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বিবিয়ৰী ট্ৰেক্ট কককট ট্ৰৰোগৰ িোবি 

ট্ৰেমবিটোবিন আৰু বিবেটটন 

(ট্ৰেম/বিি) 

যদি আপ োনোৰ দিদিৎসপি আপ োনোৰ িিকট ৰৰোগৰ দিদিৎসোৰ বোপব ৰেমদিটোদবন আৰু দিপেটটনৰ 

সংদমশ্ৰণৰ  ৰোমৰ্ ক দিপ়ে, ই়েোত এই ঔষধপবোৰ আৰু ৰসইপবোৰৰ সসপত সম্পদিকত দিছুমোন দিৰ্ৰ দবষপ়ে 

দিছুমোন গুৰুত্ব ূণ ক তথ্য দি়েো সৈপছ। 
 

বিবিয়ৰী ট্ৰেক্ট কককট ট্ৰৰোগ 
দবদি়েৰী ৰেক্টৰ িিকট ৰৰোগ এপন ৰিোষৰ  ৰো দবিদৰ্ত ৈ়ে (যোি ৰিোিোঞ্জিঅিোইটছ বুদি ৰিোৱো ৈ়ে) 

দয সোধোৰণপত দবদি়েৰী প্ৰণোিীৰ আৱৰণ গঠন িপৰ (তিৰ ছদবত ৰসউেী়েো ৰঙত ৰিখুওৱো সৈপছ)। 

দবদি়েৰী নিীহৈপছ সৰু নিী দয দ ত্ত িদ়ি়েোই আপন, যোি খোিয ৈেম িদৰবহি বযৱৈোৰ িৰো ৈ়ে, যিৃত 

আৰু দ ত্তথ্িীৰ  ৰো সৰু অন্ত্ৰহি। 
 

  দবদি়েৰী ৰেক্টৰ িিকট ৰৰোগ সৈপছ ৰিোিোঞ্জিঅিোদিকপনোমো, দ ত্তথ্িীৰ িিকট ৰৰোগ আৰু 

এম্পুিোৰী িিকট ৰৰোগ: 

• ট্ৰকোিোঞ্জিঅকোবিকবনোমো - যোি দ ত্ত নিীৰ িিকট ৰৰোগ বুদিও ৰিোৱো ৈ়ে। এই িিকট 

ৰৰোগপটো দতদন প্ৰিোৰত ৰশ্ৰণীবদ্ধ িৰো ৈ়ে, দ ত্ত নিীৰ দিতৰত ই ি'ত দবিদৰ্ত ৈ়ে তোৰ 

ও ৰত দনিকৰ িদৰ: 

- ইণ্েোপৈপ টটি ৰিোিোঞ্জিঅিোদিকপনোমো - ৰযদত়েো যিৃতৰ দিতৰৰ নিীপবোৰত 

িিকট ৰৰোগ দবিদৰ্ত ৈ়ে 

- ৰ দৰদৈিোৰ ৰিোিোঞ্জিঅিোদিকপনোমো - ৰযদত়েো ই যিৃতৰ টঠি বোদৈৰৰ নিীপবোৰত 

দবিদৰ্ত ৈ়ে 

- দিপেি/এক্সেোপৈপ টটি ৰিোিোঞ্জিঅিোদিকপনোমো - ৰযদত়েো ই যিৃতৰ  ৰো অদধি 

িৰূত নিীপবোৰত দবিদৰ্ত ৈ়ে 

• বিত্তথিীৰ কককট ট্ৰৰোগ - দ ত্তথ্িীৰ আৱৰণৰ  ৰো উদ্ভৱ ৈ়ে 

• এম্পুিোৰী কককট ট্ৰৰোগ - দ ত্ত নিী আৰু সৰু অন্ত্ৰৰ মোেৰ সংপযোগৰ  ৰো উদ্ভৱ ৈ়ে 

 

  আপ োনোি এই  ঞ্জিিোখন দি়েো সৈপছ িোৰণ আ ুদন দবদি়েৰী ৰেক্ট িিকট ৰৰোগত আক্ৰোন্ত বুদি ধৰো 

 দৰপছ। 

আপ োনোৰ অংপিোিঞ্জেপে আপ োনোৰ সসপত আপিোিনো িদৰব  োপৰ আপ োনোৰ ৰিোনপটো দবদি়েৰী ৰেক্ট 

িিকট ৰৰোগ সৈপছ আৰু ই দিমোন সম্প্ৰসোদৰত। 
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 ট্ৰেম/বিি বক? 
ৰেমদিটোদবন আৰু দিপেটটন সৈপছ িুটো ৰিপমোপথ্ৰো ী ঔষধ দয ৰিোষপ্ৰদতদিদ  প্ৰঞ্জক্ৰ়েোত ৈস্তপে  

িদৰ টটউমোৰৰ ৰিোষপবোৰ ধ্বংস িপৰ। অৱপৰ্য, দযপৈতু ৰসইপবোপৰ স্বোিোদৱি ৰিোষপবোৰ েদতগ্ৰস্ত িদৰব 

 োপৰ, ৰসইপবোপৰ দিছুমোন  োৰ্শ্ কঞ্জক্ৰ়েো সৃটে িদৰব  োপৰ। আদম ৰেমদিটোদবন আৰু দিিপেটটনৰ 

সংদমশ্ৰণি িুটট নোম ৰেম/দিি বুদি ি'ম। 
 

ট্ৰেম/বিি ট্ৰকবনদবৰ প্ৰবয়োগ কৰো হয়? 
আ ুদন দিদিৎসোি়েত, ৰিপমোপথ্ৰো ী ইউদনটত ৰেম/দিি প্ৰোপ্ত িদৰব। িুপ়েোটো ঔষধ ৰিনুিো, এটো 

িুটট  োতি নিীৰ েদৰ়েপত দৰ্ৰোত (দৰ্ৰোত) ৰবেী দি়েো ৈ়ে, যোি নোপিক আপ োনোৰ বোহু বো ৈোতৰ 

