
আপনার যদি এই পু্ দতিকাটি বুঝতে সহায়োর প্রতয়াজন হয় বা 
এটিতক অন্য ককান ভাষাতে বা অন্য ককান ফরম্যাতে কযমন বড় 
হরতফর মদু্রন, করেইল বা অদিওতে প্রতয়াজন হয়, অনগু্রহ কতর, 
একজন কমমীতক ো বলুন।

অয্ােলিভন েগ�ল সীমা েটগাডামর্ েফাম স�েপার
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পিরবত্নর্

েকান পিরবতর্ ন েনই

েকান পিরবতর্ ন েনই

পিরবত্নর্

পিরবত্নর্

নিচে একটি সারণী দেওয়া হল, দেখাচি আমাচের সবচেচয় দবশী ব্যবহৃত দরেনসংগুনলর 
কচয়কটি সহ, কখি দরেনসং পনরবত্ত চির প্রচয়াজি হচব তা নিচে্তশ করা হচয়চে।

            

ক্ষে কসতর ওঠার দিহ্নগুদল
আপনি েখি আপিার শরীচরর দকাি অংচশ একটি ক্ষত দেখচত পাচবি, 
এটি ক্ষত দসচর ওঠার নিনে্তষ্ট নকেু পে্তাচয়র মধ্য নেচয় োচব। সাধারণভাচব, 
দোট আকাচরর ক্ষত অচপক্ষাকৃত দ্রুত দসচর ওচঠ, দেখাচি বড়, গভীর 
ক্ষতগুনল সারচত দবশী সময় লাচগ। 
প্রারদভিক ফুতল ওঠা - এক সপ্াতহর কবদি সময় স্ায়ী হওয়া উদিৎ নয় 
আপনি ক্ষত দেচক একটি স্বচ্ছ তরল দবনরচয় আসা লক্ষ্য করচত পাচরি,  
ো ক্ষনতগ্রস্ত ত্বকচক পনরষ্ার ও জীবাণুমকু্ত করচত সহায়তা করচব। 
লালভাব, ফুচল োওয়া ও িরম হচয় োওয়া ঘটচত পাচর। 
নেুন টিস্ুযর বৃদধি - এই প্রদরিয়াটি সাধারণে িইু-দেন সপ্াহ স্ায়ী হয়
দফালা কচম োওয়ার পর, িতুি টিসু্য ততনর হচত শুরু কচর। আপনি ক্ষচতর উপর 
ও িতুি ত্বক ততনর হচত দেখচবি এবং উন্কু্ত ক্ষত সংকুনেত হচয় োওয়া উনেৎ। 
ক্ষেস্াতন িাগ তেদর হওয়া
গভীর কাটা, আেঁড়াচিা ও দপাড়ার জি্য প্রায়ই ক্ষতস্াচির োগ ততনর হয়, 
ো কচয়ক বের পে্তন্ত স্ায়ী হচত পাচর। প্রারনভিক মামনড়টি একটি ক্ষতস্াচির 
োগ দ্ারা প্রনতস্ানপত হয় এবং আপনি লক্ষ্য করচবি দে, িতুি ত্বকটি 
অচিক শক্ত এবং কম নস্নতস্াপক মচি হচচ্ছ। ক্ষতটি কতটা গুরুতর তার 
উপর নিভ্ত র কচর, ক্ষতস্াচির োগটি ধীচর ধীচর নমনলচয় োয়।
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আপনার ক্ষেগুদলর জন্য স্ব-পদরিয্া
করাগীর জন্য েথ্যাবলী

