সর্দি এবং ফ্লু
সর্দি বা ফ্লু এর ভাইরাসগুর্লর দ্বারা সৃষ্ট হাাঁপার্ির আক্রমণ থেকে
র্িকেকে রক্ষা েরুি।
সর্দি এবং ফ্লু েীভাকব হাাঁপার্ির আক্রমণ শুরু েরকে পাকর?
হাাঁপার্ি থরাগীকদর থক্ষকে সর্দি এবং ফ্লু প্রধািে প্রকরার্িে েকর, 75% হাাঁপার্ি থরাগী বকলি থে সর্দি বা
ফ্লু হকল োকদর লক্ষণগুর্ল আরও খারাপ হক়ে ো়ে। হাাঁপার্ির পাশাপার্শ সর্দি বা ফ্লুও আপিাকে
হাাঁপার্ির আক্রমকণর ঝু াঁ র্েকে রাকখ ো প্রাণঘােী হকে পাকর।
েখি আপিার সর্দি বা ফ্লু হ়ে, েখি আপিার শ্বাসিালীকে আরও প্রদাহ হ়ে এবং আপর্ি আরও থেষ্মা
তের্র েকরি। এর মাকি হল বাোস প্রকবকশর েিয আরও েম ো়েগা োকে োর ফকল শ্বাস থিও়ো
আরও েঠিি হক়ে থেকে পাকর। এঠি আপিার হাাঁপার্ির লক্ষণগুর্লর বার়্িক়ে র্দকে পাকর।

আমার হাাঁপার্ি োেকল আর্ম েীভাকব সর্দি বা ফ্লুকে আক্রান্ত হও়োর ঝু াঁ র্ে েমাকে
পার্র?
1. সর্দি বা ফ্লুকে আক্রান্ত হও়োর ঝু াঁ র্ে েমাকে ঘি ঘি আপিার হাে ধুক়ে র্িি।
2. সর্দি োেকে পাকর এমি োরও সাকে থো়োকল, োপ বা অিযািয গৃহস্থালীর সামগ্রী ভাগাভার্গ েকর
বযবহার েরা এ়িাকে েত্নশীল থহাি।
3. আপিার থিাখ বা িাে স্পশ িা
ি েরার থিষ্টা েরুি।
4. র্িকের েত্ন র্িি: প্রিুর পর্রমাকণ ঘুমাি এবং আপিার মাির্সে িাকপর মাো েমাকিার থিষ্টা েরুি।
5. ফ্লু এর ঠিো র্িি। ের্দ আপিার এেঠি প্রর্েকরাধে ইিকহলার োকে, অেবা গে 12 মাকস হাাঁপার্ি
থরাকগর েিয আপর্ি হাসপাোকল র্গক়ে োকেি, োহকল আপর্ি NHS-এ ফ্লু এর ঠিো থপকে পাকরি।
আপিার ের্দ হাাঁপার্ি োকে, থসই থক্ষকে ফ্লু এর ঠিো পাও়োর র্বষক়ে আরও োিুি।

NHS ওক়েবসাইকি এই র্বষক়ে আরও পরামশ আকে:
ি
•
•

েীভাকব সর্দি কে আক্রান্ত হও়ো এ়িাকিা ো়ে
েীভাকব ফ্লু এর র্ির্েৎসা েরকে হ়ে এবং এর ের়্িক়ে প়িা এ়িাকিা ো়ে

ের্দ আপর্ি র্িশ্চিে িা হি থে সর্দি বা ফ্লুর লক্ষণগুর্ল থেমি থদখা়ে বা অিুভূে হ়ে, োহকল
আমাকদর সহে উপসগ োিাইোরী
ি
থদখুি

আমার সর্দি বা ফ্লু হকল আর্ম েীভাকব হাাঁপার্ির আক্রমকণর ঝু াঁ র্ে েমাকে পার্র?
1. ের্দ আপর্ি এেঠি প্রর্েকরাধে ইিকহলার থপক়ে োকেি, োহকল পরামশ অিু
ি
ো়েী প্রর্ের্দি এঠি
র্িি। এঠি আপিার ফুসফুকস প্রদাহ র্ি়েন্ত্রণ েরকে সাহােয েকর, ো হাাঁপার্ি আক্রমকণর ঝু াঁ র্ে
েমা়ে। েীভাকব আপিার ইিকহলাকরর থেৌশল উন্নে েরকে হ়ে ো র্শখুি আমাকদর থোি
র্ভর্িওগুর্লর মাধযকম।
2. আপিার উপশমোরী ইিকহলারঠি আপিার সাকে রাখুি - এঠি সাধারণে িীল রকের হ়ে।
আপিার শ্চের্প, ফামার্সস্ট
ি
বা অযােমা িাকসরি সাকে থদখা েরুি ের্দ আপিার:
• উপশমোরী ইিকহলার সপ্তাকহ র্েিবার বা োর থবর্শ বার থিও়োর প্রক়োেি হ়ে
• সপ্তাকহ র্েিবার বা োর থবর্শবার হাাঁপার্ির উপসগ থদখা
ি
থদ়ে
• হাাঁপার্ির উপসগগুর্লর
ি
োরকণ সপ্তাকহ এে রাকে ঘুম থভকে ো়ে।
3. আপিার ওষুধগুর্ল োোোর্ে রাখুি, োকে আপর্ি র্বোিা়ে অসুস্থ হক়ে প়িকল এগুর্লর িাগাল
থপকে পাকরি - েবুও আপিাকে পরামশ অিু
ি
ো়েী আপিার প্রর্েকরাধে ইিকহলার র্িকে হকব।
4. আপিার উপসগগুর্লকে
ি
উকপক্ষা েরকবি িা, র্বকশষ েকর ের্দ আপর্ি শ্বাসেষ্ট অিুভব েকরি
বা শ্বাস থিও়োর সম়ে থশাাঁ থশাাঁ শব্দ হ়ে - আপর্ি মকি েরকে পাকরি থে এঠি 'শুধুমাে সর্দি ’, র্েন্তু
মকি রাখকবি এঠি এেঠি সম্ভাবয প্রাণঘােী হাাঁপার্ি আক্রমকণর সূিিা েরকে পাকর।
5. বার়্িকে র্বশ্রাম র্িি। বযো এবং েন্ত্রণার েিয পযারার্সিামল খাি এবং পার্িশূিযো এ়িাকে প্রিুর
পার্ি পাি েরুি। র্বকশষে ফ্লু আপিাকে সর্েযই র্িিঃকশষ েকর র্দকে পাকর, োই খুব ো়িাোর়্ি
খুব থবর্শ র্েেু েরার থিষ্টা েরকবি িা।
6. আপিার িাক্তার বা হাাঁপার্ি িাকসরি সাকে এেঠি হাাঁপার্ি পোকলািিা
ি
বুে েরুি। োকদর আপিার
হাাঁপার্ি সংক্রান্ত োেক্রম
ি
পর্রেল্পিা আপকিি েরকে বলুি, োরণ এঠি আপিাকে ভাল োেকে
সাহােয েরকে পাকর।