এিোি দৰ্ৰোত সুমুৱোই দি়েো ৈব। আ ুদন ৰেম/দিি প্ৰোপ্ত িৰোৰ দ ছত ৰিনুিোপটো আতঁৰ িৰো ৈ'ব। 

দযপৈতু দিপেটটনৰ ফিত দিছু দবষ ৈ'ব  োপৰ বো দৰ্ৰোৰ সসপত েদতিোৰি ৈ'ব  োপৰ, ই়েোি 

প্ৰদতপৰোধ িদৰবহি আ ুদন দিপেটটন ইনদফউিনৰ আগপত আৰু দ ছত আপ োনোৰ দৰ্ৰোত যপথ্ে 

 দৰমোণৰ তৰি প্ৰোপ্ত িদৰব। 
 

আপ োনোৰ উচ্চতো, ওেন, ব়েস, সোধোৰণ স্বোস্থ্য আৰু অন্তদন কদৈত দস্থ্দতসৈ বহুপতো িোৰিৰ ও ৰত 

আধোদৰত িদৰ আ ুদন প্ৰোপ্ত িৰো ৰেম/দিিৰ সটঠি  োদি আপ োনোৰ দিদিৎসপি দনণ ক়ে িদৰব। 
 

ট্ৰেম/বিি বিবকৎসোৰ সময়সূিী  

আ ুদন দিদিৎসোৰ িক্ৰত ৰেম/দিি প্ৰোপ্ত িদৰব। ৰেম/দিি দিদিৎসোৰ মোনি অনুসিূীত দতদন সপ্তোৈৰ 

িক্ৰ অনুসৰণ িৰো ৈ়ে, যোৰ দিতৰত আপছ সপ্তোৈত এদিন ৰিপমোপথ্ৰো ী, িসুপ্তোৈৰ বোপব, তোৰ দ ছত 
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এি সপ্তোৈৰ দবশ্ৰোম। 

ৰিপমোপথ্ৰো ীৰ প্ৰদতপটো অদধপৱৰ্নৰ আগপত, আপ োনোৰ ৰতে  ৰীেো িৰো ৈ'ব আৰু আপ োনোৰ 

অনি'িঞ্জেপিি িপি  ৰীেো িদৰব ৰয আ ুদন ৰিপমোপথ্ৰো ী অদধপৱৰ্নৰ বোপব  য কোপ্ত দফট ৈ়ে ৰন 

নোই। এইপটো গুৰুত্ব ূণ ক ৰয আ ুদন আপ োনোৰ অদন্তম অদধপৱৰ্নৰ  ৰো দযপিোপনো িেণ (ৰবোৰ) আৰু 

সমসযোৰ দবষপ়ে অৱগত িদৰব যোপত  োদি/অনুসূিী ৰটো আপ োনোৰ বোপব দবপৰ্ষিোপৱ দমিোব আৰু 

বযঞ্জিগতিৰণ িদৰব  োদৰ।  

 

ৰিপমোপথ্ৰো ীৰ প্ৰদতপটো িক্ৰৰ প্ৰথ্ম সপ্তোৈৰ প্ৰথ্ম দিনত, অংি'িেী িিপটোৰ দ্বোৰো আপ োনোৰ 

মূিযোঙ্কন িৰো ৈব আৰু ৰতে  ৰীেো িৰোবহি দিদিৎসোি়েহি আদৈব। আ ুদন ৰিপমোপথ্ৰো ী প্ৰোপ্ত 

িদৰবহি ১ বো ২দিন দ ছত ঘূদৰ আদৈব। এই উ িপে আ ুদন দিদিৎসিি িগ নিদৰব ৰযদত়েোহিপি 

আ ুদন দিছুমোন সমসযো দবিদৰ্ত নিপৰ। ৰিপমোপথ্ৰো ী অদধপৱৰ্ন ৩ ৰ  ৰো ৪ ঘণ্টো িদিব। 

দদ্বতী়ে সপ্তোৈৰ ৮ দিনত আ ুদন ৰতে  ৰীেোৰ  ুনৰোবৃদত্ত িদৰব িোদগব, দিন্তু আ ুদন আপ োনোৰ 

ৰিপমোপথ্ৰো ীৰ বোপব দিদিৎসোি়েহি অৈোৰ আগপত িিপটোপৱ আপ োনোি ৰফোনপযোপগ মূিযো়েন িদৰব 

 োপৰ। দিদিৎসপি আপ োনোৰ ৰিপমোপথ্ৰো ী এ ইণ্টপমণ্টৰ আগদিনো আপ োনোৰ ঞ্জে.দ . অনুৰ্ীিনীত 

ৰতে ৰিোৱোৰ বোপব আপ োনোি ি'ব  োপৰ। 

আ ুদন ৰোদতপটো দিদিৎসোি়েত থ্িোৰ প্ৰপ়েোেন নৈ'ব।  
 

ট্ৰেম/বিি িক্ৰ: ২ সপ্তোহ ত, ১ সপ্তোহিন্ধ 
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ট্ৰেম/বিি বিবকৎসোৰ সময়কোি 
দিদিৎসপি আপ োনোৰ দিদিৎসোৰ সম়েিোি সম্পপিক আপ োনোৰ সসপত আপিোিনো িদৰব। 

সোধোৰণপত, প্ৰদতপটো ৰেম/দিি িক্ৰ ৩ সপ্তোৈ িদিব। যদি আ ুদন দিদিৎসোপটো িোিিপৰ সৈয 

িদৰ আপছ, আপ োনোৰ দিদিৎসপি ৰিপমোপথ্ৰো ীপটোপৱ িোম িদৰ আপছ ৰনদি বুঞ্জেবহি 

 ুনৰোবৃদত্ত ৰেন িৰোৰ  ৰোমৰ্ ক দি়েোৰ আগপত িপমও ৩ মোৈৰ বোপব ৰিপমোপথ্ৰো ী প্ৰোপ্ত িদৰব 