দলস্ারশায়ার পাট্ত িারশীপ NHS ট্াস্ উন্ড নলিনিচক স্বাগতম এই নলিনিকগুনল বানড়চত 
আবদ্ধ িা োকা পূণ্তবয়স্কচের জি্য, োচের ক্ষচতর জি্য একজি দরনজস্ার্ত  িাস্ত বা 
স্বাস্্যচসবা দপশাোচরর দ্ারা একটি মলূ্যায়ি বা পে্তাচলােিার প্রচয়াজি রচয়চে।
আদম দক প্রে্যািা করতে পাদর?
একজি দরনজস্ার্ত  িাস্ত দসরা নেনকৎসার পনরকল্পিা - স্ব-পনরেে্তা নেননিত করার 
জি্য আপিার ক্ষচতর মলূ্যায়ি করচবি। প্রস্তাবিাটি নিচয় আপনি খুশী আচেি কী 
িা তা নিনচিত করার জি্য এটি নিচয় আপিার সাচে আচলােিা করা হচব।
আপিাচক দশখাচিা হচব দে, কীভাচব আপিার ক্ষচতর পনরেে্তা করচত হচব এবং 
সংক্রমচণর ঝঁুনক কমাচিার জি্য কীভাচব নিরাপেভাচব দরেনসং পনরবত্ত ি করচত 
হচব, কীভাচব সংক্রমচণর নেনিগুনলর উপর িজর রাখচত হচব এবং আপিার 
দকাচিা উচদ্গ োকচল কার সাচে দোগাচোগ করচত হচব।
আপিার পরবততী অ্যাপচয়ন্টচমন্টটি কী হচব তা আপিার ক্ষত, আপিার 
উপসগ্তগুনল এবং আপিার প্রারনভিক আগমচির সময় স্বাস্্যচসবা দপশাোরচের 
নেনকৎসাগত নবোচরর উপর নিভ্ত র করচব। আপনাতক আপনার ফতলা-আপ 
অ্যাপতয়ন্টতমন্ট পয্ন্ত কায্কর থাকার মতো যথাযথ করেদসং প্রিান করা হতব। 
আপিার দে ধরচণর ক্ষত হচয়চে, তার উপর অ্যাপচয়ন্টচমচন্টর তেঘ্ত্য ও 
নরিচকাচয়নসি নিভ্ত র করচব।
আপনি েনে আপিার অ্যাপচয়ন্টচমচন্ট আসচত িা পাচরি, তাহচল অিগু্রহ কচর, দসটি 
বানতল করার অন্তত: 24 ঘণ্া আচগ দিাটিশ প্রোি কচর SPA-এর সাচে 0300 
300 7777 দোগাচোগ করুি। অ্যাপচয়ন্টচমন্টটি োচত অি্য কাউচক প্রোি করা 
োয়, দসজি্য তা করা হয়। দকাি দরাগী েনে তার অ্যাপচয়ন্টচমচন্ট িা োি এবং 
দসটিচক বানতল িা কচরি, দসটিচক “নরর িট অ্যাচটন্ড”(DNA) বা “দোগ 
দেিনি” বচল গণ্য করা হচব এবং তাচক নলিনিক দেচক নরসোজ্ত  কচর দেওয়া হচব।

দনতি্িাবলী



হােতর তাল ুেথেক হােতর তালু হােতর িপছেন আ�লুগিলর মেধয্

আ�লুগিলর িপছেন বৃ�া�লু আ�েুলর শীষর্গিল

আপনার করেদসং কীভাতব পদরবে্ন করতবন
ক্ষচতর পনরেে্তার প্রধাি িীনত হল সংক্রমণ প্রনতচরাধ করা এবং দসচর 
ওঠাচক সুগম করা। নিচে আপিার ক্ষচতর দেখাচশািা করার একটি সাধারণ 
নিচে্তশিা প্রোি করা হল:  
• দরেনসং পনরবত্ত ি করার আচগ ভালভাচব হাত ধুচয় ও শুনকচয় নিি
• সতক্ত ভাচব ‘পুরচিা’ দরেনসং অপসারণ করুি এবং নবিষ্ট করুি
• উষ্ণ কচলর জল নেচয় আঘাতটি পনরষ্ার করুি 
• আঘাচতর োরপাশ সতক্ত ভাচব শুনকচয় নিি – শুকাতনার সময় ক্ষতে 

স্পি্ করতবন না, কারণ েন্তুগুদল ঢুতক কযতে পাতর এবং কসগুদল 
সংরিমতণর ককন্দ্রদবন্ ুদহতসতব কাজ করতে পাতর 

• ক্ষচত সংক্রমচণর দকাি নেনি রচয়চে নকিা খনতচয় দেখুি
• একটি জীবাণমুকু্ত দরেনসং নেচয় পুিরায় দরেনসং করুি, সমস্ত ধারগুনল 

