wPKzb¸wbqv Avc‡WU
Bmy¨ bs-11, ZvwiL: 13 RyjvB 2017
চিকুনগুচনয়া জ্বরয াধাযণ জ্ঞাতব্য ও কযণীয়:


চিকুনগুচনয়া জ্বয: চিকুনগুচনয়া জ্বয ভাফাচত একটি বাআযা রযাগ| এ রযাগটি
রেঙ্গু, চিকা -এয ভরতাআ এচে (এচে আচিপ্টাআ , এচে এররফাচক্টা) ভায
কাভরেয ভাধ্যরভ ছোয়।



চিকুনগুচনয়া জ্বরযয রক্ষণ মূঃ
1.
2.
3.
4.
5.



AvZsK bq, `iKvi m‡PZbZv







জ্বয (১০20 র ev Gi †ekx রত ারয)
চিঁরে চিঁরে ব্যথা (ভাঝাযী রথরক তীব্র ও দীঘ ঘরভয়াদী রত ারয)
গারয় ব্যথা ফা gv_v ব্যথা রত ারয
গারয় ও ারত-ারয় রাররি দাগ ফা i¨v রত ারয
ফচভ ফা ফচভফচভ বাফ রত ারয

ঘ অতংচকত ফায রকান কাযণ রনআ
চিকুনগুচনয়া জ্বরযয রকারনা মারয়আ
চিকুনগুচনয়া জ্বয ৫/৭ চদন য ররয মায়
জ্বয ররয রগররও গারয় ফা চিঁরে চিঁরে ব্যথা রথরক রমরত ারয মা ভাঝাযী
রথরক তীব্য এফং দীঘ ঘরভয়াদী (২ ভারয রফীও) রত ারয
চিকুনগুচনয়া চিচকৎায় োয়াগনচিক যীক্ষা করয wPKzb¸wbqv wbwðZ n‡jI
চিচকৎা Ab¨vb¨ R¡‡ii gZB।যীক্ষায িb¨ wPwKrmv ïiæ Ki‡Z †`ix
Kiv, Gi Rb¨ DwØMœZv ও রথ ঘয িয় কযায প্ররয়ািন রনআ|
োয়াগনচিক যীক্ষায প্র‡qvRb n‡j অনায চিচকৎকআ উরদ রদরফন।

কযণীয়

GwWm gkv wbqš¿Y Ki‡Z n‡j
gkvi Kvgo †_‡K euvP‡Z n‡j


cy‡iv nvZvi Rvgv Ges j¤^v cvRvgv ciæb




kix‡ii †h Ask Kvc‡o XvKv †bB †m me RvqMvq gkv cÖwZ‡ivax ‡¯úª Kiæb
w`‡bi †ejv gkvi Kvgo †_‡K euvP‡Z n‡j gkvi K‡qj, ‣e`y¨wZK ev‡®úi
gv`yi (electric vapour mat) cÖf…wZ e¨envi Kiæb




w`‡bi †ejv Nygv‡j gkvix e¨envi Kiæb
gkv gvivi Jla jvMv‡bv gkvix I c`©v e¨envi Kiæb

gkvi DrcwË¯’j aŸsm Ki‡Z n‡j



ক. জ্বয থাকাকারীন
১. চনকেফতী াাতার / োক্তাযরযয যাভ ঘ চনন
২. অক্রান্ত ফস্থায় অনায রথরক রযাগ রমন অয না ছোয় রিরে ভাচয
ব্যফায কযরফন
৩. শুধুভাত্র প্যাযাচোভর িাতীয় ঔলধ রফন কযরফন
৪. প্রচুয াচন ান করুন
৫. তযর খাফায খান
৬. চবোচভন -চ ও এচিচিরেিযুক্ত খাফায (বুি ও যচিন াকফচি ) প্রচুয
খান
৭. স্বাবাচফক খাফায খান
৮. পূY© চফশ্রারভ থাকুন
৯. ব্যথা রফচ রর ঠান্ডা ‡muক চদরত ারযন








খ . জ্বয যফতী


১. চনকেফতী াাতার/ োক্তারযয যাভ ঘ চনন
২. প্যাযাচোভর িাতীয় ঔলরধ ব্যথা না কভরর োক্তারযয যাভ ঘ ভত ব্যথায ঔলধ
রখরত রফ
৩. কখরনা কখরনা চপচিওরথযাচ, ব্যায়াভ ফা ভাচররয প্ররয়ািন রত ারয