যদি আ ুদন ৰিপমোপথ্ৰো ীপটো িোিিপৰ সৈয িদৰ আপছ। যদি প্ৰথ্ম ৩ মোৈৰ ৰেপন ৰিখুৱো়ে ৰয 

আপ োনোৰ িিকট ৰৰোগ দস্থ্ৰ বো সংিুদিত সৈপছ, আপ োনোৰ দিদিৎসপি ৰিপমোপথ্ৰো ী আৰু ৩ 

মোৈৰ বোপব অবযোৈত ৰখোৰ  ৰোমৰ্ ক দিব  োপৰ। দিদিৎসোৰ প্ৰথ্ম ৬ মোৈৰ দ ছত আপ োনোৰ 

দিদিৎসপি আপ োনোৰ সসপত আপিোিনো িদৰব ৰয আ ুদন ৰিপমোপথ্ৰো ীৰ  ৰো দবৰদত ি'ব 

িোপগ ৰন অবযোৈত ৰোদখব িোপগ। 
 

ট্ৰেম/বিি বিবকৎসোৰ িোৰ্শ্ কঞ্জক্ৰয়োবিোৰ বক?  

এই দিদিৎসোৰ সসপত জ্ঞোত  োৰ্শ্ কঞ্জক্ৰ়েো আপছ, দিন্তু আ ুদন ৰসইপবোৰৰ ৰিোপনোপটো অনুিৱ নিদৰব  োপৰ। 

ই়েোৰ অথ্ ক এইপটো নৈ়ে ৰয দিদিৎসোই িোম িৰো নোই;  োৰ্শ্ কঞ্জক্ৰ়েোৰ উ দস্থ্দত বো তীব্ৰতো আৰু ঔষধৰ 

িোয কিোৰীতোৰ মোেত ৰিোপনো সম্পিক নোই। 
 

আ ুদন দিছুমোন  োৰ্শ্ কঞ্জক্ৰ়েো  োব  োপৰ, দিন্তু আ ুদন ৰসই সিপিোপবোৰ ৰ োৱোৰ সম্ভোৱনো নোই। মনত 

ৰোদখব ৰয  োৰ্শ্ কঞ্জক্ৰ়েোপবোৰ প্ৰোপ়ে ৰসইপবোৰৰ আৰম্ভদণ, সম়েিোি আৰু তীব্ৰতোৰ ৰেিত অনুমোন িদৰব 

 োদৰ; ৰসইপবোৰ প্ৰো়ে সিোপ়ে দব ৰীত ৈ়ে আৰু দিপেটটনৰ সসপত সম্পদিকত ৰিোিসিিৰ বোদৈপৰ, 

দিদিৎসোৰ দ ছত সমূ্পণ কৰূপ  আতঁদৰ যোব িোপগ। 

অৱপৰ্য, ৰসইপবোৰৰ সঘনতো আৰু তীব্ৰতো বযঞ্জি ৰিপি  ৃথ্ি ৈ়ে। 
 

 আন বহুপতো ৰিপমোপথ্ৰো ী ঔষধৰ িপৰ, ৰেম/দিপি ৰিোষ দবিোেন আৰু প্ৰসোৰ বন্ধ িৰোৰ েমতোৰ 

বোপব িিকট ৰিোষপবোৰ ধ্বংস িপৰ। িুিকোগযবৰ্তঃ, ৰিপমোপথ্ৰো ী ঔষপধ িিকট ৰিোষ আৰু স্বোিোদৱি 

ৰিোষৰ মোেৰ  োথ্ কিয দিনোি িদৰবহি সেম নৈ়ে। ৰসপ়েপৈ, ৰিপমোপথ্ৰো ীপ়ে দ্ৰুতগদতত দবিোঞ্জেত 

ৰৈোৱো স্বোিোদৱি ৰিোষপবোপৰো ধ্বংস িদৰব, ৰযপন ৰি ৰিোষ, মুখৰ ৰিোষ,  োিস্থ্িী, অন্ত্ৰ আৰু আন ঠোই, 

যোৰ ফিত দিছুমোন দবদিন্ন  োৰ্শ্ কঞ্জক্ৰ়েো ৈ়ে। দিদিৎসো সমোপ্ত ৰৈোৱোৰ দ ছত, ৰসই স্বোিোদৱি ৰিোষপবোৰ 

দবিোৰ্ ৈব আৰু স্বোস্থ্যৱোন ৈ'ব। 
 

আপ োনোৰ দযপিোপনো  োৰ্শ্ কঞ্জক্ৰ়েোৰ প্ৰিোৱ দন়েন্ত্ৰণ আৰু হ্ৰোস িদৰবহি ৰিপমোপথ্ৰো ীৰ সম়েত গ্ৰৈণ 

িদৰব  ৰো বহুপতো ঔষধ উ িব্ধ আপছ। 

ট্ৰেম/বিি সম্পকীয় বকছুমোন সিৰোিৰ িোৰ্শ্ কঞ্জক্ৰয়ো  

ট্ৰহমোবটোটঞ্জিবিটট: আপ োনোৰ ৰি িদণিোৰ সসপত সম্পদিকত  োৰ্শ্ কঞ্জক্ৰ়েোপবোৰ সৈপছ। 

 

• ট্ৰৰ্শ্ত ৰক্ত কবিকোৰ সংখ্যো কম আৰু সংক্ৰমিৰ আশংকো 

ৰিপমোপথ্ৰো ীপ়ে প্ৰোপ়ে ৰৰ্শ্ত ৰি িদণিোৰ সংখযো হ্ৰোস িপৰ; ৰৰ্শ্ত ৰি িদণিোপবোপৰ আপ োনোি 

সংক্ৰমণৰ দবৰুপদ্ধ যুঁে দি়েোত সৈো়ে িপৰ। যদি আপ োনোৰ ৰৰ্শ্ত ৰি ৰিোষৰ সংখযো অতযোদধি িম 