সীল কচর নেি
• ভাচলাভাচব হাত ধুচয় নিি ও শুনকচয় নিি
• আপিার ক্ষচত েনে একটি ব্যাচন্ডচজর প্রচয়াজি হয়, এটিচক দজাড় দেচক 

দজাচড় প্রচয়াগ করা উনেৎ, দেমি পাচয়র আঙ্চুলর নভত দেচক হাঁটুর 
িীে পে্তন্ত, কবনজ দেচক কিইু পে্তন্ত 

তরল সাবাি ব্যবহার করুি

ভালভাচব ধুি ও শুনকচয় নিি
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সংরিমতণর দিহ্নগুদল
নবনভন্ন কারচণর জি্য একটি ক্ষত সহচজই সংক্রনমত হচত পাচর, দেমি হাত 
িা দধাওয়া, ক্ষচতর নভচত স্পশ্ত করা বা দরেনসং খুচল দফলা ইত্যানের জি্য 
তা হচত পাচর। আচগ বনণ্তত ক্ষচতর পনরেে্তা িীনতগুনল সংক্রমণ প্রনতচরাচধ 
সহায়তা করচব।
ক্ষচতর দরেনসং করার সময়, নিচের নলিনিক্যাল সংক্রমচণর নেনিগুনল রচয়চে 
নক িা খনতচয় দেখুি: 
• ক্ষত দেচক েনড়চয় পড়া লালভাব
• ঘি নিঃসরণ/পুজঁ
• বনধ্তত গন্ধ/েগু্তন্ধ 
• ক্ষত দেচক আচগর দেচয় অচিক দবশী তরল নিঃসৃত হওয়া 
• জায়গাটিচত েন্ত্রণা দবচড় োওয়া ও তা িরম হচয় োওয়া
• জ্বর
• দসচর িা ওঠা (োর সপ্াচহর মচধ্য একটি কাটা দসচর োওয়া এবং 

ক্ষতনেচনির োগ দেখা োওয়া উনেৎ)
• রক্তপাত, ো একটি ‘আটচক োওয়া’ দরেনসং-এর সাচে সংনলিষ্ট িয়
• জায়গাটিচত বনধ্তত তাপ/ফুচল োওয়া
 *সাধারণচক্ষচরে দসচর ওঠার শুরুর নেচক ক্ষত সামাি্য ফুচল োয় বা 

লাল হচয় োয়, তচব কচয়ক নেি পর তার উন্ননত হওয়া উনেৎ। 
েনে উপচরর নতি বা তার দবনশ নেনি উপনস্ত োচক, দসচক্ষচরে একজি 
স্বাস্্যচসবা দপশাোচরর দ্ারা ক্ষচতর পরীক্ষা করা উনেৎ (SPA-র 
সাচে দোগাচোগ করুি)। তাোড়াও অ্যানন্টবাচয়াটিক নেনকৎসার জি্য 
পে্তাচলােিাকৃত হওয়ার জি্য আপিার GP-র সাচে দোগাচোগ করা উনেৎ। 

করেদসং সংরিান্ত পরামি্
আপিার প্রারনভিক অ্যাপচয়ন্টচমচন্ট আপিাচক পরামশ্ত দেওয়া হচব দে, 
আপিার কত ঘি ঘি দরেনসং পনরবত্ত ি করা উনেৎ।
এর প্রমাণ পাওয়া নগচয়চে দে, খুব ঘি ঘি দরেনসং পনরবত্ত ি করচল তা 
সংক্রমচণর ঝঁুনকচক বানড়চয় নেচত পাচর এবং িতুি টিসু্যর বনৃদ্ধচক বাধাপ্রাপ্ 
করচত পাচর। তাই দরেনসংটিচক শুষ্ ও পনরষ্ার দরচখ এবং শুধুমারে 
আপিার স্বাস্্যচসবা দপশাোচরর পরামশ্ত অিেুায়ী পনরবত্ত ি কচর দসটিচক 
সুরনক্ষত রাখা খুব গুরুত্বপূণ্ত। 
দেচহতু নস্ত দরেনসংটি দশাষণ কচর, দরেনসং-এর উপচরর অংচশর তন্তুচত 
নিে্তাসগুনল োকচব এবং রং নফচক হচয় োওয়া দোচখ পড়চব।  
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