যারার্জি
অনায র্ুয যারার্জি াভরাননা এফং নুধাফন কযা

যারার্জি য় মখন অনায যীয একটি প্রাটিননয ানে রর্ির্িয়া কনয প্মভন খাফায,
প্াকাভাকনেয কাভয, পু নরয প্যণু, ফার্েয ধুনরায প্াকা ফা নয ফস্তু প্মভন যার্িফানয়াটিক।
ফু রচর্রি যারার্জি অনে।
যারর্জিয উগিগর্ু র নাক, গরা, কান, প্চাখ, শ্বানার্র, জভ এফং ত্বক রবার্ফি কযনি ানয
াল্কা, ভাঝার্য ফা চযভ অকানয। মখন একজন র্ু যারার্জিয রেভ রক্ষন প্েখায় িা প্েনক
ফভয় উগিগর্ু রয কাযণ ্পষ্টভবানফ প্ফাঝা মায় না, েফা িানেয একটি যারার্জি রর্ির্িয়া
নরও, প্মনিু র্কেু যারর্জিয উগি রচর্রি শফ ুনখয নুযূ নি ানয ফনর ্পষ্টভবানফ
প্ফাঝা মায় না। অনায ফাচ্চায চযভ যারার্জিয রর্ির্িয়া নর ফা নয় োকনর ডাক্তার্য যাভি
র্নন। উগিগর্ু র চনর প্গনরও, প্গুর্র র্পনয অনি ানয এফং জীফননাীও নয় প্মনি ানয।
অটিিকার্যয়া - াআবস্ (অভফানি) েফা প্ননেল্ মিা (Rash) র্ানফও র্যর্চি, যারার্জি
রর্ির্িয়ায নযিভ রেভ উগি নি ানয। এো যীনযয একটি জায়গায় প্পারা চু রকুর্ন োকা
পু কুর্ে র্ানফ প্েখা প্েয় ফা ননক জায়গায় ের্েনয়ও োকনি ানয। অনায র্ুয য়ি
র্নম্নর্রর্খি র্কেুয ানে রর্ির্িয়া নয়নে:
• খাফায, প্মভন ফাোভ, র্ডভ, চনকানরে, েক পর, স্ট্রনফর্য, প্রর্প, েয় ভানয কভ ফয়নয
র্ুনেয গযুয েুনধও রর্ির্িয়া নি ানয।
• রোজনক প্মভন র্ফেু টি, যফায এফং যাায়র্নক োেি।
• প্ম াভা প্েওয়া ফাচ্চাযা র্ফোর প্েনক যারার্জি প্নয়নে িানেয অভফািও নি ানয প্ালা
জীফনক অেয কযায ভয়।
• র্কেু ওলুধত্র। • প্াকাভাকনেয কাভয এফং ুর প্পাোননা।
• িা। র্ুনেয অভফাি নি ানয মর্ে িানেয যীয র্ির্যক্ত গযভ নয় মায়।
এগুর্র কনয়ক ঘিা ফা র্েননয ভনধয চনর মায়। অভফাি মর্ে চু রকায় ফা পু নর মায়, অনায
র্জর্-প্ক প্েখান।
উত্:

NICE - প্ের্িং

পয পু ড যারার্জি আন র্চরনেন যান্ড আয়াং র্র

যানাপাআরযাকটিক ক
যানাপাআরযার্ি র একটি র্ফজ্জনক ধযননয যারার্জি রর্ির্িয়া প্মো র্ফনল খাফায,
প্াকাভাকনেয কাভয ফা ওলুধ প্েনক ওয়ায ম্ভাফনা প্ফর্।
যারার্জি রর্ির্িয়ায রাযর্ম্ভক রক্ষণগুর্র:
• পু নর মাওয়া এফং চু রকার্ন; ভুখ রার নয় প্মনি ানয এফং ত্বনকয উয ুআরস্ ফা াআবস্
প্ফনযানি ানয।
• প্ াঁে ফা ভুখ পু নর মাওয়া।
• খুফ ফর্ভ ওয়া/িরননে ফযো।
যানাপাআরযার্ি ফা চযভ রর্ির্িয়া:
• শ্বা ক্টভ, কার্ ওয়া এফং/েফা াঁ াঁ ব্দ কনয র্নঃশ্বা প্নওয়া।
• র্ফফণি নয় মাওয়া; ান্ডা এফং চেচনক রাগা।
• জ্ঞান নয় মাওয়া (ঘুর্ভনয় অনে ভনন নি ানয)।
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কর কনয ানযেযনক ফরুন অনায র্ুয ভনন য় যানাপাআরযার্ি অনে।

াওয়া প্গনর, মি িাোিার্ে ম্ভফ একটি যার্েনার্রন আননজকন প্েওয়া উর্চি কাযণ গুযি
ু য
রর্ির্িয়া নয়নে নে কযা নে। অনায কানে আর্িভনধয একটি EpiPen ফা র্র্যঞ্জ োকনর
অর্ন িা ফযআ ঠিকবানফ ফযফায কযনি জাননন অত্কারীন ফস্থা ওয়ায ূনফি।

উগি র্চননি াযা
এআ উোযণ প্েখায় প্কান জায়গায় যারার্জি প্যাগীয উগি নি ানয। এভন ননক উগি নি
ানয নয রচর্রি শফ ুখগুর্রয পনর। যারার্জি নর, উগিগর্ু র দ্রুি ফা অচভকা প্েখা
প্েয়।
প্চাখ
প্চানখ চু রকার্ন, প্চাখ র্েনয় জর ো, প্চানখ ঘাভার্চ, প্পারা প্চাখ, ‘যারার্জিক াআনাি’ – ফন্ধ
াআনানয েযুন প্চানখয নীনচ কানরা োগ।
যার্ির্িার্ভন
যার্ির্িার্ভন র ম্ভফি যারার্জিয প্যা ওলুধ, এফং র্ধকাং র্ফনা প্রর্িনন পাভিার্নি
াওয়া মায়। ূনফি ভনন কযা ি যার্ির্িার্ভনগুর্র ভানুলনক র্নদ্রারু কনয প্েয়, অধুর্নক
যার্ির্িার্ভনগুর্রয ভানঝভনধয প্িভন াশ্বিরর্ির্িয়া য়।
উত্: www.allergyuk.org

নাক, গরা এফং কান
নাক র্েনয় জর ো, ফন্ধ নাক, চু রকার্ন োকা নাক, াঁর্চ প্েওয়া, াআনানয ফযাো, ভাোয়
মন্ত্রণা, প্াি-নযাজার র্ে (নানকয র্েন র্েক প্েনক গরা র্েনয় কপ প্ফর্যনয় অা), গন্ধ এফং
স্বানেয নুবূর্ি াযাননা, গরা ফযো, প্পারা রযার্যনি (কন্ঠস্বনযয ফাি), ভুনখ এফং/েফা গরায়
চু রকার্ন, ফন্ধ কান এফং অ ানরা কান।
শ্বানার্র
াঁ াঁ ব্দ কনয র্নঃশ্বা প্নওয়া, শ্বাক্টভ, কার্ ওয়া (র্ফনলি যার্ত্রনফরা), াঁপ ধযা।
ত্বক
অটিিকার্যয়া - ুনয়রস্ ফা অভফাি, চু রকার্নমুক্ত প্পারা জায়গা, পু কুর্ে।
এগর্জভা - পাো, ুকননা ফা প্বজা, পাো ত্বক।
জভ
প্ াঁে/র্জব পু নর মাওয়া, প্নে ফযো, ুস্থ রাগা, ফর্ভ কযা, প্কাষ্ঠকাঠিনয, উেযাভয়, ভরদ্বায
প্েনক যক্ত ো, র্যফ্লাি, কভ ফৃর্ি ওয়া।
উত্: Allergy UK/2014