ৈ়ে (ই়েোি দনউেপ দন়েো বুদি ৰিোৱো ৈ়ে) আপ োনোৰ সংক্ৰমণৰ আৰ্ংিো থ্োদিব  োপৰ। এই সম়েত, 

সংক্ৰমণৰ এই দব িোৰ্ংিো বৃঞ্জদ্ধ িদৰব  ৰো  দৰদস্থ্দত, ৰযপন েনবহুি স্থ্োনত থ্িো, িদিক থ্িো ৰিোিৰ 

সসপত  দৰৈোৰ িদৰবহি সোৱধোন ৰৈোৱোপটো গুৰুত্ব ূণ ক।  
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দযপৈতু আপ োনোৰ ৰিপমোপথ্ৰো ীৰ প্ৰদতপটো িক্ৰৰ ১0 দিনৰ  ৰো ১৪ দিনৰ দিতৰত আপ োনোৰ বগো 

ৰিোষৰ সংখযো সব কদনম্ন ৰৈোৱোৰ সম্ভোৱনো আপছ, এই দিনপবোৰত সংক্ৰমণৰ আৰ্ংিো  দৰৈোৰ িৰোপটো 

দবপৰ্ষিোপৱ গুৰুত্ব ূণ ক। 
 

আ ুদন ৰিপমোপথ্ৰো ী প্ৰোপ্ত িৰোৰ সম়েত আপ োনোি সংক্ৰমণৰ  ৰো সুৰদেত িদৰবহি ৰৰ্শ্ত ৰি 

িদণিোৰ সংখযো  য কোপ্ত ৰৈোৱোপটো দনঞ্জিত িদৰবহি আপ োনোৰ দিদিৎসপি আপ োনোৰ  ৰৱতী 

ৰিপমোপথ্ৰো ী প্ৰোপ্ত িৰোৰ আগপত িৰো এি গুৰুত্ব ূণ ক ৰতে  ৰীেো সৈপছ ৰৰ্শ্ত ৰি িদণিো হ্ৰোস িৰো। 
 

সংক্ৰমণৰ িেণ আৰু িেণপবোৰৰ দবষপ়ে আ ুদন অৱগত ৰৈোৱোপটো গুৰুত্ব ূণ ক, আৰু যদি আপ োনোৰ 

দনম্নদিদখত দযপিোপনো এটো দবিদৰ্ত ৈ়ে ৰতপন্ত আ ুদন আপ োনোৰ দিদিৎসোি়েৰ ৰৈল্পিোইনৰ সসপত 

ৰযোগোপযোগ িদৰব িোদগব: 
 

- ৰ ৰোদিটোমি বযৱৈোৰ িৰো স্বপত্বও আপ োনোৰ ৰ্ৰীৰৰ তো মোিো ৩৮°ৰিদণ্টপগ্ৰি 

(১00.৪°ফোপৰনি)ৰ ও ৰহি বৃঞ্জদ্ধ ৈ়ে। 

- আ ুদন ৈঠোপত িঁদ  থ্িো বো অসুস্থ্ অনুিৱ িপৰ 

- আপ োনোৰ দিটঙৰ দবষ, িোৈ, িোপ়েদৰ়েো, প্ৰস্ৰোৱৰ সঘনতো বৃঞ্জদ্ধ ৈ়ে 
 

• ৰঙো ৰক্ত কবিকোৰ সংখ্যো কম 

ৰিপমোপথ্ৰো ীপ়ে ৰঙো ৰি িদণিোৰ সংখযো হ্ৰোস িদৰব  োপৰ। ৰঙো ৰি িদণিোৰ আটোইতহি গুৰুত্ব ূণ ক 

িূদমিো সৈপছ আপ োনোৰ ৰ্ৰীৰৰ প্ৰদতপটো অংৰ্হি অঞ্জক্সপেন িদ়ি়েোই দন়েো। যদি ৰঙো ৰি িদণিোৰ 

সংখযো অতযোদধি িম ৈ়ে (ই়েোি ৰিৈীনতো বুদি ৰিোৱো ৈ়ে) আ ুদন িোগৰুৱো আৰু ৰ্শ্োসৈীন অনুিৱ 

িদৰব  োপৰ। যদি আপ োনোৰ ৰিৈীনতো গুৰুতৰ ৈ়ে, আপ োনোি ৰতে সঞ্চোৰণৰ প্ৰপ়েোেন ৈ'ব।  

 

• ট্ৰেটবিটৰ সংখ্যো কম আৰু আঘোত িো ৰক্তক্ষৰিৰ আশংকো 

ৰিপমোপথ্ৰো ীপ়ে ৰেটপিটৰ সংখযো হ্ৰোস িদৰব  োপৰ। ৰেটপিট ৰতে ৰগোট মৰোত সৈো়ে িদৰবহি 

উ পযোগী। যদি আপ োনোৰ ৰেটপিটৰ সংখযো অতযোদধি িম ৈ়ে (ই়েোি থ্ৰপবোিোইপটোপ দন়েো বুদি 

ৰিোৱো ৈ়ে) আ ুদন ৰিপমোপথ্ৰো ী প্ৰোপ্ত িদৰব ৰনোৱোপৰ আৰু ৰেটপিট গণনো উন্নত ৰনোপৈোৱোহিপি 

আপ োনোৰ দিদিৎসপি আপ োনোৰ দিদিৎসো িম সম়েৰ বোপব  িম িৰো ৈ়ে। যদি আপ োনোৰ ৰিোপনো 

আঘোত বো ৰিেৰণ ৈ়ে, ৰযপন নোিৰ ৰিেৰণ, িোতঁৰ আিুৰ ৰিেৰণ, ছোিত সৰু ৰঙো বো ৰবঙুনী়েো 

িোগ, অনুগ্ৰৈ িদৰ আপ োনোৰ দিদিৎসিি েনোব।  

 

