
যম ব্যক্তিযা যভক্তডককর ার্ট িক্তপককট াকফন নাাঃ 

• ভানক্তক           যযাগী; 

• ক্ষাঘাতগ্রস্ত/প্রক্ততফন্ধী ব্যক্তি মাযা স্বাধীনবাকফ চরাকপযা কযকত অক্ষভ; 

• গুরুতয কযান্সায আক্রান্ত যযাগী; 

• ডায়ারাইক্ত এয যযাগী; 

•                                                      ।      

                                  ।                   ।  

প্রকয়াজনীয়                       ,            ,             

                    গন                                     

(৪০      ৪৫         )                    করুন।           

           ক্তনজ প্রকয়াজনীয়     কে    । 

 নিম্নে নিছু প্রম্ন োজিী  ঔষম্নের িোম উম্নেখ িরো হলঃ 

1) Tab.Paracetamol 500mg, 2) Tab.Fexofenadine 120mg, 3)Cap. 

Omeprazole 20mg, 4) Tab. Naproxen 500mg,  5)Tab. Tolperisone 50mg, 

6) Vitamin C/ Multivitamins, 7)ORS, 8) Tab.Montelukast 10mg,  9) 

Tab.Entacyd plus  10) Anti-fungal cream 

                    অসুস্থতায              যভক্তডককর        

                       তা                    করুন। উকেখ্য       

       এ ধযকনয                           ।                    

                               ।   

      ত্রায পূকফ িই                        ,       -১৯    

         (           )    ,             

           (A,C,Y,W-135)        র্টকা গ্রণ ম্পন্ন 

করুন; 

 জমাত্রী পূফ ি যথককই যকান যযাকগ আক্রান্ত কর মাত্রায পূকফ িই য 

যযাগ ক্তনযাভয় ও ক্তনয়ন্ত্রকণয জন্য ক্তচক্তকৎক এয  যাভ ি 

অনুমায়ী ম িাপ্ত ক্তযভান ঔলধ কে যাখুন এফং ক্তনয়ক্তভত ঔলধ 

যফন করুন;   

 ডায়াকফর্ট যযা         যকিয কিযায ক্তযভান এফং    

      ক্তনয়ন্ত্রকণ যাখকত                              

                  ; 

 মাকদয ডায়াকফর্ট ও          অক্তনয়ক্তন্ত্রত তাযা ব্লাড সুগায 

ভক্তনটক্তযং এ (গ্লুককাক্তভটায) এফং যপ্রায ভক্তনটক্তযং এ (ক্তফক্ত) 

যভক্তন কে    ;  

 দাঁকতয ভস্যা থাককর দাঁকতয ডািাকযয াকথ যমাগাকমাগ     

এফং ক্তনয়ক্তভত দাকতয মত্ন ক্তন । দাঁত ক্তযস্কাকয নযভ ব্রা 

ব্যফায করুন;  

 ৪০ উর্ধ্ি কর জমাত্রীগন যৌক্তদ আযফ গভকনয কভকক্ষ দুই 

ভা পূকফ ি ক্তচক্তকৎক এয াকথ যমাগাকমাগ ককয ক্তনয়ক্তভত 

যচকআ ক  , মাকত যকান সুপ্ত যযাগ থাককর তা প্রাথক্তভক 

ম িাকয় নাি কযা        এফং প্রকয়াজকন য অনুমায়ী 

ক্তচক্তকৎা গ্রন    ; 

 প্রক্ততক্তদন ২-৩ ক্তকাঃক্তভাঃ াটায অবযা    । পুরুল জ মাত্রী   

দুই ক্তপতা যুি                       ।           

      ২                     /           । 

 

 জ কারীন ভকয় জনভাগভ স্থাকন প্রচুয ধূরা-ফাক্তর থাকায় শ্বা-

কষ্ট, াঁাক্তন ক্তকংফা যকাক্তবড-১৯ ওয়ায প্রফণতা থাকায় মথাম্ভফ 

নাক মুখ যঢকক ভাস্ক ক্তযধান করুন;  

 এজভা (াঁাক্তন), এরাক্তজি, াইাযকটনন ইতযাক্তদ যযাকগ আক্রান্ত 

ব্যক্তিগন ঔলধ ক্তনয়ক্তভত যফন করুন। াঁাক্তন, এরাক্তজিয (চভ ি যযাগ/ 

াইকনাাইর্ট/এরাক্তজিক যাইনাইর্ট) যযাগীগন প্রচন্ড গযভ, ঠান্ডা 

ফাতা, ঠান্ডা াক্তন, ধুরাফাক্তর যথকক যেঁকচ থাকুন।               

             -                        ; 

