকািও প্রভাব নযর থানক বা
অিয েক্ষণ আপিার কানছ উনিেজিক হয়, েক্ষ্মা
নিনিক কিীনির সানথ মোোনোে করুি

র্চে আমার সন্তান প্রনপানডড চমচডনকশন না
চনয়
বযাকনটনরয়া, িরীনরর নিদ্রা, মে মকানিা সিনয় জাগ্রত
হনত পানর এবং এইভানব টিনব মরানের নিোর করনত
িাযর। নচনকত্সার আরও জটিে (অনিক ওষুনধর
সংনিশ্রণ) কারণ মরােটি অনিক মবনি গুরুতর হযি।
নকছু নকছু কারনণই টিনব মরানের ঝুুঁ নক বৃনি পায়: নিশু
বয়নসর বয়স, স্বানযযর সিসযা, েক্ষ্মা এবং সাম্প্রনতক
ইনিগ্রযানের সানথ সাম্প্রনতক মোোে