ফ্িু-সদৃশ িক্ষি: আ ুদন ৰিপমোপথ্ৰো ী দিদিৎসোৰ সম়েত বো অি  দ ছপত এইপবোৰ অনুিৱ িদৰব 

 োপৰ: 

• গৰম, ঠোণ্ডো বো িঁদ  থ্িো অনুিৱ িৰো 

• জ্বৰ 

• মুৰৰ দবষ 

• ৰ ৰ্ীৰ দবষ 

     • িোগৰ িগো 

 

ওকোবি অহো: ৰিদত়েোবো বদমৰ সসপত দিন্তু সোধোৰণপত ৰৰোগ-প্ৰদতপৰোধী ঔষধৰ (ৰবেী আৰু ৰটবপিট) 

দ্বোৰো িোিিপৰ দন়েন্ত্ৰণ িৰো ৈ়ে। দিদিৎসোৰ ৰিইঘণ্টোমোনৰ  ৰো ৰিইদিনমোনহিপি আ ুদন ই়েোি 
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অনুিৱ িদৰব  োপৰ। আ ুদন অসুস্থ্ অনুিৱ নিদৰপিও ৰৰোগ-প্ৰদতপৰোধী ঔষধ গ্ৰৈণ িৰোপটো গুৰুত্ব ূণ ক, 

দি়েপনো এবোৰ আৰম্ভ ৰৈোৱোৰ দ ছত ই়েোৰ দিদিৎসো িৰোৰ সিদন ৰৰোগ প্ৰদতপৰোধ িৰো সৈে। যদি 

আ ুদন দিনত এবোৰতহি অদধি অসুস্থ্ অনুিৱ িদৰ আপছ ৰতপনৈ'ৰি ৰ োন টী়েোহি আপ োনোৰ 

দিদিৎসি বো নোিকৰ সসপত ৰযোগোপযোগ িৰি। 
 

ভোগৰ: এি অদত সিৰোিৰ  োৰ্শ্ কঞ্জক্ৰ়েো, দয দিদিৎসোৰ সম়েত বৃঞ্জদ্ধ ৈ'ব  োপৰ। 

 

িৃক্কৰ ক্ষবত (ট্ৰনবৰোটঞ্জিবিটট): এই দিদিৎসো বৃক্কৰ বোপব েদতিোৰি ৈ'ব  োপৰ, দবপৰ্ষহি যদি 

আপ োনোৰ ইদতমপধয অন্তদন কদৈত বৃক্কৰ দবিোৰ আপছ। আপ োনোৰ বৃপক্ক দিমোন িোিিপৰ িোম িদৰ আপছ 

 ৰীেো িদৰবহি ৰেম/দিি দিদিৎসোৰ আগপত আপ োনোৰ ৰতে  ৰীেো িৰো ৈ'ব। আপ োনোৰ 

দিদিৎসপি আপ োনোৰ সসপত আপিোিনো িদৰব আৰু বৃক্কৰ অদধি েদত  দৰৈোৰ িৰোৰ বোপব ৰতওঁ 

আপ োনোৰ বোপব ৰিপমোপথ্ৰো ীৰ সব কপশ্ৰষ্ঠ  োদি ৰটো দনণ ক়ে িদৰব। েদত প্ৰদতৈত িৰোত সৈো়ে িদৰবহি, 

যপথ্ে  দৰমোপণ  োনী ৰখোৱোপটো গুৰুত্ব ূণ ক। আপ োনোৰ নোপিক আপ োনোি দিমোন  োন িপৰ আৰু আ ুদন 

 োৰ ৰৈোৱো প্ৰস্ৰোৱৰ  দৰমোণৰ ৰৰিিক ৰোদখবহি ি'ব  োপৰ। যদি আ ুদন আপ োনোৰ প্ৰস্ৰোৱত ৰিোপনো 

 দৰৱতকন িেয িপৰ, উিোৈৰণ স্বৰূপ  ৰতেৰ উ দস্থ্দত আপ োনোৰ দিদিৎসিি িওঁি। 
 

শ্ৰৱি িবৰৱতকন (অবটোটঞ্জিবিটট): আ ুদন আপ োনোৰ িোণত দৰং ৰ্ব্দ িেয িদৰব  োপৰ, যোি টটদনটোছ 

বুদি ৰিোৱো ৈ়ে। দিদিৎসো সমোপ্ত ৰৈোৱোৰ দ ছত এইপটো প্ৰোপ়ে দনপে ই িোি সৈ যো়ে। ৰিদত়েোবোপৈ, দিদিৎসো 

সমোপ্ত ৰৈোৱোৰ দ ছত ই িীঘিী়েো সম়েৰ বোপব দস্থ্ৰ থ্োদিব  োপৰ। আপ োনোৰ শ্ৰৱণৰ্ঞ্জিত ৰিোপনো  দৰৱতকন 

িেয িদৰপি আপ োনোৰ দিদিৎসি বো নোিকি েনোব।
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ট্ৰতে ট্ৰগোট মৰো: যদি আপ োনোৰ িদৰ ফুদিপছ, ৰঙো  দৰপছ আৰু দবষ সৈপছ বো আপ োনোৰ উৰ্োৈ 

ৰিোৱোত অসুদবধো সৈপছ ৰতপনৈ'ৰি ৰৈল্পিোইনৰ সসপত ৰযোগোপযোগ িৰি।  
 

ট্ৰেম/বিি সম্পকীয় বকছুমোন কম সিৰোিৰ িোৰ্শ্ কঞ্জক্ৰয়ো 
 

এিোঞ্জেকক প্ৰবতঞ্জক্ৰয়ো: ৰিদত়েোবো ৰিপমোপথ্ৰো ী দি়েোৰ সম়েত এপন ৈ়ে। আপ োনোৰ এপন ৰিোপনো 

আিঞ্জিি িেণ থ্োদিপি িপগ িপগ আপ োনোৰ দিদিৎসি বো নোিকি িওঁি: 
 

