
 

 

কানের ংক্রমণ, শলল ুএবং ামা দেওয়া শললরু মনযে প্রচশত যা দথনক কানে বেথা নত পানর। 
কানে বেথা ন চরাচর ঠান্ডা ানগ এবং অনেক ময় জ্বর য়। একটি শলল ুতার কাে টােনত 
পানর, শকন্তু শললরুা চরাচর বনত পানর ো তানের দকাথায় বেথা াগনে তাই তারা কাঁনে এবং 
তানের অস্বশি য়। 

জনের পনর প্রথম কনয়ক প্তা শললনুের ংক্রমণ প্রশতনরায করার শকেু প্রাকৃশতক রুক্ষা থানক – 
িেপাে করান তা দবনে যায়। শলল ুএবং ামা দেওয়া শললনুের দক্ষনে, জীবাণ ুঅোয়ান োক 
দথনক কানে চন যায়। কানের বেথা যন্ত্রণাোয়ক নত পানর যার জেে আপোর শললরু বােশত 
আের এবং দপইেশকার াগনত পানর (দযমে শচশেমু্ক্ত পোরাশটাম বা ইবনুপ্রানেে) যা 
োমমাশনের কানে পাওয়া যানব। আপোর শললরু গার গ্ল্োন্ড েুন দযনত পানর – লরীর এইভানবই 
ংক্রমণ প্রশতনরায কনর।  

টেশাইটি - টেশাইটি (টেশ েুন যাওয়া) দথনকও কানে বেথা নত পানর। শললনুের 
মনযে এটা একটি প্রচশত ংক্রমণ। উপগমগশু  গা বেথা, কানে বেথা, কাশল এবং জ্বর 
ওয়া। এটা দকােও গরুতুর অখু েয় এবং চারশেনের দবশল উপগম থাকন আপোনক শজশপ-র 
ানথ দেখা করনত নব ো ন বেথা আরও দবনে যানব, জ্বর নব বা শ্বাকষ্ট নব। 

1.  
আমার ামা দেওয়া শললরু কানে বেথা আনে শকন্তু দ সু্থ আনে। 

2. 
আপোর োমমাশনের কাে দথনক আপশে কী শচশেমকু্ত পোরাশটাম বা ইবনুপ্রানেে শেনয় 
খাইনয়নেে? (বেবার শবয়ক পরামনলমর জেে পষৃ্ঠা 6 দেখুে)। 

3. 
অশযকাংল কানের ংক্রমণ শেনজ দথনক দনর যায়। 24 ঘন্টা পনর উপগম ো কমন আপোর 
শজশপ-র ানথ কথা বেু, আপোর শললরু বেথা খুব দবনে দগনে বা আপশে তার কাে দথনক তর 
পোথম দবনরানত দেনখে। 

কানে বেথা ও টেশাইটি 

 
শললরু কাে খুব াবযানে পশরচযমা করা েরকার 



কানের ংক্রমণ কমানোর জেে 
• শললরু কাে খবু াবযানে পশরচযমা করা েরকার। 
• আপোর শললরু কানের শভতনর কখেও কটে বাড দঢাকানবে ো। 
• তানের জ্বর থাকন দখা গশেনয় দবশরনয় আনত পানর।  
• েইু কানের বাইনরর শেক আাো পশরষ্কার দভজা তুনা শেনয় আনতা কনর পশরষ্কার করেু। 
• দযাঁয়া দথনক েনূর থাকুে।  
• আপোর শজশপ শবযাে ো শেন কানের ড্রপ বা দত বেবার করনবে ো।  
• ংক্রমনণর েয় প্তা পনরও আপোর শলল ুলেুনত ো দপন, আপোর শজশপ/স্বাস্থেকমী তানক 
অশডওশজনত পাঠানত পানরে একটি শ্রবণলশক্ত পরীক্ষার জেে। 

নেোজাতর শ্রবণলশক্তর শিশেং 
ক নেোজাত শললরু শ্রবণলশক্ত পরীক্ষা করা উশচত। াপাতান আপোর শললরু শ্রবণলশক্ত শিে 
করা ো নয় থাকন আপোর যােী বা স্বাস্থেকমীনক একটি অোপনয়ন্টনমনন্টর বেবস্থা করনত বেু। 

 

কানের ংক্রমনণর ক্ষণগশু কী কী? 
ক্ষণগশু  জ্বর ওয়া, শখটশখনট স্বভাব এবং বেথা বা অস্বশি। কানের রং া নয় দযনত পানর 
এবং আপোর শলল ুকাে টােনত পানর কারণ দ অস্বশি দবায করনে। তানের কাে দথনক পুজঁও 
দবনরানত পানর, যারজেে কাে বন্ধ থাকনত পানর বা লেুনত ো দপনত পানর। যশেও অশযকাংল 
কানের ংক্রমণ দকােও গরুতুর প্রভাব ো েন চন যায়, শকন্তু অল্প মনয়র জেে (েইু দথনক 
শতে প্তা) শ্রবণলশক্ত ামােে কনম দযনত পানর।  

 

উত্: www.nhs.uk, NHS চনয়নজ। 

 

0800 032 0102 েম্বনর ক করেু অথবা www.smokefree.nhs.uk ওনয়বাইট দেখুে 

 

http://www.smokefree.nhs.uk/