 যৌক্তদ আযকফয আফাওয়া শুষ্ক ওয়ায কাযকন াত-াকয়য তালু 

যপকট মাওয়া, চাভড়া উকঠ মাওয়া ইতযাক্তদ ভস্যা কত াকয। এজন্য 

ক্তনয়ক্তভত াত-াকয়য তালুকত যকরাক্তরয়াভ যজক্তর/ ভকয়শ্চাযাইজ 

যরান ব্যফায করুন  (                              

াকযন);  

 যৌক্তদ আযকফ থাকা কারীন ঠান্ডা-কাক্ত ইতযাক্তদ যথকক যক্ষা যকত  

তিকতা অফরম্বন করুন। প্রচন্ড গযভ থাকা কেও ঠান্ডা াক্তন ান ও 

ব্যফায মতটা ম্ভফ ক্তযায করুন। মক্তদ গরায স্বয ফক মায়, ক্তফকৃত 

য় ক্তকংফা যবকঙ মায় একক্ষকত্র ক্তনয়ক্তভত কুসুভ গযভ রফণ াক্তন ক্তদকয় 

গড়গড়া করুন; 

 যৌক্তদ আযফ  ভধ্যপ্রাকচযয যদগুকরাকত ভা ি (MARS-Cov) 

বাইযা এয ংক্রভন ঘকটক্তছর। এ যযাগ প্রক্ততকযাকধ উকটয কাঁচা দুধ 

খাওয়া যথকক ক্তফযত থাকুন;  

 জ ারন কযকত দীঘ ি থ াটকত য়, এ কাযকণ াকয়য তালু যপকট 

যমকত ফা াকয় যপাস্কা ড়কত াকয, এ যক্ষকত্র খাক্তরাকয় াঁটা ক্তযায 

করুন; 

 কজয ভকয় াঁটাার্টয কাযকণ প্রায়ই া ব্যথা ককয এজন্য প্রক্তত 

যাকত যায়ায পূকফ ি া যভকজ ককয ক্তনন, পকর ব্যথা অকনকটা ককভ 

মাকফ; 

      আনুষ্ঠাক্তনকতা                         কযকর           

                       /                          

ড়কত াকযন।         পূফ ি যথককই সুস্থ থাকায জন্য প্রথভ ক্তদকক 

অতযাক্তধক ক্তযশ্রভ না ককয ফযং অক্তযাম ি ক্তফলয় ারন ককয ম িাপ্ত ক্তফশ্রাভ 

ক্তনন।  

হম্নজ গমম্নির পূম্নব ে িরণী   

যৌক্তদ আযকফ 

অফস্থানকাকর ারনীয়  

াতা-১ 

১১১১

ত১১১ 

পাতা ২ পোতো ৩ 

কজয আকগ চূডান্ত যভক্তডককর যচকআাঃ 

যকায কর্তিক ক্তনধ িাক্তযত যভক্তডককর যন্টাকয (কর জমাত্রী) র্টকা যনওয়ায ভয় 

ক্তনম্নক্তরক্তখত ক্তযকাট িমূ (৩ ভাকয ভকধ্য ম্পন্ন) কে যাখুন।  

Urine R/M/E, Blood Grouping and Rh Typing, 

Random Blood Sugar (R.B.S), X-Ray Chest P/A view, 

ECG., S. Creatinine 

(কর জমাত্রী) অফশ্যই ক্তনধ িাক্তযত ওকয়ফাইট যথকক ডাউনকরাড কযা যভক্তডককর 

পভ ি ক্তপ্রন্ট ককয কে ক্তনন এফং যকায কর্তিক ক্তনধ িাক্তযত যভক্তডককর যন্টাকয 

কভ িযত যভক্তডককর যফাকড িয একজন দস্য কর্তিক স্বাক্ষক্তযত পভ ি ক্তনকয় র্টকা গ্রণ 

করুন। র্টকা গ্রণ যকল ক্তনধ িাক্তযত ওকয়ফাইকট তথ্য ারনাগাদ ক্তনক্তশ্চত ককয 

আন্তজিাক্ততক যরথ্  কাড ি ংগ্র করুন ।  

 

হজ      



 

 

 

 ডায়াকফর্টক আক্রান্ত যযাগীগণ ক্তভক্তষ্ট জাতীয় খাফায যমভন যখজুয, 

জু, চককাকরট/ক্তভক্তষ্ট পর ইতযাক্তদ খাফায গ্রণ যথকক ক্তফযত 

থাকুন।                                         

                    ; 

