দভশননজাআটি ও দশ
প্রচশরত শেন্তু ভাযাত্বে

শু ও াভা দেওয়া শুযা ফথথথে ায় োযণ তাযা নায়াথ ংক্রভথণয দভাোশফরা েযথত
াথয না োযণ তাথেয দযাগ প্রশতথযাধ ফযফস্থা ুথযাুশয ততশয য় শন। তাযা ফরথত াথয না
তাযা দেভন দফাধ েযথছ এফং খুফ দ্রুত তাথেয ফস্থায ফনশত থত াথয। তাথেয মাচাআ
েযথত থাকুন।
দভশননজাআটি র ভগথজয চাযাথ পু থর মাওয়া। এটা এেটি ভাযাত্মে দছাঁয়াথত ুখ, তথফ
ুযথু ত শচশেত্া েযথর শধোং ফাচ্চা ুথযাুশয দথয ওথে।
দশ (চযাচয মাথে ফরা য় দশিেযাশভয়া ফা যক্ত শফলাক্ত ওয়া) র এেটি জীফননাী
ুখ মা এেটি ংক্রভণ দথথে য়। ত্বথেও শফন্দু শফন্দু োরশথট ড়থত াথয ফা থনেটা
জায়গা দফগুনী থয় দমথত াথয, তায উয শেথয় এেটি জর খাওয়ায গ্লা গশড়থয় শনথয় দগথর যং
ফেরায় না। এটা র দভশননথজাথোক্কার দটিেযাশভয়ায এেটি প্রচশরত রক্ষণ, এেধথনয যক্ত
শফলাক্ত ওয়া দভশননথজাথোক্কা ফযােথটশযয়ায দ্বাযা, মা দথথে দভশননজাআটিও থত াথয।
দভশননজাআটি ফা দটিেযাশভয়া থন্দ থর তা এেটি অত্োরীন ফস্থা শাথফ অনায ফবো
দেখা উশচত।
প্রাযশিে রক্ষণগুশর থত াথয োন্ডা রাগা ফা ফ্লু ওয়া। দভশননজাআটিথ অক্রান্ত ফাচ্চাযা খুফ দ্রুত
গুযত
ু যবাথফ ুস্থ থত াথয, তাআ অনাথে রক্ষণগুশর ফযআ দখয়ার েযথত থফ। অনায
শুয গাথয় এেগুচ্ছ রার ফা দফগুনী োগ থােথত াথয। গ্লা যীক্ষাটি েযুন। গাঢ় ত্বথেয উয
এআ পু স্কুশড় দেখা ভুশস্কর, তাআ অনায শুয াযা যীয দেখুন োগ অথছ েী না োযণ
যীথযয দম দোনও জায়গায় োগ ড়া ুযু থত াথয (প্রথথভ ত্বথেয দমআ জায়গায যং গাঢ় নয়
দখাথন দেখুন)। তথাশ ফভয় পু স্কুশড় থাথে না – তাআ ফগুশর রক্ষণ/উগব দজথন যাখুন।
জ্বয এফং উশিশখত দম দোনও উথগবয উয তযন্ত গুযত্বু শেথত থফ। ফ ফাচ্চা ডানশেথে
তাশরোবু ক্ত ফগুশর রক্ষণ দেখাথফ না।

শজশ-য ভযাভব
শনম্নশরশখত দোনও রক্ষণ থােথর এেজন ডাক্তাথযয াথথ দমাগাথমাগ েযুন।
জ্বয, াত া োন্ডা থয় মাওয়া
দথরেুথর চরা এফং শনঃাড়
শনদ্রারু, এফং জাগাথনা ভুশস্কর
োগ/পু স্কুশড়। গ্লা যীক্ষাটি েযুন
দ্রুত শনঃশ্বা দনওয়া ফা দঘাঁত দঘাঁত ব্দ েযা
শখটশখথট, গাথয় াত দেওয়া ছন্দ েথয না
স্বাবাশফে োন্না ফা দগাঙাশন

গ্লা যীক্ষা
থন্দজনে দভশননজাআটি ধযায এেটি প্রেৃ ত উথমাগী উায় র গ্লা শেথয় যীক্ষা েযা।
অনায শুয যীথয এেগুচ্ছ রার ফা দফগুনী োগ থােথর, তায উয েৃঢ়বাথফ এেটি শযষ্কায
খাফায জথরয গ্লাথয দেওয়ার দচথ ধযুন।
াথথ াথথ যােশথডন্ট যান্ড আভাথজব শড শডাটব থভথন্ট চথর মান।

এআ উোযথণ োঁথচয শবতয শেথয় োগগুশর তখনও দেখা মায়। এথে ফরা য় নন-ব্ল্যানশচং পু স্কুশড়
– এটা অফছা য় না। শফরথে এেজন ডাক্তাথযয াথথ দমাগাথমাগ েযুন (দমভন অনায
শনথজয ডাক্তাযখানায় থফা ওয়াে-আন/অথজব ন্ট দেয়ায দন্টায-এ)। াথথ াথথ াাময না দথর
A&E-এ চথর মান।

এআ উোযথণ োঁথচয নীথচ োগগুশর প্রায় েৃয থয় দগথছ। এয দভশননজাআটি ওয়ায িাফনা
েভ শেন্তু অশন তখনও শচশন্তত থাথের NHS 111-দে ের েযুন, অনায শজশ-য াথথ
দমাগাথমাগ েযুন থফা A&E-এ মান।
শতশযক্ত তথথযয জনয www.meningitisnow.org ওথয়ফাআট দেখুন।