উরযারেচখত তথ্যগুররা অনায াো-প্রচতরফী, অত্মীয়-স্বিন, ফন্ধু-ফান্ধফরক
িানান এফং তারদযরকও তা একআবারফ িানারত উৎাচত করুন
অনায ফাচেয চবতরয ও ফাআরয াচন িরভ থাকরত চদরফন না, িরভ থাকা াচন ও
াচনয অধায (োরফয রখাা, গারছয েফ, গাচেয োয়ায আতযাচদ) চযরয় রপলুন ও
চযরফ চযচ্ছন্ন যাখুন
এচে ভা ফাচত চিকুনগুচনয়া রেঙ্গু, চিকা জ্বরযয চফরুরে াভাচিক রিতনতা
ও ভা চনয়ন্ত্রণআ এ রযাগগুররা চনয়ন্ত্রণ ও প্রচতরযারধয একভাত্র উায়



‡h me cv‡Î/ Avav‡i cvwb Rg‡Z cv‡i Ggb wKQz, †hgbt ‡d‡j †`qv wUb,
wU‡bi cvÎ, cvwbi •eqvg/cvÎ, †evZj, Uvqvi, Wv‡ei †Lvmv cÖf…wZ mwi‡q
gvwU‡Z cyu‡Z †djyb ev cywo‡q †djyb
wkí-KviLvbv I evwYwR¨K cÖwZôv‡b e¨envi Kiv n‡”Q Ggb Uvqvi, avZe cvÎ,
†d‡j ivLv hš¿cvwZ, †ewmb, cvKv cvwbi †P․ev”Pv, cvÎ ev Ab¨vb¨ wRwbm Ggb
RvqMvq ev Ggb fv‡e †X‡K ivL‡Z n‡e †hb e„wói cvwb †mLv‡b bv co‡Z
cv‡i ev bv Rg‡Z cv‡i
¯’vbxq ¯^v¯’¨ KZ…©cÿ ev RbcÖwZwbwa‡`i †bZ…‡Z¡ Avcbvi evox, Awdm, ¯‥zj I
Ab¨vb¨ cÖwZôv‡bi Av‡k-cv‡k e„wói cvwb Rg‡Z cv‡i Ggb me Ae¨eüZ
cvÎ/Avavi msMÖn K‡i mwi‡q †djyb| gkv Rb¥ wb‡Z cv‡i Ggb RvqMv
cwi®‥vi ivLyb
e¨env‡ii Rb¨ ivLv cvwbi cvÎ I gvwUi Kjmx AšÍZt mßv‡n GKevi D‡ë
ivLyb| gv‡S gv‡S cvwb ivLvi cv‡Îi †fZiUv N‡l-‡g‡R cwi®‥vi Kiæb
evox, wkÿv cÖwZôvb, Awd‡m ivLv dyj`vwb, Gqvi KwÛkb hš¿ †_‡K mßv‡n
AšÍZt GKevi cvwb e`‡j †djyb, cwi®‥vi Kiæb
Qv‡` ivLv cvwbi U¨vsK †X‡K ivLyb
e¨envi Kiv nq bv Ggb cy‡iv‡bv Uvqvi †K‡U mgZj AvKv‡ii †QvU †QvU
UzK‡iv Kiæb Ges Zv †jvKvj‡qi evB‡i gvwU Pvcv w`b
cv‡K© I Ab¨vb¨ ¯’v‡bi we‡bv`b †K‡›`ª ev”Pv‡`i †Ljvayjvi Rb¨ e¨envi Kiv
Uvqv‡i/wUD‡e wQ`ª Kiæb
evMvb ev evoxi evB‡i evu‡ki LyuwU e¨envi Ki‡Z n‡j evu‡ki AvMv Ggb fv‡e
†K‡U †djyb †hb cvwb Rg‡Z bv cv‡i

nUjvBb I Avc‡WU
AvR 13B RyjvB we‡Kj 5Uv ch©šÍ 118 Rb nUjvBb ‡_‡K Ges 51 Rb e¨w³
mivmwi Dcw¯’Z n‡q wewfbœ Z_¨ Rvb‡Z Pvb| Zviv †ekxifvM XvKv †_‡K Ges
GQvov Puv`cyi, †fvjv, wS‡b`v, h‡kvi, Kzwgjøv, gywÝMÄ, PuvcvB bevbMÄ,
†bÎ‡KvYv, mybvgMÄ, VvKziMuvI ‡Rjv †_‡K †hvMv‡hvM K‡ib| 12 RyjvB 2017
we‡Kj 5Uv ch©šÍ AvBBwWwmAvi j¨ve‡iUix‡Z wbwðZ wPKzb¸wbqv †ivMxi msL¨v
649|

চিকুনগুচনয়া জ্বয চনয়ন্ত্রণ ও প্রচতরযারধ RwoZ mevয
রমাচগতায িরে অন্তচযক ধেফাদ
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