• ৰোছ 

• উৰ্োৈ িুটট ৰৈোৱো 

• ৰঙো  ৰো বো মুখ ফুিো 

• গৰম অনুিৱ িৰো 

• মূৰ ঘূপৰোৱো 

• প্ৰস্ৰোৱ িদৰব িগো 
 

আঙুবি আৰু ভবৰৰ আঙুবিত েঠৰতো িো ঞ্জেনঞ্জেনবন (ট্ৰিবৰবফবৰি বনউবৰোবিথী): 

দিপেটটন-আধোদৰত ৰিপমোপথ্ৰো ীপ়ে ৈোত বো িদৰৰ েঠৰতো, ঞ্জেনঞ্জেনদন বো দবষ সৃটে িদৰ 

স্নো়েুপ্ৰিোদৱত িদৰব  োপৰ। আঙুদি আৰু িদৰৰ আঙুদিত েঠৰতো বো ঞ্জেনঞ্জেনদন ৰ়ে আপ োনোৰ 

ৰেোতোৰ দফতো বোদন্ধ দি়েো বো বুটোম িগুৱোৰ িপৰ অস্বোিোদৱি িোম িৰোিটঠন িদৰ তুদিব  োপৰ। এইপটো 

ৰিইদিনমোন বো সপ্তোৈৰ দিতৰত আৰম্ভ ৈ'ব  োপৰ আৰু ৰিইমোৈমোনৰ বোপব থ্োদিব  োপৰ। 

ৰিদত়েোবোপৈ, েঠৰতো স্থ্ো়েী ৈ'ব  োপৰ। আ ুদন এই িেণপবোৰ হ্ৰোস িৰোত সৈো়ে িদৰবহি তিত দনদিকে 

 ৰোমৰ্ ক দবিোদৰ  োব  োপৰ, যদি ৰসইপবোৰ ৈ়ে। 
 

কম ট্ৰভোক িগো: যদি আ ুদন এদিন বো িুদিনৰ বোপব িোিহি খোব ৰনোৱোপৰ ৰতপন্ত দিন্তো নিদৰব। িগপত 

আপ োনোৰ ৰসোৱোি সিদন ৈ'ব  োপৰ। 
  

ডোবয়বৰয়ো: যদি আপ োনোৰ ২৪ ঘণ্টোত ৪ বো অদধি দিিো ৰৰ্ৌি ৈ়ে থ্োপি ৰতপন্ত আ ুদন আপ োনোৰ িিৰ 

সসপত ৰযোগোপযোগ িদৰব িোদগব। আপ োনোৰ দিদিৎসপি আপ োনোি িোপ়েদৰ়েো-প্ৰদতপৰোধী ৰটবপিট 

(ৰিোপ ৰোমোইি) দিব। ৰযদত়েোই আপ োনোৰ ৰৰ্ৌি দিিো ৈ়ে আ ুদন এটো ৰিোপ ৰোমোইি ৰটবপিট খোব 

িোদগব। ৰৈৰুওৱো তৰি সিদন িদৰবহি যপথ্ে  দৰমোপণ  োনী খোবহি মনত ৰোদখব। যদি আ ুদন 

িোপ়েদৰ়েো অনুিৱ িপৰ আ ুদন িম আৈঁযুি খোিয খোব িোপগ আৰু ৰিঁিো ফি, ফিৰ ৰস, খোিযৰ্সয 

আৰু  োিদি  দৰৈোৰ িদৰব িোপগ। ই সৰুো, ৰিপফইন, িুগ্ধেোত সোমগ্ৰী আৰু উচ্চ-িদব কযিু খোিয  দৰৈোৰ 

িৰোত সৈো়ে িদৰব  োপৰ। 
 

ট্ৰকবমোবথৰোিীৰ এিেোভোবিিন (বিবকে): ই়েোি প্ৰপ়েোগ িৰোৰ সম়েত, ৰিপমোপথ্ৰো ী ৰিদত়েোবো 

দৰ্ৰোৰ বোদৈৰত দিি ৈ'ব  োপৰ আৰু িোদৰওফোিৰ ৰিোষিিো েদতগ্ৰস্ত িদৰব  োপৰ। যদি আপ োনোৰ 

দৰ্ৰোপটোৰ িোদৰওফোপি ৰিোপনো তীক্ষ্ণ, দবষ, ৰঙো  ৰো বো ফুিো আপছ ৰতপনৈ'ৰি িপগ িপগ আপ োনোৰ 

নোিকি িওঁি।  

ট্ৰকোষ্ঠকোটঠনয: অদধি আৈঁযুি খোিয ( োিদি, ফি, ৰব্ৰি) ৰখোৱো আৰু িপমও ২ দিটোৰ  োনী 

ৰখোৱোপটোপৱ আপ োনোি সৈো়ে িদৰব  োপৰ। যদি ই িুই/দতদন দিনতহি ৰবদছ সম়ে থ্োপি ৰতপন্ত 

আপ োনোি ৰৰিিৰ প্ৰপ়েোেন ৈ'ব  োপৰ।  

 

মুখ্ৰ ঘো আৰু আিিোৰ: বীেোণু বৃঞ্জদ্ধ ৰৈোৱো  দৰৈোৰ িদৰবহি আ ুদন ৰখোৱোৰ দ ছত প্ৰদতবোপৰই িোতঁ 

ব্ৰোছ িদৰব িোদগব। ৰিোমি টুথ্ব্ৰোছ এটো বযৱৈোৰ িৰি আৰু  োনীত দমৈদি িৰো ১/২ ৰ  ৰো ১ িোৈ িোমুি 

ৰবদিং িিোপৰ দিনত দতদনবোৰ ধুব। িমিো, ৰনমু আৰু আঙুৰৰ িপৰ এদিদিি খোিয  দৰৈোৰ িৰো িোি; 
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আপ োনোৰ আিিোৰ ৈ'ৰি আপ োনোৰ দিদিৎসি বো নোিকি িওঁি, দি়েপনো ৰসইপবোপৰ মুখৰ ঘো প্ৰদতপৰোধ 