 ক্তফক্তবন্ন গুরুতয হৃদকযাকগ (ইককক্তভয়া/াকট ি ব্লক আকছ/ াকট ি ক্তযং 

ফা য যভকায ড়াকনা) আক্রান্ত ফা মাযা ক্তকডক্তন যযাকগ ভুগকছন 

তাযা াাকড় উঠা এফং অক্ততক্তযি ক্তযশ্রভ কযা যথকক ক্তফযত 

থাকুন।  

 াড়ব্যথায যযাগীকদয (আর্থ্ িাইর্ট, ফাত, ক্তডস্ক প্ররাপ্স ইতযাক্তদ) 

জব্রত ারন কযকত ক্তগকয় াকড়য ব্যথা যফকড় যমকত াকয। 

এজন্য তাওয়াপ কযায ভয় যীকযয াভথ্যি বুকঝ তাওয়াপ 

করুন। প্রকয়াজকনয অক্ততক্তযি াটাার্ট কযকফন না। ফাক্তকয 

াটায ভয় নযভ যকড ফা জুতা ব্যফায করুন;  

 দুপুকযয যযাকদ ঘকযয ফাক্তকয মাওয়ায ভয় অফশ্যই ছাতা 

ব্যফায করুণ।         (       -       )           

       ।                         যকাযকন      

         ।            অনুভূত কর      /             

                     ভকন যাখকত কফ                  

               ; 

 এক্ত ক্তনয়ন্ত্রণ ককয ঘকযয তাভাত্রা নীয় যাখকত কফ এফং 

অতযাক্তধক ঠান্ডা ক্তযায কযকত কফ; 

 াতরা ায়খানা ফা আভায় কর সুস্থ ওয়া ম িন্ত কজ জভ 

য় না এভন খাফায গ্রণ যথকক ক্তফযত থাকুন। াতরা ায়খানা 

কর প্রচুয াক্তন, ওযস্যারাইন ান করুন। ম িাপ্ত ক্তফশ্রাভ করুণ। 

প্রকয়াজকন জ যভক্তডককর কযাকম্প ডািাকযয যাভ ি ক্তনন; 

 মাকদয যকাষ্ঠকাঠিন্য/াইর/কাকভাযকয়ড আকছ ফা কয়কছ তাযা 

ভাং জাতীয় খাফায ক্তযায করুন;  

 জ ারনকাকর ততরাি/ ভাং জাতীয় খাফায যফী খাওয়ায 

জন্য দাঁকত ভয়রা জকভ। এছাড়া মাকদয আকগ যথককই দাঁকত 

ভস্যা আকছ তাকদয দাকতয মত্ন যনয়া জরুযী। প্রক্ততক্তদন ২ যফরা 

দাঁত ব্রা করুন (একফায যাকত যায়ায আকগ, আকযকফায 

কাকর নাস্তায য)। দাঁকতয মকত্ন দাঁত ক্তখরার করুন ফা যডন্টার 

ফ্ল ব্যফায করুন মাকত খাফাকযয (ভাংকয) কণা জকভ না 

থাকক; 

 যফক্ত অসুস্থ যফাধ কযকর দ্রুত ডািাকযয াকথ যমাগাকমাগ কযায 

জন্য অনুকযাধ কযা র।  

 

 

যৌক্তদ আযকফ অফক্তস্থত যভক্তডককর যন্টাকযয ভাধ্যকভ ফাংরাকদ 

যকায কর্তিক প্রকদয় স্বাস্থয যফাাঃ 

 ফাংরাকদ যকায কর্তিক যৌক্তদ আযকফ ক্ততনর্ট যভক্তডককর যন্টায 

(ভক্কা, ভক্তদনা ও যজদ্দা) স্থান কযা আকছ। যভক্তডককর 

যন্টাযমূকয ভাধ্যকভ াজীকদয আউটকডায ও ইভাকজিক্তন্স স্বাস্থয 

যফা প্রদান কযা য় এফং যপ্রক্তক্রন অনুমায়ী কর ঔলধ প্রদান 

কযা য়। তকফ অকনক জর্টর যযাগীয যফা প্রদান ম্ভফ য়না। 

যদক প্রতযাফতিকনয য কযণীয়াঃ  

 াজীগন যদক প্রতযাফতিকনয কয ১৪ ক্তদকনয ভকধ্য জ্বয, ক্তদ ি, কাক্ত 

ফা অন্যান্য যযাকগ আক্রান্ত কর আইকাকরকন থাকুন এফং ক্তনকটস্থ 

স্বাস্থয যককে যমাগাকমাগ করুন। প্রকয়াজকন ডািাকযয যাভ ি ক্তনন। 

Font Page 
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পোতো  ৫ 

জ স্বাস্থয ক্তনকদ িক্তকা 

                            

            ,                                      গন তকি কয় 
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