বো দিদিৎসো িৰোত সৈো়ে িদৰব  োপৰ।  
 

বনদ্ৰোহীনতো: ৰিপমোপথ্ৰো ীৰ ফিত আ ুদন অদত ৰটো দন আৰু িোগৰ অনুিৱ িদৰব  োপৰ। যদি 

আ ুদন অদত ৰটো দন অনুিৱ িপৰ, গোডী নিিোব বো যন্ত্ৰ োদত নিিোব। 

  

মুৰৰ বিষ: যদি এপন ৈ়ে, আ ুদন ৰ ৰোদিটোমিৰ িপৰ ৰ ইনদিিোৰ গ্ৰৈণ িদৰব  োপৰ। 
 

 ট্ৰশোৱোত অসুবিধো: যদি আপ োনোি ৰসইপবোৰৰ প্ৰপ়েোেন ৈ়ে আ ুদন ৰটো দনৰ ৰটবপিট খোব  োপৰ। 
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   িুবি সৰো: আপ োনোৰ িুদি  োতি ৈ'ব  োপৰ, দিন্তু আপ োনোৰ িুদি সৰোৰ সম্ভোৱনো নোই  
 

ছোিৰ িবৰৱতকন: আপ োনোৰ ছোি শুিোন ৈ'ব  োপৰ বো ৰোছ ৈ'ব  োপৰ  
 

তৰি েমো ট্ৰহোৱো: আপ োনোৰ ওেন বৃঞ্জদ্ধ ৈ'ব  োপৰ আৰু আপ োনোৰ মুখমণ্ডি বো আপ োনোৰ 

ৰগোপৰোৈো বো িদৰ ফুদিব  োপৰ। ই আপ োনোৰ িদৰপবোৰ িুৰ্শ্নত ৰোদখবহি সৈো়ে িদৰব  োপৰ। আপ োনোৰ 

দিদিৎসো সমোপ্ত ৰৈোৱোৰ দ ছত ফুিোপটো িোি ৈ'ব।  
 

িোৰ্শ্ কঞ্জক্ৰয়ো বনয়ন্ত্ৰি কৰোত সহোয় কবৰিলি ঔষধ 

আপ োনোৰ দিদিৎসিি দযপিোপনো  োৰ্শ্ কঞ্জক্ৰ়েোৰ দবষপ়ে েপনোৱোপটো দনঞ্জিত িদৰব; িেণপবোৰ দন়েন্ত্ৰণ 

িদৰবহি উ পযোগী ঔষধ আপছ  
 

মই ট্ৰমোৰ সকবিো সিৰোিৰ ঔষধ গ্ৰহি কৰো অিযোহত ৰোবখ্ি িোবগ ট্ৰনবক? 
ৈ়ে, আ ুদন আপ োনোৰ সিপিো সিৰোিৰ ঔষধ গ্ৰৈণ িদৰ থ্োদিব িোদগব। অনুগ্ৰৈ িদৰ আ ুদন গ্ৰৈণ 

িদৰ থ্িো সিপিো ঔষধ আপ োনোৰ অংি'িেী িিি অৱগত িৰি, যোপত ৰতওঁপিোপি  ৰোমৰ্ ক দিব 

 োপৰ। 

 

মই ফ্ি ুটটকোকৰি কবৰি িোবৰো ট্ৰনবক? 
ৈ়ে, আ ুদন ৰিপমোপথ্ৰো ী আৰম্ভ িৰোৰ আগপত আপ োনোি ফ্িু টটিোিৰণ িৰোৰ  ৰোমৰ্ ক দি়েো সৈপছ। 

যদি আ ুদন ইদতমপধয আপ োনোৰ ৰিপমোপথ্ৰো ী আৰম্ভ িদৰপছ, অনুগ্ৰৈ িদৰ আপ োনোৰ দিদিৎসিি 

ৰসোধি দযপ়ে ৰসই টটিোিৰণ িৰোৰ সব কপশ্ৰষ্ঠ সম়েৰ দবষপ়ে  ৰোমৰ্ ক দিব  োপৰ। 

 

বিবকৎসোৰ সময়ত িৰোমশ ক  
 

• যপথ্ে  দৰমোপণ তৰি খোব (প্ৰদতদিপন িপমও ২ দিটোৰ) আৰু আপ োনোৰ বৃক্ক সুৰদেত িদৰব। 

• িোি  ুটে বেোই ৰোদখব। িম সঘনোই আৈোৰ ৰখোৱোপটোপৱ ওিোদি অৈো হ্ৰোস িৰোত সৈো়ে িদৰব 

 োপৰ। আ ুদন িদব কযুি বো িেো খোিয  দৰৈোৰ িৰো উদিত। যদি আপ োনোি প্ৰপ়েোেন ৈ়ে 

আ ুদন ৰৰোগ-প্ৰদতপৰোধী ঔষধ গ্ৰৈণ িদৰব  োপৰ। 

• সূয কৰ সংস্পৰ্ কহি অৈো  দৰৈোৰ িদৰব। এছ.দ .এফ. ১৫ (বো অদধি) িোনব্লি আৰু সুৰেোমূিি 

ৰ োছোি দ দন্ধব। 

 • যপথ্ে দবশ্ৰোম িওঁি।  

 

• েঠৰতো আৰু ঞ্জেনঞ্জেনদন প্ৰদতপৰোধ বো হ্ৰোস িদৰবহি: 

- আপ োনোৰ ৈোত বো িদৰ ৈঠোপত উষ্ণতোৰ  দৰৱতকন ৰৈোৱো  দৰৈোৰ িদৰব। আ ুদন ৰ্ীতিোিত 

ৰখোে িোদ়িবহি গ'ৰি বো দৈমোদ়েত খোিয/ োনী়ে স্পৰ্ ক নিদৰ ৈোতপমোেো বযৱৈোৰ িদৰ ই়েোি 

সৈো়ে িদৰব  োদৰ। ৰন্ধোৰ সম়েত অপিন ৈোতপমোেো বযৱৈোৰ িদৰব আৰু বোদগিোত িোম িপৰোপঁত 

সুৰেোমূিি ৈোতপমোেো বযৱৈোৰ িদৰব। 

- আপ োনোৰ ৈোত আৰু িদৰ গৰম ৰোদখব, িোিিপৰ খো  ৰখোৱো, সুৰেোমূিি ৰেোতো দ দন্ধব। 

- গৰম  োনী বযৱৈোৰ িপৰোপঁত সোৱধোন ৈ'ব দি়েপনো আ ুদন দিমোন গৰম অনুিৱ িদৰব ৰনোৱোপৰ 

আৰু দনেপি জ্বিোই দিব  োপৰ। 

- আপ োনোৰ নখ িোটটথ্োপিোপঁত যত্ন ি'ব। 

- দিনত িপমও ৰিইবোৰমোন আপ োনোৰ ছোি ম়েিোৰোইে িৰি। 

 

• িেণপবোৰ দন়েন্ত্ৰণ িৰোত সৈো়ে িদৰবহি আ ুদন প্ৰপ়েোেন ৈ'ব  ৰো ঔষধপবোৰ ঘৰত ৰোদখব। 

• আ ুদন ৰটো দন ৰযোৱো বো মূৰ ঘূপৰোৱো অনুিৱ িদৰব  োপৰ; ৰিপমোপথ্ৰো ীৰ প্ৰদত আপ োনোৰ 
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সঁৈোদৰ েনোহিপি সতিকতোৰ প্ৰপ়েোেন ৰৈোৱো িোমত গোডী িপিোৱো বো েদডত ৰৈোৱো  দৰৈোৰ 

িদৰব। 

• িোদড িোটটপি সবিুযদতি ৰৰেৰ আৰু ৰিেৰণ হ্ৰোস িদৰবহি ৰিোমি টুথ্ব্ৰোছ বযৱৈোৰ িদৰব। 

• ৰিপমোপথ্ৰো ী আৰম্ভ িৰোৰ আগপত, আ ুদন গ্ৰৈণ িদৰ থ্িো দযপিোপনো ঔষধৰ দবষপ়ে 

আপ োনোৰ দিদিৎসিি িওঁি। ৰিদত়েোবো  োৰ্শ্ কঞ্জক্ৰ়েোপবোৰ আপ োনোৰ ঔষধৰ সসপত সম্পদিকত 

ৈ'ব  োপৰ আৰু ৰিপমোপথ্ৰো ীৰ সসপত নৈ়ে।  
 

• যদি আপ োনোৰ িেণপবোৰ গুৰুতৰ ৈ়ে বো ২৪ ঘণ্টোৰ দ ছত উন্নত নৈ়ে, দিদিৎসোি়েৰ সসপত 

ৰযোগোপযোগ িদৰবহি সংপিোি নিদৰব।  

• ৰতে ৰগোট মৰোৰ িেণপবোৰৰ প্ৰদত মপনোপযোগ দিব: দবষ, ৰঙো  ৰো, বোহু বো িদৰ ফুিো, ৰ্শ্োসিে বো 

বুিুৰ দবষ। যদি আপ োনোৰ এপন ৰিোপনো িেণ আপছ আপ োনোৰ দিদিৎসিৰ সসপত ৰযোগোপযোগ 

িৰি। 

• ৰিপমোপথ্ৰো ী গ্ৰৈণ িপৰোপঁত আপ োনোৰ দিদিৎসিৰ অনুপমোিন অদবৈপন ৰিোপনো ধৰণৰ 

টটিোিৰণ প্ৰোপ্ত নিদৰব। 

• যদি আ ুদন সন্তোন ধোৰণ িৰো ব়েসৰ মদৈিো: 

- এই দিদিৎসো আৰম্ভ িৰোৰ আগপত যদি আ ুদন গিকৱতী বো গিকৱতী ৈ'ব  োপৰ ৰতপনৈ'ৰি 

আপ োনোৰ দিদিৎসিি েনোব। 

- ৰিপমোপথ্ৰো ীৰ সম়েত গিকৱতী ৰৈোৱো  দৰৈোৰ িদৰব। 

- ৰিপমোপথ্ৰো ীৰ সম়েত স্তনয োন নিদৰব। 
 

বিবকৎসোিয়ৰ সসবত ট্ৰকবতয়ো ট্ৰ োগোব োগ কবৰি? 
যদি আপ োনোৰ িেণপবোৰ গুৰুতৰ ৈ়ে বো ২৪ ঘণ্টোৰ দ ছত উন্নত নৈ়ে, দিদিৎসোি়েৰ সসপত 

ৰযোগোপযোগ িদৰবহি সংপিোি নিদৰব। 
 

বিবকৎসোিয়ৰ েৰুৰীকোিীন সম্পকক: 

…………………………………………………………………………………… 

 

মই অবধক তথয ক'ত িোি িোবৰো? 
যদি আ ুদন এই ৰেিত অদধি তথ্য প্ৰোপ্ত িদৰব দবিোপৰ ৰতপন্ত আ ুদন দবদি়েৰী ৰেক্ট িিকট ৰৰোগৰ 
বোপব ইএছএমঅ ৰৱবছোইট িোব  োপৰ: ৰৰোগীৰ বোপব দনপিকৰ্নো আৰু এএমএমএফ ত 
ৰিোিোঞ্জিঅিোদিকপনোমো িোতবয ৰৱবছোইট। 
আ ুদন তিত সম্পদিকত দিংিপটো দবিোদৰ  োব  োপৰ: 

https://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-

cancer https://ammf.org.uk/cholangiocarcinoma/ 

http://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer
http://www.esmo.org/for-patients/patient-guides/biliary-tract-cancer

